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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur formativ bedömning genomförs i 

matematikämnet i grundskolans senare år och lärarnas upplevelser kring formativ bedömning 

under sina lektioner. Dessa undersökningar genomfördes och analyserats utifrån Dylan 

Wiliams fem nyckel strategier i formativ bedömning.  

Detta arbete är en kvalitativ studie. Arbetet baserades på intervjuer med fyra högstadielärare 

och klassrumsobservationer. Syftet med intervjuerna var att ta reda på lärarnas upplevelser 

om bedömningsprocesser och hur de tillämpar formativ bedömning under sina 

matematiklektioner. Som ett komplement till intervjuerna, utfördes klassrumobservationer för 

att se hur dessa processer sker i verkligheten.   

Resultatet visar att samtliga matematiklärare har en positiv syn på formativ bedömning som 

skall kompletteras med summativ bedömning. Vidare visar det sig att bedömning bör göras 

på ett strukturerat sätt bland annat genom att bedömningsprocesser ska tydliggöras för elever 

i den mån det går och baseras på styrdokumenten. Studien visar också att lärarna använder 

olika metoder bland annat snabba reflektioner, Exit Cards och digitala verktyg i form av 

formativ bedömning. Resultatet visar även att lärarna upplever att formativ bedömning kan 

användas för att granska elevers aktuella kunskapsutveckling samt att ge tillräckligt stöd till 

dem i fortsättning. Å andra sidan, lärarna upplever att elevers uppfattning om bedömning, 

tidsbrist, svårigheter med kamratbedömning kan vara en utmaning i formativ bedömning. 

Dessa kan vara samt att förhålla bedömningen till kunskapskraven. 

Ytterligare visar ett annat resultat att lärarens bedömning kan fokusera på olika processer som 

kan handla om olika nivåer av matematikinnehåll.  

Nyckelord: Formativ bedömning, matematik, lärande, observation. 
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Abstract 

The purpose of this study is to investigate how the formative assessment takes place in the 

mathematic teaching in the elementary school later years and the teachers' experiences of 

formative assessment during their lessons. These investigations were conducted and analyzed 

based on Dylan Wiliam's five key strategies in formative assessment 

This work consists of a qualitative method that researches the human subjective experience 

within an area. The work was based on interviews with four high school teachers and 

classroom observations. The purpose of the interviews was to find out about the teachers' 

experiences of assessment processes and how they apply formative assessment during their 

math lessons. As a complement to the interviews, classroom observations were performed to 

see how these processes take place. 

The result shows that all math teachers have a positive view on formative assessment which 

must be supplemented with summative assessment. Furthermore, it is found that assessment 

should be done in a structured way, inter alia, by making assessment processes clear to 

students as far as possible and based on the control documents. The study also shows that 

teachers use different methods, including rapid reflections, Exit Cars and digital tools in form 

of formative assessment. The results also show that teachers find that formative assessment 

can be used to review students' current knowledge development and to provide adequate 

support to them in the future. On the other hand, the teachers feel that students' understanding 

of assessment, lack of time, difficulties with peer assessment can be a challenge in formative 

assessment. 

Another result shows that the teacher's assessment can focus on different processes that can 

deal with various levels of mathematical content.  

Keywords: Formative assessment, mathematics, teaching, observations. 
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1. Inledning 

Skolan och läraren har ett uppdrag att arbeta för att främja elevernas kunskapsutveckling 

vilket betonas i styrdokumenten. Enligt Skolverket (2011a) ska skolan” ansvara för att 

eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 

samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.”. Denna 

kunskapsutveckling görs genom att ta hänsyn till elevers befintliga förutsättningar och 

erfarenheter, hjälpa elever att utveckla förmågor samt stödja de elever som behöver särskilt 

stöd och så vidare. Kunskapsutvecklingen värderas av lärare på olika sätt med ett 

samlingsbegrepp som kallas ”pedagogisk bedömning” (Lindström, Lindberg & Pettersson, 

2013). 

Skolverket betonar i Lgr11 att utöver kunskapsutvecklingsuppdraget, ska läraren utifrån 

kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevens kunskapsutveckling, muntligt och 

skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn samt utnyttja all 

tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven 

och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. Samtidigt, ska varje elev även utveckla 

en förmåga att bedöma sin egen och sina klasskamraters prestation samt ta sitt eget ansvar för 

sina studier. Detta har fastställts i Lgr11 (Skolverket, 2011a).  

Tidigare hade pedagogisk bedömning oftast endast en summativ form som brukade utföras i 

slutet av en kurs. Betygsättning var ett typiskt verktyg för detta och visade eleverna vad och 

hur mycket de hade lärt sig i den kursen. Summativ bedömning genomfördes av läraren och 

eleverna hade nästan ingen delaktighet.  Under senare år fick en annan typ av bedömningssätt 

ett stort genomslag vilket fick namnet formativ bedömning (Sadler, 1989). Denna 

bedömningsform syftar till att utveckla elevers lärande med en kontinuerlig bedömning. 

Denna utveckling sker genom att tydliggöra målet, granska elevers aktuella kunskapsnivå och 

skapa en strategi för fortsatt arbete (Skolverket, 2014a). 

I den här studien ligger fokus på formativ bedömning inom ett specifikt ämne, 

matematikämnet. En matematiklärare kan utvärdera sina elevers resultat med ett skriftligt 

prov eller i ett projekt där elevernas kunskaper bedöms i ett avgränsat arbete. Det är viktigt 

också att läraren ska kunna bedöma uppvisade kunskaper kontinuerligt och på ett strukturerat 

sätt (Pettersson et al., 2013). I detta fall, kan lärare uppleva och tillämpa formativa 

bedömningsprocesser på olika sätt beroende på vilket ämne lärare undervisar i. Det innebär 

att innehållet i ämnena, arbetsmetoder eller ämnets karaktär kan påverka lärarens 

bedömningsmetoder och uppfattningar.  

Studien innehåller ett antal internationella forskningar inom samma område, där bland annat 

Faraj (2011) menar att matematiklärare fokuserar mer på att rangordna eller betygsätta 

eleverna istället för att sätta eleven i fokus som lärare i andra ämnen gör. Detta fick mig att 

vilja studera närmare på hur svenska lärare upplever och arbetar med formativ bedömning i 

matematikundervisning, med hjälp av observationer samt intervjuer. 

Mina tidigare erfarenheter var även en anledning till hur intresset väcktes där jag ville 

undersöka hur formativ bedömning genomförs i det svenska klassrummet och lärarnas 

upplevelser av denna bedömningsmetod. Mina egna erfarenheter visade att formativ 

bedömning ofta inte föredrogs av lärare i sina undervisningar, även om de tyckte att det är 

viktigt att bedöma elever kontinuerlig. 
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Vidare, som nämndes ovan, formativ bedömning kan tillämpas och upplevas på olika sätt av 

olika ämneslärare. Det är därför, i denna studie, syftade jag även att undersöka samt visa 

formativ bedömning endast i matematikämnet.  

Sammanfattningsvis kan studien beskrivas som en undersökning om användningen av 

formativ bedömning i matematikundervisning och lärarnas syn på detta. Detta handlar både 

om metoderna som genomförs i klassen, men även det fokus som läraren har när hen bedömer 

en elev utifrån ett formativt sätt. All data analyserades utifrån Dylan Wiliams fem nyckel 

strategier i formativ bedömning vilka är tydliggöra målet, synliggöra kunskaper, ge 

återkopplingar och aktivera elevresurser till varandra och eget ansvar. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur formativ bedömning genomförs i matematikämnet 

samt hur matematiklärare på högstadiet ser på formativ bedömning i sitt ämne.  

De frågeställningar som ska besvaras i arbetet är: 

• På vilka sätt genomförs formativ bedömning i matematikämnet? 

• Hur upplever matematiklärare formativ bedömning i sitt ämne? 

3. Bakgrund 

3.1 Bedömning 

Att bedöma någon eller något är en process som genomsyrar en människas vardag. Det är en 

värdering som utförs kontinuerligt för att gradera någon/något i en viss process, uppgift eller 

studie. Allt ifrån när en människa kör bil, spelar fotboll, använder dator eller arbetar. Vi 

bedöms av och bedömer andra konstant.  

I skolsystemet, tolkar vi begreppet bedömning från ett bredare perspektiv. Pedagogisk 

bedömning kan användas i skolan för att värdera elevernas prestation i förhållande till vissa 

bestämmelser samt andra elevers prestationer (Jönsson, 2013). Idag har vi ett 

bedömningssystem som baseras på kunskapsrelaterade formuleringar som finns i 

styrdokumenten och kallas ”Kunskapskraven”.  I den delen av styrdokumenten, hittar läraren 

vad kraven är för att uppnå ett visst betyg i det ämne som läraren undervisar i. Ett exempel 

kan vara när en matematiklärare bedömer en elev som går i Åk9. Läraren värderar elevens 

prestation i förhållande till kunskapskravet och sätter ett betyg, A till F.   

I dagens skola, kan vi prata om två olika bedömningssätt. Den första bedömningen har en 

summativ form och kallas även ”bedömning av lärande” i litteraturen (Klapp, 2015). Det 

andra bedömnings begreppet benämns formativ bedömning men kallas även för ”bedömning 

för lärande”.   

3.2 Summativ bedömning 

Enligt Klapp (2015), syftar summativ bedömning till att värdera elevernas prestation i slutet 

av en termin eller läsår genom att summera deras kunskaper. Dessa kunskaper sammanfattas 

i förhållande till ett kriterium vilken kan vara en betygsskala och bedömningen fokuserar mest 
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på ett resultat (totalpoäng) som erhållas från en utbildning (Lundahl, 2011). Detta resultat blir 

dock endast en grund för lärarens bedömning under begränsad tidsperiod. Den granskar 

elevens kunskaper under en termin eller kurs (Dixson och Worell, 2016). 

Ofta används summativa metoder i skolsystemet för att göra ett urval bland elever till 

kommande utbildningsnivå. Det vill säga, resultaten som kommer ifrån nationella proven i 

grundskolan behåller information om vilken nivå elevernas kunskaper ligger på. Då väljs 

eleverna enligt detta resultat och placeras i skolorna på gymnasiet.  Å andra sidan, denna typ 

av summativa metoder stödjer olika enheter för egen utvärdering. Elevgrupper, skolor eller 

kommuner får möjligheten att se sina egna prestationer och jämföra med andra liknande 

aktörer i skolsystemet (Klapp, 2015). 

1994 års läroplan resulterade i en förändring i betygssystemet där fokus låg mer på ett 

kvalitativt kunskapsmål istället för endast ett innehåll. Under 1960 - 1970 talen använde 

lärarna sig av metoder som inte handlade bara om ämnesinnehållet, utan de fokuserade även 

på elevernas individuella utveckling. Från och med mitten av 1990 talet blev mål – 

kunskapsrelaterat system en viktig del av skolsystemet (Jansdotter & Nordgren, 2008). Denna 

förändring orsakades huvudsakligen på grund av vissa problem som förekommer med 

summativ bedömning. Det första är, enligt Lundgren (1989) att den summativa bedömningen 

gav inte tillräckligt med data om hur utbildningsystemet måste utvecklas. Det kunde inte 

förklara hur resurserna ska delas, vilket arbetsmoment skall ha mer tid eller vilka mål eleverna 

ska arbeta mot. Sedan hade eleverna bara ett skriftligt prov för bedömning som inte kunde 

värdera svarens kvalitet eller elevernas ansträngning. Bedömningen var även beroende av 

andra elevers resultat. Flera av dessa problem var en anledning till en förändring till mål – 

kunskapsrelaterat system (Lundgren, 1989). 

3.3 Formativ bedömning 

3.3.1 Formativ bedömning ur ett historiskt perspektiv 

Formativ bedömning har använts av lärare genom historien. Den grekiska filosofen Socrates 

ställde frågor till sina studenter och använde deras svar för att följa upp deras lärande och 

planera det i sina egna instruktioner (Greenstein, 2010). Som Socrates har lärare, i flera hundra 

år använt sig av formativ bedömning dock nämns begreppet formativ bedömning nämnts för 

första gången av Michael Scriven under 1960-talet.  Han betonade framförallt vikten av 

utvärderingsdata, som kontinuerligt insamlas och används för att styra utvärderingsprocessen 

(Scriven, 1967). Utvärderingar som har ett utvecklingssyfte kallades av Scriven (1967) för 

formativa.  

