
 

 

 

Examensarbete  

Sambandet mellan 

matematiklärares syn på 

formativ bedömning och deras 

undervisning 
 

Författare: Anton Lamberg och 

William Svensson 

Handledare: Håkan Sollervall 

Examinator: Torsten Lindström 

Datum: 2016-01-18 

Kurskod: 2MAÄ2E 

Ämne: Matematikdidaktik 

Nivå: Grundläggande 



  
 

i 
 

Sambandet mellan matematiklärares syn på formativ bedömning och deras 

undervisning 

 

The relation between mathematics teachers’ views on formative assessment and 

their teaching 

 

Sammanfattning 
Det här är en studie om sambandet mellan matematiklärares syn på begreppet formativ 

bedömning och deras undervisning i gymnasieskolan. Det har genomförts intervjuer 

med fem matematiklärare på gymnasiet och observationer av deras matematiklektioner. 

Empirisk data presenteras tillsammans med teori och tidigare forskning kring formativ 

bedömning. Insamlad data pekar på att medverkande matematiklärare har en positiv syn 

på formativ bedömning även om det beskrivs som tidskrävande. Det verkar samtidigt 

vara mycket som ryms inom begreppet vilket förtydligas genom medverkande 

matematiklärares stundtals skilda sätt att applicera det i sin undervisning. En av lärarna 

menar att formativ bedömning ska stärka elevernas självkänsla genom uppmuntran i 

form av positiva kommentarer som exempelvis ”jättebra”. Samtidigt finns det 

medverkande lärare som istället vill framhålla formativ bedömning som detaljerad 

information till eleven om deras kunskapsläge och utvecklingsmöjligheter. 

 

Abstract 
This is a study about mathematics teachers‟ views on the relation between formative 

assessment and their teaching in upper secondary school. In the study there have been 

five interviews with five mathematics teachers on upper secondary school and 

observations of their teachings. Empirical data is presented together with theory and 

previous research on formative assessment. Collected data indicates that participating 

mathematics teachers have a positive view on formative assessment even if it also is 

described as time consuming. It also seems as it is a wide term which clarified by the 

participating mathematics teachers sometimes different ways to apply it in their 

teaching. One of the teachers believes that formative assessment should strengthen 

students‟ self-esteem with positive comments like for example “well done”. At the same 

time there is participating teachers who emphasize formative assessment as detailed 

information to students about their knowledge and development. 
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1 Inledning 
Inom den svenska skolan finns en uttalad målsättning att bedömning ska stärka en 

positiv kunskapsutveckling i en givande social kontext. När det kommer till formativ 

bedömning beskrivs det som ett naturligt användbart redskap som kan främja en positiv 

lärmiljö med elever som engageras i sitt eget lärande (Skolverket 2011b). 

Skolinspektionen (2012) har sammanställt tidigare forskning kring formativ bedömning 

som pekar på att det kan effektivisera undervisningen. I förhållande till Black och 

Wiliams (1998) definition krävs det ett lärande som möter elevernas behov innan det 

blir en givande process i undervisningen. En central del av lärande ur ett sociokulturellt 

perspektiv är en kommunicerande växelverkan mellan lärare och elever (Säljö 2012).  

Ett konsekvent arbete med formativ bedömning inom matematik visat sig ha positiva 

effekter på elevers kunskapsutveckling (Hodgen & Wiliam 2013). Matematik är 

samtidigt ett intellektuellt ämne där det stundtals är svårt att peka på vad som är ett 

matematiskt kunnande eller sker i en matematisk process (Häggblom 2013). Skolverkets 

(2011b) bild av formativ bedömning som en givande del av matematikundervisningen 

kan ställas i kontrast mot studier som gjorts av Newton (2007) och Bennet (2011). I 

studierna lyfts en problematik kring begreppets vaga innebörd. Aktuell forskning ger 

inga entydiga rekommendationer på hur formativ bedömning ska bedrivas. Det kan leda 

till en osäkerhet för hur matematiklärare ska implementera det i sin undervisning.  

När vi under fältstudier på lärarutbildningen fått möjlighet besöka gymnasieskolor har 

vi fått uppfattningen att matematiklärare i större utsträckning använder summativa än 

formativa bedömningar. Samtidigt är vår känsla att många matematiklärare är positivt 

inställda till formativ bedömning för att stärka elevens lärande. Vi blev därför 

intresserade av hur matematiklärare anser att det appliceras och lämpar sig för 

matematikundervisning på gymnasieskolor. Det är i vår mening svårt att sätta fingret på 

begreppets innebörd, något som även framkommer i Newtons (2007) och Bennets 

(2011) studier. Matematiklärares syn på formativ bedömning i gymnasieskolan blir 

därmed en intressant aspekt för vår kommande yrkesroll som matematiklärare. 

2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att presentera sambandet mellan matematiklärare på gymnasiets syn på 

formativ bedömning och deras undervisning. Det ska förtydligas hur matematiklärare 

anser formativ bedömning lämpar sig för matematik på gymnasiet och ifall deras syn 

återspeglas i undervisningen. Centrala aspekter i studien blir formativ bedömning i 

relation till summativ bedömning, skolan och aktuella styrdokument. Vi vill genom 

intervjuer med fem legitimerade matematiklärare på gymnasiet, observationer av deras 

matematikundervisning och tidigare forskning finna svar på följande frågeställningar: 

 

 Hur tolkar gymnasielärare i matematik begreppet formativ bedömning? 

 På vilket sätt applicerar gymnasielärare i matematik formativ bedömning i sin 

undervisning?  

 Hur anser matematiklärare att formativ bedömning lämpar sig för matematik på 

gymnasiet och hur kan deras syn återspeglas i undervisningen? 
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3 Bakgrund 
I den teoretiska bakgrunden introduceras formativ bedömning utifrån aktuella 

styrdokument och ämnesplan samt en övergripande redogörelse för ett sätt att se på 

lärande. I avsnittet tidigare forskning lyfts arbeten och texter som behandlar begreppet 

formativ bedömning, dess innebörd och inverkan på matematiklärarens undervisning. 

 

3.1 Teoretisk bakgrund 
Nedan presenteras formativ bedömning utifrån aktuella styrdokument och ämnesplan 

för matematik samt ett perspektiv på lärande. 

 
3.1.1 Formativ bedömning utifrån styrdokument och ämnesplan för matematik 

Bedömning i skolan handlar om lärarens tolkning av en elevprestation, vilket kan 

innefatta en färdig produkt eller pågående arbetsprocess. Det finns ett uttalat mål att 

bedömning ska främja kunskapsutveckling för eleven i linje med aktuella styrdokument. 

Gymnasieläraren ska med grund i ämnesplanens kriterier göra en konsekvent 

bedömning med medvetna val som underlättar för elevens lärande. Det innebär bland 

annat att kunskaper värderas och synliggörs för att vidare skapa möjligheter för eleven 

att bli en del av ett fungerande samhälle (Skolverket 2011a; Skolverket 2011b).  

 

Formativ bedömning är en naturlig del av en positiv lärmiljö och ett redskap med 

kapacitet att engagera elever i sitt eget lärande (Skolverket 2011b). Eleverna behöver 

tillgång till användbara metoder för att befästa och utveckla nödvändiga förmågor, 

kunskaper och färdigheter. Det är lärarens uppgift att i linje med gällande styrdokument 

finnas som lagom stöd för eleven och låta bedömning bli ett redskap för lärande. 

Eleverna ska samtidigt bli aktiva i bedömningsprocessen genom givande diskussioner 

som leder till medvetna och mogna beslut (Skolverket 2011a; Skolverket 2011b).  

För ett positivt lärande framkommer det i Skolverket (2011a) och Skolverket (2011b) 

att läraren i gymnasieskolan kontinuerligt: 

 

 Skapar förutsättningar för eleverna att bedöma sina utvecklingsbehov och 

arbeten utifrån gällande krav för utbildningen. 

 Utvärderar elevernas kunskaper med grund i nationella kunskapskrav för varje 

aktuell kurs. 

 Ger eleverna tillräcklig information om utvecklingsbehov och framsteg i 

undervisningen. 

 Låter eleverna ta ansvar för sina studier och sitt eget lärande.  

 

Elevernas arbetsprestationer ska bedömas i linje med ämnesplanens kriterier där 

ämneskunskaper beskrivs som en växelverkan mellan förståelse, förtrogenhet, fakta och 

färdighet. För att eleverna ska utvecklas lyfts det av Skolverket (2011a) och Skolverket 

2011b) att det specifikt för ämnet matematik innebär att läraren kontinuerligt: 

 

 Skapar förutsättningar för eleverna att lära sig använda problemlösning i 

matematik som både medel och mål. 

 Stärker elevernas förtroende att hantera matematik i olika sammanhang. 

 Ger eleverna möjlighet att kommunicera matematik. 

 Använder en matematikundervisning som innehåller varierande arbetssätt. 

 Underlättar för eleverna att lära sig matematik i en experimenterande och 

inspirerande miljö.  
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För att det ska bli möjligt krävs ett fungerande samspel mellan ämnesplanens tre 

betydande delar gällande centralt innehåll, förmågor och bedömning. Centralt innehåll 

ger läraren direktiv för vilket stoff som ska genomsyra undervisningen. Det finns vidare 

sju matematiska förmågor som elever på gymnasiet ska ges möjlighet att utveckla. Det 

centrala innehållet ska sedan tillsammans med de matematiska förmågorna ligga till 

grund för matematiklärarens kunskapsbedömning av elevernas arbetsprestationer 

(Skolverket 2011a; Skolverket 2011b).  

 
3.1.2 Perspektiv på lärande - det sociokulturella perspektivet 

Det finns många varierande perspektiv att se på lärande (Phillips & Soltis; Säljö 2012). 

Bedömning och lärande är utifrån Skolverkets (2011a) beskrivning kompatibelt med 

flera ledande perspektiv på lärande som exempelvis det sociokulturella perspektivet, 

behaviorism, kognitiva traditioner och pragmatismen (Phillips & Soltis 2014; Säljö 

2012). I vårt arbete har vi på grund av tidsmässiga och praktiska skäl valt att enbart lyfta 

det sociokulturella perspektivet. Det är ett perspektiv som enligt Skolverket (2011b) 

förändrat bedömningspraxis till en närmare relation mot elevens kommunikation och 

delaktighet. En social och kommunicerande gemenskap är centrala delar av lärande i ett 

sociokulturellt perspektiv (Säljö 2012). Skolan kan ses som en social miljö där 

människor interagerar med varandra och socialiseras in i samhällets värderingar 

(Skolverket 2011a; Skolverket 2011b). Skolans sociala miljö blir därmed relevant i 

förhållande till studiens syfte.  

 

Lev Vygotskij var en rysk psykolog som grundlade många centrala ideér för det 

sociokulturella perspektivet, det vill säga lärande som en konsekvens av människans 

tolkning av en gemensam kulturell omgivning. För att förmedla information och skapa 

en samstämmig uppfattning av omvärlden blir kulturella verktyg som exempelvis 

språket centralt. Språket används inte enbart mellan individer utan även inom individer i 

ett försök att organisera sin omgivning. Människan måste få möjlighet att bekanta sig 

med användbara kulturella verktyg för att bli en del av ett större och mer komplext 

samhälle. Det krävs en grundläggande insikt kring identitet, språk och sociala samspel. 

Begrepp behöver få en motsvarighet i människans vardag för att inte utgöra hinder för 

mer vetenskapliga och abstrakta uppenbarelser i till exempel matematik. Ett fungerande 

samspel bygger på att kunnigare personer som exempelvis matematiklärare finns som 

stöd för eleven. Det i sin tur främjar en positiv utveckling där individen stegvis kan ta 

större ansvar för sin egen inlärning (Säljö 2012; Vygotskij 1978).  

 

Bedömning kan ur ett sociokulturellt perspektiv ses som en pågående process kring 

individens kunnande och potential. Individens deltagande utgör grund för att värdera 

och resonera kring sin egen och andras insats i en pågående process. Eleverna ska inte 

ses som föremål för bedömning utan istället involveras i sin egen utveckling. Formativ 

bedömning kan i ett sociokulturellt perspektiv ses som en slags vägledning där elevens 

tidigare kunskaper utvecklas till nya insikter (Säljö 2012; Vygotskij 1978).  
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3.2 Tidigare forskning 
Här nedan presenteras arbeten och texter som behandlar begreppet formativ bedömning, 

dess historiska roll, beskrivning och syn på begreppets innebörd, strategier, relation till 

styrdokument och dess inverkan på matematiklärarens undervisning. 

 
3.2.1 Historik 

Forskaren Michael Scriven introducerade formativ bedömning som begrepp redan år 

1967 genom att särskilja bedömning som antingen formativ eller summativ (Jönsson 

2011). Den distinktion som gjordes utgick från att summativ bedömning handlar om 

utvärdering vid exempelvis en avslutad lektion medan formativ bedömning istället 

under pågående tid utvecklar lektionen (Scriven 1967). 

 

Begreppet formativ bedömning hade under de första årtiondena en relativt undanskymd 

roll tills det under 1990-talet slog igenom stort. Det kan ses som en slags reaktion på att 

den dåvarande undervisningskulturen i för stor grad ansågs fokusera på ytligt lärande. 

Två pionjärer inom formativ bedömning, Paul Black och Dylan Wiliam, publicerade 

1998 en forskningsöversikt, Assessment and classroom learning, som bygger på 580 

vetenskapliga artiklar. Forskningsöversikten argumenterar för aspekter som blivit 

grundbultar inom den formativa bedömningen och påvisar bedömningsmetodens 

positiva effekter på lärande (Jönsson 2011).  

3.2.2 Formativ bedömning som begrepp 

Det finns många sätt att se på formativ bedömning (Bennett 2011; Newton 2007). Vid 

nästkommande kapitel lyfts en definition av Black och Wiliam (se kap 3.2.3).  

 

En annan förklaring av formativ bedömning lyder: 

 
Sammantaget kan man säga att det som utmärker formativ bedömning dels 

är att man samlar in nyanserad information om elevens prestationer i 

förhållande till mål och kriterier, dels att man faktiskt använder denna 

information för att hjälpa eleverna att utvecklas vidare mot målen. (Jönsson 

2011, s. 213). 

 

Skolverket ger sin förklaring av formativ bedömning enligt följande: 

 
För att bedömningen ska kunna bli ett led i lärandet är det viktigt att den 

följs upp av lärare och elev, så att eleven får en tydlig återkoppling på sina 

arbetsprestationer. Informationen från bedömningen används inte bara till att 

se hur långt eleven har nått utan också till att vägleda eleven vidare i 

kunskapsprocessen. Bedömningen fungerar då formativt. (Skolverket 2011b, 

s. 8). 

 
3.2.3 Black och Wiliams syn på formativ bedömning 

Spridningen av begreppet formativ bedömning tog ordentlig fart först när Black och 

Wiliam år 1998 publicerade forskningsöversikten Assessment and classroom learning 

(Jönsson 2011). Beskrivningen av deras perspektiv på formativ bedömning som lyfts 

nedan utgår från två av deras studier; Inside the black box – Rasing standards through 

classroom assessment (1998) och Working inside the black box (2004). Den 

förstnämnda studien bygger på en genomgång av över 250 artiklar av forskare från ett 

flertal länder (Black & Wiliam 1998). Den andra studien utgår från 

klassrumsobservationer, inspelningar av gruppdiskussioner med lärare, intervjuer med 

lärare och diskussioner med studenter på högstadienivå (Black m.fl. 2004). 



  
 

5 

Black och Wiliam (1998) definierar begreppet enligt följande:  

We use the general term „assessment‟ to refer to all those activities 

undertaken by teachers - and by their students in assessing themselves - that 

provide information to be used as feedback to modify the teaching and 

learning activities. Such assessment becomes ‟formative assessment‟ when 

the evidence is actually used to adapt the teaching to meet student‟s needs. 

(Black & Wiliam 1998, s. 140).   

