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Abstrakt 
Syftet med den här studien är att undersöka lärares bedömningsarbete av 

elevers matematikkunskaper i årskurs 1-3. Studien genomfördes med hjälp 

av kvalitativa intervjuer av fem lärare. Resultatet visar att lärare använder 

framförallt diagnoser och observation för att bedöma elevers 

matematikkunskaper. Diagnoserna används i huvudsak i slutet av ett 

område för att kartlägga vilka kunskaper eleverna uppnått. Observation 

används dagligen i undervisning genom olika samtal och övningar för att 

dels kartlägga kunskaper och dels utvärderar undervisningen. Resultatet 

visar även att lärare använder återkoppling som en del i sitt 

bedömningsarbete, vilket oftast utformas genom att ställa frågor till 

eleven. Majoriteten av lärarna anser att när bedömningen görs i syfte för 

att forma undervisningen och inte enbart för att kartlägga kunskaper har 

det en positiv inverkan på elevernas lärande, men att tiden till att hinna 

bedöma alla elever är ett hinder.  
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1 Inledning 
 

Det finns ett ökat intresse både internationellt och nationellt för vilken roll bedömning 

har i lärprocessen. Skolverket (2011 a) har därför tagit fram ett stödmaterial till lärare, 

”Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter” för att dels 

stödja skolreformerna, dels för att skapa en rättvis och likvärdig bedömning. Bedömning i 

formativ mening är ett centralt begrepp i Skolverkets material och handlar om mycket mer 

än enbart bedömningsprocessen i sig. Begreppet beskriver hur undervisningen kan utformas 

för att möjliggöra denna typ av bedömning. Materialet innehåller även olika tillämplingar 

från praktiken och råd gällande bedömning.  

 

Införandet av IUP, individuell utvecklingsplan, kan ses som en utveckling av det 

formativa synsättet av bedömning. IUP, som numera skrivs en gång per år för de elever 

som inte har betyg, innefattar två delar. Den första delen innefattar ett skriftligt omdöme 

och den andra delen är en framåtsyftande planering för den enskilda elevens lärande. 

Omdömet ska beskriva vilka prestationer gentemot kunskapskraven som eleven hittills 

har uppvisat. Det kräver att läraren gör en bedömning av elevens uppvisade kunskaper, 

en bedömning i summativ mening, då läraren summerar vad eleven har uppvisat. Den 

framåtsyftande delen handlar om vilka insatser som bör genomföras för att få eleven att 

utveckla sitt lärande. Läraren gör i den här delen en bedömning i formativ mening 

(Skolverket, 2011 a). Bedömning i formativ mening gör läraren även i sitt vardagliga 

arbete genom att med olika metoder kartlägga vad eleven befinner sig för att ständigt 

kunna främja lärandet.  

 

Skolans riktlinjer för läraren är att ”utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje 

elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och 

hemmen” (Skolverket, 2011 b s.18). Det står även att skolans mål är att varje elev 

”utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras  

bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna” 

(Skolverket, 2011 b s.18). Förmågan för självbedömning innefattar också en del av det 

formativa synsättet för bedömning. Det innebär bland annat att göra eleverna till 

resurser för varandra och för sig själva, kamratbedömning och självbedömning. 

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning, VFU, har jag intresserat mig för hur lärarna 

inom matematik bedömer sina elevers kunskaper och förmågor. Hur vet de att eleverna 

har uppnått kunskapskraven i matematik? Jag har också intresserat mig för vilka olika 

bedömningsmetoder lärare i årskurs 1-3 använder sig av. Det finns inte mycket 

information om vilka metoder som passar bäst till yngre elever utan ofta handlar det om 

att anpassa metoden. I min framtida lärarroll kommer jag att bedöma elevers 

matematikkunskaper och behöver därmed använda och anpassa metoder efter elever i 

årskurs 1-3. Vilka metoder finns det och hur anpassas dessa för bedömning till elever i 

årskurs 1-3 inom matematik? 

 

Utifrån dessa tankar och reflektioner grundar sig mitt val av undersökningsområde. Jag 

vill undersöka hur lärare upplever bedömning i årskurs 1-3 samt vilka metoder de 

använder sig av inom matematikämnet.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares arbete med bedömning av elevers 

matematikkunskaper i årskurs 1-3. Utifrån syftet har följande frågeställningar 

formulerats: 

 

 Hur beskriver matematiklärare sitt arbete med bedömning i årskurs 1-3? 

 

 Vilka möjligheter och hinder kan matematiklärare möta med bedömning?  
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2 Teoribakgrund 
I det här avsnittet presenteras och beskrivs synen på bedömning och kunskap. 

Begreppen bedömning i summativ och formativ mening förklaras och diskuteras även 

här utifrån tidigare forskning. Vidare beskrivs de fem nyckelstrategierna som är en 

modell över bedömning i formativ mening. Slutligen ges en överblick av hur 

bedömning kan komma till uttryck i matematikundervisningen. 

 

2.1 Bedömning 
När lärare bedömer elevernas kunskaper i skolan, innebär det att de gör en tolkning av 

elevernas prestation i relation till något. Genom tiderna har denna tolkning sett olika ut. 

Före 1990-talet då betygskalan var 1-5 jämfördes och rangordnades elevernas 

prestationer med varandra. Dagens skola däremot ska elevernas prestationer jämföras 

med de kunskapskrav som finns i årskurs 1-3 eller de olika betygskriterierna i årskurs 6, 

vilket brukar kallas ett målrelaterat bedömningssystem (Jönsson, 2013). 

 

Synen på kunskap 

När lärare ska göra en bedömning måste de veta vad det är för kunskaper de ska bedöma 

och därmed veta vad kunskap innebär. Lärares bedömningsarbete bör präglas av 

läroplanens kunskapssyn: ”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till 

uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som 

förutsätter och samspelar med varandra” (Skolverket, 2011 a s.10). Gustavsson (2002) 

beskriver innebörden av dessa former av kunskap. Fakta innebär kunskap i form av 

information och regler såsom t.ex. multiplikationstabellen eller olika matematiska 

formler. Förenklat kan eleven ha fakta utan att veta innebörden av den. Förståelse är en 

kunskap om att kunna sätta samman fakta samt att förstå och uppfatta innebörden av 

den. Förståelse finns därmed inte utan fakta. Färdighet är kunskap som både innefattar 

hur det tekniskt och praktiskt genomförs samt även hur man kan genomföra den, såsom 

kunskaperna att kunna skriva och räkna. Förtrogenhet innebär att kunna sätta samman 

tidigare erfarenheter och kunskaper och därmed kunna uttrycka sig och värdera olika 

meningar. Det poängteras också i läroplanen att skolan måste ge utrymme för dessa 

olika kunskapsformer så att de balanseras och tillsammans skapar en helhet (Skolverket, 

2011 b). Helheten av kunskapsformerna innebär alltså att ingen av de enskilda 

kunskapsformerna beaktas i högre grad än någon annan vid bedömning. Därför kan 

heller inte sägas att en kunskapsform är kopplat till ett visst betyg.  

 
Olika användningsområde för bedömning 

När lärare bedömer en elevs kunskaper handlar det som sagt om att tolka de olika 

arbetsprestationer som eleven har uppvisat (Jönsson, 2013; Skolverket, 2011 a). Den här 

informationen kan sedan användas på olika sätt, beroende på bedömningens syfte. De 

vanligaste sätten att använda bedömning på i skolan är enligt Skolverket (2011 a) för att 

kartlägga, värdera, återkoppla, synliggöra eller utvärdera. Nedan beskrivs innebörden 

av dessa. 

 

Kartlägga kunskaper. Läraren kartlägger eleverna vid terminsstart eller vid ett nytt 

arbetsområde för att få en bild över vilka kunskaper eleverna har, för att kunna planera 

undervisningen. Läraren kan också kartlägga vid slutet av ett område för att veta vad 

eleverna har uppvisat för kunskaper.   

 

Värdera kunskaper. Genom att jämföra elevens prestationer i relation till 

kunskapskraven värderas elevens kunskaper. Den här samlade informationen ligger till 

grund för det skriftliga omdömet, som är en del av den individuella utvecklingsplanen 
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som eleverna får en gång per år.  

 

Återkoppla för lärande. Bedömningen används inte enbart för att se hur långt eleven 

nått utan även för att ge återkoppling och vägleda eleven framåt i sin 

kunskapsutveckling.  

 

Synliggöra praktiska kunskaper. Syftet är att visa eleverna de prestationer som inte 

syns, såsom praktiska handlingar eller olika förmågor såsom problemlösningsförmåga. 

 

Utvärdera undervisningen. Utvärderingen kan ske genom att läraren utifrån elevernas 

resultat får indikation på hur undervisningen fungerat och utifrån det gör justeringar och 

därmed kunna utveckla sin egen undervisning. 

 

Olika synsätt på bedömning 

Lärares bedömning kan ske genom olika synsätt och vid olika tillfällen (Skolverket, 

2011 a). Holistisk bedömning innebär att läraren gör ett helhetsintryck av elevens 

prestationer. Den bedömningsmetod som används vid holistisk bedömning kallas för en 

generell bedömning och jämförs med bedömningsanvisningar som kan användas på 

flera uppgifter i ämnet. Är bedömningsmetoden däremot uppgiftsspecifik, används 

bedömningsanvisningar som enbart är kopplade till den specifika uppgiften. Analytisk 

bedömning innebär att läraren bedömer olika delar i ett arbete eller process för att sedan 

skapa en helhetsbild. Läraren kan då se svagheter och styrkor i elevens prestationer och 

använda den informationen för en återkoppling till eleven. Formell bedömning innebär 

att bedömningssituationen är bestämd och uttalad, till exempel vid ett test eller diagnos, 

vilket oftast sker av hela elevgruppen. Informell bedömning däremot sker under 

lektionen då läraren observerar och ställer frågor till eleven (Skolverket, 2011 a). 

Bedömningar kan ha olika funktioner, vilket kan vara summativt eller formativt. Nedan 

presenteras bedömning i summativ mening och bedömning i formativ mening mer 

ingående. 

 

2.1.1 Bedömning i summativ mening 

Summativ bedömning innebär att läraren kartlägger vad eleven har för kunskaper här 

och nu i relation till kunskapskraven eller något annat kriterium och sedan sammanfattar 

det med ett skriftligt omdöme, en del av elevernas IUP, eller betyg (Hult & Olofsson 

2011; Eklund, 2010). Jönsson (2013) beskriver den här sortens bedömning som en 

lägesbeskrivning, en kontroll av vad eleven kan. Summativa bedömningar kan användas 

för att beskriva ett resultat på olika nivåer, såsom skolnivå eller nationell nivå (Lundahl, 

2014).  De kan också användas som ett mätinstrument och bevis för att komma in på en 

specifik utbildning, skola, universitet eller arbetsmarknad. Lundahl (2014) beskriver 

även att bedömningar som är i summativ mening är en form av utvärdering som sker 

efter ett område och fokuserar på resultatet. Utvärderingen och resultaten kan 

exempelvis användas för resursfördelning. Ett annat begrepp som kan används med 

samma innebörd är bedömning av lärande, som beskriver att bedömningen sker genom 

en summering av en avslutad termin eller kurs (Lundahl, 2014). 

 
2.1.2 Bedömning i formativ mening 

Bedömningar av elevers kunskaper har under 1900-talet ofta setts som urval till 

utbildning och arbete. På senare år har synsättet på bedömning förändras och ses nu 

snarare som ett verktyg för lärande (Lundahl, 2014). Det synsättet menas bedömning i 

formativ mening som också kan benämnas bedömning för lärande (BFL) enligt Lundahl 

(2014) och Wallberg (2013) med samma betydelse. Jönsson (2013) menar å andra sidan 

att det finns en skillnad mellan begreppen. Skillnaden är att i begreppet bedömning i 
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formativ mening är det informationen från bedömningen som är central då den lägger 

grunden för exempelvis lärarens återkoppling. Bedömning för lärande däremot innebär 

att läraren använder bedömningstillfället som ett pedagogiskt verktyg. Exempelvis ger 

kamratbedömning i sig ett lärande för eleverna, då de upptäcker skillnader i olika 

lösningar, informationen från bedömning spelar där ingen större roll. Begreppen 

används olika och det är därför inte helt entydigt vad som innebär med ett formativt 

synsätt av bedömning respektive bedömning för lärande och om de två begreppen 

betyder lika. Genom den här studien används Lundahls (2014) och Wallbergs (2013) 

tolkning av att de båda begreppen är liktydiga. Vidare kommer även begreppet 

bedömning i formativ mening att användas genomgående.   

 

Bedömning i formativ mening kännetecknas av att det ska främja och föra lärandet 

framåt. Det handlar dels om att bedöma lärarens undervisning, om den fungerar eller om 

något behöver förändras, dels om att ge återkoppling till eleven, både under och efter 

arbetets gång (Eklund, 2010; Wallberg, 2013). I Blacks och Wiliams (1998) studie kring 

bedömning i formativ mening, menas att bedömningen är formativ om den används för 

att anpassa och bemöta elevernas behov i undervisningen. Återkoppling anses vara det 

viktigaste momentet, då det ger eleven möjlighet till fortsatt lärande (Lundahl, 2014). 

Blacks och Wiliams (1998) undersökning, gällande huruvida bedömning i formativ 

mening kan höja skolresultat och om det finns några stöd för det, visar på att det faktiskt 

finns skäl för att bedömning i formativ mening höjer resultaten och därmed utvecklar 

elevernas lärande. Även enligt Klugers och Denisis (1996) studie har bedömning i 

formativ mening en positiv inverkan, framförallt visar resultatet på att återkoppling har 

för det mesta positiv effekt på elevens lärande även om effekten ibland är svag. 