Vidare tillämpade Benjamin Bloom formativa samt summativa metoder för pedagogisk 

bedömning med syfte att skapa en grund för ” Mastery Learning” koncept (Bloom, Hastings 

& Madaus, 1971). Enligt detta koncept ska elever utveckla sitt lärande utifrån olika mål som 

de skall ha under sin lärandegång. Med andra ord, för att elever ska kunna fortsätta med ett 

högre mål krävs det att målet innan blir fullföljd (Greenstein, 2010). Bloom definierade två 

grunder inom formativ bedömning, återkopplingar mellan lärare och elever samt korrigerande 

handlingar (Guskey, 2010). Dessa handlingar kan vara olika strategier eller metoder som 

lärare tillämpar för att anpassa lärandet i förhållande till elevers förutsättningar eller behov. 

År 1994, i Paul Blacks och Dylan Wiliams undersökning, studerades cirka 250 tidigare studier 
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för att se påverkan av formativ bedömning på elevers lärande. Denna bedömningsmetod 

gjorde stora framsteg inom elevutvärdering. Deras analys visade att formativ bedömning som 

sker i form av själv-och kamratsbedömning och återkopplingar är avgörande när det gäller 

elevers lärandeutveckling (Black & Wiliam, 2001).   

3.3.2 Beskrivning av formativ bedömning 

Formativ bedömning är ett relativt nytt begrepp jämfört med summativ bedömning. Den 

definieras som en utvärderingsprocess där läraren använder varje lektionstillfälle för att 

bedöma sina elevers kunskaper. Syftet med formativ bedömning är framförallt att utbilda och 

utveckla elevers prestationer, inte granska dem (Wiggins, 1998). Utöver elevers 

kunskapsutveckling, bidrar den även till lärarens undervisning. Med andra ord, utvecklar 

formativ bedömning ”lärandeprocessen” (Lundahl, 2011).  

Enligt Korp (2011) kan lärare med formativa metoder analysera sina elevers prestationer, 

identifiera deras brister och forma sin undervisning utifrån elevernas behov. Korp säger även 

att lärare kan motivera, hjälpa och stimulera sina elever genom att vägleda dem med effektiva 

inlärningsmetoder. Hon menar att formativ bedömning kan främja elevers prestationsnivå 

inom sina studier, att de även blir mer ansvarstagande och arbetar mot sina mål, bland annat 

med hjälp av läraren. Läraren skapar en stark relation med sina elever och hen kan lära sina 

elever vad deras ansvar i sitt lärande innebär och hur de kan nå sitt mål som ställs i början av 

lektionen eller läsåret.   

Formativ bedömning används för att utveckla elevers lärande vilket behövs för att säkerställa 

ett effektivt utbildningsystem i landet och främja demokratiska värderingar som nämns även 

i skollagen. Formativ bedömning bidrar också till elevers synlighet, delaktighet och 

ansvarstagande (Lundahl, 2011). Genom formativa metoder kan lärare anpassa sin 

undervisning till elevers särskilda förutsättningar och hjälpa dem att vara delaktiga i 

undervisningen. I sin tur kan denna ökade delaktighet, med hjälp av lärarens kontinuerliga 

återkopplingar uppmuntra elever att ta ansvar för sitt eget lärande.   

3.4 Fem nyckel strategier i formativ bedömning 

3.4.1 Tydliggöra lärandemål och kunskapskrav 

Wiliam och Leahy (2016) definierade fem nyckel strategier inom formativ bedömning. Att 

tydliggöra lärandemålet och förmedla elever om framgångskriterier är det första strategin av 

formativ bedömningen.  

”Innan vi kan ta reda på vad våra elever lär sig, innan vi kan ge feedback, innan vi kan 

engagera våra elever som läranderesurser för varandra och som ägare av sitt eget 

lärande måste vi veta vart vi är på väg (Wiliam & Leahy, 2016). 

I läroplanen finns lärandemål, centralt innehåll och kunskapskrav för varje ämne beskrivna. 

Dessa delar av styrdokumenten stödjer aktörer, så som lärare, elever, föräldrar m.fl. i 

skolsystemet och då får alla en kännedom om vilka kunskaper elever behöver utveckla, vilka 

mål de behöver uppnå och hur deras kunskapsutveckling ska bedömas. I detta sammanhang, 

för att förmedla till elever om vilka skillnader som finns mellan olika prestationer och göra 

dem mer delaktiga i undervisning, är det viktigt att lärare tydliggör ovannämnda delar av 



9 
 

styrdokumenten för eleverna. I annat fall, kan det finnas risk för att elever upplever 

koncentrationssvårigheter under lektioner och därmed kan deras kunskapsutveckling 

påverkas negativt (Skolverket, 2011b).  

3.4.2 Synliggöra elevers kunskaper, behov och förutsättningar 

Det är avgörande för en fungerande undervisning att lärare definierar elevers befintliga 

kunskaper, vilket är den andra strategin inom formativ bedömning. Lärare måste ta hänsyn 

till elevers förutsättningar och enskilda behov när en undervisning planeras. Denna planering 

ska inkludera elevers befintliga kunskaper, det vill säga vad de redan kan, innan den planerade 

undervisningstillfället. På detta sätt kan lärare få en uppfattning om var eleverna befinner sig 

i förhållande till lärandemålet. Det är även lärarens uppgift att ställa konstruktiva/stödjande 

frågor till eleverna, skapa klassrumsdiskussioner, ge uppgifter och/eller använda andra 

formativa bedömningsmetoder för att synliggöra elevers kunskaper.  På detta sätt skapas 

utrymme för återkopplingar som kan vara till lärarens fördel för att strukturera sin 

undervisning så bra som möjligt för sina elever (Skolverket, 2011b). 

3.4.3 Ge återkopplingar 

Den tredje strategin handlar om återkopplingar (feedbackprocesser) mellan elever och lärare, 

vilket genomförs kontinuerligt. Återkopplingar kan ge mest resultat när elever använder 

strategin för att se hur mycket han eller hon behöver arbeta, för att nå målen. Som nämndes 

ovan gällande den andra strategin, används återkopplingar för att skapa anpassning inför 

undervisning dock är den även nödvändig för att skapa möjligheten för elever att uppnå deras 

förbestämda mål. Med hjälp av återkopplingar, kan lärare få en uppfattning om en elevs 

befintliga kunskap, om denne kommer att uppnå målen eller inte och därmed eventuellt är i 

behov av extra stöd. Det är därför återkopplingar spelar en viktig roll mellan befintliga 

kunskaper, målet och bedömningen (Skolverket, 2014a). 

Återkopplingar kan ges på olika sätt av lärare till eleverna (Jönsson, 2013):  

1. Lärarens återkoppling kan ges bara för en uppgift som eleven arbetade på.  

2. Lärarens ger återkopplingar för flera uppgifter i samma område. Exempelvis olika 

uppgifter i areaberäkning. 

3. Läraren kan hjälpa sina elever för att skapa sina egna metoder, utveckla olika 

problemlösningar och en självbedömningsförmåga, 

4. Läraren kan ge en personlig feedback till eleven. Exempelvis läraren berömmer en 

elev genom att säga ” Du har jobbat bra idag”.  

3.4.4 Aktivera eleverna för att vara resurs till varandra 

Enligt den fjärde strategin, ska elever utveckla en förmåga att stödja och bedöma andras arbete 

under lektioner. På detta sätt kan de utveckla nya idéer, se möjliga fel eller brister och 

förstärka kvaliteten av sina arbeten (Skolverket, 2011b). Enligt Jönsson (2013) kan 

kamratbedömning vara ett effektivt verktyg för elever med samma mål som löser en uppgift 

på olika sätt. Detta hjälper elever att förstå målet utifrån sina klasskamraters perspektiv och 

hur de kan nå det med hjälp av andra lösningar. En annan fördel med kamratbedömningen är 

att man kan komplettera lärarens feedback med sina klasskamraters. I vissa fall, kan det 
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fungera bättre än lärarens feedback för att elever kan många gånger kommunicera på samma 

språk/nivå eller de kan förstå lättare sina klasskamraters tankesätt.  

Kamratbedömning är praktiskt verktyg som hjälper elever att analysera varandras arbete och 

se hur andra elever tänker och resonerar uppgiften ifråga. Ofta ger det bra resultat att involvera 

elever i bedömningsprocessen med hjälp av kamratbedömning, dock kan det finnas några 

problem med detta. Det främsta problemet kan vara att vissa elever inte tycker om att bedömas 

av sina klasskamrater.  Det andra problemet kan vara att klasskamrater bedömer andra på ett 

fel sätt, till exempel att de blir för snälla med sitt omdöme då elever ofta vill få en verklig 

bedömning som kan vägleda dem till en kunskapsutveckling (Gamlem &Smith, 2013). 

Tidsbrist är ett annat problem som förekomma för lärare. Kamratsbedömning kräver en 

strukturerat planering då lärare behöver tillräckligt med tid. Planeringen kan handla om att 

förbereda bedömningsmatriser eller andra stödjande material vilka kan orsaka tidsbrist för 

läraren (Grettve, Israelsson, & Jönsson, 2014).   

3.4.5 Aktivera elevers självbedömning 

Som klasskamratsbedömning, är självbedömning även viktigt inom formativ bedömning 

(Jönsson, 2013). Denna kan definieras som ” en student aktivitet som sker genom att bedöma 

sitt eget lärande, speciellt sin prestation och dess resultat (Boud & Falchikov, 1989, s. 529). 

Denna femte strategi inom formativ bedömning, att bedöma sitt eget arbete, anser Wiliam och 

Leahy (2016) förbättra elevers lärande.  

Självbedömning genomförs av eleverna men det är läraren som ska leda elever att bedöma sig 

själva genom att uppmärksamma dem på vikten av självbedömning (Panadero & Tapia, 

2013). Lärare måste även informera sina elever om hur bedömningen skall göras. 

Bedömningen ska ha en viss struktur och elever ska kunna identifiera kriterier för sin egen 

bedömning (Andrade & Valtcheva, 2009). Syftet med självbedömning är att ge kunskap till 

elever, att analysera sitt eget arbete, åtgärda svagheter och utveckla lärandet. Lärare måste ge 

verktygen, visa och hjälpa elever för självbedömning. Att lämna tillbaka provpapper till elev 

efter ett provtillfälle och fråga honom/henne att gå igenom och kommentera sina svar, kan 

vara ett exempel på detta. 

3.5 Bedömning i matematikämnet 

Matematikämnet utvecklar elevers kunskaper att hitta bästa svaret på matematiska frågor i 

matematiska uttalanden men det handlar inte bara om problemlösning, vilkens noggrannhet 

beror ofta på elevers kunskapsnivå inom matematikämnet. Från elevens perspektiv, kan 

matematik innebära bara några begrepp exempelvis siffror, tal eller beräkningar. Emellertid 

bör elevers kunskapsutveckling i matematikämnet omfatta ett bredare område (Sterner & 

Lundberg, 2002). Matematik har flera andra sidor som även belyses i kursplanen exempelvis 

matematik som verktyg, hjälpmedel, språk och logik (Skolverket, 2011a). 

3.5.1 Förmågor och innehållet i matematikämnet 

Enligt läroplanen (Skolverket, 2011a) ska elever utveckla olika förmågor i matematikämnet 

som följande; föra och följa matematiska resonemang, välja och använda lämpliga 

matematiska metoder, använda och analysera matematiska begrepp samt använda 

matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 
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frågeställningar, beräkningar och slutsatser (s.2). Alla dessa förmågor skall utvecklas enligt 

centrala innehåll som handlar om vad eleverna ska tillägna sig vilken kan vara talluppfattning, 

algebra, geometri samt statistik och sannolikhet i matematikämnet. Det är därför som 

bedömningen ska ta hänsyn både centralt innehåll och förmågorna (Skolverket, 2014b).  

I följande tabell visas vad en lärares bedömning kan avse enligt förmågorna som finns i 

läroplanen.  

Förmågor Bedömningen avser 

Problemlösning  Hur väl; 

• eleven tolkar muntlig & skriftlig information med matematiskt innehåll 

• eleven kan beskriva sin problemlösning med hjälp av uttrycksformer 

• elevens strategier för problemlösning 

• eleven tolkar och bedömer rimligheten sitt resultat 

Begrepp • eleven använder olika begrep 

• eleven beskriver matematiska begrepp och använder uttrycksformer 

• elever visar sin kunskap om relation och samband mellan olika begrepp 

Metoder • elevens metod är anpassad till uppgiften 

• eleven genomför metoder & beräkningar 

• elevens metod är utvecklingsbara 

• eleven kan hantera olika hjälpmedel 

Resonemang • eleven ställer och svarar frågorna med matematiskt innehåll 

• eleven följer, framför och motiverar sitt resonemang 

Kommunikation • elevens beskrivningar och redogörelser 

• eleven kan använda matematikens uttrycksformer 

Tabell:1 Vad lärarens bedömning kan avse enligt förmågorna som finns i LGR11 (Skolverket, 

2014b) 

4. Tidigare Forskning 

4.1 Bedömningsfokus i matematikämnet 

Enligt Boistrup (2013) kan bedömningsfokus i matematikämnet omfatta mer än endast 

matematiskt innehåll. En lärares bedömning kan innehålla olika fokusområden; fokuserar på 

eleven som person, procedurer med litet matematiskt innehåll, processer med att 

hantera/tillämpa matematiskt innehåll och självreglerande. 