Det kan för läsaren vara av intresse med en svensk återgivning av Black och Wiliams 

(1998) definition. Det ska förtydligas att det är svårt att ge en fullständigt korrekt 

återgivning vid en översättning och följande beskrivning präglas av vår tolkning. Ordet 

”evidence” som vi översatt till “underlag” kan exempelvis även tolkas som “bevis” 

vilket skulle gett en tyngre innebörd. Det som läsaren bör notera utifrån definitionen är 

att bedömning anses bli formativ först när lärande förändras för att möta elevernas 

behov. Ett försök till en svensk översättning av Black och Wiliams (1998) definition ser 

ut på följande vis:   

Vi använder den allmänna termen ”bedömning” för att hänvisa till alla 

aktiviteter som genomförs av lärare, och elevernas bedömning av sig själva, 

som ger information som ska användas som återkoppling för att ändra 

undervisning och lärandeaktiviteter. En sådan bedömning blir ”formativ 

bedömning” när underlaget faktiskt används för att anpassa undervisningen 

till att möta studenternas behov.  

Regler och styrdokument som påverkar skolan behandlar klassrummet likt en svart låda, 

black box. Parametrar som lärare, elever, föräldrar och prov har i samband med 

elevernas krav att prestera en inverkan på vad som händer inuti den svarta lådan. 

Förhoppningen är att utfallet från den svarta lådan resulterar i bättre provresultat och 

kunnigare elever (Black & Wiliam 1998). 

Black och Wiliam (1998) pekar på att återkoppling spelar en betydande roll inom den 

formativa bedömningen och att det bör förtydliga följande tre beståndsdelar:  

 Elevens nuvarande kunskapsläge.  

 Målsättning med uppgiften.  

 Hur eleven ska gå tillväga för att närma sig målsättningen.  

När lärare använder återkoppling utifrån dessa kriterier bör elevens kunskapsutveckling 

tas i beaktande. Ett sätt för läraren att skapa sig en rättvis bild av elevernas förståelse är 

att kommunicera frågor. För att lärarens frågor ska ge information om elevernas 

kunskapsutveckling är det betydelsefullt att eleven ges tid att fundera. En fråga som 

läraren själv snabbt besvarar eller där de snabbaste eleverna ger ett ogenomtänkt svar 

ger oftast ingen information kring elevens förståelse (Black & Wiliam 1998). Språket 

blir utifrån ett sociokulturellt perspektiv centralt för att läraren stöttar eleven att stegvis 

utvecklas (Säljö 2012). För att stärka ett positivt mönster finns ett flertal sätt att gå 

tillväga. De kan t.ex. ske genom att eleverna ges tid att svara, diskutera i par eller 

grupper, skriva ner svar och lyfta i helklass eller ge eleverna tid att fundera kring några 

tänkbara svarsalternativ och därefter rösta på alternativen (Black & Wiliam 1998). 
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Bedömning av prov och läxor i form av numeriska skalor eller strikta betygsättningar 

ger ytterst lite information till eleverna hur de ska gå tillväga för att förbättra sina 

resultat (Black & Wiliam 2004). En sådan typ av bedömning kan även leda till att 

eleverna jämför varandras resultat istället för att fokusera på hur de själva kan 

förbättras. Ett bra alternativ till den här typen av bedömning är att ge eleverna skriftliga 

kommentarer på prov och läxor. Bedömningstillfället blir då också ett lärandetillfälle, 

där eleverna får insikt i hur de kan utveckla det egna lärandet (Black m.fl. 2004). 

Självbedömning och bedömning som sker i par eller grupp står i nära relation till 

formativ bedömning. När det gäller självbedömning är det svåraste hindret att få 

eleverna att se sina uppgifter i form av en målsättning som ska uppnås (Black m.fl. 

2004). Lärande som ses ur ett sociokulturellt perspektiv betonar elevernas delaktighet 

(Säljö 2012). Lyckas eleverna inse att det finns möjligheter med självbedömning kan 

eleverna lära sig tolka, pröva, värdera, ompröva och anpassa sig för att nå ett syfte eller 

mål. Det har visat sig att parvis och gruppvis bedömning är ett bra komplement till 

självbedömning. Eleverna har stundtals lättare att acceptera kritik på sina arbeten från 

klasskamrater än från läraren. Det är också lärorikt för eleverna att testa rollen som 

examinator för någon annan elevs arbete. Förståelsen för kritiken kan dessutom bli 

enklare att ta in eftersom elever vanligen använder samma typ av språk, vilket inte alltid 

är fallet för läraren (Black m.fl. 2004). Språket som beskrivs ha en överordnad roll ifall 

lärande ses ur ett sociokulturellt perspektiv blir därmed ett avgörande redskap för 

givande diskussioner (Säljö 2012). 

Används formativ bedömning på rätt sätt finns det möjligheter att höja nivån på 

elevernas skolresultat, vilket har visat sig gälla för både låg- och högpresterande elever. 

Lärarens förhållningssätt hamnar i fokus eftersom det krävs en undervisning där 

områden som eleven behöver förbättra förtydligas. En undervisning som leder till att 

eleven känner sig okunnig eller tvingad att jämföra sig med andra riskerar att bli 

ineffektiv (Black & Wiliam 1998). 

3.2.4 Fem strategier för formativ bedömning 

Wiliam (2010) skriver om fem nyckelstrategier vid formativ bedömning där lärare, elev 

och klasskamrater har en central roll: 

 

1.Den första strategin handlar om vad eleven ska lära sig. Det är viktigt att eleven 

förstår meningen med undervisningen och känner viss chans till inflytande. Eleven ska 

också ha förståelse för målen och lära sig se kvalitetsskillnader i olika svar.   

2. Den andra strategin innebär att både elev och lärare känner till elevens kunskapsnivå i 

förhållande till målen. Det kan exempelvis göras genom diskussioner i klassrummet. 

Läraren ska ha samlat tillräckligt med information för att kunna planera en undervisning 

som möter elevens förutsättningar och behov. 

3. Den tredje strategin handlar om hur elevens lärande kan utvecklas. Här spelar 

återkoppling en betydande roll. Det kan ske från läraren, eleven själv eller andra elever. 

4. Den fjärde strategin går ut på att eleverna kan stödja och främja varandras lärande. 

Ett sådant arbetssätt kan leda till att elevens förmåga att se kvalitetsskillnader i olika 

elevarbeten förbättras. 

5. Den femte strategin handlar om hur eleven kan bedöma, äga och påverka sitt eget 

lärande. Elever kan bli bättre på att ta ansvar för det egna lärandet genom att läraren 

låter dem granska och bedöma sina egna arbeten. 
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3.2.5 Formativ bedömning i relation till styrdokument och ämnet matematik 

En studie som bygger på en genomgång av över 250 artiklar pekar på att ett formativt 

bedömningssätt där läraren är anpassningsbar kan öka elevernas resultat (Black & 

Wiliam 1998). Hattie och Timperley (2007) framhäver i sitt arbete om återkoppling 

vikten av att lära av varandra i ett fungerande samspel. Skolinspektionen (2012) har 

gjort en sammanställning av forskning inom området formativ bedömning som 

framhåller det som ett användbart redskap för lärare att utveckla undervisningens 

effektivitet. Det sker genom en givande växelverkan mellan undervisning och lärande. 

Skolverkets riktlinjer ger samtidigt läraren tolkningsutrymme att forma sin egen 

undervisning (Ryve 2006). 

 

Matematikundervisningen har alltid präglats av någon form av bedömning (Häggblom 

2013). I förhållande till matematikämnets komplexitet krävs en tydlighet i vad som 

menas med elevers matematiska kunnande (Sterner och Lundberg 2002). Läraren måste 

inte enbart tydliggöra för eleven var den befinner sig utan även vägleda fortsatt 

utveckling (Skolinspektionen 2012). Det innebär detaljerade bedömningar som ger mer 

information än ett rätt eller fel.  

 

Matematikundervisningen har historiskt sett intresserat sig för ett slutresultat (Skott, Jess, 

Hansen & Lundin 2010). Det stämmer överens med Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning som sammanställt aktuell forskning inom området. Där stärks en 

bild av att matematiklärare till stor del använder sig av enkelriktad kommunikation för 

att förmedla kunskap som eleverna sedan enskilt övar inför ett avslutande test 

(Skolinspektionen 2010). Enligt de undersökningar som genomförts av Hodgen och 

Wiliam (2013) kan den här typen av matematikundervisning skapa miljöer med passiva 

elever. När läraren eftersöker rätt svar blir endast ett fåtal elever aktiva vilket försvårar 

en rättvis bild av elevernas matematiska kunnande. Formativ bedömning kan däremot 

underlätta för matematiklärare att få rätt uppfattning av elevernas matematiska 

kunnande med fokus på deras pågående matematiska tankar (Skolverket 2011b). 

 

Matematiklärarens tolkning av styrdokument tillkännager värde vid val av innehåll, 

metod och bedömning (Ryve 2006). Lärarens syn på centrala begrepp som t.ex. 

formativ bedömning får i skolans värld konsekvenser för elevens lärande (Säljö 2012). 

Elever behöver se en mening med matematiken (Skott m.fl 2010). Det är något som 

känns igen från Wiliams (2010) nyckelstrategier (se kap 3.2.4). Matematiklärare måste 

intressera sig för elevernas svar för att uppmuntra ett ökat engagemang för matematik. 

Det ställer krav på en genomtänkt bedömning där elevernas matematikkunskaper 

förtydligas. Matematiklärare behöver vara medvetna om vad de vill lära ut, hur det ska 

läras ut och varför det ska läras ut (Kjellström 2012).   

 
3.2.6 Hodgen och Wiliams syn på hur formativ bedömning kan stärka 
matematikämnet 

Det riktas kritik mot den matematikundervisning som bygger på enkelriktad 

kommunikation genom tavelundervisning, individuell räkning och summativa 

bedömningar. En sådan undervisningskultur motverkar elevernas delaktighet samtidigt 

som ett summativt resultat på matematikuppgifter ger eleven begränsad information. 

Det underlättar därmed att införa formativ bedömning (Hodgen & Wiliam 2013).  

 

Hodgen och Wiliams (2013) rekommendationer på hur matematikläraren kan använda 

formativ bedömning bygger på intervjuer med matematiklärare och observationer av 

deras lektioner. Det har visat sig att skriftliga kommentarer på matematikuppgifter 
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exempelvis underlättar för eleverna även om det inte nödvändigtvis görs på varje 

inlämnad uppgift eller alla delar av ett arbete. Det finns vidare flera typer av 

återkoppling som kan ge goda effekter på elevers matematikinlärning. En sådan är att 

uppmana elever att upptäcka sina egna misstag (Hodgen & Wiliam 2013). Det kan 

göras genom att läraren t.ex. frågar:  

Det finns fem svar här som är felaktiga. Leta reda på dem och skriv ner de 

korrekta svaren. (Hodgen & Wiliam 2013, s. 33).  

En annan typ av återkoppling som kan underlätta elevernas matematiska lärande är 

reflektion. Det kan göras genom att t.ex. fråga eleverna vilka för- och nackdelar det 

finns med två skilda lösningsförslag på en uppgift. En annan variant är att 

matematikläraren lägger tid på att identifiera vilka metoder som olika elever använder 

och därigenom ger förslag på hur metoderna kan utvecklas (Hodgen & Wiliam 2013). 

När det gäller själv- och kamratbedömning i matematik fungerar det sällan 

tillfredsställande vid första tillfället. Eleverna behöver ges möjlighet att öva sig på att 

diskutera matematiska tankegångar i ett tryggt klimat. Om elever t.ex. bedömer 

varandras arbeten kan det vara fördelaktigt att ge två positiva och en konstruktiv 

kommentar för att behålla god stämning. En annan rekommenderad aktivitet är att 

inledningsvis av ett matematiskt arbetsområde dela ut ett antal kort med olika 

påståenden som eleverna tar ställning till. När eleverna närmar sig slutet av området får 

de på nytt fundera kring påståendena och på så vis främjas förståelse kring deras eget 

lärande (Hodgen & Wiliam 2013). 

Saknar matematiklärare vana att applicera formativ bedömning på sin undervisning 

finns det två aspekter som är betydelsefulla för att lyckas. Den ena handlar om att 

matematikläraren får stöd från sitt arbetslag för att kunna hämta inspiration. Den andra 

går ut på att inte genomföra för stora förändringar för snabbt. Det har i 

matematikundervisningen visat sig mer framgångsrikt att kontinuerligt implementera 

små förändringar (Hodgen & Wiliam 2013). 

3.2.7 Ett innehållsrikt men svårdefinierat begrepp 

Lärare som planerar och reflekterar över sin undervisning kan fördelaktigt använda 

formativ bedömning för att förbättra elevernas resultat (Skolinspektionen 2012). Elever 

i ämnet matematik får då möjlighet att utvärdera sina lösningar med lagom stöd från 

läraren (Hodgen & Wiliam 2013). Det är däremot något oklart kring vad som ryms 

under begreppet formativ bedömning (Bennett 2011; Newton 2007). 

 

Bennett (2011) och Newton (2007) framhåller i sina två skilda arbeten, som båda 

hämtar stöd från tidigare forskning, en problematik kring formativ bedömnings vaga 

definition och många rekommendationer. Det kan försvåra en gemensam uppfattning 

som matematiklärare kan använda för att konkretisera begreppet i undervisningen (Säljö 

2012). Det behövs en tydligare precision kring begreppets innebörd för att med säkerhet 

kunna påvisa några positiva effekter för lärande (Bennett 2011; Newton 2007). Det 

ryms så mycket under formativ bedömning att det kan det bli svårt för matematiklärare 

att veta hur det ska implementeras för att effektivisera undervisningen. Det framkommer 

i följande citat av Bennett (2011) att det krävs en tydlig definition innan det kan 

säkerställas några effekter: 

But why is definition important in the first place? Definition is important 

because if we can‟t clearly define an innovation, we can‟t meaningfully 

document its effectiveness. (Bennett 2011, s. 8). 
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Det kan för läsaren vara av intresse med en svensk återgivning av Bennetts (2011) citat 

och härmed kommer vår översättning:    

Men varför är en definition viktig från första början? Definition är viktig 

eftersom om vi inte tydligt kan definiera en innovation så kan vi inte göra 

någon meningsfull dokumentation av dess effektivitet. 

Matematik är som Häggblom (2013) nämner ett intellektuellt ämne där det stundtals kan 

vara svårt att sätta fingret på elevernas matematiska tankar. Det är därmed en fördel ifall 

formativ bedömning kan förtydliga elevernas pågående matematiska tänkande. Bennett 

(2011) nämner att det i fallstudier av bland annat Education Testing Services (ETS) har 

visat sig att formativ bedömning under rätt förhållande förbättrar lärande. Det krävs 

dock fler oberoende undersökningar för att konkretisera begreppets påverkan.  

Bedömning i skolan, framförallt formativ bedömning, har en del brister som försvårar 

ett praktiskt arbete för läraren (Bennett 2011; Newton 2007). Det krävs tydligare 

rekommendationer innan matematiklärare, i linje med det Häggblom (2013) och 

Skolverket (2011b) förespråkar, kan acceptera formativ bedömning som en naturlig del 

av matematikundervisningen. Formativ bedömning kan under rätt förutsättningar ge 

fantastiska följder för elever i ämnet matematik (Hodgen & Wiliam 2013). Samtidigt 

ges läraren ett stort tolkningsutrymme (Skolverket 2011a; Skolverket 2011b).  

 

Matematiklärare som arbetar för att elever utvecklas i en inspirerande och engagerande 

miljö har goda förutsättningar att främja en positiv inlärning (Hattie & Timperley 2007; 

Häggblom 2013). Det går inte bortse från att formativ bedömning har förutsättningar att 

förbättra matematikundervisningen (Hodgen & Wiliam 2013). Det krävs dock tydligare 

rekommendationer för att säkerställa att läraren är tillräckligt bekant med hur formativ 

bedömning ska appliceras (Bennett 2011). Hargreaves (2005) har i sitt arbete samlat 

information från en enkätundersökning med 83 verksamma lärare som framhåller att 

lärarens förhållningssätt i slutändan avgör vad som återspeglas i undervisningen. Det 

krävs därför att matematiklärare exempelvis har en tanke kring vad som ska 

introduceras i sin undervisning (Kilpatrick m. fl. 2001; Kjellström 2012; Ryve 2006). 

Ämnesplanens kriterier ger matematiklärare i Sverige information om vilka ramar som 

formativ bedömning bör hålla sig inom (Skolverket 2011a; Skolverket 2011b). 