 

Wiliam (2007) åskådliggör den formativa bedömningens kärna med inspiration från 

forskaren Royce Sadler, genom att utgå från tre centrala processer som är betydelsefulla 

att beakta. De tre processerna som lärare behöver utgår ifrån är att klargöra målet och 

därefter kartlägga var eleven befinner sig för att slutligen veta hur eleven ska gå vidare 

för att nå målet. I de här processerna är både lärare, den enskilda eleven och 

klasskamraterna delaktiga och viktiga aktörer för varandra. Jönsson (2013) och även 

Wallberg (2013) menar att bedömning i formativ mening är i grunden ett 

förhållningssätt mer än ett verktyg som används i undervisningen. Det kan därför vara 

svårt för lärare att ta till sig och förändra sin undervisning. Bedömning i formativ 

mening kan ses som ett hinder från flera lärare som menar att det är mer tidskrävande 

gentemot bedömning i summativ mening, vilket även Black och Wiliam (1998) nämner 

i sin studie.  

 

Alla typer av bedömningsunderlag, all information om elevernas kunskapsprestationer, 

även om den görs i summativt syfte, kan användas formativt. Det kan ske genom att 

läraren ger återkoppling under och efter en uppgift, då uppgiften fungerar som 

bedömningsunderlag. Summativ och formativ mening av bedömning är således inga 

skilda metoder av bedömning, utan skillnaden handlar om hur bedömningen används 

(Jönsson, 2013; Skolverket, 2011 a).  

 

2.2 De fem nyckelstrategierna 
Wiliam (2007) har skapat en modell innehållande fem nyckelstrategier för hur 

bedömning i formativ mening kan förklaras. The Five Keys Stratiges, de fem 

nyckelstrategierna, som Wiliam (2007) anser har inverkan för lärande är följande: 

 

1. målen bör göras tydliga och eleven bör vara delaktig i intentionerna med 

undervisningen 
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2. undervisningen bör planeras så att den ger sådan information om elevens lärande att 

denna kan användas för att utveckla undervisningen eller tjäna som underlag för 

återkoppling både från lärare och från elev 

3. framåtriktande återkoppling bör ges som eleven kan använda för att komma vidare i 

sitt lärande 

4. eleverna bör utveckla förmågan att vara resurs för varandra, kamratbedömning  

5. eleven bör utveckla förmågan att värdera det egna lärandet, självbedömning 

 

De fem nyckelstrategierna visar på att bedömning i formativ mening handlar om hela 

undervisningens utformning och inte enbart om bedömningen i sig (Harrison & 

Howard, 2012). Enligt Skolverkets (2011 a) riktlinjer ”Kunskapsbedömning i skolan – 

praxis, begrepp, problem och möjligheter”, fungerar de fem nyckelstrategierna som en 

utgångspunkt för hur lärare kan arbeta med bedömning i formativ mening i praktiken. 

Lundahl (2014) utgår också från dessa strategier när han beskriver bedömning för 

lärande med en viss annan benämning på respektive strategi. Harrison och Howard 

(2012) och Wallberg (2013) förespråkar också för de olika strategierna/arbetssätten som 

finns i modellen, även om de inte använder de fem nyckelstrategierna som begrepp. 

Jönsson (2013) anser att dessa strategier är en del av bedömning och att det stödjer 

elevernas lärande, även om han heller inte använder samma begrepp. Jönsson (2013) 

menar att bedömning som innefattar delar av strategierna har en positiv inverkan på 

lärandet och motivationen. Vidare anser Jönsson att det här arbetssättet gynnar särskilt 

svagpresterade elever genom att förbättra deras prestationer och deras självkänsla. 

 

Nedan presenteras och förklaras de olika nyckelstrategiernas betydelse samt konkreta 

förslag på hur det kan komma till uttryck i praktiken.  

 
2.2.1 Tydliggöra målen för eleverna 

Målen för elevernas kunskapsutveckling utgår och konkretiseras utifrån 

kunskapskraven, vilka i sin tur således måste tydliggöras. Eleverna behöver känna sig 

delaktiga i den här processen, så att de förstår syftet med undervisningen. Läraren bör 

tydligt säga vad målet är med arbetsområdet eller den specifika lektionen. Det handlar 

om att informera eleverna vad syftet är och vad undervisningen går ut på (Lundahl, 

2014). Jönsson (2013) menar att eleverna behöver veta vad som förväntas av dem, 

vilket kan ske genom att läraren och eleverna tillsammans diskuterar och konkretiserar 

kunskapskraven. Tydligt kommunicerade kunskapskrav krävs för att eleven ska kunna 

lära sig att ta ansvar över sitt eget lärande (Skolverket, 2011 a).   

 

Jönsson (2013) och Wallberg (2013) anser att kreativitet hos eleverna minskar genom 

att skapa ett mål för lektionen. Wallberg (2013) menar dock vidare att genom att skapa 

ett mål för lektionen kan snarare ses som ett sätt för läraren att förklara hur den tänkt 

med lektionen. För att göra eleverna delaktiga samt informera om att all undervisning 

har en mening och ett syfte kan läraren ställa frågor före, under och efter lektionen som 

handlar om varför undervisningen innehåller vissa moment t.ex. varför tror ni att ni gör 

detta? Genom att använda direkta frågor till eleverna blir de delaktiga och de förstår att 

allt har en mening, vilket kan öka deras motivation (Wallberg, 2013).  

 

En viktig aspekt i bedömning är att eleverna förstår skillnad på olika kvaliteter i 

kunskapsprestationer, vilket kan diskuteras mellan lärare och elev. För att visa på olika 

lösningars kvaliteter och tydligt jämföra skillnaden mellan dem bör läraren använda sig 

av konkreta elevexempel (Jönsson, 2013; Lundahl, 2014; Skolverket, 2011 a; Wallberg, 

2013). Genom att jämföra skillnader mellan olika elevexempel kan eleverna bli 

förtrogna med vad det är som krävs för att uppnå målen (Wallberg, 2013). 
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2.2.2 Utgå från elevernas tidigare kunskaper 

Arbetet med bedömningen börjar redan i planeringsfasen. Vid planeringen är det viktigt 

att skapa situationer och aktiviteter där det är möjligt för både läraren och eleven att se 

elevernas förmågor i förhållande till målen. Det är också viktigt att de uppgifter och 

frågor som ställs till eleverna gör det möjligt för eleverna att visa vad de kan (Lundahl 

2014; Skolverket 2011 a). Bedömning som sker i formativ mening ska inte enbart 

handla om att ge återkoppling utan också ge svar på hur undervisningen har fungerat. 

Information för hur undervisningen fungerat ligger till grund för att kunna anpassa 

framtida lektioner och göra justeringar i planeringen, för att på bästa sätt kunna möta 

elevernas förutsättningar och behov (Skolverket, 2011 a). Läraren kan således inte 

planera flera veckor i förväg utan behöver utgå från de kunskaper eleverna har. 

Läroplanens riktlinjer för lärare är att de ska: ”ta hänsyn till varje enskild individs 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” samt även ”organisera och 

genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt 

stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga” (Skolverket, 2011 b s.14). 

 

Uppgifternas konstruktion har betydelse ifall bedömning i formativ mening kan 

användas och för att få information om vad eleverna kan (Lundahl, 2014). Det finns 

uppgifter som är mer öppna och undersökande och inte fokuserar lika mycket på att 

hitta det rätta svaret. När frågor inte har ett självklart svar inbjuder det till tänkande och 

diskussion hos eleverna, det krävs dock att ge eleverna tid till att tänka efter. Lundahl 

(2014) menar att bedömning i formativ mening handlar om att ställa sådana frågor som 

gör att eleven tvingas tänka efter och att deras tankar blir synliga. De svar eleverna 

kommer med kan vara utgångspunkten för att öka förståelsen ytterligare genom att ge 

återkoppling som får eleverna att tänka vidare eller få ett annat perspektiv (Lundahl, 

2014). Elevernas svar ger samtidigt läraren en bild av vad eleverna kan för att kunna 

planera framtida lektioner (Skolverket, 2011 a).  

 

För att läraren ska kunna utveckla sin undervisning och kunna applicera bedömning i 

formativ mening krävs att läraren vet om eleverna har tagit till sig kunskapen. Ett sätt 

för att snabbt se ifall hela elevgruppen har förstått något är att ställa en fråga med 

svarsalternativ, som handlar om det eleverna arbetat med. Ett exempel skulle kunna 

vara: vad kännetecknar en kvadrat? med svarsalternativen två av fyra sidor är lika långa, 

fyra sidor är lika långa eller den har tre sidor. Eleverna får då hålla upp en lapp med 

deras alternativ, ett enkelt sätt för läraren att få en bild av hur eleverna uppfattat just det 

momentet (Lundahl, 2014).  

 
2.2.3 Återkoppling 

Återkoppling är det viktigaste momentet i bedömning i formativ mening, då det är det 

som ger eleven möjlighet till att kunna ta sig vidare i lärandet. Återkopplingen måste 

klargöra målet, informera om hur eleven ligger till i relation till målet samt beskriva hur 

eleven ska gå tillväga för att nå målet (Hattie & Timperley, 2007; Jönsson, 2013; 

Lundahl, 2014). Wiliam (2007) och Sadler (1989) påpekar att det är av vikt att utförligt 

beskriva hur eleven går tillväga för att uppnå förbättring och att det är möjligt för eleven 

att använda beskrivningen. Återkoppling som beskriver styrkor, svagheter och vad som 

behöver förbättras har visat sig uppmuntra alla elever till att prestera bättre (Hodgen & 

Wiliam, 2013). Återkoppling som däremot fokuserar på bra/dåligt, antal rätt/fel eller 

betyg har visat sig sänkt elevens prestation (Hodgen & Wiliam, 2013). Även Klugers 

och Denisis (1996) studie visar på att återkoppling kan vara negativ om den saknar 

information om styrkor, målet samt hur eleven ska gå vidare, studiens resultat visar på 

att sådan återkoppling inte ger någon effekt på lärandet.  
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Hattie och Timperley (2007), Jönsson (2013) och Skolverket (2011 a) beskriver 

återkoppling på fyra olika nivåer: uppgiftsrelaterad, processrelaterad, metakognitiv och 

personlig återkoppling. Nedan presenteras de olika nivåerna av återkoppling. 

 

Uppgiftsrelaterad återkoppling. Denna form av återkoppling går inte att generalisera till 

andra uppgifter utan är specifik. Den gäller således enbart på den uppgift som 

återkopplingen ges på. Ofta handlar den här återkopplingen om att rätta till fel, fakta- 

eller begreppskunskaper. 

 

Processrelaterad återkoppling. Återkopplingen av denna form handlar om processen, 

färdigheten, begreppsförståelsen eller sammanhanget. Det kan handlar om att granska 

information, hitta felkällor eller utveckla olika strategier. Återkopplingen kan därför 

generaliseras till andra liknande uppgifter, vilket gör att lärandet stärks mycket mer än 

en uppgiftsrelaterad återkoppling. Återkoppling av en förmåga är ett exempel på 

återkoppling på den här nivån. Processrelaterad återkoppling är den effektivaste 

återkopplingen för lärandet enligt både Hatties och Timperleys (2007) studie och 

Jönsson (2013), då eleverna kan använda sig av det i andra uppgifter. 

  

Metakognitiv återkoppling. Den här formen av återkoppling kan vara frågor som 

uppmuntrar eleven till att ta egna beslut och att tänka ur andra synvinklar. Det är viktigt 

att den här typen av återkoppling är knuten till uppgiften för att eleven ska kunna ta till 

sig återkopplingen. Eleven behöver också kunna bedöma sig själv och ta ansvar för sitt 

eget lärande för att kunna ta till sig den här typen av återkoppling. Syftet är att stärka 

elevens tilltro till sin egen förmåga. Även den här typen av återkoppling anser både 

Hattie och Timperley (2007) och Jönsson (2013) har stor inverkan på lärandet.  

 

Personlig återkoppling. Formen av denna återkoppling riktas mot eleven som person, 

såsom ospecificerat beröm. Personlig återkoppling är den minst effektiva 

återkopplingen enligt Hatties och Timpeleys (2007) studie. Enligt Skolverket (2011 a) 

och Jönsson (2013) är det för läraren viktigt att poängtera för eleverna att framgång i 

skolarbetet påverkas av faktorer som de själva kan påverka genom att exempelvis 

anstränga sig (Skolverket, 2011 a; Jönsson 2013). 

 

Det är viktigt att återkopplingen sker snabbt, särskilt när det gäller yngre elever då dessa 

glömmer fort (Wallberg, 2013). En muntlig återkoppling sker snabbt och direkt, vilket 

är den vanligaste återkoppling för yngre elever (Harrison & Howard, 2012). Används en 

skriftlig återkoppling bör den ske inom två dagar för bästa effekt (Wallberg, 2013).  

 

Återkopplingen ska vara kort, koncis och med ett språk på elevens nivå så att den kan 

förstå och ta till sig. Jönsson (2013) menar att det även är vid stor vikt att eleverna har 

strategier för att ta till sig återkopplingen. Återkopplingen ska vara beskrivande, 

deskriptiv, och inte värderande mot eleven, det ger bättre effekt då eleven tvingas tänka 

runt sin uppgift. Beskrivande innebär det lärare upplever, ser och hör utan att värdera. 

När det gäller yngre elever är det en fördel att använda sig av exempel på hur eleven 

kan komma vidare (Harrison & Howard, 2012). Det är också viktigt enligt Harrison och 

Howard (2012) att visa styrkor i elevens prestation och inte enbart utvecklande saker för 

att den inte ska tappa motivation. 

 

”Two stars and a wish” kan användas som en metod för att uppmuntra eleverna. Läraren 

beskriver då två bra saker och en önskan som innehåller en strukturerad vägledning.  

Metoden kan ges både skriftligt och muntligt till eleven. Den här metoden förespråkar 
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både Harrison och Howard (2012) och Wiliam (2007), vilken även kan används vid 

kamratbedömning. 

 

2.2.4 Kamratbedömning 

Kamratbedömning handlar om att eleverna ska bedöma varandras uppgifter/arbete. 

Eleverna kan bli mer förtrogna med hur uppgifter av olika kvaliteter ser ut då de 

bedömer och ger återkoppling till varandra. (Jönsson 2013; Skolverket, 2011 a). 