Första fokusområdet av en lärarens bedömning handlar om eleven som person. Detta fokus 

har ingen koppling till elevers matematiklärande utan syftar sig på bedömningen av eleven 

som person. Lärarens bedömning som sker genom att säga ”Du är bra i matematik” eller ”Ni 

är jätteduktiga i det här arbetet” kan vara exempel för detta bedömningsfokus (Hattie & 

Timperley, 2007). Vidare, när en lärare bedömer en elev genom att ge poäng mellan 1 till 5 

utgår denne även här utifrån en bedömningsfokus som inte innehåller matematisk process 

(Boistrup, 2013). 
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Det andra fokusområdet handlar om procedurer som innehåller en begränsad nivå av 

matematikinnehåll (Boistrup, 2013). Detta innebär att lärare kan bedöma sina elevers 

matematikkunskap genom att ge en återkoppling som informerar eleven om hen har svarat 

uppgiften rätt eller fel utan att gå i detaljer och analysera elevens matematikkunskap. Även 

enligt en kvalitetsgranskning som genomfördes av Skolverket, ger lärarna återkopplingar när 

hen jämför elevers svar med facit och bedömer elevers kunskap utifrån antal av rätta svar 

(Skolverket, 2003).  

Lundgren (1977) betonar att lotsning där läraren stödjer elever i en uppgift genom att dela 

upp uppgiften i några steg, kan innehålla liten matematisk process. I denna metod, ställer 

läraren avgränsade frågor till sina elever och vägleder dem till svaret. Däremot, säger dessa 

frågor inte till eleverna hur de ska tänka och lösa uppgiften, utan det handlar om endast att 

visa vägen.  Det är därför får läraren inte någon uppfattning om elevens matematikkunskap 

vid lotsning (Emanuelsson, 2001). 

Den tredje bedömningsfokus handlar om procedurer som innehåller intensiva matematiska 

processer. Dessa processer kan bestå av flera matematiska beräkningar och kräva en viss nivå 

matematikkunskap. Här ger lärare återkopplingar för elevers matematikkunskap vilket 

möjliggör även elevers lärandeutveckling. Skovsmose (2005) betonar några processer i det 

här bedömningsfokuset vilka är definiera/beskriva, konstruera/skapa, resonera/argumentera, 

undersöka/lösa problem, öva/hantera metoder och begrepp, samt matematiska fakta /inhämta 

information. Kort kan man beskriva dessa processer enligt följande (Boistrup, 2013):  

• Definiera / Beskriva: Att begripa matematiska process och dess innehåll. 

• Konstruera/ Skapa: Att framställa någon metod för att gå vidare i problemlösning. 

• Resonera / Argumentera: Att tänka om uppgiften och förklara vad det är som begärs 

av eleven. 

• Undersöka / lösa problem: Att säga något om hur man ska lösa uppgiften. 

• Öva/ Hantera Metoder och Begrepp:  Att använda metoder och begrepp på ett rätt sätt 

• Matematiska fakta: Att ha kunskap om matematiska fakta till ex kvadratmeter är en 

enhet för area inte volym.  

• Inhämta information: Att kunna använda samma metoder på andra typ av frågor.  

Alla dessa ovannämnda processer och bedömningsfokus sker via lärarens återkopplingar. För 

att öka elevens delaktighet i undervisning och utveckla deras lärande, är det viktigt att veta 

hur lärarens återkopplingar sker och vad den fokuserar på (Boistrup, 2013).  

Lärarens fjärde bedömningsfokus kan ske genom att ge återkopplingar för elevens 

självreglerande. Här styr eleven sitt eget lärande och arbetar med uppgifter som är nödvändiga 

för att uppnå målet. Enligt Hattie och Timberley (2007) kan elevens självreglerande ses i tre 

kategorier; det första är att hålla uppsikt, som handlar om att eleven ska ha koll på sitt eget 

lärande. Den andra kategorin är att hålla fokus vilket innebär att eleven ska orientera sitt eget 

lärande mot målet som finns i slutet av momenten eller kursen.  Slutligen, att ingripa handlar 

om att diskutera uppgiften med läraren (Boistrup, 2013).  

4.2 Lärarnas upplevelser av formativ bedömning i matematikämnet 

Det finns ett flertal studier som har genomförts med matematiklärare för att undersöka deras 

upplevelser om formativ bedömning i sitt ämne, vilka presenteras nedan. Dessa studier 
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fokuserar inte på hur formativ bedömning genomförs i klassen utan handlar om snarare 

lärarnas upplevelser. Studier genomfördes i olika länder som ger en inblick om hur lärare i 

andra delar av världen upplever formativ bedömning i olika ämne. 

Harris (2016) visar i sin studie som genomfördes med 13 matematiklärare i grundskolan att 

lärarnas uppfattning kan vara olika när det gäller formativ bedömning i matematikämnet. Tio 

av lärarna såg formativ bedömning endast som ett verktyg som granskar elevernas aktuella 

kunskapsnivå, det vill säga svarar på frågan ” Har eleven förstått undervisningen?”. Två av 

dessa tretton lärare ansåg samtidigt att man kan använda formativ bedömning för att se om 

eleven behöver en upprepad genomgång av lektionen. Endast en lärare ansåg att formativ 

bedömning även kan användas för att anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar 

eller behov för fortsätt lärande.   

En annan studie som har genomförts av Faraj (2011) är med 24 matematiklärare i Libanon. 

Enligt den studien kan matematiklärares uppfattningar om formativ bedömning sammanfattas 

i fem punkter: 

1. I matematikämnet kan formativ bedömning granska elevernas matematik förståelse, 

2. I matematikämnet med formativ bedömning kan läraren sätta betyg på elevernas 

matematik förståelse, 

3. I matematikämnet kan formativ bedömning rangordna eleverna, 

4. I matematikämnet kan formativ bedömning användas för att bestämma om eleverna 

behöver gå om årskurs, 

5. I matematikämnet kan formativ bedömning skapa instruktioner för att utveckla 

lärandet.  

I en studie av Rashid och Jaidin (2014) betonas några punkter som lärarna upplever när det 

handlar om formativ bedömning i klassrummet. Undersökning genomfördes med olika 

ämneslärare som undervisar i matematik - NO och engelska. Dessa punkter är som följande: 

1. Varje elev ska ha en aktiv roll i sitt eget lärande: framförallt upplever lärarna att 

eleverna ska ta ansvar för sitt eget lärande. Lärarna anser att eleverna ska tala upp i 

klassen, ge återkopplingar till varandra för att sätta eleven i lärandets fokus. 

2. Lärandemål ska vara tydliga för eleverna: lärarna anser att lärandemål och 

kunskapskrav måste tydliggöras till eleverna så gott det går. Det är viktigt för att eleverna 

skall veta vad de ska kunna och förstå i slutet av lärande processen. Eftersom lärarnas 

roll inte är begränsad bara med att bedöma eleverna, utan ska lärare vägleda sina elever.  

3. Lärarna ska använda formativ bedömning som ett verktyg under lektioner: 

lärarna upplever att formativ bedömning ska användas som ett verktyg för elevernas 

lärandeprocess och anpassa deras lärande till olika förutsättningar. Bedömningen behövs 

även för att planera elevernas lärande under kommande lektioner.  

4. Ett direktiv från skolväsendet, myndigheter: det är möjligt i vissa fall att en lärare 

kan använda formativ bedömning bara om det finns ett direktiv från nationella 

skolväsendet. Detta kan påverka resultatet av formativ bedömning under lektioner på 

grund av lärarnas brister i förståelsen av bedömning för lärande  
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Vidare undersöker Diaz (2014) i sin studie olika ämneslärares upplevelser av formativ 

bedömning och fokuserar mest på användning av digitala verktyg under lektioner.  Hon 

betonar att många lärare upplever och klagar om tidsbrist problemet i sina bedömningar. Här 

anser hon att digitala verktyg kan minska den tiden som lärarna lägger på planering av 

bedömningsprocesser samt effektivisera deras arbete.  Att använda Google Drive istället för 

bedömningsmatriser eller online frågeformulär istället för vanliga skriftliga prov kan minska 

den tiden som lärarna behöver för arbete i formativ bedömning.  

Diaz visar i sin undersökning även att vissa lärare kan ha en negativ inställning för formativ 

bedömning i sitt arbete. Lärarna kan anse att formativ bedömning inte är nödvändig för att 

eleverna ändå fokuserar på den summativa bedömningen, med andra ord betygsättningen som 

sker i slutet av terminen. Hon motsätter denna tanken och säger att via formativ bedömning 

eleverna lär sig inte bara som vanliga skolkunskaper, utan eleverna kan få kunskapen om att 

sätta mål, synliggöra utveckling eller ge återkopplingar (Diaz, 2014). 

 

5. Metod 

I den här delen beskrivs valda metoder som har använts iden här studien. Det kommer att 

tydliggöras för läsaren hur metoderna har valts samt urval och avgränsningar.  

5.1 Val av metod 

Den här studien syftar till att analysera formativ bedömning i matematikundervisning. Den 

fokuserar framförallt på vilket sätt formativa bedömning används i matematikundervisningen 

och lärarnas upplevelser om denna bedömningsmetod. I denna studie används olika metoder 

för att kunna svara på frågeställningarna. Studien baserades på intervjuer med fyra 

matematiklärare som för närvarande arbetar på grundskolor i Stockholm och 

klassrumobservationer på en högstadieskola som genomfördes under 2016–2017 läsåret. 

I arbetet valdes en kvalitativ forskningsmetod vilken fokuserar på ”att tolka och skapa mening 

och förståelse i människans subjektiva upplevelse av omvärlden” (Forsberg & Wengström, 

2016). Det innebär att kvalitativa forskningsmetoder betonar människans upplevelser som är 

under påverkan av specifika kulturer och olika värderingar. i kvalitativ forskning kan därför 

forskarens egna eller övriga deltagarens uppfattningar påverka resultatet av studien (Eriksson, 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).   

Intervjuer är en datainsamlingsmetod för kvalitativa studier. Genom dem, har forskaren 

möjlighet att tala med undersökningspersonen direkt via telefon eller ansikte mot ansikte. 

Denna metod möjliggör för andra personen att ange sina tankar med egna ord. Det är därför, 

den här studien ingår intervjuer med fyra mellan - högstadielärare för att kunna förstå deras 

syn på formativ bedömning i matematikundervisning.  

Den andra metoden som denna studie baseras på är klassrumsobservationer, vilka 

genomfördes i en högstadieskola. I förhållande till den andra valda metoden, är observationer 

den mest givande metod när det gäller om undersökning av lärandeprocesser (Johansson & 

Svedner, 2010). Detta kan bero på att metoden ger en direkt reflektion av hur processen sker 

i verkligheten till forskaren, medans intervjuer eller enkäter handlar om respondentens egna 
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upplevelser. Vidare, för observationer skall forskaren välja en metod samt en procedur som 

ger henne eller honom relevanta data för att svara studiens frågeställning (Backman, 2008). 

5.2 Urval 

Vad det gäller intervjuerna, för studien intervjuades med fyra lärare som nuvarande arbetar 

på olika skolor. Lärare 1 och Lärare 2 arbetar på en högstadieskola och har arbetserfarenhet 

respektive fem och elva år. Vidare, Lärare 3 som har ca 8 år erfarenhet arbetar på en 

grundskola och undervisar båda på mellan och högstadiet. Den fjärde läraren som är 

intervjuad för denna studie arbetar också på högstadiet i en grundskola. Alla lärare har 

behörighet i matematikämnet på mellan- och högstadiet. Utöver matematikämnet, har lärarna 

behörighet i andra ämnena bland annat teknik, fysik och kemi. Alla lärare som deltog i den 

här studien valdes från grundskolan för att följa samma läroplan och skapa en möjlighet för 

läsaren att jämföra olika lärares arbetssätt och upplevelser av formativ bedömning.  

Ytterligare, den andra metoden för denna studie är observationer. Observationerna 

genomfördes på en högstadieskola under vår termin 2016 / 2017. Skolan som valdes för 

observationerna har elever från åk F-9. Valet av skolan gjordes utifrån 

bekvämlighetsprincipen, eftersom var skolan känd för mig sedan tidigare. 