 

Clark (2012) har gjort en studie med information från 199 källor som förtydligar 

elevens betydande roll vid bedömning. Elevernas egen motivation och vilja att delta i en 

utmanande miljö får inte underskattas (Säljö 2012). Skolverket (2011b) menar att 

formativ bedömning är ett kraftigt redskap för att matematiken ska nå ut till eleverna. 

Det kan ställas i kontrast till bristande direktiv kring hur det ska göras och varför. Clark 

(2012) menar snarare att formativ bedömning kan ses som elevens förmåga till 

självreglering. Det vill säga hur väl eleven genom utvärdering och planering blir 

delaktig i sitt eget lärande. Det kan i sin tur främja ett livslångt engagemang för lärande, 

något som Skolverket (2011a) nämner som ett av skolans viktigaste mål. Det krävs 

enligt Häggblom (2013) att elever i ämnet matematik får tid att reflektera över sina 

lösningar, gärna med stöd från läraren. När eleverna blir delaktiga i sitt eget lärande och 

värderar det för att uppnå önskvärda mål kan det skapa en ökad motivation. Bedömning 

blir nödvändigtvis inte formativ förrän lärande möter elevernas behov (Clark 2012; 

Black & Wiliam 1998).  
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3.2.8 Motsättningar som kan försvåra ett effektivt arbete med formativ bedömning 

Black and Wiliams (1998) syn på formativ bedömning har fått utstå en del kritik. Deras 

beskrivning av formativ bedömning kan stundtals göra det svårt att säkerställa ett 

effektivt användande (Bennett 2011; Newton 2007). Taras (2007) har genom ett 

teoretiskt ramverk granskat Black och Wiliams arbeten och drar slutsatsen att det finns 

en motsättning i deras syn och förhållandevis otydliga definition. Formativ bedömning 

kan ses som en utvecklings- och lärandeprocess i klassrummet men samtidigt ska 

bedömning utgå från ett funktionellt arbete med en produkt. Matematiklärare kan 

exempelvis tvingas prioritera ifall bedömning ska vara en pågående utvärdering eller 

fokusera på en slutgiltig produkt. Det kan i värsta fall innebära en förlorad 

bedömningsprocess och ökad arbetsbörda (Taras 2007).  

 

Taras (2005) lyfter i sitt arbete, som tar stöd i tidigare forskning, att summativ och 

formativ bedömning kan ske i symbios. En uppdelning försvårar lärarens praktiska 

arbete (Newton 2007). Black och Wiliam (1998) anser däremot, precis som Scriven 

(1967), att det finns motsättningar. Taras (2007) anser att Black och Wiliam i sina 

studier ger en negativ syn på summativ bedömning som motverkar ett fungerande 

samspel. Utifrån Black och Wiliams (1998) beskrivning (se kap 3.2.3) finns det en 

motsättning att lärande och betyg bedöms utifrån samma premisser. Matematiklärare 

måste då dela upp bedömningen vilket kan resultera i merarbete. Det finns därmed en 

risk att den ena bedömning sker på bekostnad av den andra när t.ex. matematiklärare 

tvingas prioritera elevernas betyg eller lärande (Taras 2005). Det innebär en 

intressekonflikt mellan samhällets strävan efter användbara matematiska resultat och 

ämnesplanens ökade fokus på elevernas matematiska tänkande (Häggblom 2013).  

 

Matematiklärare har ett ansvar när det kommer till den obligatoriska betygsättningen 

som i ett neutralt fungerande utbildningssystem ska fylla en funktion för samhället. Det 

finns därmed många fördelar med formativ bedömning (Skolverket 2011b; 

Skolinspektionen 2012). I ämnet matematik kan det hjälpa eleverna att konkretisera sitt 

lärande (Häggblom 2013). Finns det dock inga konkreta rekommendationer för hur det 

ska möta elevens behov kan det innebära fler frågor än svar (Scriven 1967).  

 

Black och Wiliam (1998) betonar att lärare ska undvika jämförelse vid betygsättning 

eftersom det skapar konkurrens. Det blir i sin tur en motsägelse utifrån det svenska 

skolsystemet som bygger på att elever bland annat antas till gymnasiet och högskola 

utifrån sina betyg (Skolverket 2016). Resultat i matematik har även på senare år blivit 

ett viktigt redskap för internationella jämförelser vilket medför ett ökat intresse för en 

summativ bedömning (Häggblom 2013). 

 

Ifall formativ och summativ bedömning agerar motpoler blir det svårt för formativ 

bedömning att bli en naturlig del i matematikundervisningen. Det finns nämligen en 

antydan i Black och Wiliams beskrivning att formativ bedömning kan innebära extra 

arbete (Taras 2007). Summativ bedömning kan istället implementeras i en formativ 

process för att minska arbetsbördan (Taras 2005). Bedömning ska enligt Sadler (1989), 

som i sin studie lyfter tidigare forskning inom området, inte enbart resultera i ett betyg. 

Det beror på att ett betyg har svårt att motivera eleven till att utveckla sitt lärande. 

Summativ bedömning kan istället fördelaktigt ske utifrån ett formativt syfte (Newton 

2007). Det kan exempelvis innebära att eleverna i matematikämnet kontinuerligt får 

formativ återkoppling på summativa prov (Häggblom 2013; Skolverket 2011b). 
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4 Metod 
Här presenteras och motiveras valda metoder som använts för att finna svar på studiens 

frågeställningar. Det sker en redogörelse av arbetsprocessen där urval, tillvägagångssätt 

och databearbetning presenteras. Slutligen förs ett resonemang kring etiska 

överväganden och studiens tillförlitlighet. 

 

4.1 Metodval 
Kvantitativa undersökningar är en forskningsstrategi där generaliserbara och statistiska 

resultat eftersträvas. Den empiriska undersökningen bygger vanligtvis på ett stort 

insamlat material som i mindre grad påverkats av en subjektiv syn på det undersökta 

området (Denscombe 2016).  

 

En kvalitativ forskningsstrategi fokuserar vanligtvis i större utsträckning på 

informantens erfarenheter, upplevelser och perspektiv. Informantens uppfattning av sin 

verklighet hamnar till stor del i centrum (Bryman 2011). Kvalitativ dataanalys präglas 

av en tolkning av insamlat material med undersökningar som vanligtvis innefattar ett 

mindre antal deltagare än kvantitativa undersökningar (Denscombe 2016).  

I vår studie hade en kvantitativ studie troligtvis gjort att vi nått fler lärare och fått ett 

brett insamlat material. Det hade dock försvårat en djupare inblick i matematiklärarens 

syn vilket istället underlättas vid en kvalitativ studie med hjälp av intervjuer och 

observationer. Eftersom frågeställningarna riktar sig mot matematiklärares personliga 

syn på formativ bedömning föll valet på en kvalitativ studie. Data hämtas från 

observation av matematiklektioner och intervju med matematiklärare. 

4.2 Observation 
För att finna svar på studiens frågeställningar och underlätta en tydligare bild av 

matematiklärarnas syn på formativ bedömning användes deltagande observation. Det 

innebar i vårt fall en observation av varje medverkande matematiklärares lektion.  

 
4.2.1 Deltagande observation 

Deltagande observation är en metod där forskaren tar del av information i sin naturliga 

omgivning. Metoden innebär att forskaren är med i de studerades vardagliga omgivning. 

Detta kan göras genom att forskarens roll är känd för de studerade eller förslagsvis 

bakom en påhittad roll (Denscombe 2016). 

  

I vårt fall användes deltagande observation eftersom det underlättade en bild av hur 

matematiklärares beskrivningar uttrycktes i deras naturliga arbetsmiljö. Det fanns i vårt 

fall ingen större anledning att använda dolda roller utan vår närvaro som observatörer 

förklarades för elever och lärare.  

För att undersökningspersoner i mindre grad ska påverkas av observatörens närvaro är 

det fördelaktigt att inta en mer passiv roll vid observationerna (Holme och Solvang 

1997). Detta gjordes i form av att placera oss i den bakre delen av klassrummet och 

inledningsvis förtydliga för lärare och elever att vi under observationen inte är ett extra 

stöd för de elever som ber om hjälp.  

I planeringsstadiet för studien fanns tankar på att observera lektioner som innehöll 

någon form av återlämning av t.ex. prov eller läxor. Det hade därmed funnits en naturlig 

koppling mot bedömning. Vi fick dock prioritera bort det här kriteriet eftersom 

matematiklärarnas lektionsplaneringar inte låg i linje med våra gällande tidskrav.  
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Det innebar att vi istället riktade in oss mot hur matematiklärares inställning till 

formativ bedömning avspeglades i en vardaglig matematikundervisning. Vid 

observationerna har vi använt oss av ett konstruerat observationsschema.    

4.2.2 Observationsschema 

Observationsscheman kan liknas vid en checklista med bestämda punkter. När det är 

flera observatörer kan det medföra att fokus hamnar inom samma områden, vilket 

underlättar en mer överensstämmande data (Denscombe 2016). Eftersom vi var två 

personer som genomförde observationerna kändes det naturligt att använda oss av 

observationsschema med ett tydligare fokus på intressanta områden i förhållande till 

studiens syfte. Före observationerna fick vi även tillgång till matematiklärarens 

lektionsplanering vilket innebar att vi var förberedda på lektionens innehåll.  

 

Vårt observationsschema inleds med ett avsnitt som sammanställdes innan eller i början 

av lektionen med kategorier som bland annat berör tid, rum, aktörer och 

lektionsplanering. Därefter kommer det ett mer övergripande avsnitt kring 

matematiklärarens lektionsstruktur, intressanta händelser och möjlig formativ 

bedömning. I det sista avsnittet av observationsschemat graderas formativ bedömning i 

en fyrgradig skala kring dess relation till andra centrala delar som kamratbedömning, 

självbedömning, återkoppling, summativ bedömning och styrdokument. I det här 

avsnittet beskrivs även om det i vår mening upplevs som spontant eller planerat med 

möjlighet att skriva mer ingående kommenterar. Se Bilaga 3. 

4.3 Intervju 
För att finna svar på studiens frågeställningar användes även kvalitativt öppna intervjuer 

med medverkande matematiklärare. Intervjuerna ägde rum efter observationerna. 

 
4.3.1 Kvalitativa öppna intervjuer 

Kvalitativa intervjuer är en metod som kan förtydliga informantens tankar och 

upplevelser eftersom det sker en personlig kontakt (Bryman 2011). I en intervju som 

vidare bygger på frågor av öppen karaktär finns det goda förutsättningar att informanten 

presenterar information i linje med studiens syfte. Det beror på att forskaren i en 

kvalitativ intervju med öppna frågor har möjlighet att ställa följdfrågor till informanten 

när ett intressant ämne diskuteras (Trost 2005). Den här metoden kan därmed underlätta 

en rättvis bild av matematiklärares personliga syn på formativ bedömning.  

 

Kvalitativa intervjuer av öppen karaktär kan vidare delas in i ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. Det som karaktäriserar en ostrukturerad intervju är att 

intervjuaren i förväg enbart bestämt teman som intervjun ska kretsa kring. Det innebär 

en möjlighet att få många öppna och personliga svar men samtidigt en risk att insamlad 

data hämtats från intervjuer som skiljer sig i utförande. Det kan innebära en svårighet 

vid jämförelse och sammanställning. Den semistrukturerade intervjun styrs däremot i 

högre grad av intervjuaren men det finns ändå utrymme för informanten att delge sina 

personliga tankar och upplevelser. Vid semistrukturerade intervjuer används 

fördelaktigt en intervjuguide med förberedda frågor där intervjupersonen samtidigt har 

möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman 2011; Trost 2005).  

I vår studie användes semistrukturerade intervjuer baserat på att det underlättade en 

liknande struktur på våra intervjuer samtidigt som det fanns möjlighet att ställa 

följdfrågor för att finna svar på våra frågeställningar. Vi konstruerade en intervjuguide 

med elva frågor. Se Bilaga 2. 
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4.3.2 Pilotintervju 

Det kan underlätta ifall forskaren tidigt funderar kring hur datainsamlingen ska gå till 

för en fungerande sammanställning (Denscombe 2016). Frågorna i en intervjuguide blir 

vid en kvalitativt öppen intervju högst centrala (Bryman 2011). Det kan vara 

fördelaktigt att genomföra en så kallad pilotintervju där intervjufrågorna används på en 

testperson innan de ställs till informanterna. Det kan stärka intervjuguidens funktion och 

relevans till studiens syfte. Det leder också till praktisk träning som kan få intervjuaren 

bli säkrare i sin framtoning (Kvale & Brinkmann 2009).  

 

I studien genomfördes en pilotintervju med en person som studerat på 

ämneslärarprogrammet i över tre år och tidigare varit på VFU (verksamhetsförlagd 

utbildning) för matematikämnet. Personen är därmed insatt i ämnet matematik med 

uppfattningar som till viss grad kan likna verksamma matematiklärare. Det fanns 

därmed förutsättningar för konstruktiva och intressanta kommentarer från studenten. 

Pilotintervjun spelades även in för att testa inspelningsverktyget inför kommande 

intervjuer. Resultatet av pilotintervjun tydliggjorde betydelsen av en neutral inställning 

hos intervjuaren.  

Det visade sig att studenten stundtals upplevde att intervjuaren styrde resonemanget 

närmare sina egna uppfattningar kring formativ bedömning. Denna lärdom togs i 

beaktande för att inte uppmuntra informanterna att söka bekräftelse utan istället ge sin 

egen syn. Vi gjorde även en del mindre justeringar i vår intervjuguide där ordningen på 

en del frågor förändrades. I samband med pilotintervjun märkte vi exempelvis att det 

fanns fördelar med att låta informanterna ge sin bild av formativ bedömning innan vi 

ställde frågor kring själv- och kamratbedömning. När ordningen förändrades undvek vi 

att lärarnas syn på begreppet i för stor grad påverkades av tidigare frågor. 

Intervjuguidens struktur förtydligas i kommande avsnitt. 

4.3.3 Intervjuguide 

När en intervjuguide konstrueras är det viktigt att överväga i vilka skeden som frågorna 

introduceras. För att få informanten att känna sig trygg kan det underlätta att 

inledningsvis diskutera mer generella ämnen som exempelvis ålder, kön och arbete. Det 

främjar en trygg miljö där informanten blir bekväm med att diskutera mer ingående 

tankar i linje med studiens syfte (Dalen 2015).  

 

Vår intervjuguide inleds därför med ett avsnitt med allmänna frågor kring ålder, 

arbetsplats, arbetslivserfarenheter och tidigare utbildning. Se Bilaga 2. Därefter kommer 

ett avsnitt med frågor som vi valt att kalla syftesfrågor. I det här avsnittet berörs 

studiens syfte gällande matematiklärarens syn på formativ bedömning. Informanten får 

exempelvis möjlighet att diskutera elevernas, skolans och styrdokumentens inverkan på 

formativ bedömning samt fördelar och nackdelar med begreppet och hur det kan 

appliceras i undervisningen. Vår intervjuguide avslutas med en fråga (se nästa sida) där 

informanten har möjlighet att komma med konkreta förslag på hur formativ bedömning 

kan användas som återkoppling till ett felaktigt elevsvar. 

Fråga 11. Nedan följer ett elevsvar på en matematikuppgift. Ge förslag på återkoppling till eleven där du 

använder din syn på formativ bedömning.   

Fråga: I en familj som består av tre syskon brukar de singla en slant två gånger för att avgöra vem som 

ska städa. Blir det klave två gånger i rad städar Johan, blir det krona två gånger i rad städar Lisa och blir 

det en krona och en klave städar Emelie. Hur stor är sannolikheten att Emelie får städa? Anser du att 

slantsinglingen är rättvis? 
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Elevsvar: 
Sannolikhet att Johan får städa:1/2⋅ 1/2= ¼.. 
Sannolikhet att Lisa får städa: 1/2⋅ 1/2= ¼. 
Sannolikhet att Emelie får städa: 1/2⋅ 1/2= ¼. 
Slantsinglingen är alltså rättvis!  
 

Ett korrekt lösningsförslag kan exempelvis fås fram med hjälp av ett utfallsdiagram där 

samtliga möjliga utfall tydliggörs (se nedan).  