Lundahl (2014) beskriver tre fördelar med kamratbedömning. För det första att det 

gynnar elevens självuppskattning och deras egen förmåga att göra självbedömning, 

vilket också Jönsson (2013) och Skolverket (2011 a) menar. Eleverna får vid 

kamratbedömning även återkoppling och förklaringar på ett språk som ligger på deras 

nivå som gör att de kan förstå på ett annat sätt gentemot en vuxens kommentar. 

Eleverna är därmed, i flera fall, bättre resurser för varandra gentemot läraren (Lundahl, 

2014). Den tredje och sista fördelen med kamratbedömning är att det framkallar 

kognitiv förstärkning av lärandet. Eleverna ser andra sätt att lösa uppgifter på och får då 

inspiration och kan lättare se svagheter och styrkor i sin egen lösning (Jönsson 2013; 

Skolverket, 2011 a). Kamratbedömning stärker också kommunikationen om bedömning 

mellan lärare och elev (Wallberg, 2013).  

 

Kamratbedömning är en metod som kräver övning, vilket lärare bör vara medvetna om 

och ge eleverna möjlighet till att träna på att bedöma (Jönsson 2013; Skolverket, 2011 

a). Vid kamratbedömning är det viktigt med klimatet hos eleverna, att misstag är tillåtet. 

Klimatet är viktigt för att bedömningen inte ska kränka någon elev och det är därför 

också viktigt ur den aspekten att öva på bedöma varandra, för att eleverna ska bli vana 

(Wallberg, 2013; Wiliam, 2007). 

 

Det finns olika metoder för kamratbedömning, bland annat ”Two stars and a wish” som 

tidigare har beskrivits. En annan metod är att eleverna får en checklista för den specifika 

uppgiften, där olika kvaliteter beskrivs som ska strävas efter. Eleverna får bedöma vilka 

styrkor och svagheter det finns med varandras uppgifter med hjälp av checklistan. 

Checklistan blir en hjälp för eleverna att veta vilka kvaliteter som ska bedömas 

(Wallberg, 2013).  

 

2.2.5 Självbedömning 

När eleven själv reflektera runt kvaliteten i sitt arbete, om det stämmer med 

målen/kunskapskraven kan denna tänka om och redigera och på så vis stärka och 

påverka sitt eget lärande (Sadler, 1989; Skolverket 2011 a). Kontinuerlig 

självbedömning ger möjligheten för eleven att bli förtrogen med kännetecken för olika 

kvaliteter och eleven kan lära sig att ta ansvar för sitt eget lärande. Att utveckla 

förmågan att ta eget ansvar för sina studier stämmer överrens med läroplanens mål. Det 

står även i läroplanen att eleverna ska utveckla sin förmåga att själv kunna bedöma sina 

resultat och prestationer (Skolverket, 2011 b). Lärarens återkoppling visar på att det 

stärker lärandet hos eleven men med enbart lärarens återkoppling riskerar eleven att bli 

beroende av läraren och det är därför viktigt att utveckla elevens egen förmåga att 

bedöma sitt arbete (Skolverket, 2011 a). Jönsson (2013) understryker att 

självbedömning är till för elevens skull, för att kunna ta ett större ansvar för sitt eget 

lärande. Han menar vidare att självbedömning bör vara en integrerad del i undervisning 

och inte ses som ett separerat moment. 

 

Självbedömning är en metod eleverna måste öva på och bli bekväma med, precis som 

kamratbedömning, och det kan därför vara bra att i tidig ålder testa på och vänja 

eleverna vid denna metod. Ett sätt att introducera och träna på självbedömning för 
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eleverna kan vara genom att kombinera en återkoppling gjord av läraren samtidigt som 

läraren tillsammans med eleven genomför en gemensam bedömning (Jönsson 2013; 

Skolverket, 2011 a). När eleverna blivit förtrogna med bedömningen kan de använda sig 

av en checklista även vid självbedömning.  

 

2.3 Bedömning i matematik 
I kursplanen för ämnet matematik finns kunskapskrav för årskurs 3, 6 och 9. I denna 

studie riktas intresse mot årskurs 3 och de kunskaper som eleverna ska uppnå då, och 

därmed även vad det är som ska bedömas i matematikundervisning. Kunskapskraven 

handlar om att eleven ska visa att den har vissa kunskaper i matematik men samtidigt 

också om matematik. Matematikkunskaper innefattar också kunskaper som att kunna 

argumentera och kommunicera för val av metod och resultat (Skolverket, 2011 b). 

Eleverna ska få möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt, bedömningen ska vara 

allsidig. Läraren behöver använda sig av olika bedömningsunderlag som tillsammans 

ger en bred bild av elevens prestationer, vilket innebär att läraren inte endast kan utgår 

ifrån skriftliga bedömningsformer (Skolverket, 2011 b). 

 
2.3.1 Undervisningens utformning  

Enligt Hodgen och Wiliam (2013) handlar matematikundervisningen i grunden om att 

tala matematik. Matematikundervisningen bör därför utformas på ett sätt som gör det 

möjligt för eleverna att uttrycka sig, diskutera och argumentera för sina tankar. Läraren 

kan lyssna och samtala med eleverna för att kunna ge återkoppling och för att föra 

lärandet framåt. Matematikens styrkor ligger i hur begrepp och sammanhang uttrycks 

och därför bör undervisningen utformas systematiskt utefter det för att kunna bedöma 

elevernas visade kunskaper.  

 

Hodgen och Wiliam (2013) anser att matematikundervisning kräver ett komplex 

förhållningssätt. För att genomföra en allsidig undervisning behöver läraren använda sig 

av: utmanande aktiviteter, att uppmuntra elever att prata genom att fråga och lyssna, 

utformar strategier som stöttar alla elever, ge möjlighet till kamratdiskussion och att 

uppmuntra en öppen diskussion (Hodgen & Wiliam, 2013 s.14). Aspekterna utgår inte 

enbart från ett formativt synsätt utan berör samtliga aspekter av lärande och 

undervisning, samtidigt som dessa bidrar till bedömning i formativ mening (Hodgen & 

Wiliam, 2013). Aspekterna presenteras kortfattat nedan. 

 

Den första aspekten handlar om att använda sig av utmanande aktiviteter. Genom att 

använda sig av utmanande aktiviteter främjas elevens tänkande och förmåga till 

diskussion. Utmanande aktiviteter ska ge möjlighet till reflektion och bör konstrueras på 

ett sådant sätt att även högpresterande elever kan svara fel. Aktiviteterna ska även ge 

läraren möjlighet att se vilket matematikinnehåll eleven behöver arbeta vidare med samt 

hur det kan ske (Hodgen & Wiliam, 2013). Exempel på utmanande aktiviteter är öppna 

problem, vilket innebär att det finns olika sätt att lösa uppgiften på samt olika svar. 

 

Att uppmuntra eleverna till att prata genom att fråga och lyssna är den andra aspekten 

som enligt Hodgen och Wiliam (2013) bör inrymmas i matematikundervisningen. 

Eleverna lär sig inte enbart matematik om de deltar aktivt i undervisningen utan också 

andra allmänna färdigheter såsom att argumentera och kommunicera (Hodgen & 

Wiliam, 2013). Lärarens förhållningssätt är avgörande för att främja elevernas 

delaktighet samt bedömning i formativ mening. Läraren bör lyssna mer på eleverna för 

att få veta vad de kan. När läraren lyssnar på eleverna indikerar det att läraren är 

intresserad av det de tycker och på så vis vill, och kan, fler elever utveckla sina tankar, 

vilket gör att det skapas fler tillfällen att lära av sina kamrater. Det är ingen lätt uppgift 
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att ställa rätt frågor så det är bra för läraren att diskutera relevanta frågor med 

lärarkollegor. Tiden då läraren lyssnar på eleverna kan användas för att tänka på vilket 

sätt läraren ska agera (Hodgen & Wiliam, 2013).  

 

Nedan presenteras ett par exempel på hur frågor av allmän karaktär kan ställas under 

matematikundervisningen enligt Hodgen och Wiliam (2013 s.26-27): Berätta för mig 

om problemet. Vad vet du om problemet? Kan du beskriva problemet för någon annan? 

Har du sett liknande problem tidigare? Vilken matematik tror du att du kommer att 

behöva? Kan du hitta en annan metod? Vad skulle hända om…? Är det alltid sant att…? 

Har du hittat alla lösningar? 

 

Den tredje aspekten Hodgen och Wiliam (2013) argumenterar för är att använda 

strategier i matematikundervisningen som stöttar alla elever. En strategi som även 

Lundahl (2014) förespråkar att använda sig av när eleverna löser utmanande frågor är 

tid, eftersom det krävs tid att reflektera. Hodgen och Wiliam (2013) menar att elever 

oftast förväntas svara direkt då läraren ställer en matematisk fråga till eleverna. De 

menar på att betänketiden bör vara minst tre sekunder för att ge effekt beträffande 

elevernas delaktighet. Det innebär att fler elever medverkar i diskussionen samtidigt 

som det blir längre svar. Det kan därmed leda till flera olika förklaringar och exempel 

på lösningar (Hodgen & Wiliam, 2013). 

 

Möjligheten till kamratdiskussionen är betydande för bedömningen i formativ mening 

och en av aspekterna för en god matematikundervisning (Hodgen & Wiliam, 2013). För 

att möjliggöra en bra kamratdiskussion kan eleverna diskutera i mindre grupper för att 

alla elever ska få möjlighet att delta. Kamratdiskussion ger eleverna möjlighet till 

samarbete och får då större förståelse för problemet och även deras egna tankar blir 

tydligare. Eleverna blir även bättre på att uttrycka sig vid kamratdiskussion då de 

tvingas förklara och argumentera för sina tankar. Hodgen och Wiliam (2013) menar att 

en blandning av kamratdiskussioner och helklassdiskussioner är ett effektivt arbetssätt.  

 

Den sista aspekten Hodgen och Wiliam (2013) resonerar för är att uppmuntra en öppen 

diskussion i matematikundervisningen. Diskussioner där alla elever deltar aktivt är 

effektivt för en bedömning i formativ mening. Det är viktigt att både lyfta fram rätta och 

felaktiga svar för att behålla en öppen diskussion där alla elever deltar, även de som inte 

alltid är säkra på sina svar. Läraren bör också uppmuntra eleverna att fråga när de inte 

förstår eller har en annan åsikt (Hodgen & Wiliam, 2013).  

 

2.3.2 Bedömningsstöd 

Bedömningsstöd är ett material som används som stöd vid bedömning. Det finns olika 

sorters bedömningsstöd inom matematiken. Nedan kommer tre olika material, McIntosh 

(2008), Skolverkets (2013) Diamant och Erikssons (2014) Tummen upp att presenteras.  

 

McIntoshs (2008) ”Förstå och använda tal – en handbok” är ett bedömningsstöd. 

Materialet innehåller diagnoser på olika nivåer som syftar till att utveckla elevernas 

taluppfattning. Diagnoserna testar olika moment inom taluppfattning och i handboken 

finns förklaringar och syfte med varje enskild uppgift. Vidare beskrivs vanliga 

missuppfattningar och förslag på hur läraren kan arbeta vidare med uppgifterna. De här 

diagnoserna kartlägger var eleven befinner sig och läraren kan utifrån resultatet lyfta 

fram styrkor och svagheter som både klassen och den enskilda eleven uppvisar. 

Informationen från diagnoserna ger läraren ett bedömningsunderlag för att kunna 

planera den fortsatta undervisningen, både kollektivt och individuellt (McIntosh, 2008).  
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Diamant, ett material som Skolverket (2013) har utformat, innefattar olika diagnoser 

och en studiehandledning till läraren. Skolverkets material har utformats utifrån den 

senaste läroplanen, Lgr 11, men diagnoserna testar inte alla förmågorna, vilket är viktigt 

att belysa. Diamant kartlägger var eleven befinner sig kunskapsmässigt i matematik. 

Syftet med diagnoserna är framförallt formativt för att kunna planera undervisningen 

och skapa goda förutsättningar för att eleverna ska utvecklas optimalt inom matematik. 

Diamant fokuserar på de grundläggande färdigheterna och begreppen inom matematik. 

Att träna dessa färdigheter är en förutsättning för att eleverna ska kunna utveckla sina 

förmågor och nå kunskapskraven. Det finns muntliga diagnoser som kan användas 

redan i förskoleklassen som i sin tur sedan kan användas som underlag till årskurs 1. 

Det finns ett utvecklingsschema som läraren kan fylla i när eleven har klarat av de olika 

diagnoserna, för att dokumentera elevernas kunskaper (Skolverket, 2013). 

 

Tummen upp är ytterligare ett exempel på bedömningsstöd som finns mellan årskurs 1-6 

(Eriksson, 2014). Bedömningsstödet innehåller kartläggningar för varje årskurs där 

kunskapskraven för årskurs 3 och 6 i kursplanen för matematik är nedbrutna på en 

rimlig nivå. Det finns olika kapitel som innehåller olika moment såsom hälften och 

dubbelt, före och efter, begrepp såsom cirkel, kvadrat osv. Det finns en lärarpärm som 

innehåller facit, bedömningsstöd, fördjupad information om hur du som lärare kan 

fördjupa undervisningen inom de olika områden samt ett kopieringsunderlag med 

repetitionsuppgifter om de olika momenten för eleverna (Eriksson, 2014). 

 
2.3.3 Återkoppling  

Som tidigare nämnts är återkoppling en väsentlig del av bedömning i formativ mening 

samt den viktigaste strategin i modellen, de fem nyckelstrategierna (Lundahl, 2014; 

Wiliam, 2007). Det finns enligt Hodgen och Wiliam (2013) olika strategier för läraren 

att använda när en återkoppling ska ges i matematikundervisningen. De strategier som 

nämns är att: ge eleven möjlighet att se sina egna misstag, identifiera vad eleven 

använder för metod och ge tips på hur eleven kan utveckla den, uppmuntra eleven att 

reflektera, föreslå en annan elev att diskutera sina lösningar med, uppmuntra eleven att 

visa sitt arbete för andra samt att ge råd/strategier om hur man lär sig fakta och metoder  

(Hodgen & Wiliam, 2013 s.33-34).  

