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Abstrakt   

Ett av skolans och lärares uppdrag är att ge elever möjlighet till inflytande över sin 

kunskapsutveckling, och en undervisningsform som enligt forskning erbjuder 

elevinflytande är formativ bedömning. Syftet med den här studien är att undersöka om 

och i så fall hur matematiklärare, som säger sig använda formativ bedömning, skapar 

möjligheter till elevinflytande genom återkoppling och därigenom möjliggör olika 

elevidentiteter inom matematikämnet.   

 

I studien används kvalitativa metoder som datainsamling, vilka är intervjuer och 

observationer. Som komplement till metoderna används även ljudupptagningar. I 

studien undersöks tre matematikklassrum och tre verksamma matematiklärares 

återkoppling. Data bearbetas med hjälp av ett begreppsligt ramverk och ett 

metodologiskt verktyg, vilket är diskursanalys. Resultat och analys visar på att lärarnas 

återkoppling kan möjliggöra elevinflytande på olika nivåer, samt genom sin 

återkoppling skapar lärarna och eleverna olika elevidentiteter som påverkas av normer 

och maktförhållanden. Avslutningsvis förs en diskussion kring resultatet angående att 

lärarna, som säger sig använda formativ bedömning, inte använder undervisningsformen 

så som forskning hävdar.   
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 Inledning  1

Ett av skolans och lärares uppdrag är att ge elever möjlighet till inflytande över sin 

kunskapsutveckling. Första delen i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011, som i studien benämns Lgr11, fastställer att: ”[e]leverna ska få 

möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 

självständigt som tillsammans med andra” (Skolverket 2011:9). Skolan har även 

skyldighet att tydliggöra utbildningens mål för elever, vilket ses i följande citat: ”[a]tt 

den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en 

förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan” 

(Skolverket 2011:8). Citaten synliggör att skolan ska vila på en demokratisk grund, där 

elevers inflytande är en viktig del för elevers lärande och kunskapsutveckling.  

 

Lärare ska således skapa möjlighet för elevers inflytande i undervisningen och den här 

aspekten av lärarens uppdrag uttrycks även i Lgr11:s andra del där följande riktlinjer 

ges:  

 

 utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och 

för sitt arbete i skolan (Skolverket 2011:15) 

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

bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna 

(Skolverket 2011:18)  

Citaten bekräftar vikten av att skolan och lärare ska skapa förutsättningar för elevers 

inflytande. Aspekterna på lärares uppdrag ska genomsyra all undervisning, men i den 

här studien begränsas uppdraget till matematikundervisning.  

 

För att kunna undersöka om elever ges möjlighet till inflytande i 

matematikundervisning utgår vi ifrån bedömningstypen formativ bedömning i relation 

till elevinflytande. Formativ bedömning kan appliceras på flera områden och beskrivs 

snarare som en undervisningsform än en bedömningstyp. Syftet är att främja elevers 

progression genom att lärare vägleder elever i deras kunskapsutveckling, tydliggör 

skolans mål och att elever förväntas ha inflytande i sin kunskapsutveckling. För att 

syftet ska uppnås med undervisningsformen är det betydelsefullt hur lärare applicerar 

återkoppling i sin undervisning (Wiliam & Leahy 2015).  

 

Eftersom formativ bedömning därmed tolkas kunna bidra till elevers 

kunskapsutveckling fokuserar vi i studien på återkoppling i matematikämnet, således på 

hur matematiklärare ger återkoppling till sina elever och på vilka sätt återkoppling 

möjliggör elevinflytande.  Vi fokuserar även på vilka elevidentiteter som eleverna tycks 

anta genom återkopplingen och om identiteterna i sin tur möjliggör elevinflytande. Det 

är intresseväckande, enligt våra preferenser som lärarstudenter och framtida lärare inom 

matematikämnet, att undersöka hur verksamma lärare använder formativ bedömning 

och återkoppling i matematik, för att därmed se i vilken utsträckning 

undervisningsformen ger elever möjlighet till inflytande över sin kunskapsutveckling 

som anges i Lgr11. Med hjälp av studiens resultat kan vi förhoppningsvis få syn på 

viktiga aspekter och problematisera vår framtida undervisning för att aktivt kunna 

arbeta med elevinflytande.   
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1.1 Elevinflytande  

Forsberg (2000) hävdar att begreppet elevinflytande är mångfasetterat då det finns olika 

innebörder av begreppet och påtalar följande: ”[e]levinflytande är inget entydligt 

begrepp och gränserna för elevinflytande kan inte enkelt fastställas” (2000:45). Dock 

menar Forsberg på att elevinflytande kan användas liktydigt med elevaktiva arbetssätt, 

samt att det kan kopplas samman med begreppen ”formella och informella 

beslutsprocesser, valmöjligheter, eget arbete, tema med fördjupningsuppgifter samt 

ansvarstagande” (2000:15). Forsbergs definition av elevinflytande visar just på 

begreppets komplexitet och mångsidighet.    

 

I Lgr11 anges det att elever ska få inflytande över sin kunskapsutveckling och att de ska 

kunna ta ansvar över sitt eget arbete (Skolverket 2011), men ”när verksamheter erbjuder 

elever valfrihet och personliga val skapas en oreflekterad social reproduktion och 

selektion grundat på elevers kulturella och sociala kapital” (Skolverket 2016). 

Elevinflytande kan då anses problematiskt för elever som exempelvis inte upplever 

ambition för skolarbetet och därigenom kan differensen utöka mellan elevers sociala 

status och kunskapsnivå (Skolverket 2016). Elever har till synes enbart en viss 

bestämmanderätt i skolan, exempelvis genom klassråd, där oftast annat än utveckling av 

verksamhetens undervisning och elevers kunskapsutveckling bearbetas (Eriksson & 

Bostedt 2011). Även nyare rapporter från Skolverket (2015) visar på liknade resultat. 