Diagrammet förtydligar att det vid varje kast finns två möjliga utfall, det vill säga en 

krona och en klave. Det innebär att en krona som kastas två gånger ger sammanlagt fyra 

möjliga utfall. Det går vidare se i diagrammet att det vid två av fyra fall kan resultera i 

en krona och en klave. Det innebär en sannolikhet att Emelie får städa i två av fyra fall, 

det vill säga i hälften av fallen. Det finns däremot enbart en möjlighet på fyra att få 

krona respektive klave två gånger i rad. Det ger: 

Förslag på korrekt lösning: 

Sannolikhet att Johan får städa: ¼ 

Sannolikhet att Lisa får städa: ¼ 

Sannolikhet att Emelie får städa: 2/4 = ½  

Sammanlagd sannolikhet: ¼ + ¼ + ½ =1  
Det innebär att sannolikheten för Emelie att få städa är orättvist fördelad mot Lisa och Johan. 

Den här uppgiften har stöd från aktuella styrdokument. Centralt innehåll för matematik 

1 betonar exempelvis att eleven ska lära sig användbara metoder för att beräkna 

sannolikheter som vidare underlättar riskbedömningar. De matematiska förmågor som 

förslagsvis kan utvecklas i den här uppgiften är bland annat relevans- och 

modelleringsförmåga. Det vill säga uppgiften ställer krav på att eleven hanterar 

matematiska formler samt ser matematikens meningsfullhet (Skolverket 2011a).  

I vår studie fokuserar vi inte specifikt på ämnesplanens betydande delar utan det kan 

snarare ses som en grund för att uppgiften har förutsättningar att introduceras under en 

matematiklektion på gymnasiet. Det innebär att medverkande matematiklärare har 

lättare att relatera till en vardaglig situation vilket underlättar konkreta förslag på 

återkoppling. I det här fallet får informanterna ge återkoppling till samma fråga och 

elevsvar vilket underlättar jämförelse av matematiklärares syn på begreppet i linje med 

studiens syfte (Skolverket 2011a).  
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4.4 Urval 
Det är viktigt med genomtänkta val av informanter för att de kvalitativa intervjuerna ska 

resultera i djupare förståelse för ämnet (Holme & Solvang 1997). Informanterna 

behöver vara insatta i det område som forskaren vill studera. För att finna svar på 

frågeställningarna gjordes därför ett målstyrt urval där vi vände oss till legitimerade 

matematiklärare på gymnasiet. Det finns även vissa drag av ett så kallat 

bekvämlighetsurval, det vill säga att personer väljs utifrån deras tillgänglighet. Det var 

dock inte det som i slutändan avgjorde utan det fanns ett medveten fokus på ett varierat 

urval utifrån arbetsplats, ålder och kön. För även om vår studie inte specifikt riktar sig 

mot jämförelse av lärarnas uppfattningar som en konsekvens av dessa aspekter kan det 

underlätta ett bredare och mer varierat resultat. Det gjordes därför även ett geografiskt 

urval med skolor i olika kommuner som därmed inte hade en alltför nära relation 

(Bryman 2011). Vi hade däremot ingen vetskap huruvida lärarna eller skolorna ansåg 

sig arbeta med formativ bedömning.  

 

Sammanlagt kontaktades fem legitimerade gymnasielärare i matematik på fyra skolor i 

fyra olika städer och kommuner i södra Sverige. Våra informanter var födda någon gång 

mellan 1960-1985 med en lärarexamen i matematikämnet från olika 

universitet/högskolor i södra Sverige. Informanterna bestod av tre kvinnliga och två 

manliga lärare som undervisat någonstans mellan 8-23 år.  

 

Ett fungerande samspel kännetecknas av en lagom nära relation. Informanten ska ha 

förtroende för intervjuaren för att ge tillförlitliga svar men det ska inte vara en så pass 

nära förbindelse att intervjun riskerar glida bort från ämnet. En alltför nära relation 

mellan informanten och intervjuaren kan dessutom göra det svårt att särskilja vad som 

egentligen sades under intervjun eller om det framkommit vid ett annat tillfälle (Bryman 

2011). I vårt fall bestod urvalet av personer som vi tidigare kommit i kontakt med 

genom vår utbildning. Våra informanter kände oss tillräckligt väl för att ha förtroende 

för oss som intervjuare. Det var samtidigt en lagom nära relation som inte gjorde det 

svårt att hålla sig till ämnet.    

 

4.5 Genomförande 
Första kontakten med våra informanter togs via mejl där vi skickade ut ett följebrev som 

innehöll lite kort information om oss och en övergripande beskrivning av studiens syfte. 

Se Bilaga 1. För att undvika att i för stor utsträckning styra informanternas beteende och 

svar valde vi att vänta med att gå djupare in på studiens syfte till efter intervjuer och 

observationer ägt rum. Vår intervjuguide och observationsschema reviderades efter att 

ha diskuterats på ett seminarium med handledare, lärare och studenter. Därefter 

genomfördes en pilotintervju för att bekräfta att frågorna svarade upp mot studiens 

syfte. Se Bilaga 2 och Bilaga 3.  

 

Vi inväntade sedan klartecken från informanterna innan en andra kontakt togs via 

telefon. Vid samtalet bestämdes tid och plats för observation och intervju och dessutom 

fick vi tillgång till medverkande matematiklärares lektionsplaneringar. Observationer 

och intervjuer skedde i anslutning till varandra där vi i samtliga fall observerade 

matematiklärarens lektion före intervjun ägde rum. Det innebar att matematiklärarens 

förhållningssätt vid observationerna i mindre utsträckning påverkades av studiens syfte.  
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Insamlad data har samlats parvis. För trots att det kan ses som ett relativt tidskrävande 

arbete ansåg vi att det vägde tyngre att vara två personer som hade möjlighet att se, 

lyssna och uppfatta. Vid lektionerna, som varade mellan 55-90 min, placerade vi oss vid 

varsitt hörn i den bakre delen av klassrummet där vi noterade intressanta händelser på 

varsitt observationsschema. Se Bilaga 3. Vid vår första observation var det många 

elever som bad om hjälp. Det blev därmed viktigt att ännu tydligare förklara att vår roll 

som observatör innebar att vi inte kunde finnas där som extra stöd.  

 

Intervjuerna genomfördes också parvis med godkännande av informanterna att använda 

ljudinspelning i mobiltelefon. Det innebar att vi i efterhand hade möjlighet att lyssna på 

intressanta svar och återge citaten ordagrant. Före varje intervju tydliggjorde vi våra 

roller där en person agerade intervjuledare och den andra intog en mer diskret roll. Det 

är viktigt att informanten känner sig trygg (Bryman 2011). Därmed eftersträvade vi i 

samband med intervjuerna en lugn miljö med tillfredsställande tidstillgång. Det 

resulterade i intervjuer som varade mellan 20-35 minuter. 

 

4.6 Bearbetning av data 
I samband med våra observationer och intervjuer fanns planerad tid för att i direkt 

anslutning göra en sammanställning av insamlad data. På det viset minskar risken att 

vaga minnen påverkar resultatet (Ekström & Larsson 2000). Efter varje besök gjorde vi 

därför en övergripande sammanställning av insamlad data från observation och intervju. 

 

Det är ett tidskrävande men samtidigt värdefullt arbete att transkribera intervjuer 

eftersom det underlättar för läsaren att få en rättvis bild av insamlad data (Bryman 

2011). Vi valde att inte transkribera varje del av intervjuerna ordagrant då det fanns en 

del kommentarer och meningar som saknade relevans till vårt syfte. Det gjorde att vi 

istället sammanställde en övergripande version av informanternas svar där vi kunde gå 

tillbaka till intressanta delar av våra ljudinspelningar. De svar som låg i linje med vårt 

syfte kodades, det vill säga lyftes fram och granskades i förhållande till dess relevans till 

våra frågeställningar (Kvale & Brinkmann 2009). För att läsaren ska få en rättvis bild 

återgavs intervjupersonernas citat med exakta ord och uttryck. Informanterna fick även 

ta del av vår sammanställning där de kunde föreslå förändringar. Det innebar att alla 

delar, även de som inte ordagrant citerades, i stor grad fått en rättvis framtoning utan en 

alltför stor inblandning av våra personliga preferenser (Bryman 2011).  

 

Det krävdes till en början mycket arbete för att organisera det insamlade materialet. Det 

har dock underlättat fortsatt jämförelse när empirisk data kategoriserades i förhållande 

till frågeställningarna. Medverkande matematiklärarnas svar lyfts utifrån de fyra besökta 

skolorna för att ge en överskådlig blick. Skolorna benämns som skola A-D. På en skola 

var vi i kontakt med två matematiklärare som visade ha en nära arbetsrelation. De 

ingick i samma arbetslag och hade insikt i varandras lektionsplaneringar. Det medförde 

i det här fallet förhållandevis liknande struktur på observerade lektioner där det till viss 

del framkom samstämmiga svar vid vår kodning (Kvale & Brinkmann 2009). De här 

lärarna benämns som lärare 1 och lärare 2 på skola C. Det ska nämnas att det inte har 

lagts någon värdering i namngivningen på skolor eller medverkande lärare. Alla 

informanter har slutligen haft möjlighet att ge synpunkter på eventuella feltolkningar 

eller felaktiga citeringar. Det möjliggör en korrekt och funktionell framställning av vårt 

resultat i linje med centrala etiska aspekter (Denscombe 2016).  
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4.7 Etiska aspekter 
Forskare bör i samband med sina studier värdera centrala etiska aspekter med avsikt på 

deltagarnas rättigheter och värdighet. Det ligger på forskarnas ansvar att ingen av 

deltagarna påverkas negativt av sitt deltagande (Denscombe 2016). 

 

Forskning kan fördelaktigt ske inom vissa riktlinjer, som exempelvis 

individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2002). Individskyddskravet utgår från följande 

fyra huvudkategorier: 

1. Informationskravet: Det här kravet bygger på att forskaren har skyldighet att 

informera de medverkande kring deras roller i studien och studiens syfte 

(Vetenskapsrådet 2002). Matematiklärarna fick information kring sina roller 

under intervju och observation och därefter en detaljerad beskrivning av studiens 

syfte. De fick dessutom veta att de får tillgång till studien när den färdigställts. 

  

2. Samtyckeskravet: Kravet går ut på att forskaren har de medverkandes 

godkännande för deltagande och informerat att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan. Forskaren kan då uppmuntra deltagaren till fortsatt medverkan, men 

det är viktigt att medverkandes vilja accepteras. Väljer någon deltagare att 

avbryta sin medverkan ska det inte få negativa konsekvenser för individen 

(Vetenskapsrådet 2002). Matematiklärarna som intervjuades och observerades 

blev informerade om att deras medverkan var högst frivillig. De visste att de när 

som helst hade möjlighet att avbryta, utan några negativa effekter. Eleverna som 

deltog under observationerna fick information att det var lärarens handlingar mot 

eleverna och inte eleverna själva som stod i fokus. 

 

3. Konfidentialitetskravet: Det här kravet handlar om att all data som samlas in i 

samband med en studie ska behandlas konfidentiellt där deltagarnas 

personuppgifter förvaras anonymt (Vetenskapsrådet 2002). Informanterna var 

införstådda med att empirisk data från observationer och intervjuer som 

presenteras inte innehåller personliga uppgifter. De informerades även om att 

inspelningarna efteråt raderas. 

 

4.   Nyttjandekravet: Detta krav innebär att insamlad data enbart får brukas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002). Matematiklärarna blev informerade 

om att empirin enbart lyfts i förhållande till studiens syfte. Det förtydligades att 

ljudinspelningarna från intervjuerna efteråt raderas och att det endast är vi som 

har tillgång till dokumenterade observationsscheman. 

4.8 Tillförlitlighet 
När kvaliteten på en kvantitativ forskning värderas är begreppen validitet och reliabilitet 

betydelsefulla. När det gäller kvalitativ forskning sker det en tolkning av insamlad data 

och därigenom ställs även här krav på ett tillförlitligt resultat utan större inblandning av 

personliga preferenser. Det innebär att begreppen även kan appliceras på kvalitativt 

inriktad forskning (Bryman 2011; Denscombe 2016).  

 
4.8.1 Validitet 

Validitet handlar om huruvida studien mäter det som den utifrån dess frågeställningar 

har avsikt att mäta och ifall data samlats in på ett korrekt sätt. Genom att titta på hur 

resultatdelen förhåller sig till frågeställningarna ges en övergripande bild av ett arbetes 

validitet. Generaliserbarheten är också en del av validiteten. Det innebär i vilken 
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utsträckning resultatet kan appliceras på andra personer som befinner sig i liknande 

sammanhang (Denscombe 2016). Intervjuguide och observationsschema konstruerades 

utifrån studiens syfte för att säkerställa en god validitet. Pilotintervjun som genomfördes 

gav en känsla ifall intervjufrågorna överensstämde med studiens frågeställningar och är 

därmed ytterligare ett redskap för att stärka studiens validitet. Vad gäller 

generaliserbarheten av studien utgår resultatet från medverkande matematiklärare. Det 

innebär med grund i studiens omfattning att det inte kan säkerställas någon 

överförbarhet på andra matematiklärare. Däremot framkommer ett intressant underlag 

som exempelvis kan uppmuntra vidare forskning. 

 
4.8.2 Reliabilitet 

En hög reliabilitet försäkrar ifall mätningen är pålitlig och ger ett snarlikt resultat vid 

flera mätningar. När det gäller kvalitativ forskning krävs därför en utförlig redogörelse 

av viktiga val som påverkat forskningsprocessen. I vår studie får läsaren konkret 

information om hur insamling och sammanställning av data fortlöpt genom urval, 

genomförande och resultatbearbetning. Intervjuguide och observationsschema utgör 

centrala ramar för att underlaget i mindre grad förändras vid olika tillfällen (Bryman 

2011; Denscombe 2016). Det har vidare inneburit att vi under observationer haft en 

strategi att först enskilt notera och därefter gemensamt diskutera intressant material.  

 

I intervjuguiden eftersträvades enkla frågor som inte var för ledande eller byggde på 

personliga antaganden (Bryman 2011). Det finns trots det en risk att intervjuer med 

samma intervjuguide kan beröra olika ämnen. Vår pilotintervju användes därför som ett 

komplement för att stärka en tillförlitlig process (Kvale & Brinkmann 2009). Det 

förtydligade möjliga svar och underlättade en fungerande strategi vid våra intervjuer.  

I förhållande att empirisk data i mindre utsträckning skulle influeras av våra personliga 

värderingar drog vi nytta av att vi var två personer. För att säkerställa en hög reliabilitet 

hade därför samma person vid samtliga intervjuer ett aktivt ansvar att ställa frågor och 

leda intervjun framåt. Den andra personen hade en mer diskret roll med ansvar för 

inspelning, anteckning samt försäkrade att intervjun i mindre grad påverkades av 

intervjuarens personliga åsikter.  
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5 Resultat och analys 
I det här avsnittet presenteras insamlad data från genomförda observationer och 

intervjuer för att behandla studiens frågeställningar. Besökta skolor benämns som skola 

A-D utan någon värdering i namngivningen. Vi har totalt varit i kontakt med fem 

matematiklärare, en från varje skola förutom på skola C där två lärare har kontaktats. På 

skola C benämns medverkande matematiklärare som lärare 1 och 2. Insamlad data har 

kategoriserats i fem kapitel (kap 5.1- kap 5.5) som ligger i linje med studiens 

frågeställningar. Kapitlen delas vidare in i underkategorier för att ge läsaren en tydlig 

översikt. I de fyra första kapitlen berörs matematiklärares syn på begreppet formativ 

bedömning, hur det används i relation till summativ bedömning, dess förhållande mot 

skola och styrdokument och hur det appliceras i matematikundervisningen. I det sista 

kapitlet ger medverkande matematiklärare konkreta förslag på återkoppling. Varje 

kapitel avslutas med en del där insamlad data analyseras med stöd från teori och tidigare 

forskning som hämtas från studiens bakgrund (se kap 3). 

 

5.1 Matematiklärares syn på begreppet formativ bedömning  
Här nedan presenteras först insamlad data från intervju och observation gällande 

matematiklärares syn på formativ bedömning utifrån två underrubriker som berör 

formativ bedömning som en pågående process och ett tidskrävande arbete. Därefter 

analyseras insamlad data med stöd från studiens bakgrund under rubriken 5.1.3 analys. 