 

2.3.4 Själv- och kamratbedömning  

Själv- och kamratbedömning ingår som komponenter i de fem nyckelstrategierna som 

Wiliam (2007) åskådliggör. Läraren ger eleven möjligheterna till lärande genom att 

skapa olika situationer av själv- och kamratbedömning, men det är endast den enskilda 

eleven som kan lära sig. Hodgen och Wiliam (2013) anser att nyckeln till framgång 

gällande själv- och kamratbedömning är att samtala om matematik. Genom att skapa 

olika situationer av själv- och kamratbedömning ges möjlighet till eleverna att tala 

kring, och om, matematiska begrepp. Kamratbedömning gynnar självbedömning som 

tidigare nämnts av Jönsson (2013) och Skolverket (2011 a), vilka även får medhåll av 

Hodgen och Wiliam (2013). Det krävs också träning för att eleverna lära sig att bedöma 

konstruktivt (Hodgen & Wiliam, 2013; Skolverket, 2011 a).  

 

Exempel som redan har nämnts är ”Two stars and a wish”. Andra metoder är att 

kommentera parvis, då eleverna får elevexempel från läraren och utbyter sina idéer med 

varandra. Kontrollera förståelsen är en annan metod som innebär att eleverna får vissa 

påståenden som de ska sortera i högar, ”håller med”, ”håller inte med” och ”vet inte”. 

Metoden kan med fördel användas inför ett nytt arbetsområde för att ge läraren 

information om elevernas förkunskaper. Den kan också användas efter ett arbetsområde 

för att visa på vad de har lärt sig (Hodgen & Wiliam, 2013).  
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3 Metod 
I det här avsnittet redogörs för vilken metod som använts för att uppnå syftet med denna 

studie. Val av metod, urval samt bearbetning av material förklaras och motiveras. 

Avslutningsvis diskuteras studiens vetenskaplighet och etiska principer. 

 

3.1 Val av metod 
Utifrån syfte och frågeställningarna valdes en kvalitativ undersökning i form av 

intervjuer. Lantz (2014) beskriver en kvalitativ studie som att man ämnar förklara 

varför det ser ut på ett visst sätt gentemot en kvantitativ som mer beskriver verkligheten. 

Undersökningen syftar mer till att förklara än att beskriva lärares arbete med 

bedömning. Enligt Bryman (2011) är det deltagarens, i det här fallet lärarens, 

uppfattning och handlingar som är det betydelsefulla i kvalitativ forskning, vilket 

synliggörs genom intervjuer. Johansson och Svedner (2010) menar att med kvalitativa 

intervjuer fångar man deltagarperspektivet, vilket i den här studien motsvarar 

lärarperspektivet. Hade enkät valts hade svaren dels inte blivit lika djupgående, dels 

hade det inte varit möjligt att utveckla svaren i jämförelse med en intervju, vilket 

ytterligare motiverar metodvalet.  

 

En alternativ metod för studien hade varit observation. Det hade varit svårt att 

genomföra observationer eftersom bedömning är ett brett och komplex ämne. 

Bedömning kan dels förekomma under en lektion med elever och lärare i olika samspel, 

dels utanför lektionstid utan elever. Vissa bedömningsmetoder sker inte under varje 

matematiklektion, vilket medför att observationer hade behövts göra under en längre 

tidsperiod. Utifrån en tidsbegränsad aspekt för studien är det därför orimligt att 

genomföra en observation eftersom det krävs en lång tidsperiod för att se hur läraren 

arbetar med bedömning i olika former. Det skulle också bli svårt att observera när lärare 

arbetar enskilt med bedömning utanför lektionstid. Bryman (2011) anser att observation 

också är problematisk då den som blir observerad kan ändra sitt beteende just för att den 

är observerad, därmed riskerar situationen inte verklighetsnära. Bryman (2011) menar 

vidare att det är problematiskt då observatörer kan tolka situationer olika, beroende på 

hur påverkade de blir av situationen.  

 

Det bästa tillvägagångssättet i en större undersökning av det här området hade varit en 

kombination av observationer och kvalitativa intervjuer. Det tillvägagångssättet hade 

gett en så sann bild som möjligt av olika bedömningsmetoder och hur de används under 

en lektion. Eftersom arbetet var tidsbegränsat föll valet på endast kvalitativa intervjuer 

för att få ett djup i materialet. 

  

3.2 Urval 
Urvalet styrs utifrån syftet och frågeställningar med den här studien, vilket är 

matematiklärare i årskurs 1-3. Enligt Bryman (2011) har i och med det ett målinriktat 

urval gjorts. Målinriktat urval innebär att urvalet görs med en önskan om att intervjua 

personer som är relevanta för forskningsfrågan (Bryman, 2011).  

 

Den första kontakten togs med matematiklärare för årskurs 1-3 via mail (bilaga A) där 

syftet med arbetet presenterades. Det gjordes ett geografiskt urval utifrån olika aspekter 

såsom tidsmässiga, praktiska skäl och dessutom för intresse för den lokala 

verksamheten. Totalt kontaktades 23 matematiklärare på olika skolor i en mellanstor 

stad i södra Sverige. Urvalet gjordes medvetet genom att kontakta lärare på olika skolor, 

för att få en spridning av informanterna. Eftersom att det kan förekomma vissa 

bestämmelser såsom att alla lärare ska använda sig av ett specifikt bedömningsstöd på 
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skolan, valdes informanter på olika skolor. Två informanter svarade och ville medverka 

i undersökningen, därefter skickades en påminnelse till de resterande informanterna och 

då svarade ytterligare tre informanter.  

 

Tre av de här fem informanterna visade sig att vara kända sedan tidigare, antingen 

genom VFU eller vikariat. Johansson & Svedner (2001) menar att det kan vara positivt 

att känna informanten, då den kan öppna sig mer och ger mer information och våga säga 

sin uppfattning. Informanten har också ett förtroende för forskaren. Repstad (2007) 

menar också att forskaren kan våga ställa mer känsliga frågor om den känner 

informanten. Det kan däremot vara negativ ur den aspekten att intervjun blir lättsam och 

ostrukturerad. Vid analys vid resultat kan det vara svårt att skilja vad som sagts på 

intervjun och vad som forskaren har vetat sedan tidigare (Johansson & Svedner, 2001). 

För att undvika den här problematiken så förklarades syftet med intervjun för 

intervjupersonerna. Intervjuerna spelades också in för att kunna tydliggöra vad som 

sagts på intervjutillfällena 

 

3.3 Intervju 
Det finns olika typer av intervjuer såsom strukturerad, ostrukturerad och 

semistrukturerad intervju (Bryman, 2011). En strukturerad intervju, innebär att frågorna 

är ofta väldigt specifika och är på förhand bestämda. En strukturerad intervju används 

mestadels i kvantitativa studier, där stor mängd data ska analyseras (Bryman, 2011). 

Den här typen av intervju passade inte in i den här undersökningen då det inte hade gett 

lika djupgående svar.  

 

En ostrukturerad intervju kan liknas som ett vanligt samtal, då intervjuaren introducera 

ett tema som intervjupersonen sedan får associera fritt och tala om. (Bryman, 2011). En 

ostrukturerad intervju kräver mycket arbete med att sammanställa det insamlade 

materialet och den är dessutom svår att jämföra. På grund av tidsaspekten i det här 

arbetet är den här typen av intervju inte aktuell och blir för svår att genomföra.  

 

En semistrukturerad intervju innebär att forskaren utgår från vissa specifika teman eller 

öppna frågor som sammanställts i en intervjuguide. Det kan liknas av en blandning av 

strukturerad och ostrukturerad intervju. Frågorna behöver inte ställas i samma ordning 

som i intervjuguiden utan processen blir väldigt flexibel. Genom ett sådant sätt öppnar 

det upp tills stor möjlighet för informanten att forma sina svar på sitt eget sätt (Bryman, 

2011). Syftet är att alla intervjupersoner ska få liknande frågor och därmed kunna 

kombineras på ett jämförbart sätt (Bryman, 2011). Utifrån tidsaspekten i arbetet samt 

utifrån syftet, att få mer djupgående och fylligare svar, gör att en semistrukturerad 

intervju lämpar sig bäst för den här undersökningen.   

 

Intervjuguide 

Intervjuguiden (bilaga B) utformades utifrån frågeställningarna och teoribakgrunden för 

den här studien. Intervjun startar med ett par enkla frågor om personens bakgrund, dels 

för att det blir en lättsam start för intervjuaren, dels för att forskaren ska kunna sätta sig 

in i informantens situation (Bryman, 2011).  

 

I utformningen av intervjuguiden användes en teknik som Kvale och Brinkman (2009) 

kallar tratteknik, vilket innebär att frågorna börjar väldigt öppna och blir sedan mer 

slutna. Tanken med frågorna i den här studien är att de första frågorna ska sätta igång ett 

samtal om bedömning. Därefter är frågorna lite mer specifika och slutna mot speciella 

moment i bedömning. Frågorna om momenten i bedömning utgår från teoribakgrunden 

om både bedömning i summativ mening och bedömning i formativ mening där de fem 
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nyckelstrategierna är en central del. Tillvägagångssättet används för att underlätta 

bearbetning och jämförelse av all datainsamling (Bryman, 2011). Frågorna är utformade 

på ett väldigt konkret plan för att informanterna lättare ska kunna svara och relatera till 

frågan och därmed ger ett mer djupgående svar (Bryman, 2011). 

 

Pilotstudie 

Det genomfördes en pilotstudie, för att säkerhetsställa och göra en bra intervjuguide 

eftersom en semistrukturerad intervju ger stort utrymme för intervjupersonerna att tala 

fritt och tolka frågorna. Pilotstudien genomfördes såsom intervjun var tänkt, alltså 

genom att spela in och transkribera intervjun för att säkerhetsställa att metoden 

fungerade. Genom att skriva ut intervjun och analysera kunde det avgöras om frågorna 

gav svar på syftet av studien samt om ordningen i frågorna var bra (Bryman, 2011). Det 

gav också ett träningstillfälle, både att intervjua och att bearbeta datamaterialet. 

Pilotstudien gick bra och intervjupersonen menade att den förstod frågorna och det gav 

utrymme till att yttra sig. Eftersom studien handlade om bedömning i skolan kändes det 

relevant att genomföra pilotstudien med en lärare, vilket gjordes. Bryman (2011) menar 

att pilotstudien ska genomföras med en jämförbar population, vilket motiverar valet av 

person. 

 
Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på respektive intervjupersons skola i ett enskilt rum för att 

minimera risken att bli störda och avbrutna, vilket är ett tillvägagångsätt Bryman (2011) 

föredrar. Intervjuerna spelades in och varade mellan 20 minuter till 35 minuter beroende 

på hur utförliga svar intervjupersonerna gav. Under intervjuerna fokuserades det mest 

på att lyssna och ställa relevanta följdfrågor eftersom att intervjuerna spelades in, därför 

behövdes heller inga noggranna anteckningar föras under tiden. Den här metoden 

förordar även Bryman (2011) då ifall enbart anteckningar används kan intervjuaren 

missa vissa uttryck och fraser. Det är också svårt att lyssna och vara lyhörd samtidigt 

som anteckningar förs och därmed kan det vara svårt att ställa relevanta följdfrågor, 

vilket också motiverar valet av att spela in intervjuerna. Det fördes sådana anteckningar 

som kunde vara till hjälp vid följdfrågor, eventuella begrepp som behövdes tydliggöras 

samt om andra frågor i intervjuguiden berördes. Även tonfall och kroppsspråk av 

intervjupersonen noterades för att kunna ha det i åtanke vid bearbetning av materialet. 

Då intervjuerna var avslutade noterades små anteckningar om hur det gick och en liten 

sammanfattning av det intervjupersonen sagt, vilket också Bryman (2011) anser ska 

göras. Det gjordes i direkt anslutning till intervjun då intervjun var färsk i minnet.  

 

3.4 Bearbetning av data 
Intervjuerna transkriberades och skrevs ut, vilket förenklar kategorisering och 

jämförelse mellan intervjupersonerna (Denscombe, 2009).  Transkribering möjliggör 

också en större överblick av det insamlade datamaterialet (Kvale & Brinkman, 2009). 

Intervjuerna skrevs ut i dialogform eftersom det då blir ännu tydligare att utläsa 

intervjupersonens mening, vilket är ett tillvägagångssätt Denscombe (2009) 

rekommenderar.  

 

Det genomfördes en kodning utifrån båda frågeställningarna; hur beskriver 

matematiklärare sitt arbete med bedömning? samt vilka möjligheter och hinder kan 

matematiklärare möta? Den första frågeställningen som handlar om hur lärare beskriver 

sitt arbete med bedömning har även en kodning gjorts med tanke på den teoretiska 

bakgrunden där de fem nyckelstrategierna var en central del. Kodning innebär att 

kategorisera intervjupersonernas svar och därmed få en större överblick av 



  
 

16 

datamaterialet (Kvale & Brinkman, 2009). Bearbetningen skedde genom att leta efter 

indikationer på liknande arbetssätt i bedömningen som kunde kopplas till någon av de 

fem nyckelstrategierna, därmed gjordes en kategorisering. Det datamaterial som inte 

direkt kunde kopplas till någon av de fem nyckelstrategierna kunde istället kopplas till 

bedömning i summativ mening, vilket därför blev en egen kategori. Indikationer att leta 

efter i datamaterialet var olika material och metoder de använde sig av såsom 

observationer, diagnoser och Tummen upp. Det användes färgkoder då varje kategori 

motsvarade en färg, vilket blev tydligt åskådligt. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att 

få en översikt av resultatet, vilket kan ske genom att kategorisera sitt datamaterial. 

Därefter analyserades varje kategori exempelvis allt material som handlade om att 

tydliggöra målen för eleverna, en jämförelse mellan de olika informanterna gjordes 

genom att se skillnader och likheter mellan metoder och arbetssätt, för att kunna 

presentera resultatet på ett överskådligt sätt. Efter att ha analyserat varje kategori 

framkom att det fanns likheter mellan arbetssätten för att utgå från elevernas tidigare 

kunskaper och bedömning i summativ mening. Likheten var att informanterna på olika 

sätt kartlägger sina elevers kunskaper men sedan använde informationen på ett 

varierande sätt, vilket gjorde att de både kategorierna slogs ihop och benämndes som 

kartlägga elevernas kunskaper. De andra kategorierna namngavs tydliggöra målen för 

eleverna, återkoppling och själv- och kamratbedömning, vilket utgår från 

nyckelstrategierna.  