5.3 Genomförande och databearbetning 

5.3.1 Genomförande 

De här intervjuerna kan definieras ”halvstrukturerade” vilka genomförs i ett ”friare struktur” 

(Eriksson et.al, 2013). Frågorna förbereddes innan intervjuerna men det blev som en 

diskussion varje gång och frågornas ordning blev olika. Jag ställde även uppföljningsfrågor 

beroende på svaret som jag fick av lärarna (Aspers, 2007). Med detta syftade jag att ta reda 

på lärarnas upplevelser och deras metoder samt procedurer som de använder i sina 

bedömningsprocesser. I slutet av studien, under Bilaga 1, kan läsaren se intervjufrågorna i en 

ordning. 

Under klassrumsobservationerna följdes en procedur för att få fram mest möjliga data från 

metoden. Inför varje observationstillfälle används ett A4 papper för att anteckna några punkter 

som innehåller information om undervisningsämnet; genomförande och innehåll, årskurs 

samt lärarens namn. Inför klassrumsobservationen diskuterade forskaren tillsammans med 

läraren om hur observationsförloppet skulle se ut och innehålla för att sedan även informera 

eleverna i klassen om hur observationen skulle gå till. Det är viktigt att tydliggöra syftet och 

metoden för observationerna och informera eleverna innan genomförande (Merriam, 1994).  

Alla utförda observationer hade karaktären av en öppen form som där observatören var känd 

för dem som observerades (Alvehus, 2014). Vidare genomfördes observationer under flera 

lektioner som är ett lämpligt sätt för metoden (Aspers, 2007) och huvudsakligen i två olika 

delar av klassrummet. Under den första delen, som var under lärarens genomgång stod 

forskaren längst bak i klassrummet och följde lärarens undervisning. Samtidigt antecknades 

observationerna på samma A4 papper som förbereddes innan undervisningstillfället. I den 

andra delen var forskaren delaktig i undervisningen genom att hjälpa/stödja eleverna under 

individuellt arbete. Denna del handlade mest om en lärar- elevinteraktion och dess påverkan 

på bedömningsprocessen. Forskaren fick möjlighet att observera lärarens bedömningsfokus, 

kamrat- och självbedömning samt elevers uppfattning om bedömning. 
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Det utfördes även observationer utanför klassrummet, på betygskonferenser och lärarens 

planeringstider i en högstadieskola. Dessa observationer fokuserade på lärarens egna 

undervisningsplanering samt deras uppfattning om bedömningsmetoder.  

5.3.2 Databearbetning & Analys 

För att analysera datan från de genomförda observationerna och intervjuerna genomfördes ett 

arbete. Datan från tre intervjuer bestod av anteckningar som skrevs under intervjutillfällen 

och den sista intervjudata skrevs online på dator under Skypesamtal.   

Datan från klassrumsobservationerna består främst i form av anteckningar som skrevs i 

samband med lektion-observationerna. Efter varje lektionstillfälle transkriberade jag alla 

anteckningar till en Word-fil för att säkra datan.  

All data som införskaffades med hjälp av de olika observationstillfällena antecknades och 

utgjordes till underlag, tillsammans med data från intervjuerna. 

För analys av data användes en analysmetod som nämns i Kvale och Brinkman (2014). Efter 

varje intervju, skrevs materialet på ett papper för att skapa en tydligare läsning. Jag valde att 

skriva all datan direkt efter intervjuerna med anledningen att använda det färska minnet och 

därmed underlätta dataanalysen.  

Enligt Kvale och Brinkman’s (2014) metods första steg, läste jag lärarnas svar och 

anteckningar som togs med under observationerna för att sedan granska respondenternas 

svarupplevelser, erfarenheter under bedömningsprocesser. Sedan kategoriserades datan enligt 

forskningsfrågorna, som Denscombe (2009) också betonar att det bidrar till en lättare 

dataanalys. Den första kategorin bestod av själva bedömningsprocessen som sker i 

klassrummet där data insamlades genom intervjuer och observationer medans den andra 

kategorin handlade om lärarnas egna upplevelser där data införskaffades av endast intervjuer. 

Anledningen till detta upplägg är att jag ville se hur läraren använder formativ bedömning i 

klassen men med komplement av svaren från klassobservationerna. På detta sätt får man en 

uppfattning om hur formativ bedömning ter sig i verkligheten.  

I studien analyserades data utifrån Dylan Wiliams fem nyckel strategier för att den ger en 

tydlig struktur till läraren som vill tillämpa formativ bedömning i sin undervisning. Dessa 

strategier strukturerar bedömningsarbetet genom att tydliggöra målet för undervisning, 

elevers nivå i förhållande till det målet samt vägen till målet. Vidare förklaring om teorivalet 

finns i kapitel 5.5. 

Empirin som skaffades av observationer och intervjuer delades i två kategorier utifrån 

studiens frågeställningar; formativ bedömning i matematikundervisning och lärarnas 

upplevelser. Därefter, delades data som finns i varje kategori till fem underkategorier utifrån 

Wiliams fem nyckel strategier. Dessa kategorier var att tydliggöra målet, befintliga 

kunskaper, återkopplingar, kamratsbedömning och självbedömning.  Här vill jag säga att 

intervjufrågorna inte formades av Wiliams strategier det vill säga jag inte försökte styra 

lärarna för att få svar som passar in i dessa underkategorier. I stället analyserade jag varje svar 

om vilken kategori de passar in i.   

Under intervjuerna fick jag även svar av lärarna som inte passade in i dessa underkategorier. 

Exempelvis, en lärare pratade om elevernas syn om återkopplingar och kamratsbedömning. 
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Trots att jag nämnde i resultatdelen med några ord om elevers reaktion till kamratsbedömning, 

var det ett svar som inte överensstämde med Wiliams strategier. Elevers syn om formativ 

bedömning kan vara en annan forskningsområde som jag nämner även i kapitel 6.3. Slutligen, 

utifrån dessa underkategorier skrevs resultatet och även i resultatanalysen följdes samma 

ordning.  

5.3 Trovärdighet 

När det gäller studiens trovärdighet kan man speciellt fokusera på två olika begrepp; 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet avser om forskningsfrågorna är upprepningsbara. Det vill 

säga om man skulle uppnå samma resultat om man gör samma undersökning igen. Validitet 

handlar om, ifall studien verkligen mätt det som skulle mätas och data insamlades på ett rätt 

sätt (Alvehus, 2014). 

Metoderna som används i den här studien kan granskas på olika sätt när det handlar om 

studiens reliabilitet och validitet.  En av dem stora problemen med att använda intervjuer som 

metod är att svaren till frågorna kan spegla respondentens egna subjektiva inställningar och 

erfarenheter. Alltså kan det finnas risk för att svaren kan bli osann eller att frågorna inte täcker 

alla aspekter av det område som undersöks (Johansson & Svedner, 2010). En annan nackdel 

med intervjumetoden är begränsningen av antal av respondenter. I den här studien 

intervjuades fyra högstadielärare och detta kan vara problematisk när det gäller studiens 

reliabilitet. Detta beror på att det kan finnas stora skillnader mellan olika skolor samt lärare 

när det gäller om bedömningsprocesser därför kan det vara svårt att generalisera resultaten. 

Vidare lämnades inte intervjufrågorna till lärarna för att inte ge dem möjlighet att förbereda 

sig till intervjuerna med uttänkta svar. Intervjuerna hade en friare struktur som skapade 

möjligheten för en spontan diskussion. Syftet med detta är att ge lärarna bekvämlighet samt 

öka studiens validitet (Kvale & Brinkman, 2009).  

Observationsmetoden har olika fördelar och nackdelar. Det första fördelen är att den kan vara 

en komplettering till intervjuer och ge data direkt från verkligheten. Det innebär att lärarens 

egna subjektiva upplevelser inte har stor påverkan som de har i intervjumetoden. Ytterligare 

fördel med metoden är att forskaren får möjligheten att gå nära till studieobjektens miljö och 

observera deras reaktioner (Holme & Salvang, 1991). 

Enligt Denscombe (2016), ger observationer bättre resultat när den utförs under en lång 

tidsperiod. Forskaren genomförde sina observationer under en kort period vilken kan påverka 

studiens trovärdighet. Ytterliga problem med observationer är att människan kan förändra sitt 

beteende och anpassa sig till observatörens förväntningar. Samtidigt anser jag att detta inte 

påverkade resultatet av metoden i stort, för att läraren och eleverna förmodligen fokuserade 

på undervisningen eller sitt eget arbete under observationer.  

Observationer framför mer tillförlitligt resultat jämfört med intervjuer när det handlar om 

människans egna erfarenheter. Däremot, kan det vara en fördel att genomföra observationer 

med en annan observatör för att öka resultatets tillförlitlighet. Detta beror på att varje 

observatör kan tolka olika händelser på olika sätt (Kylén, 2004). I den här studien, 

genomfördes observationer med bara en forskare som kan påverka reliabiliteten i studien, till 

des nackdel. 
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5.4 Etik 

I en forskningsstudie som handlar om deltagande människor, skall det tas hänsyn till etiska 

överväganden. Dessutom, är det inte beroende på om deltagaren är barn, vuxen, kamrat eller 

släkting (Lindahl & Juhl, 2014). Forskaren ska också ta ansvar att inte påverka deltagande på 

något negativt sätt (Denscombe, 2016). 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav för en forskning. Dessa krav är som 

följande: 

1. Informationskravet: Det första principer innebär att forskaren ska informera 

undersökningsdeltagare om studiens syfte. För studien informerades alla lärare och 

elever som fanns i klassrummet under observationer om studiens syfte. Anteckningar 

som har utförts under intervjuerna har delats med deltagarna som gav tillåtelse till 

forskaren att använda dem i studien.  

2. Samtyckeskravet: Principen innebär att alla deltagare har rätt att bestämma över sin 

medverkan. För studien, alla deltagare informerades om att intervjuerna kan avbrytas 

i fall de inte medverka undersökningen. För observationerna pratade jag med eleverna 

innan genomförande och informerade dem att de har rätt att bestämma över sin 

medverkan. 

3. Konfidentialitetskravet: Det innebär att alla deltagare ska ges konfidentialitet och 

deras personuppgifter ska försvaras på ett sätt så obehöriga inte kan nå dem. I studien 

alla deltagare avidentifierats och informerades om detta.  

4. Nyttjandekravet: Principer handlar om att alla insamlade uppgifter ska användas för 

studiens syfte.  Alla elever och lärare informerades om att all data ska användas bara 

för arbetet.  

5.5 Teorival 

I början av teoriavsnittet användes olika böcker och vetenskapliga artiklar just för att ge en 

beskrivning av summativ- och formativ bedömning dock ligger fokus mer på formativ 

bedömning. För att visa skillnader mellan två bedömnings metoder har även summativ 

bedömning blivit en del i avsnittet.  

I denna studie har Dylan Wiliams fem nyckel strategier valts för att kunna analysera och tolka 

den insamlade data från observationer och intervjuer. Detta tillvägångsätt föreslås även av 

Skolverket (Skolverket, 2011b). Den främsta anledningen till varför denna teori valdes är att 

Wiliam baserar sina strategier på tre centrala frågor, vilka tydliggör vad formativ bedömning 

är och hur det bör användas för att utveckla lärandet i klassrummet. Dessa frågor är; vad är 

målet för lärandet, vad är elevers aktuella kunskapsnivå samt vilket arbetssätt behövs för att 

uppnå det målet. I detta sammanhang svarar dessa strategier de tre centrala frågor på ett 

strukturerat sätt. Strategier skapar en struktur i fem steg främst för de lärare som syftar på att 

utveckla lärandet med stöd av formativ bedömning.  

Den andra anledningen till varför denna teori valdes är att de fem nyckel strategierna har en 

lämplig teoriram för studiens frågeställningar. Denna studie undersöker på vilket sätt formativ 

bedömning används i matematikundervisning och lärarnas upplevelser om dessa processer. I 

detta sammanhang, var Wiliams strategier ett användbart verktyg för att analysera resultatet 

av observationer och lärarintervjuer samt för att svara på studiens frågeställningar. Utifrån 
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dessa strategier kategoriserades insamlad empiri i fem delar där läsaren kan hitta svaren till 

hur läraren arbetar med formativ bedömning i sin undervisning. Svaren handlade bland annat 

om vad lärarens första steg i formativ bedömning är, vilka metoder kan användas för att 

tydliggöra elevers aktuella kunskapsnivå, inverkan av återkopplingar samt kamrat -och 

självbedömning på lärandeutveckling.  