 
5.1.1 En pågående process som motiverar eleven i en trygg miljö  

Samtliga medverkande matematiklärare beskriver formativ bedömning som en 

pågående process och inte enbart ett resultat. Lärarna framhåller att formativ bedömning 

förtydligar för eleven på vilken nivå den befinner sig, vart den är påväg och slutligen 

hur en utveckling blir möjlig. När eleverna får information kring sin nivå och 

utvecklingsmöjligheter menar medverkande lärare att det motiverar eleven till lärande. 

 
Elever får här chans att i realtid få svar på hur de utvecklar sitt matematiska 

tänkande (Läraren 1 på skola C). 

 

Läraren på skola B anser vidare att formativ bedömning är en självklarhet och något 

som matematiklärare mer eller mindre alltid använt genom en givande kommunikation. 

Det underlättar enligt läraren på skola B med positiv återkoppling eftersom det höjer 

elevernas självkänsla. Vid vår observation på skola B gav läraren vid flera tillfällen 

eleverna positiva kommentarer. När eleverna kom fram till korrekta lösningar 

uppmärksammade vi att läraren använde ord som jättebra, kanon och toppen.  

 

Läraren på skola A betonar också vikten av en positiv miljö. En avgörande faktor för 

formativ bedömning menar läraren är en tillåtande miljö där läraren fungerar som ett 

tryggt stöd för eleverna. Det innebär en avslappnad relation där läraren visar intresse 

och på så vis får eleven att känna sig värdefull.  

 
För mig, ja då innebär det att jag som lärare tar en roll som coach. Jag 

hjälper alltså mina elever att utvecklas, hur ska jag säga.., ja utan att jag 

dömer dem (Läraren på skola A). 

 

Vid observation på skola A framkom det att läraren ägnade mycket tid åt eleverna. 

Läraren stannade kvar tills eleven förstod hur uppgiften kunde lösas. Det var t.ex. en 

elev som hade problem med att se hur den enbart med information om hur högt en stege 
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nådde på en vägg och hur brett det var mellan stegen och väggen kunde få reda på 

stegens längd. Här valde läraren att inte fastna vid elevens fel eller ge en direkt lösning i 

form av Pythagoras sats som var tänkt för att lösa uppgiften. Läraren förtydligade 

istället likheter med en uppgift som hade introducerats i början av lektionen. När eleven 

förstod kopplingarna till den tidigare uppgiften kunde läraren enbart se på när eleven 

arbetade sig fram till lösningen med hjälp av bland annat Pythagoras sats.     

 
5.1.2 Ett tidskrävande arbete 

Ett hinder med formativ bedömning är enligt medverkande lärare att det kräver mycket 

tid och nödvändigtvis inte fungerar för alla typer av elever. 

 
Det tar tid om det ska bli bra[...] Formativ bedömning passar inte heller alla 

typer av elever[...] I en del klasser på vår mångkulturella skola använder jag 

till en början mer summativ bedömning då det helt enkelt tar mer tid att få 

eleverna att se fördelarna med formativ bedömning (Lärare 2 på skola C). 

 
5.1.3 Analys 

Här nedan följer en analys av matematiklärares syn på begreppet formativ bedömning 

som hämtar stöd från studiens empiriska data och bakgrund. 

 
5.1.3.1 Vad innebär en pågående process som motiverar eleven i en trygg miljö 

När det gäller formativ bedömning beskrivs det av samtliga medverkande 

matematiklärare som en pågående process. Det vill säga något som kontinuerligt 

influerar lektionen genom att elever får information om sin nivå och utveckling. När 

medverkande matematiklärare inledningsvis diskuterar sin syn på formativ bedömning 

är det främst relationen mellan lärare och elev som lyfts fram. Ett återkommande synsätt 

är att det är en arbetsmetod där läraren förtydligar elevens nivå och vad som krävs för 

att utvecklas. Det ska ske i en trygg och avslappnad miljö som får eleven att känna sig 

värdefull. Det är däremot inte lika självklart hur det blir möjligt, vad som är en trygg 

miljö eller vad som egentligen förbättras ifall eleven blir medveten om sin nuvarande 

nivå i matematik. Matematikläraren på skola A betonar exempelvis lärarens roll som 

coach, alltså att finnas där som stöd utan att döma. Läraren på skola B nämner formativ 

bedömning som en självklar kommunikation mellan lärare och elev. Det kan i 

förhållande till den mängd rekommendationer och tänkbara strategier som finns för att 

formativ bedömning (se exempelvis kap 3.2.3 och 3.2.5) göra det svårt att säkerställa ett 

samstämmigt arbete (Bennett 2011; Newtons 2007).  

 

Medverkande lärare är samtidigt överens om att formativ bedömning är ett pågående 

arbete. Det handlar inte om en slutbedömning på en isolerad produkt utan istället 

betonas en bedömning av en elevprestation som en pågående process (Skolverket 

2011b). Det är däremot inte lika självklart vad det konkret innebär. Det kan enligt 

medverkande lärare handla om ett arbete med elevens självkänsla, en trygg miljö eller 

lärarens roll som coach. I ett intellektuellt utmanande ämne som matematik kan det vara 

svårt att sätta fingret på elevens matematiska tankar (Häggblom 2013).  
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5.1.3.2 Vad innebär det att formativ bedömning ses som ett tidskrävande arbete 

En annan del som återkommande av medverkande matematiklärare beskrivs som ett 

hinder med formativ bedömning är att det kräver mycket tid. Läraren på skola C nämner 

exempelvis att det stundtals krävs mycket tid för att alla elever ska se fördelar med 

formativ bedömning. Formativ bedömning kan under rätt förutsättningar ge fantastiska 

resultat för elever i ämnet matematik men det behövs tid för att implementera det i 

undervisningen (Hodgen & Wiliam 2013). Tidsaspekten kan vara en faktor som leder 

till varierande arbetsmetoder. Det blir därmed en fråga om vad varje professionell 

matematiklärare väljer att prioritera i sin undervisning (Kilpatrick m. fl. 2001).  

 

5.2 Matematiklärares syn på formativ bedömning i relation till en 
summativ bedömning 
Här nedan presenteras först insamlad data från intervju och observation gällande 

matematiklärares syn på formativ bedömning utifrån två underrubriker som berör skilda 

bedömningsmetoder och kombinerade bedömningsmetoder. Därefter analyseras 

insamlad data med stöd från studiens bakgrund under rubriken 5.2.3 analys. 

 
5.2.1 Två skilda bedömningsmetoder 

Samtliga medverkande lärare är överens om att det är stor skillnad mellan formativ och 

summativ bedömning. Summativ bedömning beskrivs av lärarna på skola A, C och D 

som ett resultat på en avslutad del. Läraren på skola B menar att summativa 

bedömningar är ett stöd vid betygsättning.  

 

Formativ bedömning ses istället av medverkande lärare som en process som ska hjälpa 

eleverna nå en högre kunskapsnivå. Lärarna på skola C och D påpekar dessutom att 

formativ bedömning, till skillnad från summativ bedömning, sker kontinuerligt. Lärare 

på skola A nämner att summativ bedömning enbart görs av läraren medan formativ 

bedömning är en process där lärare och elever samarbetar. Under observerad lektion på 

skola A noterades att läraren samarbetade med eleverna. När uppgiften presenterades 

blev eleverna delaktiga genom att de först enskilt, sedan parvis och slutligen i helklass 

fick möjlighet att diskutera och resonera kring olika lösningsförslag. 

Vid summativ bedömning då fungerar jag som en domare. Vid formativ 

bedömning känner jag mig mer som en coach där jag hjälper eleverna att 

lyckas (Läraren på skola A). 

Fyra medverkande matematiklärare är av uppfattningen att formativ bedömning är mer 

tidskrävande än summativ bedömning. Det framhålls en av lärarna på skola C och 

läraren på skola D som den största anledningen till att den egna 

matematikundervisningen stundtals innehåller mer summativ bedömning. 

5.2.2 Kombinerade bedömningsmetoder 

Att summativ och formativ bedömning går att kombinera menar samtliga medverkande 

lärare är möjligt. 

 
Det är ju lite sunt förnuft, det säger ju sig självt att man måste göra så för att 

uppnå bättre resultat (Läraren på skola B). 

 

Läraren på skola B menar att de olika varianterna på bedömning stundtals går in i 

varandra. Ett prov kan t.ex. bedömas summativt, men samtidigt resultera i en muntlig 

formativ återkoppling som förtydligar för eleverna vad de ska tänka på för att utvecklas. 

Det här nämner lärarna på skola A och B lämpligen sker vid utlämning av prov.  
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Läraren på skola A förklarar att en vanlig strategi innebär att eleverna sätts i arbete för 

att i samband med att det summativa resultatet meddelas ha tid att ge formativ 

återkoppling på hur de kan förbättras. Läraren på skola B beskriver istället att det främst 

sker genom tavelundervisning där vanliga fallgropar från testet gås igenom. Det var 

dock inga tester aktuella vid tidpunkten observationerna genomfördes och därmed är det 

inget vi haft möjlighet att observera. 

Läraren på skola A framhåller att det finns risk med en skriftligt kombinerad summativ 

och formativ bedömning. Eleverna verkar då enbart intressera sig för det summativa 

resultatet. Lärarna på skola C och D anser att summativa bedömningar i form av prov 

kan förtydliga elevernas kunskapsläge vilket är värdefullt vid formativ bedömning. 

 
Summativa bedömningar som prov kan också vara bra. Jag menar det går till 

exempel att använda för att formativa bedömningen ska bli bättre. Utan det 

blir det knepigt att ge rätt slags formativ bedömning (Läraren på skola D). 

 
5.2.3 Analys 

Här nedan följer en analys av matematiklärares syn på begreppet formativ bedömning i 

relation till summativ bedömning med stöd från studiens empiriska data och bakgrund. 

 
5.2.3.1 Vad innebär det med två skilda bedömningsmetoder 

Samtliga medverkande matematiklärare beskriver summativ och formativ bedömning 

som två olika bedömningsmetoder. Summativ bedömning beskrivs av fyra lärare som 

ett resultat på en avslutande del. Formativ bedömning ses av lärarna på skola C och D 

som en pågående process som förbättrar elevernas kunskapsnivå. Lärarnas syn kan 

kopplas samman med den distinktion mellan begreppen som återfinns i Scrivens (1967) 

samt Black och Wiliams (1998) arbeten. Där beskrivs på ett liknande vis summativ 

bedömning som utvärdering efter avslutat moment och formativ bedömning som 

förbättring under pågående process.   

 

Fyra medverkande matematiklärare pekar på att ett hinder med formativ bedömning är 

att det tar mycket tid. Det är anledningen till att läraren på skola D och stundtals en 

lärare på skola C i större grad använder summativ bedömning. Uppfattar läraren den 

formativa bedömningen som merarbete blir det svårt för den att få en naturlig plats i 

undervisningen (Newton 2007; Taras 2005).  

5.2.3.2 Vad innebär det med kombinerande bedömningsmetoder 

De medverkande matematiklärarna är samtidigt eniga om att summativ och formativ 

bedömning kan kombineras. Lärare på skola B menar dessutom att de till viss del går in 

i varandra. Lärarnas syn överensstämmer med Taras (2005) och Newtons (2007) bild av 

att begreppen summativ och formativ bedömning kan ske i symbios. Läraren på skola A 

menar dock att det kan uppstå problem om båda bedömningsmetoderna sker skriftligt 

vid samma tillfälle. Risken är då stor att eleven enbart intresserar sig för den summativa 

bedömningen. Denna uppfattning är i linje med Black och Wiliam (1998) som anser det 

finns en motsättning mellan begreppen. Ifall summativ och formativ bedömning blir 

varandras motpoler kan det resultera i merarbete för matematiklärare (Taras 2007). 

 

Lärarna på skola C och D menar att summativ bedömning ger läraren information om 

elevernas kunskapsläge som kan användas vid formativ bedömning. Lyfts den 

summativa bedömningen med ett formativt syfte får den formativa bedömningen en 

naturligare plats i undervisningen (Newton 2007; Taras 2005). 
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5.3 Matematiklärares syn på formativ bedömning utifrån aktuella 
styrdokument och skolans roll 
Här nedan presenteras först insamlad data från intervju och observation gällande 

matematiklärares syn på formativ bedömning utifrån två underrubriker som berör 

aktuella styrdokument och allmänna strategier. Därefter analyseras insamlad data med 

stöd från studiens bakgrund under rubriken 5.3.3 analys. 

 
5.3.1 Stöd i aktuella styrdokument 

Läraren på skola A menar att formativ bedömning går att motivera med hjälp av 

ämnesplanen i matematik och andra aktuella styrdokument. Ett övergripande mål som 

alla lärare ska arbeta efter är att elever ges förutsättningar att nå så högt som möjligt. 

Elever ska utveckla förmågan att resonera och reflektera över den egna inlärningen. Det 

menar läraren framhåller formativ bedömning som ett användbart verktyg.  

 

En av lärarna på skola C betonar begrepp som utveckla, reflektera, tolka, beskriva, 

argumentera, förtrogenhet och resonemang som återfinns i ämnesplanens syftestext. 

Dessa begrepp menar läraren motiverar formativ bedömning i sin undervisning.  

 

Läraren på skola D pekar på att det finns stödmaterial och rapporter från Skolverket som 

innehåller rekommendationer för hur formativ bedömning ska bedrivas.  

Läraren på skola B känner sig däremot inte tillräckligt bekväm med aktuella 

styrdokument för att uttala sig. 

 

5.3.2 Avsaknad av allmänna strategier 

Lärarna på skola C nämner att det på den här skolan finns ett kollegialt samarbete bland 

matematiklärarna. Vid ett par tillfällen varje termin träffas matematiklärarna för att 

planera, diskutera och delge sina tankar kring ämnet matematik. Det är något som kan 

kännas igen från våra observerade lektioner, där dessa lärare använde en liknande 

lektionsplanering. Under observationerna på skola C skrev eleverna exempelvis 

loggbok som lärarna använde som underlag för formativ bedömning.  

 

Samtliga medverkande lärare är överens om att det på respektive skola råder en 

generellt positiv inställning till formativ bedömning. På tre skolor nämner medverkande 

lärare däremot att de inte har någon närmare insyn i kollegornas 

matematikundervisning. På samtliga fyra skolor verkar det heller inte enligt lärarna  

finnas allmänna strategier för hur formativ bedömning ska bedrivas i 

matematikundervisningen. 

 
Alla gör olika, ja jag är rätt säker på att alla gör olika faktiskt (Lärare på 

skola B). 

 

Läraren på skola D är av uppfattningen att det på skolan verkar vara flera lärare som 

anser att innebörden av begreppet formativ bedömning är komplicerad. 

 
5.3.3 Analys 

Här nedan följer en analys av matematiklärares syn på begreppet formativ bedömning 

utifrån aktuella styrdokument och skolans roll som hämtar stöd från studiens empiriska 

data och bakgrund. 
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5.3.3.1 Vad innebär stöd i aktuella styrdokument  

Fyra medverkande matematiklärare menar att det utifrån skolans styrdokument går att 

motivera formativ bedömning i undervisningen. Läraren på skola A nämner vidare att 

eleverna ska ges möjlighet att reflektera och resonera kring den egna inlärningen. 

Styrdokument och regler inom skolväsendet påverkar i stor grad vad som händer i 

klassrummet (Black & Wiliam 1998). Det kan kopplas samman med att elever tillåts bli 

delaktiga i sitt eget lärande genom givande diskussioner kring elevens kunskapsläge och 

utveckling (Skolverket 2011a). 

 
5.3.3.2 Vad innebär en avsaknad av allmänna strategier 

På samtliga fyra skolor saknas allmänna strategier för formativ bedömning. Lärarna på 

skola A, B och D förklarar även att de inte har någon insyn i kollegors undervisning. På 

skola C finns det dock ett kollegialt samarbete bland matematiklärarna där exempelvis 

struktur och bedömning i ämnet matematik diskuterades. Det avspeglar sig till viss del 

under observerade lektioner i form av liknande undervisningsstrategier. Det underlättar 

ifall lärare känner att de kan hämta stöd hos sitt arbetslag när det kommer till formativ 

bedömning, vilket blir extra avgörande ifall läraren saknar vana kring formativa 

arbetsmetoder (Hodgen & Wiliam 2013). 