 

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Validitet, enligt Lantz (2014 s.42) “ [....] är ett mått på hur väl man lyckats mäta just det 

man faktiskt ville mäta i sin studie”. Intervjuguiden i den här studien är utformad utifrån 

frågeställningar och den teori som finns gällande bedömning, vilket gör att intervjuerna 

undersöker det som avses. Intervjuguide har också granskats från handledaren för att se 

om frågorna hör ihop med syftet av studien.  

 

Enligt Bryman (2011) kan forskare av kvalitativa studier använda sig av 

respondentvalidering för att få en bekräftelse på att den beskrivning som forskaren 

förmedlar är korrekt. Genom att förmedla min tolkning av intervjumaterialet som en 

kort redogörelse till intervjupersonerna, fick de möjlighet att bekräfta tolkningen och 

därmed säkra deras mening. 

 

Reliabilitet handlar om huruvida resultaten är tillförlitliga och också om 

undersökningen går att upprepa för någon annan och då få samma resultat vid andra 

tillfället. I kvalitativ forskning är det svårt att upprepa en undersökning ur den aspekt att 

det är forskaren som gör en tolkning av datamaterialet, vilket gör det svårt för en annan 

forskare att komma fram till samma resultat och slutsatser. Forskaren bör därför vara så 

objektiv som möjligt (Bryman, 2011). Genom att spela in och transkribera intervjuerna 

är det ett sätt att minska risken för feltolkningar, vilket har gjorts.  

 

Vid en semistrukturerad intervju är det svårt att garantera att intervjupersonerna får 

exakt samma frågor då intervjun ger stort utrymme till att svara öppet. Det kan därför 

medföra att forskaren ställer följdfrågor och förändra sin uppfattning om ett ämne och 

lägger till eller ta bort frågor till nästa intervju, vilket försämrar reliabiliteten (Kvale & 

Brinkman, 2009). För att stärka upp reliabiliteten utgjorde intervjuguiden en ram att 

hålla sig innanför och därmed minska risken att andra frågor ställdes.  

 

I kvalitativ forskning är det oftast en liten grupp av individer som medverkar. Det 

handlar snarare om djup och inte bredd till skillnad mot kvantitativ forskning. I 

kvalitativ forskning är det därför svårt att generalisera eller överföra resultatet till en hel 
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population. I kvalitativa studier är det snarare teorin än populationen som resultatet ska 

generaliseras till (Bryman, 2011). Det som kan vara anmärkningsvärt i den här studien 

är att bedömning är något som alla lärare på ett eller annat sätt ska använda sig av enligt 

läroplanens riktlinjer, vilket gör att det skulle kunna generaliseras till andra lärare. Det 

som dock kan variera och skilja sig åt mellan lärare är metoderna av bedömning 

eftersom att två klasser aldrig är och beter sig inte likadant. 

 

3.6 Etiska övervägande 
Vid planeringen av undersökningen utgicks det ifrån Vetenskapsrådets (2011) etiska 

principer. Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns fyra krav som ställs mot forskningen för 

att skydda individer som medverkar i en undersökning. De fyra kraven är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitskravet och nyttjandekravet. Nedan 

beskrivs dessa krav och på vilket sätt undersökningen har förhållit sig till dessa. 

 

Informationskravet innebär att de medverkande ska få information om undersökningen, 

vilket syfte den har och vem som ansvarar för den (Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna 

informerades i den första kontakt som togs med dem via mail, där syftet med 

undersökning presenterades. 

 

Samtyckeskravet innebär att fråga om personen/personerna vill medverka i 

undersökningen, vilket ska vara frivilligt. Det var upp till lärarna själva att bestämma 

ifall de ville medverka och ställa upp på en intervju, vilket också framgick i det första 

mailet de fick. Det informerades också vid intervjutillfällena att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan.  

 

Forskaren ska också säkra att personerna som medverkar är anonyma, vilket menas med 

konfidentialitskravet. Vidare kan konfidentialskravet innebära att forskaren ska vidta 

åtgärder så att utomstående inte kan identifiera vilka som medverkat, forskaren ska 

heller inte sprida eventuell känslig information (Vetenskapsrådet, 2011). Intervjuerna är 

anonyma och dessa är endast till för den här forskningen och inte tillgänglig för någon 

annan. De inspelade intervjuerna raderas efter arbetets slut, för att säkerställa 

anonymiteten. I arbetet går det inte att utläsa vilken stad, vilka skolor eller vilka lärare 

som medverkar.  

 

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet, som innebär att all datainsamling om de 

enskilda individerna enbart ska användas till forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 

2011). Hänsyn till nyttjandekravet tas genom att resultaten från intervjuerna endast 

kommer användas till den här forskningen, vilket också informerades till 

intervjupersonerna. 
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4 Resultat och resultatanalys 
I det här avsnittet presenteras studiens resultat samt görs en analys av resultatet, utifrån 

varje frågeställning. Den första frågeställningen; Hur beskriver matematiklärare sitt 

arbete med bedömning i årskurs 1-3? kommer att besvaras genom olika kategorier som 

utgår från de fem nyckelstrategierna och har framkommit ur bearbetningen av 

datamaterialet. De fyra kategorierna benämns med tydliggöra målen för eleverna, 

kartlägga elevernas matematikkunskaper, återkoppling samt själv- och 

kamratbedömning. Efter varje kategoris resultatpresentation analyseras resultatet med 

koppling till teoribakgrunden för att ge en tydlig bild över studien. Därefter presenteras 

resultatet av den andra frågeställningen; Vilka möjligheter och hinder kan 

matematiklärare möta med bedömning? Avsnittet avslutas med en 

resultatsammanfattning. 

 

Informanterna har gets namn löpande från nummer ett till fem. 

 

4.1 Hur beskriver matematiklärare sitt arbete med bedömning i 
årskurs 1-3? 
 

4.1.1 Tydliggöra målen/kunskapskraven för eleverna 

Hur informanterna arbetar med att synliggöra kunskapskraven och de mål som 

utarbetats är varierande. Två av de fem informanterna berättade att de har utarbetat 

kunskapskraven för årskurs 3 till konkreta mål för varje årskurs. De berättade vidare att 

utarbetningen har skett tillsammans med andra lärare på skolan, för att arbeta med 

samma mål i alla årskurser. Målen finns uppsatta i klassrummet men arbetssättet med 

dem är skilda. Den ena informanten talade om att den arbetar kontinuerligt med dem 

genom att titta och prata om målen tillsammans med eleverna inför olika moment eller 

uppgifter. Exempelvis arbetade eleverna med klockan, för att tydliggöra målen som 

handlade om klockan pratade klassen om var målen hänger och vilka mål de arbetade 

mot just då. Informant 1 tyckte att den aktivt arbetade mot att tydliggöra målen för 

eleverna. 

 
Då kanske man gå igenom ett moment till exempel häromdagen började vi lite med 

klockan och då säger man ja men här är de målen man ska klara i årskurs 1. Sen 
säger, här är då klockan, nu är vi en bit på väg, vi kan hel och halv men nu är det då 

kvartarna kvar och då titta vi ju där.  

 (Informant 1) 

 

Informanten 1 berättade vidare att varje elev har IUP-mål, deras egna individuella 

delmål som elev, lärare och förälder formulerar tillsammans vid samtal. Informanten 

arbetar med IUP-målen genom att prata och påminna eleven om deras mål samt genom 

att dubbelkolla med eleven att den har arbetat med dem.  

 

Informanten 2 beskrev sitt arbetssätt som att den ungefär en gång i månaden samtalar 

med eleverna om vilka mål de har uppnått hittills och markera de mål med en stjärna för 

att indikera att de är uppnådda. Inför varje lektion talar informant 2 om vad eleverna ska 

arbeta med, exempelvis idag ska vi arbeta med lilla plus. Detta tycker informant 2 är ett 

lagom arbetssätt för elever i årskurs 1. 

 

Tre av informanterna berättade på ett likartat sätt hur de arbetar när det gäller att 

synliggöra de mål eleverna ska uppnå. I deras läroböcker som de använder finns mål för 

varje kapitel, vilka är utformade utifrån Lgr 11. De brukar då samtala och skriva upp 
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målen på tavlan inför varje nytt område. De tyckte att eleverna är unga men att 

tillvägagångssättet är lagom för att synliggöra lärandet. Informant 3 tyckte att 

läroböckerna är väldigt bra som är kopplade till Lgr 11 och att de är utformade med 

mål, då läraren slipper göra allt arbete på egen hand och det är lätt att följa.  
 

Resultatanalys 

Alla informanter beskrev att de arbetar mer eller mindre med att synliggöra de 

kunskapskrav eleverna ska uppnå, vilket enligt Lundahl (2014) är viktigt för att eleverna 

ska förstå vad undervisningen har för syfte. En av de fem nyckelstrategierna som 

Wiliam (2007) förklarar gällande bedömning i formativ mening handlar om att 

tydliggöra mål eleverna.  

 

En av de fem informanterna menade att den arbetar kontinuerligt inför nya moment och 

uppgifter för att tydliggöra och medvetandegöra för eleverna vilka mål som berörs, 

vilket behövs enligt Skolverket (2011 a) för att eleverna ska lära sig att ta eget ansvar 

för sitt eget lärande. Även tre andra informanter sa att de arbetar för att informera 

eleverna om vad som förväntas av dem efter ett avslutat kapitel, vilket Lundahl (2014) 

betonar som en viktig del i arbetssättet om synliggöra kunskapskraven. 

 

Genom att utforma IUP-mål tillsammans med eleverna bidrar det till att eleverna blir 

delaktiga i processen, vilket både Lundahl (2014) och Wallberg (2013) argumenterar för 

då eleverna lättare förstå syftet med undervisningen. 

 

En av informanterna meddelade inför varje lektion vad eleverna ska arbetar med, vilket 

Wallberg (2013) menar är viktigt då eleverna förstår att det finns ett syfte med 

lektionen. Hur vidare informanten egentligen formulerar ett mål eller enbart berättar 

vilket innehåll lektion ska ha är svårt att säga.  

 

4.1.2  Kartläggning av elevernas matematikkunskaper 

Kartläggning av vad eleverna har för matematikkunskaper skiljde sig åt samtidigt som 

flera av informanterna skildrade att de använder sig av liknande metoder och arbetssätt. 

Samtliga informanter sa att de använder sig av någon form av test eller diagnos och av 

observationer. Skillnaden var att de använde sig av olika material och observationssätt.  

 

Diagnoser/tester 

Majoriteten av informanterna använder sig av McIntoshs (2008) diagnoser, Förstå och 

använda tal. Det varierade dock hur informanterna sedan använder information av 

elevernas resultat. Två av informanterna sa att de noterar de svaga eleverna och skrev 

ner det och ger till specialläraren, som sedan får arbeta med de elever som behöver extra 

hjälp. Ett annat alternativ som de använde är att försöka hitta en annan metod för de 

elever som är svaga, såsom att använda konkret material eller arbeta i en mindre grupp.  

 

Den tredje informanten som använder McIntoshs (2008) diagnoser visade och beskrev 

att den använder resultaten i ett formativt syfte då den kollar vilka moment alla elever 

behöver träna mer på samt vilka moment de olika eleverna individuellt behöver träna 

på. Därefter ges mer genomgång och träning på gemensamma moment som samtliga 

elever har uppvisat att de har problem med. Informanten berättade vidare att den här 

informationen ligger till grund för de häften den utarbetar till eleverna. Ett häfte är med 

blandade uppgifter som alla behöver träna på och ett annat häfte är fördjupning på de 

moment som den individuella eleven behöver träna på. Det finns även ett tredje häfte 

som innehåller utmaningar på de matematikinnehåll som de arbetat med. 
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Informant 3 berättade att den använder sig av diagnoser som följer deras lärobok. 

Diamant är också ett material som informant 3 nämnde att den använder sig av. 

Informanten ansåg att materialet är så omfattande att det är svårt att enbart arbeta med 

det, den använder däremot vissa utvalda moment.   

 

Informant 1 beskrev ett material som den använder sig av, Tummen upp, som testar 

olika moment och begrepp inom matematik. Materialet är inte lika omfattande som 

Diamant och är lättare att genomföra enligt informanten. Informanten beskrev vidare att 

de här testen kan användas både muntligt och skriftligt men i ettan användas nästan bara 

muntliga test då alla inte ännu lärt sig skriva och läsa.  

 

En annan metod som beskrivs av informant 4 är ett så kallat tyst papper. Eleverna får då 

olika uppgifter de ska lösa, likt ett test eller prov. Resultaten används för att se om 

eleverna har förstått de olika moment de arbetat med eller om läraren behöver ändrar sin 

undervisning. De elever som uppvisat att de har svårt med vissa moment arbetar 

antingen med specialläraren eller går läraren själv igenom lite extra med de eleverna. 

Informanten uttryckte sig enligt följande: 

 
De som har svårt med vissa moment och så, då försöker man ibland samla ihop 

några stycken. Att ibland får de gå till speciallärare eller om vi ha halvklass och att 

jag då kan ta några och gå igenom lite extra.  

 (Informant 4) 

 
Observationer 

Alla informanterna ansåg att de hela tiden bedömer och observerar eleverna. Enligt 

informanterna känner de sina elever väl eftersom de är klasslärare och har eleverna i 

samtliga ämnen och har därför bra koll på vad eleverna kan. De dokumenterar dock inte 

minsta lilla vad eleverna har uppvisat för kunskaper och samtliga informanter anser att 

tiden till det inte finns. Samtliga informanter nämnde att de använder små anteckningar 

i form av tabeller över olika moment eller checklistor för att ha koll på vad eleverna har 

uppvisat. En av informanterna uttryckte sig: 

 
Då man lyssna på dem ganska mycket om man har problemlösning tillexempel, 

kan man ju observera hur de löser ett problem och då skriva ner lite anteckningar. 