I övrigt finns det andra strategier som har skapats för att strukturera formativ bedömning i 

klassrummet.  Hattie (2012) definierar fem faktorer för formativ bedömning där han fokuserar 

själv-och kamratsbedömning och återkopplingar som Dylan Wiliam. Vidare, påpekar han 

bedömningspåverkan på elevers motivation samt hur undervisningen kan anpassas enligt 

bedömningsresultatet. Däremot, fokuserar han inte på vikten av måltydlighet vilket var en av 

dem viktigaste punkterna för respondenterna. Hans fokus i formativ bedömning behandlar om 

processer som sker under lektionen i form av återkopplingar, självbedömning, 

kamratsbedömning.  

6. Resultat 

I den här delen sammanställs resultaten av intervjuerna med fyra lärare och observationerna 

som genomfördes i en högstadieskola. Resultatet har skrivits i syfte att besvara 

frågeställningarna och är en beskrivning av vad som har framkommit ur empiri.  

Avsnittet beskriver på vilket sätt genomförs formativ bedömning i matematikundervisning 

och hur upplever lärarna formativ bedömning i sin undervisning utan forskarens tolkning.  

Resultaten beskrivs i delkategorier som har formats utifrån fem nyckel strategier. 

Respondenterna har skrivits med lärare och en siffra som Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 och 

Lärare 4. 

6.1 Tydliggöra Målet och Kunskapskraven 

Lärarna säger att det är viktigt att informera sina elever om lärandemålet och kunskapskraven 

vilket ska vara första steg i processen. Lärarna delar en grovplanering till eleverna i början av 

terminen och diskuterar dessa punkter med sina elever. De skriver även på tavlan under varje 

lektionstillfälle hur undervisningen ska genomföras samt målet som eleverna ska förväntas 

att uppnå. 

Vid observationerna, framkom det att eleverna behövde veta vad som ska bedömas i det 

ämnet. Lärare 1 förklarade bedömningskriterier på ett enkelt sätt utan att gå in i detalj för att 

inte göra det för komplicerad för eleverna. Sedan beskrev hen lektionsplaneringen som skulle 

gälla för hela terminen samt vad målet ska vara för eleverna för att uppnå ett visst betyg.  

Lärare 2 säger att varje lärare tydliggöra målet för sina elever vilket är det första steget av 

formativ bedömning. Det är viktigt eftersom eleverna måste veta vad de ska lära sig och hur 

deras utveckling sker under påverkan av styrdokumenten. Ytterligare, målet och 

kunskapskraven bör diskuteras av läraren och eleverna, så att alla får kännedom om vad 

bedömningen ska baseras på.  

”Jag tror det är viktig att eleverna vet hur bedömning ska ske. Ofta tycker dem att det är 

räcker om de får ett bra betyg från provet. Men egentligen det är inte så! Det är viktig 

att de utvecklar sina kunskaper och uppnår det målet som finns i kunskapskraven. Det är 

därför jag pratar med dem i början av terminen och berättar dem vad är kunskapskraven 
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och hur ska den gå till. Det är också viktig för eleven att sätta ett mål för sig själv och 

arbeta mot det” (Lärare 2).  

Lärare 3 anser även att det är viktigt för eleverna att få kännedom om sina mål. Hen tror att 

formativ bedömning ska genomföras med att tydliggöra lärandemålet för eleverna och 

uppmuntra dem att arbeta mot det målet. Hen menar att när eleverna vet vad deras mål är då 

kan dem få det stödet som de behöver under tiden. Detta kan framställas med en kontinuerlig 

bedömning där läraren granskar sina elever under hela lärandeperioden.   

Lärare 1 och 2 anser att det finns vissa utmaningar som en lärare kan möta under en 

bedömningsprocess. Det första utmaningen handlar om elevers uppfattning om bedömning. 

Lärarna anser att ibland är det svårt för eleverna att se vikten av bedömning. Ofta händer det 

att det är bara provet och betyget som är avgörande för deras lärande. Detta orsakar eleven att 

inte fokusera på individuella- eller grupparbete som sker i klassen. Observationerna visade i 

många tillfällen även att eleverna fokuserar på provet och det betyget som de får. De lägger 

inte vikt på sin kunskapsutveckling utan vill bli bara godkänt från det ämnet. 

Lärare 4 tycker även att ibland kopplar eleverna formativ bedömning direkt med betygen som 

de får i slutet av terminen. Hen försöker att informera sina elever varför hen genomför 

formativ bedömning och förklara hur det ska fungera. 

”Jag vet att eleverna har ibland en oro om betygen till exempel i matteämnet. Det är 

normalt att de vill klara matte och bli godkänd på det. När vi arbetade med Plickers 

första gången då frågade eleverna mig ” Kommer du minska vårt betyg om vi inte gör 

bra på den?” eller ” Varför frågar du oss om att skriva egna tankar om lektioner?”” 

(Lärare 4). 

Lärare 4 pratar om en annan utmaning som förekommer från andra skolaktörers uppfattning 

om formativ bedömning. Hen säger att även föräldrar och även skolledning fokuserar mest på 

elevernas betyg och slutgiltigt resultat. Exempelvis när hen förbereder uppgifter för Plickers 

digitalt verktyg tas det inte så allvar av elever eller föräldrar för att det inte är något 

traditionellt skriftligt prov. Egentligen ger den en inblick om hur det går med elevens 

kunskapsutveckling under lärandeperioden. Det är därför anser hen att syftet med formativ 

bedömningen ska tydliggöras så gått det går.  

6.2 Synliggöra Elevers Kunskaper, Behov och Förutsättningar 

För att synliggöra elevers kunskaper använder lärarna olika metoder. Dessa metoder utförs 

genom att lösa ett problem, med hjälp av digitala verktyg eller läroboken samt olika aktiviteter 

i klassrummet. Lärarna har olika upplevelser under bedömningsprocesser som handlar om att 

definiera elevernas befintliga kunskaper eller behov. 

Lärare 1 använder en problemlösningsmetod som genomförs av post-it lappar. Läraren delar 

lapparna till eleverna efter en avslutad lektion och ställer en kort men central fråga från 

lektionsinnehållet. Eleverna får några minuter på sig för att lösa det på post-it lappar och sedan 

lämna till läraren utan att skriva sitt namn. Om det är en stor del av eleverna som svarar fel, 

uppfattas det av läraren att majoriteten av klassen inte förstod innehållet. Detta blir ett 

underlag för läraren när hen planerar den nästkommande lektion. 

När det gäller om problemlösning, använder lärare 3 en likadan metod som lärare 1 under sina 

matematiklektioner. Metoden handlar om att ge en uppgift till eleverna i slutet av lektionen 
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och utvärdera deras kunskapsutveckling enligt deras svar. Metoden heter ”Exit Cards” där 

läraren ger exempelvis en uppgift om att beräkna en triangelns area eller lösa en ekvation. 

Hon delar ut även post-it lappar eller bara en bit papper och ber eleverna att lösa uppgiften på 

det pappret. Efteråt, samlar läraren dessa papper/post-it lappar och ser om eleverna har förstått 

undervisningen.  

Ytterligare, Läraren 1 använder diagnoser i läroboken i ett formativt sätt. Efter lärarens 

genomgång, arbetar eleverna med diagnoser som finns i sina matte böcker. Därefter, rättar 

läraren svaren för att se elevernas kunskapsnivå och skriver kommentarer i form av 

återkopplingar. Därpå arbetar eleverna med lättare eller avancerade uppgifter beroende på 

lärarens feedback. 

”Jag tror diagnoser som finns i matte boken är väldig bra metod när det gäller om 

formativ bedömning. De svarar på uppgifterna i diagnos utan min hjälp och lämnar till 

mig för rättning. Då skriver jag på varje papper vad de ska arbeta med. Exempelvis ” 

Du skall fokusera mer på decimaltal och fyra räknesätten. Fortsätt med blå kursen”. Då 

eleven tränar mer på uppgifter enligt sin kunskapsnivå” (Lärare 1). 

Läraren 2 använder en metod som en kort aktivitet i klassrummet. För att upptäcka vilka elever 

som har förstått undervisningen får eleverna utföra en kort övning i slutet av lektionen. 

Läraren ber eleverna att böja ner sitt huvud och frågar om det finns någon som inte har förstått 

genomgången. Då räcker de elever som inte förstått undervisningen upp handen vilket 

indikerar om läraren behöver utföra en extra genomgång.  Läraren använder den här metoden 

för att ibland vågar eleverna inte säga om de har förstådd lektionen eller inte. Det kan bero på 

att elever kan vara blyga eller vill inte vara den enda personen som inte förstått lärarens 

genomgång. På detta sätt, kan eleverna känna sig säkra och informera läraren med 

handuppräckning anonymt inför varandra om sitt behov av en ytterligare förklaring. 

”Jag använder ofta formativ bedömning under mina matte och No lektioner. Det händer 

ibland med post-it lappar eller kanske eleverna böjer sitt huvud och frågar jag dem om 

det finns någon elev som inte förstad innehållet. Jag hade sett den här metoden på en 

annan NO lärarens undervisning och tycker att det är en jättebra metod! För att ofta 

eleverna vågar inte att säga till läraren att ” jag förstådd inte det här, det här”. Det 

beror på ibland eleverna är blyga eller stressar bara inför sina kamrater” (Lärare 2). 

Vidare, en kort aktivitet genomförs även av Lärare 4 för att synliggöra elevers kunskaper. Hen 

försöker att genomföra snabba reflektioner efter genomgångar och ser om eleverna har förstått 

det innehållet. Hen menar att efter varje genomgång, ställer hen frågor till eleverna för att 

uppmuntra dem att visa sina kunskaper. 

Ett annat arbetssätt i form av formativ bedömning görs av med hjälp av digitalt verktyg. Lärare 

3 använder datorer, surfplattor eller mobiltelefoner för att se sina elevers kunskaper. Metoden 

handlar om en test som kallas Kahoot och görs online. Innan lektionen förbereder läraren ca 

15–20 uppgifter och visar den på en projektor i klassen. Elever använder papper - penna och 

svarar därefter uppgiften på sina datorer eller mobiltelefoner. Efter varje uppgift ser eleven 

om hen svarat rätt eller fel samt visar läraren på tavlan hur problemlösningen kan utföras. 

Lärare 3 anser att denna metod är ett bra verktyg även för andra ämnena vilken hen använder 

även under sina NO lektioner. Hen fick positiva återkopplingar av eleverna som vill fortsätta 

med dem även under vår termin.  
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”Jag har börjat att använda mer IT i mina undervisningar, just för att locka eleverna till 

att bli mer delaktiga i mina lektioner. Jag upplever ofta ett problem med att eleverna 

leker med sina mobiltelefoner under mina lektioner, vilket jag antar många lärare går 

igenom också. Det är så svårt att få dem att fokusera på lektionerna eftersom de leker 

med telefonerna hela tiden. För några månader sen blev jag rekommenderad av en 

kollega, på mitt gamla jobb om en hemsida som heter Kahoot. Där lägger lärare upp 

frågeformulär som de själva hittat på, för olika ämnen som eleverna med till exempel 

sina mobiler kan svara på. Jag tror att man kan använda denna metod istället för vanliga 

skriftiga prov så länge läraren har koll på varje elev men själv har jag aldrig provat” 

(Lärare 3). 

Ytterligare, så som lärare 3; lärare 4 även försöker att använda digitala verktyg under sina 

lektioner för att synliggöra sina elevers kunskaper. Hen hade också haft problem med eleverna 

som använder sina mobiltelefoner under lektioner. Sedan bestämde hen att använda dem 

under lektioner i stället för att se det som ett problem. Hen har använt Plickers som genomförs 

med stöd av en surfplatta eller en mobiltelefon. I metoden, ser eleverna uppgiften på tavlan 

genom en projektor, löser problemet på ett papper och visar sitt papper på en rätt ordning 

beroende på vilket alternativ hen väljer. Sedan läser läraren elevernas svar med en 

mobiltelefons (vilken som Lärare 4 föredrar) eller en surfplattas kamera. Då kommer alla svar 

på tavlan och eleverna får veta om de har svarat rätt. Läraren tycker att metoden höjde 

elevernas intresse till lektioner och underlättade för dem att lära sig något nytt. I följande 

figuren finns ett exempel för det pappret som eleverna använder: 

 

 

På figuren finns det fyra olika svar vilka är A, B, C 

och D på olika sidor.  

 

Exempelvis; om eleven svarar uppgiften C då håller 

hen sitt papper med bokstaven C uppåt.   

Fig 1: Ett kort för Plickers aktivitet (Plickers, 2017) 

En lärare säger att det är viktigt att definiera elevernas befintliga kunskaper för att 

matematikämnet kan ses som byggklossar vilket innebär att det inte går att utveckla elevernas 

kunskaper i matematikämnet om det fattas en del kunskap på en våning.  