 

En av de medverkande matematiklärarna antyder att lärarna på skolan upplever 

begreppet formativ bedömning som aningen otydligt. Det stämmer överens med den 

kritik som går ut på att det inte finns några konkreta direktiv för hur formativ 

bedömning ska utföras (Taras 2007). Eftersom en allmängiltig uppfattning saknas blir 

det svårt för matematiklärare att konkretisera begreppet, vilket kan ses som 

problematiskt (Säljö 2012). 

 

 

5.4 Matematiklärares syn på hur formativ bedömning appliceras i 
undervisningen 
Här nedan presenteras först insamlad data från intervju och observation gällande 

matematiklärares syn på formativ bedömning utifrån fyra underrubriker som berör 

undervisning, kamratbedömning, elevers ansvar och slutligen skriftlig och muntlig 

formativ återkoppling. Därefter analyseras insamlad data med stöd från studiens 

bakgrund under rubriken 5.4.5 analys. 

 
5.4.1 Formativ bedömning genomsyrar undervisningen 

Samtliga medverkande lärare anser att formativ bedömning genomsyrar deras 

matematikundervisning. Lärare på skola B nämner exempelvis att dennes undervisning 

ständigt präglas av en formativ process. 

 
I klassrummet hela tiden när man räknar och går runt och hjälper dom och 

talar om att det här är jättebra och gör så här istället är för mig formativ 

bedömning (Lärare på skola B). 

 

Formativ bedömning sker även enligt lärarna på skola A och B genom att med jämna 

mellanrum ha samtal med eleverna för att förtydliga utvecklingsmöjligheterna i ämnet 

matematik. Det sker enligt lärarna minst en gång per termin men inget som vi haft 

möjlighet att studera vid våra observationer. Läraren på skola B nämner att samtalen 

brukar ske i anslutning till prov eftersom det stärker en bild av elevernas matematiska 

kunnande. Det underlättar diskussioner om vad som är bra och vad som kan förbättras. 

Läraren nämner att det sedan lämpligen följs upp under nästa samtal. 



  
 

25 

 
Även om det tar tre lektioner med varje klass så har man igen det. [...] Då 

kan man förklara att sist pratade vi om detta och har du tänkt på det här och 

sådär ( Lärare på skola B). 

 

Lärarna på skola C betonar att formativ bedömning sker när eleverna genom konstruktiv 

återkoppling vägleds framåt. Vi noterade under våra observationer att båda de här 

lärarna använde sig av loggbok. Eleverna fick vid slutet av lektionen skriva ner sina 

tankar kring vad de lärt sig, vad som gått bra och om något varit svårt. Det framkom 

under intervjuerna att det här arbetssättet var något som de kontinuerligt använde i sin 

undervisning. Det fungerade exempelvis som underlag för den återkoppling som 

inledningsvis noterades vid våra observationer. De uppgifter som presenterades i början 

av lektionen menade lärarna valts i förhållande till vad som framkommit i elevernas 

loggböcker. Det resulterade även stundtals i skriftliga kommentarer till eleverna, något 

som däremot inte framkom under observerade lektioner.  

 

En lärare på skola C nämnde att det från elevernas loggböcker verkade vara många som 

hade svårt att se samband mellan procent, promille och ppm. Eleverna fick då först 

själva, därefter parvis och slutligen i helklass fylla i ett diagram som bestod av 

kategorier kring begreppens innebörd, språkliga ursprung, skrivsätt, bråkform och 

decimalform. När diagrammet gemensamt hade diskuterats fick eleverna därefter 

ytterligare en uppgift som skulle lösas enligt samma struktur som tidigare, det vill säga 

enskilt, parvis och slutligen i helklass. Eleverna fick veta andelen alkohol och blod i en 

bilförares kropp och utifrån det presentera alkoholhalten i promille, procent och ppm.  

 

 
5.4.2 Kamratbedömning 

Lärarna på skola B och D använder sig inte av någon kamratbedömning. Det beror på 

att det anses känsligt när elever bedömer varandra. Båda lärarna är dock positivt 

inställda till att någon gång pröva denna arbetsmetod. Dessa lärare har från vad som 

framkom i våra observationer en relativt likartad lektionsstruktur. Lektionerna inleddes 

med en genomgång av läraren på ett kapitel i läroboken med några exempeluppgifter 

och därefter fortsatte lektionen med att eleverna individuellt räknade utvalda uppgifter.  

 

Lärarna på skola A och C ser positivt på kamratbedömning och beskriver det som ett 

användbart redskap för att utveckla elevernas matematiska tänkande. Vid våra 

observerade lektioner framkom på skola A och C en återkommande struktur som en av 

lärarna benämnde som EPA-metoden. Det vill säga att matematikläraren lyfter en 

uppgift som först enskilt, sedan parvis och slutligen i helklass diskuterades. Vid 

observationerna framkom det att eleverna gavs mycket tid att först försöka finna sin 

egen lösning. Det förklarade läraren på skola A underlättar att samtliga elever blir 

delaktiga när uppgiften därefter diskuteras med respektive bänkkamrat. Det är då viktigt 

att alla elever känner att de kan resonera och motivera olika lösningar. När uppgifter 

under våra observerade lektioner slutligen lyftes i helklass skedde även här en form av 

kamratrespons då elevernas parvisa lösningar diskuterades. Det innebär enligt 

medverkande lärare att eleverna kontinuerligt kan lära av varandra.  
 

 

Jag arbetar som jag anser mycket med kamratbedömning och då får eleverna 

jämföra varandras lösningar och sedan ge kommentarer och diskutera vad 

som är bra och vad som, hmm.., ja vad som kan göras bättre och så (Lärare 1 

på skola C). 
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Jag har en undervisning som bygger mycket på att eleverna resonerar med 

varandra om sina lösningar och automatiskt jämför sina lösningar och där 

ska de som jag tänker ta reda på vilken som har högst kvalitet och varför det 

är på det viset och så (Lärare på skola A). 

 

För att det här arbetssättet ska fungera menar lärarna på skola A och C att det är viktigt 

med ett tryggt klassrumsklimat. Under två observerade lektioner verkade eleverna 

bekväma med den här arbetsmetoden och trygga med vad som förväntades. De här 

lektionerna kännetecknades av en lugn och tyst miljö där eleverna diskuterade med 

varandra på en ljudnivå som inte verkade påverka resterande klasskamrater. Det var 

dock en observerad lektion där en av lärarna på skola C tvingades ägna stor del av 

lektionen till att få eleverna fokuserade. I den här klassen var det väldigt många elever 

som väntade med att räkna vidare innan de fått klartecken av läraren att de tänkt rätt. 

Det kändes som att eleverna inte fullt ut litade på sin egen kapacitet. När eleverna 

tvingades vänta på läraren började många istället vandra runt i klassrummet och prata 

högt med sina klasskamrater.  

 
5.4.3 Elever tar ansvar för sitt eget lärande 

Samtliga medverkande lärare är överens om att det är fullt möjligt att få eleverna 

engagerade i sitt eget lärande. Det beskrivs som en möjlighet för eleverna att se ifall de 

tolkat kriterierna och sin egen prestation på ett rimligt sätt.  

 

Vid observation blev det tydligt att lärarna på skola A och C vill ge eleverna tid att 

själva arbeta sig fram till lösningar för att sedan kritiskt resonera och värdera sin insats. 

En övervägande del av lektionen ägnades åt ett fåtal uppgifter där eleverna fick gott om 

tid att fundera över sin och klasskamraternas prestation med ett visst stöd från läraren. 

 

Läraren på skola D nämner däremot att delaktighet främst sker när aktuella delar av 

ämnesplanen förtydligas tillsammans med eleverna. 

 
5.4.4 Skriftlig och muntlig formativ återkoppling  

Skriftlig återkoppling utan krav på motprestation av eleven menar läraren på skola A 

sällan blir fruktbart. Lärarna på skola B och D är inne på samma spår och menar att det 

fungerar bäst i samband med ett avslut som t.ex. prov. Läraren på skola B låter stundtals 

eleverna rätta sina egna prov. 

 
Jag brukar rätta proven [...] Sedan delar jag ut proven och så får de en 

bedömningsanvisning och själva rätta. Sedan får de veta vad jag fick och vad 

de fick och då brukar det skilja tre-fyra poäng [...] då lär dem sig kanske att 

det där får jag inte glömma och så och förstår lite hur man rättar och vad 

krävs för olika nivåer (Läraren på skola B). 

 

Många medverkande lärare är samtidigt eniga om att muntlig återkoppling är givande. 

Lärare på skola A anser precis som lärarna på skola C att det fungerar bäst vid en dialog 

där eleverna förklarar sin syn och läraren ger respons. Det är en klar fördel om det 

framkommer felaktiga svar som kan diskuteras. Det här arbetssättet tar dock mycket tid.  

 

Lärare på skola B och D anser snarare att muntlig återkoppling kan ses som ett 

tidseffektivt arbetssätt. Deras skilda syn avspeglar sig till viss del i våra observerade 

lektioner. Lärare på skola B och D vandrar runt bland sina elever och ger förhållandevis 

snabb återkoppling i form av värdeladdade ord som jättebra, härligt, superduktigt. 
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Lärarna på skola A och C stannar kvar under längre perioder hos eleverna och ger vad 

det verkar mer detaljerad kritik. När en elev exempelvis frågar en av lärarna på skola C 

om den tänkt rätt kring arean på en rätvinklig triangel där sidorna beräknats genom 

trigonometriska funktioner så väljer läraren att stanna kvar hos eleven. Det ska nämnas 

att eleven hade fått fram rätt lösning men istället för att enbart konstatera att det var 

korrekt ställer läraren följdfrågor. Eleven får fundera kring triangelns vinklar, 

trigonometriska formler, rektangelns area och vilka samband det finns mellan en 

rektangel och en triangel. Eleven förklarar sina val och motiverar för läraren varför det 

resulterar i en korrekt lösning. 

 
5.4.5 Analys 

Här nedan följer en analys av matematiklärares syn på hur formativ bedömning kan 

appliceras i undervisningen som hämtar stöd från studiens empiriska data och bakgrund. 

 
5.4.5.1 Vad innebär det att formativ bedömning genomsyrar undervisningen 

Samtliga medverkande lärare nämner att formativ bedömning till stor del genomsyrar 

undervisningen. Det framkommer inledningsvis en relativt samstämmig uppfattning av 

formativ bedömning hos medverkande matematiklärare. Där framhålls elevens nuläge, 

målsättning och utvecklingsmöjligheter. Det ligger i linje med Black och Wiliams 

(1998) beskrivning. När det däremot ska appliceras i undervisningen är 

tillvägagångssättet inte längre lika enhetligt bland medverkande lärarna. Det är många 

aspekter som matematikläraren ska ta hänsyn till för att säkerställa ett positivt lärande. 

Parametrar som till exempel lärare och klasskamrater påverkar elevernas 

arbetsprestationer och därigenom lärarens bedömning (Black & Wiliam 1998).  

 

Det insamlade materialet tyder på att det ryms mycket inom begreppet formativ 

bedömning. Medverkande matematiklärare har till viss del skilda åsikter kring elevens 

och lärarens roll för en givande formativ bedömning. När en del medverkande 

matematiklärare beskriver formativ bedömning i form av värdeladdade ord till eleven 

kan det bli svårt att veta ifall elevens kunskapsnivå förtydligas. Elevens tolkning av 

lärarens instruktioner kan ses som avgörande ifall återkopplingen ska ses som 

användbar. Värdeladdade ord som exempelvis jättebra eller kanon ger eleven ytterst lite 

användbar information. Det blir därmed svårt att säkerställa att formativ bedömning 

möter elevernas behov (Clark 2012).  

 

Medverkande lärare nämner olika syn på hur eleven ska få inflytande, se mening med 

undervisningen, få kunskap om sin nivå och utvecklingsmöjligheter, lära av varandra 

och sig själv. De här delarna känns igen från de fem nyckelstrategierna som Wiliam 

(2010) nämner som betonar lärare, elev och klasskamraters centrala roll (se kapitel 

3.2.4). När medverkande matematiklärare tolkar begreppen olika är det svårt att 

garantera att dessa strategier underlättar lärarens praktiska arbete. Därmed har 

matematikläraren en avgörande roll när det kommer till lektionens utformning och vad 

som ska prioriteras (Hargreaves 2005; Ryve 2006).  

 
5.4.5.2 Vad innebär kamratbedömning 

Tre medverkande lärare är positivt inställda till att elever bedömer varandra. Resterande 

två lärare anser det blir för känsligt att elever kommenterar varandras lösningar. 

Kamratbedömning beskrivs som en del av formativ bedömning som lämpar sig för 

ämnet matematik. I en givande formativ bedömning blir återkoppling ett redskap där 

alla lär av varandra (Hattie & Timperley 2007). Tre medverkande lärare låter eleverna 

diskutera sina lösningar med sina klasskamrater. Det finns ur ett sociokulturellt 
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perspektiv en stor förtjänst ifall lärande blir en del av en kommunicerande växelverkan 

med andra (Säljö 2012). En av lärarna på skola C nämner att det kan ta tid innan 

eleverna ser fördelen med formativ bedömning. I studiens empiriska data framkommer 

det att tid ses som ett av de största hindren för medverkande lärare. Det kan ställas i 

relation till att det kan krävas en del arbete innan kamratbedömning blir en naturlig del 

av matematikundervisningen (Hodgen & Wiliam 2013).  

 
5.4.5.3 Vad innebär det att eleven tar ansvar för sitt eget lärande 

Alla medverkande matematiklärare anser att eleverna är delaktiga i sin undervisning. 

Däremot tyder insamlad data på att delaktighet är ännu ett tolkningsbart ord för läraren. 

En lärare anser exempelvis att eleven haft möjlighet att bli delaktig när aktuella 

styrdokument gås igenom medan en annan lärare framhåller att eleverna lämpligen 

involveras genom samtal och självbedömning. När Skolverket (2011b) tillkännager 

formativ bedömning som en naturlig injektion i matematikundervisningen framhålls att 

eleverna ska bli aktiva i sitt eget lärande. Det blir utifrån insamlad data högst 

individuellt när läraren utifrån Skolverket (2011a) kriterier anser sig anpassat sin 

undervisning för att få alla individer delaktiga.  

 
5.4.5.4 Vad innebär muntlig och skriftlig formativ återkoppling 

Skriftlig formativ återkoppling anser flera medverkande lärare fördelaktigt kan ske i 

samband med ett naturligt avslut. Det är dock viktigt att läraren förtydligar dess roll för 

att det inte ska hamna i skymundan av den summativa bedömning och därigenom 

riskera förlora effekt. Det är något som känns igen från Taras (2007) arbeten. 

 

När det kommer till muntlig formativ återkoppling skiljer sig synen bland medverkande 

lärare. En del anser det är en tidskrävande process medan andra lyfter det som högst 

effektivt. Tre medverkande lärare betonar längre samtal medan övriga två anser det 

räcker med korta inspirerande ord. Den variation som framkommer från empirisk data 

stärker bilden av att formativ bedömning kan implementeras på olika vis. En lärare 

betonar exempelvis Skolverkets (2011a) riktlinjer för hur det ska användas. En annan 

lärare verkar ha en mer personlig och fri tolkning av begreppet. Den här läraren anser att 

det är självklart att lektionen kontinuerligt präglas av en formativ process. Insamlad data 

stärker därmed att läraren som Kilpatrick m. fl. (2001) nämner har en central roll vid 

tolkning av betydande begrepp.  

 
5.5 Konkreta förslag på återkoppling till elev utifrån 
matematiklärarens syn på formativ bedömning 
Här nedan presenteras först insamlad data från intervju och observation gällande 

matematiklärares syn på formativ bedömning som bygger på resultatet från sista frågan i 

intervjuguiden. I frågan ska medverkande matematiklärare ge återkoppling till ett 

felaktigt elevsvar utifrån sin syn på formativ bedömning (se kap. 4.3.3). Resultatet 

presenteras först i tre underrubriker som berör formativ bedömning utifrån misstag, 

helklass och slutligen tidskrävande arbete. Därefter analyseras insamlad data med stöd 

från studiens bakgrund under rubriken 5.5.4 analys. 