 (Informant 1) 

 

Informanterna menade vidare att de oftast har en bra bild över varje elev i huvudet och 

att de har en känsla för vilka kunskaper dem har.  

 

Alla informanter sa att de samlar all den kunskapen eleverna har uppvisat, i de skriftliga 

omdömena, inför utvecklingssamtalen. De ansåg att de test, noteringar och den 

information de har i huvudet om eleven räcker för att kunna skriva ett bra omdöme om 

eleverna. Informant 2 berättade att om det är osäkerhet på ett moment hos en elev inför 

utvecklingssamtalen görs en avstämning med just den eleven på det momentet, för att 

vara säker.  

 

Flera av informanterna beskrev en metod som gick ut på att använda sig av små 

whiteboardtavlor. Varje elev hade varsin whiteboardtavla och efter att läraren ställt en 

fråga skriver de ner svaret och håller upp tavlan. Genom detta arbetssätt kan de få en bra 

överblick av vilka elever som kan just det matematikinnehållet som de frågar efter. De 

ansåg att det är ett bra, snabbt och smidigt sätt att göra avstämningar med alla elever om 

olika matematikinnehåll. De beskrev att de då kan snabbt se vilka som förstått genom 
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att eleverna håller upp sina svar, vilket både kan ligga till grund för en kartläggning av 

eleven men också som en utvärdering av undervisningen. De beskrev att alla inte alltid 

orkar hålla upp handen och vill svara, samtidigt som vissa elever kan räcka upp handen 

utan att veta svaret. Genom att använda whiteboardtavlor tvingas alla att göra uppgiften, 

samtidigt som den kan upptäcka vilka elever som inte förstått. Den här metoden kan 

även användas med hjälp av surfplattan, vilket informant 1 gör. De använde bland annat 

en app om klockan där de ber eleverna ställa in klockan på ett givet klockslag och sedan 

visa upp surfplattan.  

 

Resultatanalys 

Samtliga informanter sa att de använder bedömning för att kartlägga var eleven befinner 

sig kunskapsmässigt men med olika metoder. Att kartlägga eleverna är ett av de 

vanligaste sätten i skolan att använda bedömning på (Jönsson, 2013; Skolverket, 2011 

a). Flertal av informanterna använder bland annat whiteboardtavlor för att kartlägga var 

eleverna befinner sig just då.  

 

Andra metoder som informanterna beskrev att de använder för att kartlägga var eleverna 

befinner sig är någon form av test eller diagnos. Testen och diagnoserna sker vid ett 

speciellt tillfälle, bedömningssituationen är därmed uttalad, vilket kan ses som en 

formell bedömning (Skolverket, 2011 a). McIntoshs (2008) diagnoser använder sig 

majoriteten av informanterna som ett bedömningsstöd. Andra bedömningsstöd som 

används är delar av Skolverkets (2013) material Diamant, ett annat material kallat 

Tummen upp, diagnoser i läroböcker samt egna utformade tester.  

 

Användningen av resultaten från testen och diagnoserna skiljde sig åt mellan 

informanterna. Gemenamt var dock att samtliga använde sina resultat till var att se var 

eleverna befinner sig kunskapsmässigt, vilket kan ses som bedömning i summativ 

mening, en lägeskontroll som Jönsson (2013) beskriver det. 

 

De flesta av informanterna använder även resultatet som bedömning i formativ mening, 

vilket innebär kortfattat att föra lärandet framåt genom att hjälpa eleven vidare (Eklund, 

2010; Wallberg, 2013). Informanterna använder bland annat resultatet till att ge extra 

stöd till de som behöver genom mindre grupper eller speciallärare. En informant 

använder resultatet till att göra olika häften med uppgifter som eleverna behöver träna 

mer på. Dessa åtgärder kan ses som en form av återkoppling för att föra lärandet framåt 

och att använda bedömningen i formativ mening. Jönsson (2013) och Skolverket (2011 

a) anser att all bedömningsunderlag, information om elevernas kunskaper, även om den 

görs i summativt syfte kan användas formativt. 

 

Flertal av informanter nämnde att de även använder elevernas resultat för att se ifall den 

behöver ändra något i sin undervisning, vilket kan ses som att läraren utvärderar 

undervisningen. Skolverket (2011 a) anser att utvärdering är ett vanligt sätt att använda 

bedömning på. Elevernas resultat ger en indikation på hur undervisningen fungerat och 

läraren kan göra justeringar utefter det.  

 

Samtliga informanter samlade och använde elevernas kunskaper till de skriftliga 

omdömena. Informanterna använde då ett helhetsintryck av all den kunskap eleverna 

har uppvisat, vilket kan tolkas som en holistisk bedömning (Skolverket, 2011 a). Det 

informanterna också gör då enligt Jönsson (2013) är att värdera elevernas kunskaper, 

vilket innebär att elevernas kunskaper jämförs med kunskapskraven och därmed 

värderas ifall eleverna har uppnått kraven eller inte. Funktionen på bedömning i det här 
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fallet kan tolkas som bedömning i summativ mening, eftersom att elevens kunskaper 

sammanfattas i ett skriftligt omdöme (Hult & Olofsson, 2011; Eklund, 2010).  

 

Alla informanter åsyftade att de ständigt sker en bedömning under lektionerna genom 

att de observerar och lyssna på vad eleverna uppvisar för kunskaper. Den sortens 

bedömning kallas informell bedömning, vilket innebär att den sker på ett vardagligt sätt 

under lektionerna (Skolverket, 2011 a). Majoriteten av informanter använde sig även av 

whiteboardtavlor i undervisningen, vilket är ett sätt att observerar. Whitebordtavlor kan 

ses som en liknande metod som Lundahl (2014) beskriver som är ett sätt för läraren att 

få överblick över eleverna och därmed kunna utgå från deras tidigare kunskaper. 

 

4.1.3 Återkoppling 

Samtliga informanter menade att återkoppling är något som sker hela tiden i 

undervisningen, medvetet och omedvetet. Informanternas återkoppling beskrevs som att 

ställa frågor till eleverna, sådana frågor som gör att eleverna får tänka själv. 

Informanterna gav liknande exempel på typiska frågor som kan användas såsom: Hur 

tänkte du här? Hur kom du fram till det? Har du löst tidigare uppgifter, hur gjorde du 

då? Kan du förklara på ett annat sätt? Kan du förklara eller visa för din kompis? Håller 

kompisen med om din lösning? Såhär formulerade sig en av informanterna: 

 
Ofta ställer man mycket frågor för det är inte ofta man säger bara bra direkt eller 

så, utan man frågar hur tänkte du här. De sitter ofta två och två och då ställer man 

frågan om dem kan visa för sin kompis och förklara. När de har förklarat, frågar du 

om det här stämmer eller inte, skulle man kunna förklara det på ett annat sätt. 

 (Informant 3) 

 

Informant 1 redogjorde för att den arbetar med utematematik där eleverna får olika 

uppdrag. Informanten tyckte att det är lättare att hinna ställa frågor, resonera och ge 

återkoppling till eleverna under de lektionerna än inne i klassrummet. Informanten 

syftade på att det är viktigt att tala om för eleven vad det är den har gjort bra och inte 

enbart berömma. Informanten beskrev vidare att det är viktigt att visa eleven hur den 

ska gå vidare och inte enbart tala om antal rätt, det ger ingenting. Informanten 

formulerade sig: 

 
Det är viktigt att inte bara säga bra jobbat, även om det är bra på självförtroende att 

ha, så måste man ju veta vad var det jag gjorde som var så bra då. Utan tänka på att 
säga ja vad bra att du tänkte på det här sättet här eller gjorde så och att man ge 

exempel.  

 (Informant 1) 

Den kopplade vidare det till att bedömningen måste vara formativ. 

 

Att låta eleverna visa sina lösningar för varandra redogjorde flertalet av informanterna 

som en del av deras återkoppling. Informant 2 menade att det ger inspiration till olika 

sätt att tänka. Informanten menade vidare att använda eleverna för resurs för varandra är 

särskilt viktigt i årskurs 2 och 3 när de arbetar med olika strategier. Informant 1 

förklarade det på ett annat sätt, nämligen att det ger direkt återkoppling till de elevers 

lösning som visas, samtidigt som det ger inspiration och återkoppling till elever som 

gjort på liknande sätt. Den ansåg att det är vid stor vikt att även lyfta fram felaktiga svar 

men att det är viktigt att tänka på hur det görs, att lyfta fram det såsom att ”titta så tokigt 

det kan bli ibland” och diskutera hur det kunde bli så.  

 

Två av fem informanter berättade att de använder sig av mycket beröm i sina 

återkopplingar, både muntliga och skriftliga. Den ena informanten redogjorde att den 



  
 

23 

ger skriftlig kommentar vid diagnoser i läroböckerna samtidigt som den väljer vilka 

uppgifter eleven ska arbeta vidare med. Det finns olika repetitionsuppgifter och 

utmaningar att välja på i läroboken. 

 

Resultatanalys 

Samtliga informanter förklarade att de använder frågor för att få eleven att tänka, vilket 

kan ses som en av de strategierna att använda för återkoppling som Hodgen och Wiliam 

(2013) avser, nämligen att uppmuntra eleverna att reflektera. Enligt Lundahl (2014) 

handlar bedömning i formativ mening om att ställa frågor som tvingar eleverna att tänka 

till. Vissa av frågor som informanterna ger som exempel kan även kopplas till strategin 

om att föreslå en annan elev att diskutera sin lösning med. De här strategierna öppnar 

upp till att eleverna är mer delaktiga i matematikundervisning (Hodgen & Wiliam, 

2013). De frågor som informanterna sa att de använder överrensstämmer med de frågor 

Hodgen och Wiliam (2013) ge exempel på som kan användas för att uppmuntra elever 

att prata. Uppmuntra elever att prata är en av de aspekter som enligt Hodgen och 

Wiliam (2013) bör användas i matematikundervisningen, dels utifrån bedömning i 

formativ mening men dels utifrån ett lärandeperspektiv. De menar vidare att eleven inte 

enbart lär sig om matematik utan även andra färdigheter genom att deltar aktivt i 

matematikundervisningen. 

 

Att eleverna får visa sina lösningar för varandra är en återkoppling som de flesta av 

informanter redogjorde för att de använder sig av. Den här återkopplingen liknar den 

strategi av återkoppling som Hodgen och Wiliam (2013) nämner som uppmuntra 

eleverna att visa sitt arbete för andra. Jönsson (2013) menar att genom att låta elever får 

se andra elevers lösning leder till inspiration om hur en uppgift kan lösas. När eleverna 

berättar lösningar för varandra kan det leda till en kamratdiskussion, vilket enligt 

Hodgen och Wiliam (2013) utvecklar elevernas förmåga att argumentera då de får 

möjlighet till att uttrycka och förklara sina lösningar. 

 

De olika nivåer av återkoppling som Hattie och Timperley (2007), Jönsson (2013) och 

Skolverket (2011 a) talar om, används till viss del av informanterna. Den nivå av 

återkoppling som är vanligast bland informanterna är uppgiftsrelaterad, vilket innebär 

att återkopplingen handlar specifikt om den uppgift eleven arbetar med. Personlig 

återkoppling som riktar sig mot eleven, berättar vissa informanter att de använder sig 

av, vilket enligt Jönsson (2013) och Hatties och Timperleys studie (2007) visat sig har 

minst effekt på lärandet. Det finns en tendens från informanterna att de använder 

processrelaterad återkoppling, då frågorna de skildrar handlar om förmågan eller 

processen såsom ”hur kom du fram till det här?”. Den här typen av återkoppling kan 

generaliseras och därför användas på andra liknande uppgifter, vilket gör att lärandet 

stärks mycket mer än en uppgiftsrelaterad återkoppling (Hattie & Timperley, 2007; 

Jönsson, 2013; Skolverket, 2011 a). 

 

En annan form av återkoppling som samtliga informanter uttryckte att de använder sig 

av var muntlig återkoppling, vilket enligt Harrison och Howard (2013) är vanligast 

bland yngre elever. En muntlig återkoppling har som fördel att den sker snabbt och 

direkt kopplat till det eleven gör vid tillfället, vilket är en fördel vid yngre elever då de 

glömmer snabbt (Wallberg, 2013). 

 

Som tidigare nämnts gällande uppföljning av diagnoser och tester, kan det liknas vid en 

form av återkoppling. Det är dock endast en av informanterna som medvetet redogör för 

att den gör en återkoppling efter diagnoser, vilket sker genom att välja vilka uppgifter 

eleven behöver arbeta vidare med. Det här kan sammankopplas med bedömning i 
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formativ mening eftersom det är ett sätt för eleven att komma vidare i sitt lärande. 

Lundahl (2014) beskriv att bedömning i formativ mening kännetecknas av att det ska 

främja och föra lärandet framåt.  

 

Sadler (1989) och Hodgen och Wiliam (2013) anser att en återkoppling måste vara 

utformad så att eleven vet hur den ska gå vidare och gärna ge exempel på hur eleven 

kan gå vidare, vilket är likt beskrivningen som en av informanterna ger. Informanten 

beskrev även vidare att det är viktigt att tala om vad eleverna har gjort bra, alltså vilka 

styrkor eleven har uppvisat. Genom att visa styrkor eleven har uppvisat leder det till 

enligt Harrison och Howard (2013) att eleven inte tappa motivationen. Att kombinera 

återkopplingen genom att både visa styrkor och hur eleven ska arbeta vidare ska enligt 

Hodgen och Wiliam (2013) uppmuntra alla elever att prestera bättre.  

 

4.1.4  Kamrat- och självbedömning 

Två informanter berättade att de använder sig av kamratbedömning och metoden ”Two 

stars and a wish”. De menade vidare att det är bra att inte enbart prata om det som var 

dåligt utan även det som är bra, något positivt. De ansåg att eleverna förstår bättre när 

de förklarar för varandra än om läraren själv förklarar.  