”Exempelvis, om eleven inte kan multiplikationstabellen kan hen inte multiplikation med 

decimaltal eller räkna en cirkels area med 𝐴 = 𝜋𝑟2. Därefter, om eleven inte kan räkna 

en cirkels area, då kan hen inte beräkna en cylinders volym. På grund av detta, eleverna 

måste ha grundläggande kunskaper i ämnet och bygga sina kunskaper på dem befintliga. 

Här, formativ bedömning kan vara ett bra verktyg för att definiera elevernas befintliga 

kunskaper under varje moment” (Lärare 1).  

Vidare visade observationerna även att lärarna använder summativa metoder det vill säga 

skriftliga prov för att synliggöra elevers befintliga kunskaper. Efter provrättning, skrev lärarna 

ofta på elevers papper vad eleven gjorde bra samt vad denne behöver utveckla i fortsättningen. 

På detta sätt fick lärarna en kännedom om hur hen ska planera sin nästa undervisning och 

eventuella extra anpassningar 
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6.3 Ge återkopplingar 

Lärarna ger återkopplingar sina elever där de fokuserar på olika punkter. Återkopplingen kan 

handla om bara för en uppgift, flera uppgifter med matematiska innehåll, eleven som person, 

osv. Lärarna har ett antal metoder och använder olika tillfällen för att ge återkopplingar till 

sina elever.  

Lärarna ger återkopplingar till sina elever under individuellt arbete genom att fokusera på 

deras kunskaper i ämnet. När eleverna arbetar själva, går läraren runt i klassen och sitter med 

eleverna för att ge stöd. Under tiden, har läraren möjligheten att bedöma elevernas 

kunskapsutveckling. Läraren fokuserar på hur eleven beskriver uppgiften, skapar och 

använder metoder, elevens kännedom om begrepp, problemlösning osv.  

Lärare 3 anser även att alla skriftliga prov, hemläxor och eget arbete i klassen är en bra 

möjlighet för att ge återkopplingar. Hen menar att ibland behöver hen inte genomföra en 

särskild aktivitet för att bedöma elevers kunskapsutveckling. Genom elevernas skriftliga prov, 

hemläxor eller individuellt arbete i klassen, kan hen analysera elevernas 

problemlösningsförmåga, svagheter, befintliga kunskaper och ge återkopplingar för elevers 

fortsatt arbete.  

En lärare använder digitalt verktyg i klassen för att synliggöra deras kunskaper och även ge 

återkopplingar. När arbetet är klart med Kahoot uppgiften, börjar läraren att diskutera 

uppgifterna med sina elever och visar hur uppgiften lösas samt hur de ska arbeta för att åtgärda 

sina brister. 

Återkopplingar ges även genom att vägleda eleven med olika nivå uppgifter. Observationerna 

visade vid några tillfällen att speciellt högpresterande elever blir klar med sina uppgifter i en 

kort tid och frågar läraren om de kan få mer utmanande uppgifter. Exempelvis, i Åk5, i början 

av individuellt arbete, delade ut läraren några arbetsblad till sina elever. Därefter, berättade 

läraren för eleverna att de som klarar arbetsbladen, ska visa det till läraren och möjligtvis 

kunde de då få extra uppgifter om de vill arbeta med mer avancerade uppgifter.  

Observationerna visade även att i vissa fall ges återkopplingar till eleven som person. Det 

innebär att utan att granska elevers matematikkunnande, oavsett om de gör rätt eller fel på en 

uppgift kunde läraren bedöma elevers ansträngning genom att säga ”Du är bra” eller ”Bra 

jobbat”.  Observationerna visade manga gånger att denna bedömningsfokus sker på skriftliga 

prov eller inlämningar. När läraren rättar ett prov skriver hen på ett elevers papper att han/ 

hon arbetar hårt senaste tiden även om eleven får ett icke-godkänt betyg; F. 

Ytterligare, två lärare gav återkopplingar till sina elever genom att fokusera på matematiska 

processer utan att gå in i detalj. Lärarna rättade ofta elevernas diagnoser eller andra 

inlämningar genom att skriva rätt eller fel på papper. I denna rättning ingick inte någon 

förklaring om var felet ligger eller vad det är bra med elevens matematikkunnande. 

Exempelvis, eleverna arbetar ofta med diagnoser som finns i slutet av varje kapitel i 

läroboken. Eleverna lämnar in sina svar till lärare när de är färdiga med den. Då bedömer 

läraren dessa inlämningar genom att meddela eleven hur många rätt och fel hen har. Om 

eleven har besvarat tillräcklig många uppgifter och fått rätt svar, berömmer läraren eleven 

genom att säga ”Bra jobbat” eller något liknande.  
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6.4 Aktivera Kamratsbedömning 

Lärarna använder kamratsbedömning under sina lektioner med ett antal metoder. Metoderna 

handlar om grupparbete eller rättning av varandras provpapper.  

Lärare 1 anser att kamratsbedömning kan vara ett bra verktyg för elevernas lärande trots att 

hen inte har använt metoderna ofta. Läraren påpekar även att hen planerar nya metoder där 

främst kamratbedömning kommer att tillämpas under lektionerna. Läraren 1 kommer att ge 

enkla uppgifter till eleverna som ska arbeta med dem under lektionstid för att sedan lämna in 

till läraren. Därefter kommer läraren slumpmässigt att dela ut dessa inlämningar, tillbaka till 

eleverna. På det här sättet kommer eleverna att rätta varandras uppgifter utan att sätta ett betyg 

eller en poäng.  

Kamratsbedömning används av Lärare 2 i form av grupparbete.  Enligt lärarens planering, får 

varje elev möjlighet att arbeta individuellt, i par eller grupp i slutet av varje lektion. Detta 

arbete tar ungefär en tredjedel av lektionen och eleverna arbetar med särskilda uppgifter som 

de får av läraren eller fortsätter att räkna vidare i läroboken. När de arbetar i grupp eller par, 

ber läraren dem att titta på varandras svar och rätta dem. Utifrån detta tillvägagångsätt anser 

läraren att eleverna kommer att kunna se andra möjliga lösningssätt eller eventuella fel som 

de kan också göra i framtiden.  Dessutom, lämnar läraren facit till de elever som är färdiga 

med sitt arbete för att låta dem bedöma sin egen kunskap.  

”Under min varje matematiklektion får eleverna arbeta på egen hand efter en 

genomgång av dagens innehåll. Förut arbetade eleverna ofta själva men under senaste 

åren uppmuntrar jag eleverna att arbeta i grupper. Det här är en väldig bra metod för 

att eleverna lär sig mycket av varandra. De tittar på varandras svar och ser hur sin 

klasskamrat tänkte om samma uppgift. Jag lämnar nästan alltid facit till eleverna som är 

klar med uppgifterna så kan de se själva hur mycket de har lärt sig” (Lärare 2).  

Dessutom, i vissa fall låter lärare 2 eleverna att ställa frågor till varandra för att tillämpa 

kamratsbedömning i klassen. Hen anser att diskutera med sina kamrater om genomgången 

och förklara till varandra vissa punkter som de inte har förstått kan vara en bra metod för 

eleverna med syfte att kunskapsutveckling.  

Ytterligare, anser Lärare 1 att det kan vara svårt för elever att bedöma en av sin kamrats arbete. 

Här betonar hen relationen mellan eleverna som kan ha en påverkan på kamratsbedömnings 

resultat på ett negativt sätt. Exempelvis, vissa elever tycker inte om att bedömas av sina 

klasskamrater. Elever, särskilt de som är lågpresterande kan känna sig förnedrad efter ett prov 

som de inte var bra på. Hen betonar även att detta kan kopplas också med betygstävling mellan 

elever.  

”Många gånger när jag frågade eleverna om jag kan dela ut deras provpapper i klassen 

och bedöma varandras prov då började nästan halva klassen att säga ” Nej, jag vill inte 

att någon annan tittar på mitt papper”. Det här är ett problem när jag vill göra något 

om kamratsbedömning. Främst de som är lågpresterande kommer först till mig och säger 

”jag vill inte att de andra ser vad jag har fått för betyg på provet.”.  Då blir det svårt för 

mig att fortsätta med det här. Jag ser också att de tävlar med varandra med provbetyget”. 

(Lärare 1). 

Lärare 2 anser att arbeta i grupp eller i par kan vara ett bra sätt att uppmuntra eleverna att ta 

ansvar. I början av arbetet delas ansvaret till gruppmedlemmar och varje elev försöker att göra 
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något självständigt. Under arbetets gång hjälper/stödjer eleverna varandra och får stöd även 

av läraren. Hen anser att utifrån det här sättet stimulerar elever varandra och det blir en liten 

tävling mellan gruppmedlemmar för att visa sitt bästa. Dessutom, att ge särskilda uppgifter 

till eleverna kan höja elevernas delaktighet, anser hen. För att göra det, ger läraren rika 

matematiska problem som börjar med enkla beräkningar men blir svåra gradvis under arbetets 

gång. På det här sättet blir eleverna delaktiga och resonerar fram till olika lösningsmetoder 

för att sedan uppnå en slutgiltig lösning. 

6.5 Aktivera eleverna i sitt eget lärande 

Framförallt betonar Lärare 4 att eleverna bör ha en fungerande roll i sitt eget lärande. Hen 

menar att eleverna har sitt eget ansvar för sin kunskapsutveckling vilket inte fungerar utan 

deras delaktighet. Det innebär att eleverna ska också granska och bedöma sin 

kunskapsutveckling under lektioner. Lärare 4 använder en metod för självbedömning där 

eleverna bedömer sin egen kunskapsutveckling just under den lektionen. I slutet av lektionen 

ber läraren eleverna att skriva på ett papper deras positiva och negativa tankar om den 

lektionen. Eleverna skriver hur mycket de har förstått, om det fanns något som inte var klart 

för dem eller ett förslag för nästa lektion. Metoden genomförs helt anonymt för att ge eleverna 

bekvämlighet att skriva sina egna verkliga tankar om lektionen. Hen tycker att eleverna 

konkretiserar sin utveckling för sig samt läraren får även en kännedom hur mycket sina elever 

har lärt sig. Hen anser att detta är ett bra arbetssätt för en kontinuerlig bedömning och kan 

vara en komplettering till lärarens bedömning 

”Jag tycker också att när elever får utvärdera mina lektioner lär jag mig mer. Om tiden 

räcker till försöker jag ge några minuter till mina elever slutet av lektionerna för att tycka 

till om undervisningen. Jag får konstruktiv kritik men även en inblick eller uppfattning 

om hur många elever som förstått och inte förstått dagens genomgång” (Lärare 4).  

Vidare, genomförde en lärare en lektionsutvärdering i slutet av vissa lektioner utifrån en 

poängskala där eleverna fick utvärdera sin kunskapsutveckling. Detta kan ses som en 

summativ metod men samtidigt en självbedömning.  

6.6 Sammanfattning av Resultatet 

1. Samtliga respondenter anser att det är viktig att lärandemålet och kunskapskraven 

tydliggörs för elever. Elever behöver hur deras kunskapsutveckling ska bedömas 

under lärandeperioden. Lärare kan använda olika strategier för att informera sina 

elever vilken skall ske i början av terminen samt varje lektionstillfälle genom att 

skriva på tavlan eller muntliga diskussioner. 

 

2. Att synliggöra elevers befintliga kunskaper är en annan punkt som finns i resultatet. 

Lärare kan definiera sina elever kunskaper via olika metoder som genomföras med 

en problemlösning, hjälp av digitalt verktyg eller andra möjliga tillfällen bland annat 

läroböcker eller klassaktiviteter. Samtliga lärare instämmer att de behöver synliggöra 

sina elevers förutsättningar, behov samt befintliga kunskaper för att ge återkopplingar 

och vägleda dem i fortsatt arbetet.  

 

3. Vidare, att ge återkopplingar framkommer som en punkt i resultatet. Återkopplingen 

kan ges till en uppgift med inget matematiskinnehåll, till flera uppgifter med 

matematiska innehåll, eller till en särskild person genom att säga ” Du är jätteduktig”. 
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Däremot, händer det ofta att lärarna bedömer sina elever utifrån deras 

matematikkunnande. Lärare kan ge återkopplingar till sina elever genom att använda 

olika metoder och tillfällen. Exempelvis; under individuellt arbete i klassen, efter ett 

skriftligt prov och hemläxor, med digitala aktiviteter, osv. 

 

4. Ytterligare, är kamratsbedömning är ett verktyg i formativ bedömning och finns i 

resultatet. Kamratsbedömning sker under grupparbeten eller ett antal aktiviteter där 

läraren delar ut provpapper till eleverna för att varandras arbete. En lärare låter sina 

elever att ställa frågor till varandra under lektioner i form av att aktivera varandra som 

lär resurser. Kamratsbedömning har i sig olika utmaningar som i stort del förekommer 

den sociala relationen mellan eleverna.  