 
5.5.1 Lära av sitt misstag 

Matematiklärarna på skola A och C nämner att det underlättar att ge den här eleven 

neutrala följdfrågor. De anser att eleven måste få chans att lära av sina misstag. Lärare 

på skola A vill få eleven att förklara sin uträkning, fundera kring gynnsamma och 

möjliga utfall och redovisa det i ett utfallsrum eller träddiagram. Därefter uppmuntras 
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eleven att prova varianterna för att se om det kan innebära en förändring i sitt resultat. 

Lärarna på skola C har liknande tankar som lärare A men föreslår dessutom ett praktiskt 

alternativ där eleven kastar ett mynt, antecknar sitt resultat och sedan jämför med det 

förväntade utfallet.  

 

Lära av sina misstag är ett arbetssätt som till stor del känns igen från observerade 

matematiklektioner på skola A och C. En av lärarna på skola C nämner exempelvis 

under en genomgång att felaktiga lösningar är ett fantastiskt tillfälle för lärande. Det 

förklaras under intervjuerna med lärarna på skola A och C som ett tillfälle för 

matematiklärare att förhindra framtida fallgropar. Det blir exempelvis möjligt genom att 

läraren ger eleven användbara verktyg utan att det innebär en direkt lösning på 

problemet. Under vår observation på skola A hade exempelvis en elev svårt att förstå 

hur den skulle använda Pythagoras sats för att finna hypotenusan i en rätvinklig triangel. 

Istället för att direkt få tillgång till formeln fick eleven fundera kring vad som händer 

när ett tal kvadreras och hur sidorna står i relation till varandra.  

 
5.5.2 Lära i helklass 

När det kommer till lärarna på skola B och D lyfts till en början samma val av 

matematiskt innehåll som lärarna på skola A och C. Det vill säga samtliga medverkande 

lärare anser att ett utfallsdiagram kan underlätta för eleven (se exempel på 

utfallsdiagram i avsnitt 4.2.2). Läraren på skola D anser dock att det är beroende av 

under vilken del av undervisningen det sker. Är det ett inledande problem kan det 

redogöras i helklass på tavlan men annars rekommenderar både lärarna på skola B och 

D att eleven tar hjälp av läroboken.  

Vid observerade lektioner hade lärarna på skola B och D likartad lektionsstruktur. Båda 

lektionerna inleddes med tavelundervisning där läraren nämnde några exempel från 

boken. En stor del av tiden ägnades sedan åt individuell räkning i läroboken. När elever 

under lektionen bad om hjälp använde lärarna till stor del exempel från läroboken.  

5.5.3 Tidskrävande arbete 

Det är enligt läraren på skola B svårt att hinna med att ge varje enskild elev konstruktiv 

skriftlig återkoppling ifall det dyker upp liknande misstag på prov. Det krävs därför ett 

mer tidseffektivt sätt och precis som läraren på skola D anser den här läraren att 

uppgiften fördelaktigt diskuteras i helklass. 

 
Har du 32 st elever, eller ofta har jag det dubbla, och får du då sådana här 

problemlösningsuppgifter så hinner du inte ge återkoppling till varje uppgift 

det är omöjligt [...] I sådana fall brukar jag oftast gå igenom prov och då vet 

jag ju i huvudet vad många har svarat och tänkt och så (Läraren på skola B). 

 
5.5.4 Analys 

Här nedan följer en analys av matematiklärares förslag på formativ bedömning som 

hämtar stöd från studiens empiriska data och bakgrund. 

 
5.5.4.1 Vad innebär att eleverna lär av sina misstag 

Det finns en samstämmighet när det gäller våra medverkande lärares syn på vilket 

matematiskt innehåll som kan underlätta för eleven i fråga 11 (se fråga i kap 4.4.2). 

Samtliga lärare föreslår utfallsdiagram för att eleven ska få insikt kring vad som blivit 

fel. Hur det vidare ska underlätta elevens lärande är inte däremot inte lika enhetligt. En 

del matematiklärare anser att det sker genom diskussion i helklass eller med stöd av 

läroboken medan andra vill stötta eleven till att dra lärdom av sina misstag genom att 
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inte ge några direkta lösningar. Formativ bedömning har goda möjligheter att bli en 

naturlig del av matematikundervisningen som hjälper eleven utveckla nödvändiga 

förmågor (Hodgen & Wiliam 2013; Häggblom 2013; Skolverket 2011b). Det råder 

däremot skilda meningar bland medverkande matematiklärare om vad som är rätt sätt. 

Samtliga lärare har en positiv inställning till formativ bedömning och anser att det är 

något som kontinuerligt används i deras undervisning. Det syns däremot ingen 

samstämmig formativ undervisning vid observerade lektioner utan det är istället en 

fråga om vad varje enskild matematiklärare anser ryms inom begreppet. Det kan ställas i 

relation till formativ bedömnings många skilda rekommendationer (Bennett 2011; 

Newton 2007). Matematiklärarens professionella syn på formativ bedömning blir 

därmed högst central (Ryve 2006). 

 

Matematiklärarnas skilda syn avspeglar sig till stor del i observerade lektioner. De 

medverkande lärare som vill få eleven att lära av sina misstag, har en strategi som ligger 

närmare i linje med det Hodgen och Wiliam (2013) förespråkar (se kap 3.2.6). Det sker 

då ett lärande som ur ett sociokulturellt perspektiv kan uppmuntras eftersom eleven får 

möjlighet att värdera sin egen insats (Säljö 2012). 

 
5.5.4.2 Vad innebär att eleverna får lära i helklass 

De medverkande lärare som föredrar lärobok eller helklassredovisning använder sig 

även av dessa metoder i sin undervisning. Det i sin tur kan skapa miljöer med passiva 

elever som enbart intresserar sig för ett slutresultat och inte deras pågående matematiska 

tankar fram till resultatet (Hodgen & Wiliam 2011; Skott m. fl. 2010)  

 

Det ska nämnas att dessa medverkande matematiklärare anser sig arbeta med en 

formativ bedömning som bygger på elevens pågående matematiska tankar. Det blir 

därmed återigen en tolkningsfråga för matematikläraren kring centrala begrepp 

(Kilpatrick m. fl. 2001).  

 
5.5.4.3 Vad innebär ett tidskrävande arbete 

En intressant aspekt av formativ bedömning är att det enligt medverkande 

matematiklärare krävs mycket tid. Det verkar vara en bidragande orsak till att en del 

lärare föreslår exempel i läroboken och helklassredovisning på tavlan som formativ 

återkoppling till eleven. Det finns dessvärre en risk att återkoppling förlorar effekt ifall 

matematikläraren inte ger eleverna tid att tänka efter vid matematiska uppgifter 

(Hodgen & Wiliam 2013). Den här typen av matematikundervisning kan även stundtals 

vara svår att motivera utifrån aktuella styrdokumenten som betonar elevens delaktighet 

och engagemang (Skolverket 2011a).  
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6 Diskussion 
Här nedan presenteras en diskussion kring konsekvenser av valda metoder och dess 

tillförlitlighet. Vidare förs ett resonemang kring vårt huvudsakliga resultat i förhållande 

till det som presenterats i den teoretiska bakgrunden och tidigare forskning. Slutligen 

ges förslag på vidare forskning kring begreppet formativ bedömning. 

 

6.1 Metoddiskussion 
Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi med insamlad data som utgått från 

informanternas upplevelser, erfarenheter och synsätt. Det har inneburit ett fokus nära 

informanternas uppfattning av verkligheten (Bryman 2011). Syftet med studien var att 

framföra matematiklärares syn på formativ bedömning och därmed kändes en kvalitativ 

metod som ett naturligt val. Insamlad data har hämtats från kvalitativa intervjuer med 

matematiklärare och deltagande observationer från deras matematiklektioner. 

 

Observationerna tydliggjorde hur matematiklärares syn på formativ bedömning 

avspeglades i vardagliga undervisningssituationer. Det blev ett intressant underlag för 

att få en bild av det lärarna diskuterade i intervjuerna. För att inte i för stor grad påverka 

lärarnas undervisning ansåg vi det fördelaktigt att inte medverkande matematiklärare till 

en början fått kännedom om studiens syfte. Det ledde till att lärarna i mindre 

utsträckning gavs möjlighet att förändra planeringen för att stärka deras bild av en 

formativ undervisning. Samtidigt hade det varit intressant att få lärarnas syn på formativ 

bedömning förtydligad före observationerna. Det hade i likhet med att vi fick tillgång 

till lärarnas lektionsplanering kunnat förbereda oss på vad som förväntades av 

lektionen. Vid planeringsstadiet för studien fanns även tankar på att de observerade 

lektionerna skulle innehålla någon form av återlämning av t.ex. läxor eller prov men på 

grund av matematiklärarnas tidsplanering var det inte möjligt. Det hade möjliggjort fler 

konkreta exempel från observationerna. 

 

Det ska nämnas att det inte alltid varit enkelt att uppfatta alla aspekter på formativ 

bedömning vid observerade lektioner. Precis som matematiklärare till viss del har 

svårigheter med att konkretisera formativ bedömnings innebörd har det stundtals varit 

svårt för oss som observatörer att uppfatta all dess innehåll. Det har dock framkommit 

en hel del relevant empirisk data med fokus på formativ bedömning i en mer vardaglig 

matematikundervisning. Det stärkte exempelvis matematiklärarnas syn på formativ 

bedömning och deras undervisning när vi fick chans att ta del av matematiklektionens 

struktur och se hur lärarna hjälpte eleverna.  

 

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär där vi konstruerade en intervjuguide för 

att finna svar som ligger i linje med våra frågeställningar (Bryman 2013). Metoden 

kändes väl vald eftersom följdfrågor kunde ställas och därmed vidareutveckla 

informanternas svar kring intressanta områden i förhållande till studiens syfte.  

 

Det kan vara fördelaktigt att genomföra en pilotintervju för att bekräfta att 

intervjuguidens frågor verkligen ger svar på studiens frågeställningar. Det innebär 

dessutom praktisk träning för intervjuaren (Kvale & Brinkmann 2009). Vår pilotintervju 

hjälpte oss inse att det var lätt att råka leda in intervjupersonens resonemang i linje med 

vår personliga syn. Den här lärdomen togs i beaktande under de kommande intervjuerna 

där vi var uppmärksamma på att vidhålla en neutral roll som intervjuare. Det innebar att 

vi i mindre utsträckning påverkade informanternas resonemang. Vi använde en strategi 

där samma person under alla intervjuer agerade intervjuare medan den andre intog en 
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mer diskret roll. Tanken var att minska att intervjuarens förhållningssätt i för stor grad 

förändrade strukturen på de semistrukturerade intervjuerna. Ifall inte samma person 

agerat intervjuare under samtliga intervjuer hade det kunnat försvåra en trovärdig 

jämförelse (Bryman 2011; Trost 2005).  

 

Det finns i vår studie vissa drag av det som kallas bekvämlighetsurval då vi använde oss 

av lärare som vi sedan tidigare varit i kontakt med. Bekvämligheten var dock inte 

avgörande utan tyngden låg på att finna legitimerade matematiklärare och därmed 

genomfördes ett målstyrt urval (Bryman 2011). Det riktades även ett fokus mot 

variation i lärarnas erfarenheter, ålder, kön samt en viss geografisk spridning på 

medverkande skolor. Variationen syftade till att möjliggöra en bredare syn på 

matematiklärares uppfattningar av formativ bedömning. I vår mening underlättade det 

en större variation av insamlad data. Det var exempelvis två medverkande 

matematiklärare som var anställda på samma skola vilket visade sig innebära en mer 

överensstämmande syn på formativ bedömning än hos övriga lärare. Det kan tyda på att 

den geografiska spridningen givit en mer korrekt bild av matematiklärares syn på 

begreppet. Det här är en intressant fundering men inget vi har för avsikt att bekräfta då 

vi är medvetna om att underlaget är för litet för att dra några generella slutsatser. 

 

Transkribering är tidskrävande arbete men samtidigt värdefullt för att läsaren ska få en 

rättvis framställning av intervjuerna (Bryman 2013). Det hade varit fördelaktigt att 

transkribera intervjuerna i studien för att ge läsarna en rättvis återgivning. Då studien 

genomfördes med begränsad tid gjordes bedömningen att transkribering skulle ta för 

lång tid. Därmed gjordes istället en övergripande sammanställning av informanternas 

svar vilket vi ansåg blev ett bra alternativ till att transkribera all insamlad data (se kap 

4.6). När citat lyfts fram i texten har vi dock valt att transkribera hela meningarna för att 

ge läsaren exakta återgivningar. Den sammanställning som gjordes skickades före 

användning till respektive lärare där de hade möjlighet att kommentera eventuella 

feltolkningar. Det underlättade för läsaren att få ta del av en rättvis framställning. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Inledningsvis vill vi förtydliga att en stor del av den tidigare forskning som lyfts i 

studiens bakgrund genomförts i länder där vi inte kan garantera en samstämmig 

kunskapssyn med den svenska skolan. Begreppet formativ bedömning är en svensk 

översättning av något som i engelskspråkiga studier ofta betecknas som assessment for 

learning eller formative assessment. Vi har i vår studie valt att inte särskilja på dessa 

begrepp utan se det som en helhet. När det gäller svenska översättningar förekommer 

stundtals även begreppen formativ undervisning och bedömning för lärande. I den här 

studien har vi inte som avsikt att studera skillnader på dessa begrepp och därmed faller 

de in under samma ram som formativ bedömning.  

 

När det gäller Skolverkets publikationer, som utgör en betydande del av studiens 

bakgrund, är vi medvetna om att det stundtals kan vara svårt att garantera en gedigen 

vetenskaplig grund. Deras publikationer anser vi trots det har en stor inverkan på 

svenska matematiklärares arbetssituation att de känns relevanta utifrån studiens syfte. 

Det är trots allt Skolverkets styrdokument som sätter ramarna för en matematiklärares 

undervisning (Skolverket 2011a). Inom ramarna är det däremot lärarens tolkning som i 

stor grad påverkar undervisningen (Kilpatrick m. fl. 2001).  
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Det ska nämnas att det finns flera perspektiv att se på lärande som är kompatibla med 

formativ bedömning men det föll sig naturligt att enbart välja ett perspektiv i 

förhållande till studiens omfång och syfte. Valet föll på det sociokulturella perspektivet 

och det beror till stor del på att det utifrån Säljös (2012) beskrivning kring en 

kommunicerande växelverkan kan ses stå i nära relation till Skolverkets (2011a) 

aktuella styrdokument. Det sociokulturella perspektivet framhålls även som centralt vid 

den förändrade bedömningspraxis som närmat sig elevens kommunikation och 

delaktighet (Skolverket 2011b). När det gäller att se lärande ur ett sociokulturellt 

perspektiv finns det dock en del centrala tankar som varit svåra att särskilja för enbart 

det här perspektivet. Det framhålls exempelvis att individer lär sig av kunnigare 

personer och det känns som en självklarhet vid nästan all form av lärande. För att 

tillföra en bredd till vår studie hade flera perspektiv på lärande kunnat vävas samman 

och ställas i relation till varandra. När vi enbart utgått från ett perspektiv har det 

stundtals varit svårt med ett kritiskt förhållningssätt. 

 

De lektioner som vi har observerat pekar på att lärare har skilda sätt att applicera 

formativ bedömning i sin undervisning. En intressant aspekt som framkommer vid 

intervjuerna är att lärare känner viss tidspress. Det är något som till viss del återspeglas 

vid våra observerade lektioner. Den lärare som går runt bland eleverna och ger snabb 

återkoppling under sin lektion nämner även att det inte finns tid till längre personlig 

återkoppling. Läraren föredrar en matematikundervisning som bygger på 

tavelundervisning med stöd av läroboken. Den lektion som vi observerade följde 

exempelvis strukturen på elevernas lärobok. Det kan ses som ett tidseffektivt men det 

krävs att läroboksförfattaren tagit hänsyn till kursens förväntade matematiska innehåll. 