 

En informant, som inte använde kamratbedömning, hade som avsikt att göra det när 

eleverna blivit lite äldre. Planen var att låta eleverna lösa och rätta prov och tester 

tillsammans för att göra de delaktiga och medvetna om vad det är som ska bedömas. För 

tillfället ansåg dock informanten, vilket även ytterligare två informanter påtalade, att 

eleverna var för unga för att kamratbedömning skulle bli effektivt. Informanten beskrev 

dock att det är bra att se eleverna som medhjälpare och att använda dem som 

undervisningsresurser för varandra på andra sätt än vid bedömning. Vidare förklarades 

att det kan vara känsligt för eleverna att hjälpa varandra. Problematiken förklarades för 

eleverna genom att visa att de kan förstå lättare när någon annan förklarar. Informanten 

förklarade det enligt följande: 

 
Jag försöker använda dem till undervisningsresurser för varandra genom att jag ser 

dem som medhjälpare. Det här har jag förklarat igenom min blogg, så att eleverna 

inte känner att de är lärare för någon annan, utan att jag förklarar på ett sätt men när 
Gustav förklarar på ett annat sätt kan det ibland vara lättare att förstå. 

 (Informant 2) 

 

En av informanterna, informant 1, ansåg att den använder en form av självbedömning, 

då eleverna får fylla i hur de känner sig inför matematikämnet, vilket sker inför 

utvecklingssamtalen. De använder då trafikljusen, grön om det är roligt och går lätt, röd 

om det är tråkigt och svårt och gul om det är lite mittemellan. Även vid de nationella 

proven är det moln om olika moment, exempelvis hur eleven känner sig inför klockan, 

som de får fylla i. Det eleven fyller i stämmer ofta ganska bra över dess egen bild av 

elevernas förmågor av de olika momenten, enligt informanten.  

 

En annan form av självbedömning som två av informanterna redogjorde för är att 

använde tummen upp, tummen ner eller tummen mittemellan om vad de tyckt om 

lektionen eller ett visst moment. De båda menade att den här metoden är ett enkelt, 

snabbt och smidigt sätt att kolla av vad eleverna tycker, dels för att se om de lärt sig 

men dels för om hur undervisningen har fungerat och om de behöver ändra något.  
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Resultatanalys 

Enligt läroplanen är skolans mål att utveckla förmågan att själv bedöma sina resultat 

(Skolverket, 2011 b s.18). Samtliga informanter ansåg att eleverna är väldigt unga i 

årskurs 1-3 för att kunna arbeta med själv- eller kamratbedömning. Majoriteten 

framställde att de använder ett eller flera arbetssätt för att utveckla deras förmåga till att 

bedöma hur undervisningen har gått. Metoder lärare använder är ”Two stars and a 

wish”, vilket bland annat Harrison och Howard (2012) och Wiliam (2007) skildrar som 

en bra metod att använda. Metoden är utformad på så sätt att den uppmuntra eleven 

genom två bra saker och en önskan, istället för att enbart fokusera på det som är dåligt. 

Vid kamratbedömning är det viktigt med klimatet hos eleverna och metoden ”Two stars 

and a wish” är ett bra sätt att vänja eleverna att både ta emot och ge kritik på ett bra sätt 

så de inte blir kränkta av varandra på grund av misstag (Wallberg, 2013; Wiliam, 2007). 

Genom att använda kamratbedömning på det här sättet får eleverna en återkoppling och 

förklaringar med ett språk på deras nivå, vilket gör att de lättare förstår (Lundahl, 2014). 

Den här teorin kan sammankopplas med det som en informant berättar; att den försöker 

använda eleverna som resurser för varandra eftersom att det kan vara lättare att förstå 

när någon annan förklarar. Kamratbedömning stärker även elevernas kognitiva lärande 

eftersom att de får inspiration från andra elever hur en uppgift kan lösas på olika sätt 

(Lundahl, 2014). Hodgen och Wiliam (2013) anser att eleverna vid de här situationerna 

ges möjlighet att samtala om matematik. Eleverna får möjlighet att utveckla förmågor 

såsom att kommunicera och argumentera om matematiska begrepp, vilket stämmer 

överrens med kursplanen för matematik (Skolverket, 2011 b).  

 

Själv- och kamratbedömning är två arbetssätt som är avancerade och kräver övning 

(Jönsson, 2013; Skolverket, 2011 a). De två metoder som informanterna avser, såsom 

att använda tumme upp, tumme ner eller tumme mitt emellan samt trafikljusen är 

metoder som träna eleverna att tänka kring sitt eget lärande och sin egen prestation. 

Metoderna är väldigt enkla och kan ses som bra metoder att använda när eleverna är 

yngre, för att vänja dem vid att bedöma. Det är, enligt bland annat Wallberg (2013) och 

Jönsson (2013), viktigt att vänja eleverna vid arbetssättet för att kunna utveckla 

förmågan att själv bedöma. 

 

4.2 Vilka möjligheter och hinder kan matematiklärare möta med 
bedömning? 

Majoriteten av informanterna tyckte att de ser bedömning mest om en möjlighet 

samtidigt som de påpekade ett par hinder med det. Samtliga informanterna nämnde 

tiden som ett hinder. Tiden att hinna bedöma alla eleverna då elevgrupperna är stora, 

tiden att dokumentera elevernas kunskaper och tiden att skriva alla skriftliga omdömen 

är hinder som beskrevs av informanterna. Vidare beskrevs att tiden till att hinna 

dokumentera elevernas kunskaper har ett samband med erfarenheten. Informant 2 

nämnde att i början av sin yrkeskarriär hade den gärna velat skriva ner och föra 

anteckningar för att ha bättre koll på eleverna. Efter åtta års erfarenhet beskriver 

informanten att den har utvecklat dels en insikt om att det är en process för eleverna att 

utveckla kunskaper, dels har informanten själv utvecklat en känsla för vad eleverna kan. 

Informant 3 har två års erfarenhet och menade att den gärna vill hinna dokumentera mer 

för att ha större överblick av elevernas kunskaper. Informant 1 ansåg att den har bra 

kontroll i huvudet om vad eleverna kan, vilket även denne tror beror på sin långa 

erfarenhet inom yrket.  

 

En av informanterna nämnde att en bedömning som görs på ett felaktigt sätt kan bli 

negativt för eleven och därmed ses som ett hinder med bedömning. Vidare beskrevs att 
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enbart tala om för eleven antal rätt svar vid ett test ger ingenting för eleven, bedömning 

som enbart görs i summativ mening är negativt för eleverna.  

 

De möjligheter som informanterna berättade med bedömning är att det kan ses som en 

morot för eleverna. Informant 3 ansåg att alla behöver mål att sträva efter för att 

utvecklas, målen för eleverna kan ses som en morot. Informant 4 nämnde en fördel med 

bedömning som att veta att alla elever lär sig och om undervisningen har fungerat eller 

om det finns något som kan ändras i undervisningen. Informant 2 återgav en annan 

möjlighet såsom att kunna planera framtida lektioner genom bedömning. Vidare 

utvecklade informanten att ifall det finns en kännedom kring elevernas kunskaper kan 

en bättre lektion planeras dagen efter, eftersom den då kan utgå från det som eleverna 

kan. Informanten uttryckte sig: 

 
Det också det här med att jag måste ha känsla om vad de kan t.ex. om jag ska ute 

lektion imorgon och ska dela in dem i grupper, då måste jag ju veta vad de kan för 
att dela in bra grupper. Annars missar man ju nästa lektion också och man måste 

därför veta ungefär vad man har eleverna hela tiden. 

          (Informant 2) 

 

Tre av informanterna berör bedömning i formativ mening som en möjlighet. De 

uttryckte att om bedömning görs på rätt sätt är det väldigt bra eftersom det leder eleven 

vidare i sitt lärande. De förklarade också vissa delar av bedömning i formativ mening, 

bland annat att göra eleverna delaktig och resurser för varandra men också att 

återkoppling måste vara framåtsyftande.  

 

Resultatanalys 

Elevernas individuella utvecklingsplan, som innehåller de skriftliga omdömen, ska 

skrivas till samtliga elever en gång per läsår, vilket är en förändring som skett på grund 

av hög arbetsbelastning på lärare. Tidigare skulle de skriftliga omdömena skrivas två 

gånger per läsår, en gång per termin. De flesta lärare i årskurs 1-3 har eleverna i flera 

ämnen samt har stora elevgrupper att arbeta med. Tiden att hinna skriva ett skriftligt 

omdöme till varje elev, dessutom i varje ämne, är väldigt tidskrävande eftersom 

bedömningen i omdömena både ska vara i summativ och formativ mening. 

Problematiken kan liknas vid de undersökningar som Black och Wiliam (1998) gjort då 

flertal av lärarna upplevde tiden med bedömning i formativ mening som ett hinder.  

 

Flertal av informanterna verkar vara medvetna om bedömning i formativ mening och 

nämnde två av de fem nyckelstrategierna som Wiliam (2007) har utformat för att 

förklara bedömning i formativ mening. De nyckelstrategierna informanterna skildrade 

som möjligheter med bedömning är återkoppling samt kamratbedömning. Återkoppling 

har vi tidigare nämnt, vilken måste vara framåtsyftande, hur eleven ska gå vidare, för att 

ge förutsättning för fortsatt lärande (Jönsson, 2013; Lundahl 2014). Kamratbedömning 

har också analyserats, vilken inverkan det har på elevernas utveckling och lärande. 

Utvärdering av undervisningen berördes också som en fördel med bedömning, vilket 

också enligt Eklund (2010) och Wallberg (2013) är det som utmärker bedömning i 

formativ mening. Sammanfattningsvis kännetecknas bedömning i formativ mening av 

att det ska främja lärandet och att synsättet är att bedömningen ska ses som ett verktyg 

för lärande, vilket stämmer överrens med vissa av informanternas uppfattningar  

(Lundahl, 2014).  
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4.3 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis använder sig samtliga informanterna av bedömning i summativ 

mening genom test eller diagnos för att kartlägga elevernas kunskaper. De använder då 

en formell bedömning. De flesta använder även någon form av bedömningsstöd, såsom 

delar av Skolverkets Diamant, McIntoshs Förstå och använda tal samt Tummen upp. 
 

Observationer, den informella bedömningen, framträddes vara den vanligaste och mest 

använda bedömningsmetoden. De flesta informanterna upplevde att det mesta av 

elevernas kunskaper fanns i deras huvud. Ett par dokumenterade även vissa av elevernas 

kunskaper i form av egna anteckningar.   

 

Att tydliggöra kunskapskraven för eleverna för att dem ska bli medvetna om vad som 

krävs av dem gjorde samtliga informanter men deras arbetssätt skiljde sig åt. En del 

använde sig av färdiga utformade mål ifrån kursplanen som fanns i deras lärobok, 

genom att samtala och skriva upp målen tydliggjordes de för eleverna. Ett annat sätt var 

att utformar målen själv från kunskapskraven och ha dem tillgängliga i klassrummet för 

att vid varje moment kunna samtala och återkomma till målen. 

 

Återkoppling användes mer eller mindre medvetet av samtliga informanter genom att 

ställa relevanta frågor till eleven, för att uppmuntra eleverna att reflektera själv. En 

strategi de flesta av informanterna ansåg använda, var att låta eleverna få möjlighet att 

visa sina lösningar för varandra, vilket ger inspiration samt kan leda till diskussion hos 

eleverna.  

 

Själv- och kamratbedömning används i viss utsträckning genom att göra eleverna 

delaktiga i bedömningen av varandra, såsom metoden ”Two stars and a wish”. Det 

användes också enkla redskap såsom att visa med tummen eller trafikljusen hur eleven 

tyckte om lektionen, vilket utvecklar förmågan att tänka om sitt eget lärande 

 

Tiden att skriva omdömen till samtliga elever i olika ämnen, tiden att hinna bedöma alla 

elever samt att hinna dokumentera elevernas kunskaper ansågs vara det största hindret 

med bedömning. Ett annat hinder som nämndes med bedömning är en felaktig 

bedömning eller en bedömning som enbart görs i summativt syfte eftersom det inte ger 

någon positiv effekt på elevernas lärande.   

 

Bedömning i formativ mening ansågs vara en möjlighet med bedömning framförallt 

eftersom att det ger effekt på elevernas lärande men också för att det kan utvärderar 

lärarens undervisning. Framåtsyftande genom återkoppling till eleverna sågs som en 

möjlighet. En annan möjlighet med bedömning är att det sågs som en morot för eleverna 

och att de därmed vill utveckla sitt lärande.  
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5 Diskussion 
I den här delen diskuteras metod och resultatet. I metoddiskussionen diskuteras hur 

valet av metod kan ha påverkat studien. Vidare i resultatdiskussionen diskuteras 

resultatet med ett försök till att förklara varför det ser ut som det gör och vilka tankar 

som har uppkommit. Slutligen ges förslag på vidare forskning inom ämnet.  

 

5.1 Metoddiskussion 
Vid metodval ansågs intervjuer vara den metod som var bäst lämpad till att undersöka 

studiens syfte och frågeställningar. Intervjuer var bra eftersom det gav mycket 

datamaterial att arbeta med. Det hade eventuellt varit mer tillförlitligt om 

undersökningen även haft observationer eftersom nu fick endast lärarna själva beskriva 

och förklara hur de gick tillväga när de bedömer. Deras uppfattningar och beskrivningar 

behöver inte stämma överrens med vad dem egentligen gör i den praktiska 

verksamheten, vilket kan tolkas som en andrahandsinformation. En kombination av 

intervjuer och observationer hade därför varit det mest tillförlitliga i den här studien 

men eftersom att studien var tidsbegränsad hade enbart några få observationer varit 

möjliga att genomföra. Som tidigare nämnts hade det inte räckt med ett fåtal 

observationer utan det hade behövts observerats under en längre tidsperiod för att hinna 

se olika former av bedömning. Utav den här anledningen valdes observationer bort. 