 

5. Slutligen, lärarna instämmer att eleverna har ett ansvar i sitt eget lärande som är 

viktigt för deras kunskapsutveckling. De anser att utan elevers delaktighet är det 

nästan omöjligt för läraren att bidra elevers kunskapsutveckling. Två lärare använder 

en självbedömningsmetod där elever frågas om att bedöma sin kunskapsutveckling i 

en lektion och skriva det på ett papper med några ord.  

7. Analys av Resultat  

I den här delen av studien, analyseras resultatet med utgångspunkt från tidigare bakgrund.  

Avsnittet fördelat även på delkategorier, som i resultatdelen för att ge en tydlig struktur till 

läsaren.  

7.1 Tydliggöra Målet, Kunskapskraven 

Lärarnas svar och observationer visade att det är avgörande för eleverna att veta hur 

bedömningen ska gå till. Det innebär att läraren har ett ansvar att förklara delar av 

styrdokumenten till eleverna och tydliggöra för dem målen och betygskriterierna i början av 

varje moment (Klapp, 2015).   

Samtliga lärare instämmer även att lärarens bedömning ska baseras på styrdokumenten. Klapp 

(2015) bekräftar det att kunskapskraven ritar en ram med olika förmågor som eleverna måste 

utveckla i ett visst ämne under lärandeperioden. Det är viktig för att säkerställa en likvärdig 

bedömning och betygsättning i hela landet (Lekholm, 2010). 

Lärarna instämmer att elevers uppfattning kan vara en utmaning i en bedömningsprocess. 

Eleverna kan lägga mer vikt på skriftliga prov eller betyg istället för kunskapsutveckling. 

Anledningen med detta är eleverna ofta känner sig oroliga för betygen som de får slutet av 

terminen vilket påverkar även deras framtida utbildningar. Detta kan lösas genom att förklara 

för eleverna hur formativ bedömning sker kontinuerligt under kursperioden. Detta kommer 

att hjälpa läraren att förändra elevers uppfattning från betygsorolighet till att lust att lära sig 

något nytt (Klapp, 2015). 

7.2 Synliggöra Kunskaper 

Två matematiklärare anser att användning av formativ och summativ bedömning är avgörande 

för att eleverna ska uppnå målen i kursen. En lärare berättar om att kan det finnas en fel 

uppfattning om att formativ bedömning är något som används istället för summativ 
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bedömning och motsätter de varandra dock är metoderna ett komplement för varandra. 

Lundahl (2011) säger att formativa bedömningsprocesser föregås ofta av en summativ 

bedömning, det vill säga, ett matteprov eller en inlämningsuppgift som vara en guide för 

läraren för att se elevers kunskaper och vad eleven befinner sig i förhållande till målet samt 

hur de ska arbeta mer på, i fortsättningen. 

Lärarnas svar till intervjufrågor visar att granskning av elevernas aktuella kunskapsnivå är 

första syftet av en formativ bedömningsprocess. Samtliga lärare använder olika metoder bland 

annat post-it lappar, diagnoser i matteboken, exit Cards, hemläxor, snabba Reflektioner, osv. 

Alla dessa metoder ger ett underlag till läraren om att var eleven befinner sig i förhållande till 

målet. Dessa betonas även i andra strategin av formativ bedömning; läraren ska synliggöra 

elevers kunskaper, behov och förutsättningar (Wiliam & Leahy, 2016). 

Ytterligare, lärarna berättar om relationen mellan undervisningsplanering och elevernas 

befintliga kunskaper. En lärare ansåg att matematikämnet kan ses som byggklossar. Det 

innebär att läraren ska planera sin undervisning enligt elevernas befintliga kunskaper, med 

andra ord vad de redan kan innan det undervisningstillfället (Harris, 2016). Skolverket 

(2011b) påpekar att lärandeutveckling ska ske genom att bygga den nya kunskapen på den 

gamla. Detta hjälper även läraren att se var eleverna befinner sig i förhållande till målet. 

Intervjuarna visade också att två lärare betonar hur viktigt det är att använda digitala verktyg 

i formativ bedömning. I dagsläget använder lärarna ett antal digitala metoder under sina 

lektioner för att synliggöra elevers kunskaper och ge återkopplingar. Metoderna kallas Kahoot 

och Plickers och genomförs mobiltelefoner, surfplattor eller datorer.  De anser att digitala 

verktyg minskar den tiden som ger till formativ bedömning och underlättar det arbetet att 

bedöma elevernas kunskapsutveckling.  Digitala verktyg kan utmana elever, öka deras 

motivation, effektivisera lärarnas arbete (Diaz, 2014). De kan även användas som ett stöd för 

att tydliggöra lärandemål, synliggöra lärande, ge återkoppling för att utveckla lärandet, och 

låta dem att fungera som resurser för varandra och ansvara för sitt eget lärande (Wiliam & 

Leahy, 2016). 

Observationerna visade även att hur viktigt det är att synliggöra elevers kunskaper för 

kommande lektioner. Under individuellt arbete, var redan vissa elever färdiga med sina 

uppgifter medans andra inte var klara än med liten del av. Då frågade ett par högpresterande 

elever läraren hur de skulle fortsätta med arbetet. I dessa fall, berättade läraren för de eleverna 

att arbeta vidare i boken eller bara rätta sina svar. På liknande sätt, bad lågpresterande elever 

läraren att göra en till repetition när högpresterande elever ville fortsätta med nästa kapitel. 

För att stödja och utmana dessa högpresterande elever, började lärare ge extra stenciler till 

dem under kommande lektioner. Samtidigt, gjorde läraren en kort repetition till andra som var 

i behov av en ytterligare genomgång.   

7.3 Ge återkopplingar 

Resultatet av klassrumobservationer visade att lärarens återkopplingar kan ges på olika sätt. 

Framförallt, kan lärarens bedömning fokusera på något annat än själva elevers 

matematikkunnande. Läraren hade nästan ingen fokus på elevens matematikkunnande utan 

det var mer på elevers ansträngning. Hattie och Timperley (2007) påpekar att när läraren gör 

en återkoppling till eleven ” Du är bra i matematik” eller ” Ni är jätteduktiga i det här arbetet”, 
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fokuserar bedömning på elevens prestation, inte på elevens kunskapsutveckling i 

matematikämnet.  

Klassrumobservationer resulterade även i att lärarens återkopplingar kan fokusera på elevens 

matematikkunnande som kan innehålla ett eller flera matematiska processer. Dessa processer 

kan vara elevens kunnande om att beskriva uppgiften, använda matematiska metoder eller 

problemlösning. Skovsmose (2005) kategoriserar dem förmågorna att eleverna ska 

definiera/beskriva uppgiften, konstruera och hantera metoder, undersöka och lösa uppgifterna 

och inhämta information. Dessutom, har detta fokus den mest möjligheten när det gäller om 

kunskapsutveckling i matematikämnet. När lärare utvärderar elevers kunskaper utifrån 

processer med högt matematiskt innehåll, kan elever få feedback från läraren om sina fel, få 

idéer om alternativa lösningar för att i slutändan kunna utveckla sina kunskaper (Boistrup, 

2013). 

Vidare observationer visade vid några tillfällen att lärarens bedömning kan fokusera på en 

övergripande matematikkunnande. Det innebär att läraren inte går in i detalj om hur mycket 

eleven kan i innehållet, utan skriver möjligtvis ”fel” eller ”rätt” på papper. Här har bedömning 

en fokus på procedurer vilka ingår lite eller nästan inget matematikinnehåll (Boistrup, 2013). 

Dessutom, betonar lärarna tidsbristen som en utmaning i återkopplingar. Lärare 2 tycker att 

bedömning kan ta längre tid än planerad speciellt när det finns många elever i klassen (Fhloinn 

och Carr, 2017). Vad det gäller elevernas önskemål om att ha enskild återkoppling kan vara 

ganska svårt för läraren vilket kan leda svårigheter i uppföljning av elevers prestation (Grettve 

et al., 2014). 

7.4 Aktivera Kamratsbedömning 

Lärarna lyfter upp kamratsbedömning i formativ bedömning. Enligt den fjärde strategin av 

formativ bedömning som definierades av Wiliam och Leahy (2016), ska läraren aktivera 

eleverna att bedöma varandras arbete.  

Lärarna anser att kamratsbedömning är ett användbart redskap som hjälper eleverna att se 

varandras perspektiv och utveckla nya idéer för problemlösning.  Ibland kan det vara lättare 

för elever att få nya kunskaper från varandra för att elever som har samma mål kan lösa 

uppgiften i olika sätt (Jönsson, 2013). Vidare påpekar Skolverket (2011b) att det blir ett extra 

stöd för elever att diskutera med sina kamrater om vad som är bra eller måste utvecklas i sitt 

arbete för att höja kvaliteten. 

Vidare säger lärarna att kamratsbedömning kan vara en svår utmaning för läraren. 

Utmaningen uppstår genom elevers relation med sina kamrater och känslan som de får efter 

ett prov som inte har gått så bra för dem. Ytterligare, betygsfixering kan även vara ett problem 

för läraren under en kamratsbedömning process (Grettve et al., 2014). 

Vid observation efter ett provtillfälle, delade läraren alla provpapper till eleverna 

slumpmässigt och frågade dem att bedöma sina klasskamrats papper. Att gå igenom en 

klasskamrats papper och fundera på deras svar var ganska effektiv. Eleverna diskuterade 

varandras arbete och kom många gånger till insikt till andra problemlösningar, till exempel 

”jaha, han gjorde så här” eller ”jag borde också göra i det här sättet”.  
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7.5 Aktivera elever i sitt eget lärande 

Resultatet visar att hur lärarna arbetar för att inkludera eleverna i undervisningen och vikten 

av elevens delaktighet för deras lärandeutveckling samt uppnå målet (Wiliam & Leahy, 2016). 

Det innebär att eleverna ska följa sin egen kunskapsutveckling och göra en kontinuerlig 

bedömning (Lundahl, 2011). Exempelvis, delar lärarna ut ett facit till eleverna efter varje 

individuellt arbete för att uppmuntra dem att bedöma sitt eget arbete. Detta görs för att 

motivera eleverna till att äga sitt eget lärande som är även Wiliam och Leahy (2016) ’s femte 

nyckelstrategi av formativ bedömning. 

Elevernas självreglering var ett fokusområde som framkom från resultatet av 

klassrumobservationer. Speciellt under individuellt arbete, fick eleverna extra uppgifter vilka 

var ofta på en högre nivå och fortsatt sitt arbete. Detta är viktig för att eleverna ska ha koll på 

och orientera sitt eget lärande (Hattie & Timberley, 2007). Dessutom, ska de diskutera sin 

egen utveckling med lärare för att utmana sig själva (Boistrup, 2013). 

Lärarna instämmer även att eleverna ska ta ansvar för sitt eget lärande. Lärarna betonar att 

formativ bedömning kan användas för att höja elevernas ansvarstagande genom att hjälpa de 

att se sina brister och hitta metoder för problemlösning (Lundahl, 2011).   

8. Diskussion 

I den här delen presenteras en diskussion kring metodval och dess påverkan på resultatet.  

I första delen finns det en diskussion om hur det fungerade med metodval och dess 

genomförande. Dessutom, kan läsaren hitta eventuella nackdelar med metoderna som har 

använts i den här studien.  

Vidare finns ett resonemang om resultatet med relation den teoretiska bakgrunden samt 

tidigare forskning med forskarens egna tolkningar samt åsikter.  

Avslutningsvis, presenteras förslag om vidare forskning. 

8.1 Metoddiskussion 

I studien används en kvalitativ forskningsmetod som genomförs utifrån människans egna 

verklighetsuppfattningar, motiv och tankesätt, med andra ord ’the actor’s point of view’ 

(Eklund, 2017).  Studien undersöker framförallt bedömningsbegreppen och dess användning 

i matematikämnet med syfte att utveckla elevernas kunskaper och lärande. Med genomförda 

intervjuer och observationer i en grundskola, har jag skapat en grund för arbetet. Jag anser att 

dessa valda metoder kompletterade varandra och ledde till ett givande resultat. 

Intervjuer ger en data för två olika områden; fyra matematiklärares upplevelse om formativ 

bedömning under sina lektioner och på vilket sätt de använder formativ bedömning i sin 

undervisning. Intervjuerna genomfördes utan att vara beroende på förbestämda frågor och 

blev i form av diskussioner. Däremot, hade dessa intervjuer en halvstrukturerade form 

(Eriksson et.al, 2013) men jag försökte att inte komma bort från ämnet under diskussionerna 

genom att ställa uppföljningsfrågor. Å andra sidan, anser jag att det finns båda fördelar och 

nackdelar när det gäller om en forskning inom formativ bedömning och matematikämnet. 