 

I vårt resultat framkom det att samtliga medverkande matematiklärare ansåg sig 

använda formativ bedömning i sin undervisning. Det fanns en positiv inställning med en 

övergripande tanke att det underlättar lärande eftersom eleven blir medveten om sin 

nivå och utvecklingsmöjligheter. De medverkande matematiklärarna var överens om att 

formativ bedömning är en pågående process, men därefter skiljer sig insamlad data när 

det kommer till hur det appliceras i matematikundervisningen. Det råder inledningsvis 

en samstämmighet när lärarna beskriver begreppet som inte överensstämmer vid våra 

observerade matematiklektioner. De observerade matematiklektionerna skiljde sig en 

del i planering, upplägg och struktur. En del lärare följde elevernas läroböcker medan 

andra ägnade stor del av sin lektion till att få eleverna att diskutera matematik med 

varandra. Skillnaden i observerade matematiklektioner kan bero på begreppets vaga 

definition och innehåll. Det finns inga entydiga rekommendationer för hur formativ 

bedömning ska bedrivas för att säkerställa en effektiv undervisning (Bennett 2011; 

Newton 2007). Taras (2007) vill förtydliga att det inte ens finns en samstämmighet i 

Black och Wiliams (1998) definition (se kap 3.2.8). Det blir snarare en fråga om 

lärarens tolkning. Det i sin tur behöver nödvändigtvis inte vara något negativt. Många 

av de riktlinjer som en matematiklärare ska förhålla sig till ger utrymme för tolkning 

(Skolverket 2011a).  Det skapar möjlighet för matematikläraren att göra en professionell 

tolkning men samtidigt en svårighet att säkerställa en likvärdig skola. 

 

Formativ bedömning handlar enligt Black och Wiliams (1998) definition om att 

använda information för att möta elevernas behov (se kap 3.2.3). Det kan utifrån vårt 

resultat ses som en konsekvens av matematiklärarens syn på begreppet. Formativ 

bedömning beskrivs som en givande process som utifrån rätt förutsättningar främjar 

lärande på elevens villkor (Skolverket 2011b). Det kan bli en givande del av ämnet 

matematik, så länge det sker på rätt sätt (Hodgen & Wiliam 2013). De medverkande 
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matematiklärarna har utifrån sin syn på formativ bedömning tolkat hur det lämpligen 

sker i deras undervisning. Deras prioriteringar påverkas troligtvis av flera faktorer. När 

vi exempelvis observerade lärarnas matematiklektioner stod klassrumsmiljön i fokus. 

Under en lektion tvingades en lärare ägna stor del till att få eleverna fokuserade på rätt 

saker. Det ledde till att det fanns mindre tid till att ge eleverna formativ bedömning.  

 

Tidsaspekten är en intressant faktor när det kommer till formativ bedömning. Många 

medverkande matematiklärare upplever viss tidspress. Det kan vara en bidragande 

faktor till variationen i hur lärare applicerar formativ bedömning under observerade 

lektioner. Vid observationerna utgick en del matematiklärare från lärobokens struktur 

och gav eleverna snabb återkoppling. Det kan ses som ett försök att hinna få ut så 

mycket som möjligt av lektionstiden men kan ifrågasättas i förhållande till hur mycket 

nytta det ger för eleven. Bedömning är nödvändigtvis inte formativ förrän den svarar 

upp mot elevens behov (Black & Wiliam 1998). Det ska även nämnas det av vissa 

lärare framkom att det inte fanns tillräckligt med tid för att ge varje enskild elev en 

längre personlig formativ återkoppling.  

 

Läraren har en central roll och är på många vis en av skolans viktigaste resurser 

(Hargreaves 2005). Ämnesplanen innehåller exempelvis en mängd tolkningsbara 

begrepp och det är matematiklärarens uppgift att värdesätta dessa i praktiken (se kap 

3.1.1). Det kan exempelvis vara väldigt olika vad en matematiklärare lägger för vikt på 

att eleven lär sig använda problemlösning som medel och mål. Vid våra observerade 

lektioner så valde exempelvis en del lärare att enbart lyfta ett fåtal 

problemlösningsuppgifter medan andra medverkande lärare prioriterade flera korta 

uppgifter från läroboken. I de senare fallen kunde eleverna ta hjälp av läroboken för att 

finna lösningen och därmed är det svårt att motivera att eleverna utvecklat sin 

problemlösningsförmåga som till stor del bygger på att eleven själv finner vägen till 

lösningen (Skolverket 2011a).  

 

Det blir tydligt från våra observerade lektioner att läraren har möjlighet att anpassa sin 

undervisning utifrån aktuell situation. Det i sin tur kan innebära att alla elever får 

förutsättningar att utvecklas men kan även resultera i skilda prioriteringar (Skolverket 

2011a). Det är viktigt att eftersträva en likvärdig skola och i det förhållandet kan allt för 

stort utrymme resultera i skilda förutsättningar. Det underlättar ifall läraren har stöd i 

sitt arbetslag när det kommer till hur formativ bedömning ska implementeras (Hodgen 

& Wiliam 2013). Det var däremot få av de medverkande matematiklärarna som ansåg 

sig ha stöd av kollegor på sin skola. För de lärare som hade ett kollegialt samarbete 

visade det sig under observerade lektioner innebära en likartad lektionsstruktur. Det är 

inget som den här studien specifikt ska belysa men en intressant aspekt att fundera kring 

för framtida studier.  

 

Lärande som ses ur ett sociokulturellt perspektiv sker när eleverna blir en del av en 

kommunicerande gemenskap där de får möjlighet att upptäcka och värdera sin egen 

potential (Säljö 2012). Hur det bäst tillämpas blir en tolkningsfråga för varje 

medverkande matematiklärare. Formativ bedömning handlar enligt en del medverkande 

lärare om att stärka elevernas självkänsla och motivera dem i sitt lärande. En 

matematiklärare nämner att formativ bedömning är en naturlig process som alltid 

genomsyrat matematikundervisningen. Det sker enligt den här läraren kontinuerligt 

genom att läraren ger eleven återkoppling i form av värdeladdade ord. Det var något 

som uppfattades vid observationen av lärarens matematiklektion. När en elev får höra 

att den har gjort en uträkning jättebra så anser alltså den här läraren att formativ 
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bedömning ägt rum. Samma lärare nämner att det är viktigt att rikta in sig mot elevernas 

matematiska tänkande och förtydliga elevernas nivå och utveckling. Vi har i den här 

studien inte specifikt inriktad oss på att analysera effekterna av matematiklärarnas 

tillvägagångssätt. Det kan dock i linje med Clark (2012) upplevas svårt att motivera att 

den här typen av återkoppling förtydligar elevens nivå och utveckling.  

 

Alla medverkande matematiklärare är eniga om att formativ bedömning kräver tid för 

att bli bra. Formativ bedömning kan exempelvis ske genom kamratbedömning och 

självbedömning i matematik. Kamratbedömning är en arbetsmetod som utifrån 

ämnesplanens kriterier kan motiveras då det skapar förutsättningar för eleverna att föra 

och bedöma matematiska resonemang (Skolverkets 2011a). Vid kamratbedömning får 

eleverna möjlighet att i linje med det som betonas i ett sociokulturellt perspektiv 

utvecklas genom att värdera klasskamraters insatsers i en kommunicerande växelverkan 

(Säljö 2012). Medverkande lärare betonar dock att det ska ske i en trygg arbetsmiljö. 

Det kan till en början kräva mycket tid (Hodgen & Wiliam 2013). De lärare som inte 

använde sig av kamratbedömning var inte främmande för att någon gång pröva det. Med 

tanke på att det kan krävas en del tid att implementera det är det en fråga ifall lärarna 

väljer att prioritera det i sin matematikundervisning.  

 

När det framkommer att medverkande matematiklärare känner viss tidspress kan det 

med anledning av att vissa observerade lektioner bygger på lärobok och 

tavelundervisning bli svårt att se hur bedömning möter elevens behov. Individuell 

räkning i boken blir ett tidseffektivt val men risken är att det skapar passiva elever 

(Skott m. fl. 2010). Det kan ställas i relation till att matematikläraren ska aktivera eleven 

att ta ansvar för sitt eget lärande (Skolverket 2011a).  

 

I en matematikundervisning som utgår från enskild räkning i läroboken är det vanligtvis 

isolerade slutresultat som står i centrum (Skott m.fl. 2010). Det finns då en risk att 

elevernas pågående matematiska tankar hamnar i skymundan eftersom det kan upplevas 

svårt att sätta fingret på vad som egentligen sker (Häggblom 2013). Det kan vara en av 

anledningarna till att en del medverkande matematiklärare framhåller att summativa 

bedömningar är lättare att använda i ämnet matematik.  

 

Tre medverkande lärare använder sig under observerade lektioner av en annan strategi 

för att engagera eleverna i undervisningen. Eleverna får arbeta enligt det en av lärarna 

benämner som EPA-metoden, det vill säga diskutera lösningar enskilt, parvis och 

slutligen i helklass. Läraren ger under de här lektionerna eleverna stort ansvar för sitt 

och andras lärande. Den här arbetsmetoden utgår från elevernas potential att värdera sin 

och andras insatser vilket känns igen från ett sociokulturellt perspektiv på lärande (Säljö 

2012). Det hade varit intressant att studera hur väl den så kallade EPA-metoden kan 

motiveras som formativ bedömning. Det är ingen arbetsmetod som lyfts i studiens 

bakgrund men kan förslagsvis vara intressant i framtida studier. 

 

I vårt resultat framkommer det att en del medverkande lärare ser fördel med att 

kombinera formativ och summativ bedömning. Det är däremot inget som vi konkret haft 

möjlighet att studera vid våra observationer eller något som medverkande 

matematiklärare tydligt förklarar vid intervjuer. En lärare nämner istället att det är 

omöjligt att hinna ge eleverna konstruktiv återkoppling på sina prov medan en annan 

lärare förklarar att eleverna är mer intresserade av den summativa bedömningen. Det 

faller då tillbaka på det Taras (2007) framhåller, nämligen att matematiklärare genom 

Black och Wiliams (1998) beskrivningar tvingas välja vad som ska ges utrymme i 
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undervisningen. Elevernas pågående matematiska tankar kan vara svåra att aktualisera 

(Häggblom 2013). Det finns därmed en risk att eleverna vid summativa prov endast ges 

information om det var rätt eller fel. När lärande ses ur ett sociokulturellt perspektiv blir 

det centralt att eleverna får ta del av tidigare information för att stärka nya kunskaper 

(Säljö 2012). Ifall eleverna i matematik inte har möjlighet att förstå sina misstag blir det 

svårt att stärka en positiv utveckling (Hodgen & Wiliam 2013). 

 

6.3 Förslag på framtida forskning  
I vår studie har vi riktat in oss på matematiklärarens syn på formativ bedömning. 

Därmed anser vi att det i framtiden skulle vara intressant att vidare studera formativ 

bedömning ur ett elevperspektiv. Det hade varit intressant att utifrån ett liknande syfte 

få svar på hur elever ser på begreppet. Det känns däremot utifrån vår tidigare bakgrund 

och resultat svårt att motivera studier som försöker förklara effekter av formativ 

bedömning. Det krävs först studier som ger en klarhet i begreppets definition och 

innebörd. Vi efterlyser därmed fler studier som kan säkerställa en allmänt accepterad 

definition och tydliga rekommendationer för hur det ska appliceras i undervisning. En 

annan intressant aspekt anser vi hade varit att vidare studera hur parametrar som 

exempelvis lärarens arbetslivserfarenheter, kön, arbetsplats, utbildning och ålder 

påverkar dess förhållningssätt till formativ bedömning. Det krävs då ett stort underlag 

för att dra generella slutsatser.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1  
 

Följebrev 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter, Anton och William, som läser till ämneslärare med inriktning mot 

arbete i gymnasieskolan. I vår nuvarande kurs skriver vi ett självständigt arbete på 15 hp 

på grundläggande nivå i ämnet matematik. Vårt resultat bygger på observationer av 

matematikundervisning och intervju med matematiklärare på gymnasiet.  

 

Vi undrar därför om du kan tänka dig delta i vår studie. Det innebär att vi får chansen att 

observera en av dina matematiklektioner och därefter genomföra en intervju med dig för 

att få ta del av din syn. All empiri utgår från centrala etiska aspekter vilket innebär att 

all information behandlas konfidentiellt och inga personliga uppgifter redovisas. I 

samband med intervjun kommer arbetes syfte och frågeställningar tydliggöras. 

 

Hoppas vi har väckt intresse för att du ska vilja delta i vår studie.   

 

Varma hälsningar 

Anton Lamberg och William Svensson 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga 2  
Frågeformulär 
Generella frågor (personlig information kommer inte presenteras) 

A. Namn och ålder 

B. Ort och arbetsplats 

C. Arbetslivserfarenheter (vilka tidigare jobb har du haft? Hur många år har du arbetat 

inom skolverksamheten, vilka ämnen, årskurser och gymnasieprogram har du 

undervisat?) 

D. Utbildning (Vid vilken högskola/universitet läste du och vilket årtal? Vilken/vilka 

utbildningar har du läst? Har du läst några kurser med inriktning på bedömning?) 

 

Syftesfrågor (Öppnare frågor som utifrån relation till vårt syfte kan fördjupas) 

 

1. Förklara vad begreppet formativ bedömning innebär för dig? 

2. Anser du att du använder formativ bedömning i din matematikundervisning? 

Ja, hur?            Nej, varför inte? 

3. Finns det likheter/skillnader mellan formativ och summativ bedömning? Anser du dessa 

bedömningar kan kombineras i ämnet matematik eller föredrar du att se dem separat? 

Hur? 

4. Vilka positiva effekter anser du det finns med att använda formativ bedömning i ämnet 

matematik? 

5. Finns det enligt dig nackdelar eller hinder med formativ bedömning för ämnet 

matematik? 

6. Anser du formativ bedömning kan motiveras utifrån gällande ämnesplan för matematik 

och aktuella styrdokument ? 

Ja, hur?            Nej, varför? 

7. Anser du att eleverna i din matematikundervisning har möjlighet att ge respons till 

varandra? 

Ja, på vilka sätt?                         Nej, varför inte? 

8. Hur anser du eleverna kan få möjlighet att bli ansvariga för sin egen lärandeprocess i 

ämnet matematik (använder du t.ex. självbedömning)? 

9. Föredrar du skriftlig återkoppling, muntlig återkoppling eller en kombination av båda? 

Vad anser du lämpar sig bäst för ämnet matematik? Motivera ditt svar!  

10. Hur anser du övriga matematiklärare på din skola ser på begreppet formativ 

bedömning? Finns det enligt dig en generellt positiv eller negativ inställning? Har din 

skola några allmänna strategier för att det ska appliceras i undervisningen? 

11. Nedan följer ett elevsvar på en matematikuppgift. Ge förslag på återkoppling till eleven 

där du använder din syn på formativ bedömning.   

 

Fråga: I en familj som består av tre syskon brukar de singla en slant två gånger för att avgöra 

vem som ska städa. Blir det klave två gånger i rad städar Johan, blir det krona två gånger i rad 

städar Lisa och blir det en krona och en klave städar Emelie. Hur stor är sannolikheten att 

Emelie får städa? Anser du att slantsinglingen är rättvis? 

 

Elevsvar: 

Sannolikhet att Johan får städa:1/2⋅ 1/2= ¼.. 

Sannolikhet att Lisa får städa: 1/2⋅ 1/2= ¼. 

Sannolikhet att Emelie får städa: 1/2⋅ 1/2= ¼. 

Slantsinglingen är alltså rättvis! 
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Observationsschema 

Tid  

Rum  

Aktörer  

Lärarens lektionsplanering  

Lärarens övergripande struktur  

Exempel på möjlig formativ som syns i 

undervisningen 
 

Övriga intressanta händelser  

Fokus (1 - ingen eller knappt märkbar. 2 - delvis. 3 

- i stor utsträckning. 4 - mycket) 
1 2 3 4 Spontant Planerat Kommentar 

Kamratrespons        

Självbedömning        

Återkoppling 
lärare-elev 

       

Skriftlig återkoppling        

Muntlig återkoppling        

Bedömning kopplat till styrdokument i form av 

matematiska förmågor och centralt innehåll 
       

Summativ bedömning        

Formativ och summativ bedömning i relation till 

varandra  
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