 

Det har under arbetets gång uppstått funderingar kring hur antalet informanter har 

påverkat resultatet. Det genomfördes intervjuer med endast fem lärare, vilket kan vara 

en liten skara för att kunna göra en större jämförelse samt får en bra bredd av svar. Det 

var tämligen svårt att hitta lärare som kunde tänka sig att ställa upp, totalt mailades 23 

lärare, varav flertal tackade nej på grund av tidsbrist. Vid den här tiden precis innan jul 

är det mycket som ska hinnas göras i skolan samtidigt som många lärare har samtal med 

elever och föräldrar, vilket kan påverkar att lärare inte känner att de har tiden att ställa 

upp på en intervju. Eventuellt hade jag kunnat utöka mig geografiskt när det gäller 

sökandet av informanter då jag endast sökte i en stad, det hade dock medfört praktiska 

lösningar för att träffas och genomföra en intervju då. Tidsaspekten i det här arbetet var 

avgörandet för att urvalet begränsades till fem lärare.  

 

Det som kunde har påverkat intervjuerna var att jag sedan tidigare, av en ren slump, 

kände till tre av de fem informanterna. Det här kan ha påverkat intervjuerna negativt då 

informanterna kan ta för givet att jag vet saker om dem, såsom arbetssätt, samt att de 

inte vågar vara helt ärliga. Det kan å andra sidan vara positivt då dem kan våga öppna 

sig mera och ge mer utförliga svar då dem känner sig bekväma i sällskapet. Min känsla 

efter intervjuerna med dem jag kände var positiv, de gav utförliga svar och intervjun 

kändes mer som ett samtal än en utfrågning. Eftersom intervjuerna också utgick från en 

intervjuguide, där frågorna var tydligt formulerade så det gav svar på det studien syftade 

till, är det troligt att resultatet inte påverkades av att jag kände informanterna. 

Intervjuguiden var även ett bra hjälpmedel under intervjuerna eftersom att jag fick reda 

på det studien eftersträvade samt att den underlättade bearbetningen av datamaterialet, 

då frågorna var utformade från kategorier i teoribakgrunden.  

 

Det har också under arbetets gång uppstått funderingar huruvida mina egna värderingar 

har påverkat resultatet. Jag har varit tämligen positiv till ämnet och funnit att 

bedömning i formativ mening är relevant för elevers lärande. Min egen inställning kan 

därför ha påverkat resultatet på så sätt att jag lyssnat och tolkat datamaterialet på ett 

positivt sätt. Studien kan också upplevas som att bedömning i formativ mening är 

således mycket bättre än bedömning i summativ mening då jag på grund av min egen 
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inställning använt positivare ord när det gäller bedömning i formativ mening. Det är 

således svårt som människa att vara helt objektiv men jag är kritisk till min egen insats 

och medveten om att det kan ha påverkat resultatet i den här studien.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Det som dominerar lärarnas bedömningsarbete är att kartlägga elevernas kunskaper och 

att ge återkoppling. Kartläggning av elevernas kunskaper är enligt Skolverket (2011 a) 

ett av de vanligaste sätten att använda bedömning på, vilket även stämmer överrens i 

den här studien. I lärares arbete ingår att skriva IUP till varje elev, vilket innefattar det 

skriftliga omdömet som ska tala om vilka kunskaper eleven har uppvisat, vilket gör att 

lärarna behöver kartlägga elevernas kunskaper. I det fallet görs en bedömning i 

summativ mening. Överlag visar studien att lärarna kartlägger elever på ett mångsidigt 

sätt, vilket både sker kontinuerligt i klassrummet, informell bedömning samt genom 

bestämda tillfällen, formell bedömning. Metoderna är varierande bland lärarna men det 

som framkommer i din här studien är användning av tester, diagnoser, observation med 

hjälp av whiteboardtavlor eller anteckningar. Det här stämmer överrens med vad som 

uttrycks i läroplanen, att bedömning ska vara allsidig och att läraren ska använda olika 

bedömningsunderlag som ska ge en bred bild av elevens prestationer (Skolverket, 2011 

b). 

 

Det vanligaste sättet att kartlägga elever i årskurs 1-3 uppges vara att observera eleverna 

eftersom att mycket av matematiken sker muntligt dels utifrån att vissa av matematikens 

förmågor är muntliga, dels utifrån att alla elever inte ännu lärt sig skriva. Det som är 

anmärkningsvärt är att majoriteten av lärarna menar att de har elevernas kunskaper 

dokumenterade i deras huvud. Flera lärare nämner att de vid vissa tillfällen för 

anteckningar för att inte glömma men att det inte alltid sker eftersom att de anses ha en 

bra känsla för vilka kunskaper eleverna har. Det kan säkerligen bero på att de känner 

sina elever väl eftersom att lärare i årskurs 1-3 ofta har eleverna i flera ämnen. Att de 

inte skriver ner dokumentationen kan både ses som positivt och negativt. Det är alltid 

bra att ha saker nerskrivna för säkerhets skull och man blandar inte ihop något, 

samtidigt kan det ses som positivt eftersom de upplever att de har en god förmåga att 

bedöma elevernas kunskaper och ha en god känsla för vilka kunskaper eleverna besitter. 

Jag är dock förvånad att ingen av lärarna uppger att de använder någon form av teknik 

vid bedömning för att dokumentera elevernas kunskaper eftersom att det sker väldigt 

mycket muntlig matematik i årskurs 1-3. Det är en risk att låta minnet fungerar som en 

dokumentation då det kan hända opåverkade saker såsom sjukdom eller att läraren 

måste byta jobb, vilket kan medföra svårigheter för en ny lärare att ta över då det 

således inte finns mycket information om elevernas kunskaper. I dagens tekniksamhälle 

bör dokumentation av muntliga färdigheter inte vara problemet eftersom att du enkelt 

och smidigt med hjälp av surfplattor eller liknande kan filma eller spela in eleverna. 

Enligt mig skulle det kunna ge förutsättningar för att utveckla lärandet ytterligare då du 

som lärare kan använda exempelvis en film som återkoppling till eleverna. Läraren kan 

tydligt visa på vilka styrkor eleven har uppvisat och vad de kan förbättra på ett konkret 

sätt för eleven, vilket kan leda till att det blir lättare för eleverna att ta till sig 

återkopplingen. Enligt Harrison och Howard (2012) är det särskilt viktig vid yngre 

elever att använda återkoppling med hjälp av exempel.  

 

Återkoppling anses vara den viktigaste komponenten i bedömning i formativ mening 

enligt Lundahl (2014), vilket kan vara en orsak till att alla lärare uppger att de använder 

sig av det. Även återkoppling för lärandet är enligt Skolverket (2011 a) ett av de 

vanligaste sätten att använda bedömning på. Många av lärarna använder återkoppling 

både medvetet men också omedvetet utan reflektion, då jag vid flera av intervjuerna fick 
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förklara vad jag menade med återkoppling. Återkoppling handlar om att ge eleven en 

vägledning för att komma vidare i sitt lärande, vilket kan ses som en självklarhet för 

läraren och är kanske av den anledningen något som läraren inte medvetet reflekterar 

över. Jag anser att återkoppling sker både medvetet och omedvetet hela tiden i 

klassrummet, på olika nivåer som tidigare har beskrivits, då lärare alltid måste ge någon 

form av bekräftelse eller vägledning till eleverna. Återkopplingen är en del av det 

dagliga arbetet som pågår i undervisningen. Det är dock viktigt för elevernas lärande att 

återkopplingen är utformad på rätt sätt; att klargöra målet, beskriva var eleven befinner 

sig i förhållande till målet och slutligen beskriva hur eleven ska gå vidare (Jönsson, 

2013; Lundahl, 2014). Det kan diskuteras huruvida lärarna medvetet utformar 

återkopplingen då de flesta enbart uppgav att de oftast använder frågor till eleven som 

en återkoppling. Fåtal av lärarna nämnde vikten av att beskriva hur eleven ska gå vidare 

som en del i återkoppling och ingen nämnde att klargöra målet för eleven. Det kan 

tolkas som att lärarna medvetet använder frågor som återkoppling till eleverna men att 

de inte medvetet använder återkoppling för att tydliggöra målen eller beskriva hur 

eleven ska gå vidare, vilket tidigare forskning enligt bland annat Sadler (1996) och 

Wiliam (2007) är en central del i återkopplingens utformning. 

 

Alla lärare använde någon form av test eller diagnos i sitt bedömningsarbete. Det var 

dock endast ett fåtal av lärarna som använde resultatet för att planera undervisningen. 

De använde resultatet endast för att kartlägga och dokumentera elevernas kunskaper i 

slutet av ett område, bedömningen görs då endast i en summativ mening. Det är 

överraskande att inte fler lärare medvetet använder tester eller diagnoser i början av ett 

nytt område för att kunna planera och utgå från elevernas kunskaper eftersom det 

uttrycks i läroplanen att: ”lärare ska organisera och genomföra arbetet så att eleven 

utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 

hela sin förmåga” (Skolverket, 2011 a s.14). Fåtal av lärarna uppgav att de använder 

resultatet för att utvärderar och planera undervisningen. McIntosh (2008) uppger i sin 

handledning att resultatet av hans bedömningsstöd, som majoriteten av lärarna använder 

sig av, kan användas för att planera den fortsatta undervisningen både kollektivt och 

individuellt. Det är endast en av de lärarna som medvetet uppgav att de använder 

bedömningsstödet för att utgå från elevernas kunskaper i sin fortsatta undervisning. Det 

är dessutom en av nyckelstrategierna för bedömning i formativ mening att utgå från 

elevernas tidigare kunskaper. Genom att även använda resultatet från diagnoserna till att 

planera och styra undervisning gör att lärarna kan möta elevernas förutsättningar och 

behov bättre, vilket även jag håller med om (Skolverket, 2011 a).   

 

Det har under arbetets gång upptäcks möjligheter med bedömning. Den största 

möjligheten med bedömning som flertal av lärarna uppgav och som tidigare forskning 

även visar på är när bedömningen görs i formativ mening. Möjligheten med det sättet att 

se bedömningen på är att det ger ett lärande för eleven, bedömningen används som ett 

verktyg för lärande (Lundahl, 2014). Bedömning i formativ mening speglar hela 

undervisningen och inte enbart bedömningsarbetet. Det ger även eleverna ett större 

inflytande över sitt eget lärande genom att tydliggöra målen, använda själv- och 

kamratbedömning som medför att de kan styra och ta större ansvar för sina studier, 

vilket är ett av skolans mål (Skolverket, 2011 b).  

 

Det har upptäckts att bedömning som endast görs i summativ mening har ingen större 

påverkan på lärandet. Jag håller med en lärare som uttryckte sig att det ger ingenting för 

eleven om den får reda på antal rätt och fel, eleven måste veta hur den ska gå vidare för 

att det ska ge eleven något. Det stödjer även Hodgen och Wiliam (2013) samt Klugers 

och Denisis (1996) studie att det ger ingen effekt på lärandet om återkopplingen saknar 
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information om hur eleven ska gå vidare. Nyckeln i bedömning i formativ mening är 

just återkoppling som måste beskriva hur eleven ska gå vidare eftersom det ger eleven 

möjlighet att fortsätta lära.  

 

Avslutningsvis anser jag att syftet med bedömning i skolan bör vara elevens framtida 

kunskaper och lärande, vilket bedömning i formativ mening tillgodoser på ett bra sätt. 

Utifrån den slutsatsen bör formativ bedömning även vara normativ bedömning.  

 

Förslag till vidare forskning 

Studien har undersökt lärares bedömningsarbete i årskurs 1-3 inom matematik. 

Bedömning i formativ mening är ett väldigt intressant område samt väldigt komplex och 

därför hade man enbart kunnat fördjupa sig i det synsättet av bedömning. Ett annat 

alternativ till fortsatt studie hade varit att fokusera och fördjupa sig i en av de fem 

nyckelstrategierna som beskrivs i modellen över bedömning i formativ mening för att få 

en djupare förståelse för olika användningsområden samt positiva och negativa effekter 

av just den nyckelstrategin.  

 

Det hade också varit intressant att observera under en längre tidsperiod hur lärare 

arbetar med bedömning i praktiken, hur fungerar de olika metoderna i praktiken? Det 

hade gett en mer tydlig bild över bedömningspraktikens verklighet.  

 

Återkoppling visar sig har stor betydelse hur den är utformad för att ge eleverna 

förutsättningar till fortsatt lärande. Jag tycker därför att det skulle vara intressant att 

studera vidare och fördjupa sig huruvida lärare använder och utformar återkoppling i 

undervisningen, ifall det görs systematiskt och medvetet av lärare eller om det sker 

omedvetet.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A  

Mail till lärare 

 

Hejsan! 

 

Mitt namn är Ida Johansson och är lärarstudent med inriktning F-3 på Linneuniversitetet 

i Växjö. Jag skriver nu mitt examensarbete, 15 hp i ämnet matematik. Mitt syfte är att 

belysa och undersöka hur lärare arbetar med bedömning inom matematik i årskurs 1-3. 

För att kunna ta reda på detta behöver jag genomföra en intervju med dig som lärare. 

Intervjun kommer att spelas in och transkriberas för att kunna användas i mitt 

examensarbete. Varken du eller skolan kommer att identifieras och informationen som 

jag får kommer endast att användas för mitt examensarbete och inget annat. När mitt 

arbete är slut kommer inspelningen att raderas.  

 

Min fråga till dig är därför om du skulle vilja medverka och göra mitt examensarbete 

möjligt? Jag skulle bli väldigt tacksam för det.  

Det ska poängteras att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan avbryta 

din medverkan.  

 

Mvh Ida Johansson  

 

  



  
 

II 

Bilaga B  

Intervjuguide  
 

Vad innebär begreppet bedömning för dig? 

 

Beskriv hur du den senaste tiden har arbetat för att bedöma elevernas kunskaper i 

matematik? 

 

Berätta ett konkret exempel på hur du dokumenterar en elevs matematikkunskaper? 

 

Beskriv hur en återkoppling till en elev kan ske och hur den är utformad? 

 

Hur kan kunskapskrav och mål synliggöras för elever i årskurs 1-3? 

 

Arbetar du någon gång för att göra eleverna delaktiga i bedömningen, i så fall hur? 

 

Vilka möjligheter och hinder möter du med bedömning i matematik? 

 

I bedömningssammanhang brukar bedömning i summativ mening och bedömning i 

formativ mening nämnas. Hur ser du på dessa två begrepp när det gäller bedömning av 

elevers kunskaper i år 1-3? 

 