Intervjuer reflekterar lärarnas syn speciellt på formativ bedömning och dess tillämpning i 

praktiken. Däremot, finns det nackdelar med intervjuer som ifrågasätter dess trovärdighet. 
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Anledningen är att det är svårt att stämma av lärarnas svar med vad som händer verkligen i 

klassrummen (Denscombe, 2016). Eftersom resultatet av intervjuerna framkommer lärarens 

svar och möjligtvis inte speglar verkligheten. Samtidigt, intervjuer handlar om lärarnas egna 

erfarenheter och denna studie begränsades endast med fyra lärares svar. Detta kan påverka 

trovärdigheten av intervjuresultaten.   

Vad det gäller observationer anser jag att det är ett komplement till intervjumetoden. Det 

innebär att med hjälp av observationer i klassen, hade jag möjligheten att se hur och vad som 

händer i ett klassrum, när det gäller bedömning i matematikämnet. Dessutom, hjälper dessa 

genomförda observationer forskaren att se på vilken grad en lärares planering och 

bedömningar överensstämmer med varandra. Det innebär att genom observationer kunde jag 

se om läraren hade planerat undervisningen i förhållande till formativa bedömningsmetoders 

outcome. Med andra ord, om det skulle finnas fel med lärarens bedömning, skulle det i sin tur 

blir fel med undervisningsplaneringen vilket påverkar elevers delaktighet samt intresse för 

lektionen. Detta kunde jag analysera genom dessa observationer. 

Jag anser att nackdelen med observationer framkommer i dess begränsningar. Observationer 

genomfördes i en kort period och ger data för en begränsad tid samt antal av personer som är 

observerad. Att observera flera klasser eller skolor och genomföra observationer i en längre 

period kan vara en fördel för denna typ av studier (Alvehus, 2014).  

Ytterligare, anser jag att dessa metoder valida. Det innebär att lärarna berättar att de använder 

olika metoder i sin bedömning när det gäller om formativ bedömning. Genom observationer, 

kunde jag se även i vilken nivålärarna använder formativa metoder i sin undervisning och 

dess påverkan i allmän bedömning och betygsättning.  

8.2 Resultatdiskussion 

I det här avsnittet diskuteras resultatet utifrån femnyckel strategier av formativ bedömning 

vilka är; tydliggöra lärandemål, synliggöra kunskaper, ge återkopplingar och aktivera kamrats 

samt självbedömning. Avsnittet består huvudsakligen av forskarens egna tolkningar och 

åsikter.  

Jag anser att tydliggöra lärandemålet och kunskapskraven är ett viktigt ansvar för en lärare. 

Att tydliggöra lärandemålet och visa eleverna vad de måste göra för att uppnå målen är det 

första steget av en bedömningsprocess (Wiliam & Leahy, 2016). Jag anser också att läraren 

måste förmedla till sina elever om bedömningskriterier och kunskapskraven. I annat fall, om 

eleverna inte har ett tydligt mål och vägledning kan de inte planera sitt arbete eller känna 

omotiverad under lektionen.  

För att synliggöra elevers kunskaper, använder lärare 3 Exit Cards metoden i form av formativ 

bedömning där hen delar ut post-it lappar eller en bit papper och förväntar eleverna att lösa 

en uppgift. Därefter, samlar läraren alla lappar och bedömer elevernas kunskapsutveckling 

utifrån deras svar. Ytterligare, som Lärare 4, använder hen digitala verktyg för samma syfte. 

Dessa metoder anser jag att kan vara väldig användbara när det gäller om granskning av 

aktuella kunskapsnivå. Metoden kan ge ett underlag för elevens kunskapsutveckling om den 

tillämpas ofta i matematikämnet. Det innebär att med hjälp av kontinuerliga bedömningar, 

kan lärare se hur mycket sina elever har lärt sig under en lektion och därefter analysera deras 

kunskapsutveckling i en längre period.  Detta hjälper läraren även att planera sin 

nästkommande undervisning baserad på det underlaget. Nackdelen med metoderna kan 
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förekomma från tiden. Ibland är det möjligt att läraren inte får tillräcklig tid att genomföra 

metoden där behövs kanske ca minst 5–10 minuter att genomföra hela processen.  

I resultatet framkommer det också att formativ bedömning är avgörande för att anpassa 

undervisning till elevers befintliga kunskaper och förutsättningar. Däremot, att synliggöra 

elevers kunskapsnivå eller enskilda behov kan vara en utmaning på grund av olika 

anledningar. Ofta händer det en elev har svårt att visa sin kunskap på papper medans för andra, 

att hålla en muntlig redovisning kan vara en utmaning då det krävs att prata inför andra och 

visa sin kunskap. I detta fall bör läraren stödja sina elever som stressar under en muntlig 

presentation, inför helklassen genom att lugna ner henne med lite extra tid. Ytterligare, att 

skriva en text tillsammans med elever kan vara ett bra stöd för dem som har problem med 

språket eller strukturering av texten (Grettve et al., 2014).  

Som två lärare betonar, jag anser även att det kan vara fel att använda bara formativ 

bedömning och lägga summativ bedömning åt sidan. Summativ bedömning är inte en 

bedömningsmetod som motsätter formativ bedömning, utan de kompletterar varandra. Jag 

tror också att läraren kan använda summativ bedömning som ett underlag till formativ 

bedömning (Black & Wiliam, 1998). Exempelvis läraren kan synliggöra sina elevers 

kunskaper med ett skriftligt prov och ge återkopplingar till sina elever enligt provets resultat. 

Genom dessa återkopplingar, kan läraren vägleda sina elever om vad de måste träna på 

framöver dock är även summativ bedömning nödvändig just för att visa elevers kunskapsnivå 

till alla aktörer i skolan, så som skolledning och föräldrar (Lundahl, 2011). Samtidigt är 

nationella prövningar, som är en summativ metod avgörande för att skapa en likvärdig och 

rättvis betygsättning i hela landet (Skolverket, 2014a). På grund av dessa skäl, i stället för att 

välja bara en bedömningsmetod anser jag att läraren kan kombinera dem. 

Den tredje strategin av formativ bedömning är att ge återkopplingar till eleverna (Wiliam & 

Leahy, 2016). Samtliga lärare ger ofta tid till individuellt arbete där enskilda återkopplingar 

ges till eleverna.  Jag observerade att under vanliga genomgångar har de lågpresterande 

eleverna inte så stor möjlighet att skapa en interaktion med läraren. Denna tid innebär ofta för 

eleverna att bara lyssna på läraren utan att ställa frågor även om de inte förstår innehållet. Det 

är därför, jag tror att individuellt arbete en bra möjlighet där eleverna kan få direkt 

återkopplingar från läraren. Detta anser jag också att ett bra sätt där läraren vägleder eleverna 

i deras framtidsarbete (Wiliam & Leahy, 2016).  

Ytterligare när det handlar om återkopplingar, var det tydligt i mina observerade lektioner att 

läraren fokuserade mest på processer med högt matematiskinnehåll. Här betonar Skovmosse 

(2005) tre aspekter av matematisk kompetens, vilka är att hantera, tillämpa och kritisk 

reflektera matematiskt innehåll. Detta innebär att lärarens bedömning var om hur de 

definierar, undersöker, konstruerar och slutligen löser problemet. Detta anser jag att en viktig 

tillämpning eftersom här är det mest eleverna som utvecklar sina kunskaper i 

matematikämnet. De har möjligheten att få återkopplingar från läraren direkt om deras 

matematikkunskap för varje steg vilket borde göras oftare än vad det görs idag (Boistrup, 

2013). 

Jag observerade att sällan bedömde läraren sina elever genom att säga ”Du var bra i den här 

lektionen” eller ”Ni var jätteduktiga”. Lärarens bedömning handlade snarare om hur eleven 

presterade i en diagnos eller inlämning. Här bedömde läraren sina elever genom att skriva på 

pappret bara Rätt eller Fel med tillägg ”Du måste fortsätta arbeta med …”. Detta var ett sätt 
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för läraren att bedöma sina elever vilket har en fokus på litet matematiskt innehåll (Boistrup, 

2013).  

Däremot, i vissa fall; att ge återkopplingar till eleverna kan vara utmanande för en lärare. 

Enligt mina observationer märkte jag att i vissa klasser fanns skillnader mellan elevers 

kunskapsnivå. Vissa elever var lågpresterande och behövde en till repetition medans andra 

elever presterade mer effektiv och kunde fortsätta med nästa kapitel. Det är därför jag anser 

att det är avgörande för en lärare att planera sin undervisning på ett bra sätt som inkluderar 

alla elevers kunskapsnivåer, förutsättningar samt behov. Att ge extra avancerade/utmanande 

uppgifter till de högpresterande elever kan stödja dem att utveckla ännu mer kunskap. Annars, 

kan de stanna med den kunskapsnivån som har redan uppnått och förlora motivation för 

lektionen.  

Fhloinn och Carr (2017) betonar att tidsbrist eller med andra ord arbetsbördan kan vara ett 

annat problem för läraren när det gäller att ge återkopplingar. Lärare 2 nämnde om att planera 

tiden kan vara en utmaning för läraren speciellt när det finns många elever i klassen. I detta 

fall, så som Lindström et al. (2013) säger att detta kan användas av läraren i ett positivt sätt. 

Jag anser att läraren ska se den som en utmaning inte ett problem. Då kan läraren utveckla sin 

förmåga att göra bättre planeringar vilka har större begränsningar.  

Ett annat resultat visar också att lärarna var uppmärksamma på fördelar med kontinuerlig 

bedömning under lärandeperioden. Jag tänker på samma sätt som lärare 2 att det är viktigt för 

läraren att anpassa sina undervisningar till elevers förutsättningar och behov. 

Kunskapsmässigt kan eleverna ha olika nivåer eller vissa elever kan behöva extra 

anpassningar för att utveckla sig. I dessa fall; att bedöma eleverna kontinuerlig och få 

kännedom om deras utvecklingsprocess det vill säga identifiera deras brister och behov bör 

ha en stor påverkan på undervisning. Observationer visade i många tillfällen att främst under 

individuell arbetet försöker lärarna utvärdera sina elevers kunskapsnivå och stödja samt 

motivera dem. 

Slutligen, utifrån studiens resultat kan jag säga att lärarna fokuserar inte så mycket på fjärde 

och femte strategin, utan det handlar om snarare tydliggöra målet, synliggöra kunskaper och 

ge återkopplingar. Men enligt Jönsson (2013) kan kamratbedömning vara ett effektivt verktyg 

för eleverna som har samma mål och löser uppgifter på olika sätt. Detta anser jag hjälper 

eleverna att första målet utifrån andras perspektiv och hur de kan nå det via olika lösningar. 

Samtidigt tror jag att med hjälp av kamratbedömning kan elever ibland komplettera lärarens 

feedback med sina klasskamraters. I vissa fall, kan det fungera bättre än lärarens feedback 

just för att eleverna kan kommunicera på samma språk/nivå och/eller kan förstå sina 

klasskamraters tankesätt lättare. 

8.3 Vidare forskning 

I min studie, fokuserade jag på formativ bedömning och dess användning i matematikämnet 

utifrån lärarens perspektiv. När det handlar om vidare forskning, anser jag att en forskning 

kan göras genom att analysera formativ bedömning utifrån elevers perspektiv. Ytterligare, en 

djupare forskning om kamrat-självbedömning kan vara betydelsefullt. Dessa studier kan 

innehålla båda lärarnas och elevernas syn om dessa formativa metoder. Jag anser att det är 

viktig att granska vad eleverna tycker om formativ bedömning, särskilt kamrat- och 

självbedömning, för att dessa metoder kan bidra till elevernas lärande. 
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10. Bilaga 1: Intervjufrågor 

 
1. Vilka bedömningsmetoder använder du under dina lektioner? 

2. Hur strukturerar du din bedömning exempelvis vad är ditt första steg? 

3. Hur ser du användning av båda metoder det vill säga formativ och summativ bedömning? 

4.Vilka metoder använder du under matematiklektioner när det gäller om formativ 

bedömning? 

5. Hur ser du användning av kamratsbedömning och självbedömning i matematikämnet? 

Använder du dessa metoder under dina lektioner?  

6. (Om svaret är blev ett ja) Hur sker det i klassen? 

7. Vad tycker du om elevens eget ansvar och delaktighet för en bättre lärandemiljö samt att 

uppnå målet i matematikämnet?  

8. Hur stödjer du dina elever så de blir mer delaktiga i undervisning? 

9. Möter du utmaningar när du bedömer dina elever?  

10. Vilka lösningar har du för de utmaningarna? 
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