Var tredje grundskola ger inte sina elever möjligheter till inflytande och ett av 

Skolverkets förslag för förbättringar i skolan är användning av formativ bedömning 

(2015).  

 

I den här studien tolkas det som att som att elevinflytande kan möjliggöras genom 

användningen av formativ bedömning. Undervisningsformen formativ bedömning är 

inget nytt begrepp och har uppmärksammats med jämna mellanrum inom skolväsendet. 

Vi har valt att tolka begreppet elevinflytande, med stöd från Lgr11 och Forsberg (2000), 

som det elevinflytande som kan möjliggöras genom lärares återkoppling i matematik, 

alltså hur elever får insikt och inflytande i sin kunskapsutveckling.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur matematiklärare, som säger sig 

använda formativ bedömning, skapar möjligheter till elevinflytande genom återkoppling 

och därigenom möjliggör olika elevidentiteter.  

 

1.3 Frågeställningar 

Sekundära frågeställningar  

 

• Hur använder lärare, som säger sig arbeta med, formativ bedömning i sin 

matematikundervisning?  

 

• På vilka sätt skapar lärarnas återkoppling möjlighet till elevinflytande?  

 

Primär frågeställning  

 

• Vilka olika typer av elevidentiteter möjliggörs genom lärarnas återkoppling?   
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 Tidigare forskning  2

I avsnittet presenteras tidigare forskning om formativ bedömning och om återkoppling. 

  

2.1  Formativ bedömning 

2.1.1 Begreppet formativ bedömning  

Forskning som handlar om lärares bedömning av elevers prestationer fokuserar främst 

på summativ och formativ bedömning. Skillnaden mellan summativ och formativ 

bedömning kan ses som syftet med och effekten av bedömningen. Summativ 

bedömning innebär att ett summerande omdöme av något ges, exempelvis en kunskap 

eller en förmåga. Formativ bedömning är däremot en pågående undervisningsform, 

under en längre tidsperiod, och inte en bedömning som sker under ett specifikt tillfälle 

som den summativa bedömningen (Sadler 1989). Begreppet formativ bedömning har 

existerat i cirka 50 år och forskarna Black och Wiliam ses som frontfigurer. Med 

forskningsöversikten Assessment and Classroom learning (1998) presenteras den 

forskning på området där formativ bedömning har visat sig vara effektiv för elevers 

kunskapsutveckling, vilket har haft stor genomslagskraft inom skolans 

bedömningspraktik (Holmgren 2010).  

 

Forskare på området anser att en enkel definition av formativ bedömning inte existerar. 

De finner heller inte att en begränsning av definitionen är nödvändig, då lärare använder 

formativ bedömning på det sätt och för det syfte som gynnar dem bäst i deras 

undervisning. Fokus bör istället ligga på elevers kunskapsutveckling och på om 

formativ bedömning främjar denna eller inte (Wiliam & Leahy 2015). Wiliam (2010) 

och Holmgren (2010) är två av ett flertal forskare som ändå har valt att definiera 

begreppet formativ bedömning. Wiliam (2010) definierar formativ bedömning som: 

“[…] assessment functions as the bridge between teaching and learning” (2010:137), 

och Holmgren (2010) anger att formativ bedömning innebär hur läraren anpassar sin 

undervisning så effektivt som möjligt efter elevers olika förutsättningar. Gemensamt för 

forskarnas definitioner är således att formativ bedömning handlar om hur lärare kan öka 

elevers förståelse för deras kunskapsutveckling, för att sedan kunna minska avståndet 

mellan elevens nuvarande kunskapsläge och avsatta mål. Formativ bedömning är 

således en framåtriktad och utvecklande undervisningsform som kan skapa förståelse 

för det som sker i klassrummet och i interaktionen mellan lärare och elever.  

 

2.1.2 Grundpelare i formativ bedömning 

Wiliam och Leahy (2015) beskriver fem aspekter för definitionen av grundtanken med 

formativ bedömning, vilka är följande: ”[k]largöra, dela och förstå lärandemål, [s]kapa 

och leda effektiva diskussioner, uppgifter och aktiviteter som lockar fram belägg för 

lärande, [g]e feedback som för eleverna framåt, [a]ktivera eleverna som läranderesurser 

för varandra, [a]ktivera eleverna som ägande av sitt eget lärande” (2015:13). Grunden 

för formativ bedömning, utifrån nämnda aspekter, innebär således att lärare sätter upp 

tydliga mål och kriterier, att lärare ger framåtsyftande och uppgiftsrelaterad 

återkoppling, samt att elever ges övning i själv – och/eller kamratbedömning. Formativ 

bedömning kan sammanfattas i att läraren ger elever återkoppling och stöd genom att 

beskriva för elever: här är du nu, hit ska du, och hur tar du dig dit. Dock poängterar 

flertalet forskare, exempelvis Wiliam och Leahy (2015) och Jönsson (2011) samt 

Holmgren (2010), att det inte räcker att lärare talar om för elever var de befinner sig, 

utan elever måste vara medvetna om vad som krävs för att utveckla sin kunskapsnivå. 

 

För att kunna stödja elevers kunskapsutveckling behöver lärare samla in information om 

elevers kunskaper och prestationer i förhållande till eftersträvade mål och kriterier. 
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Lärare skapar då möjlighet att identifiera elevers styrkor och utvecklingsbehov som 

därefter kan användas som underlag för utveckling mot målen. Det finns strategier för 

effektiv formativ bedömning och två exempel är respons med kvalitet, vilket innebär 

hur lärare ger effektiv återkoppling och klassrumssamtalet, vilket innebär att lärare och 

elever diskuterar i klassrummet som i sin tur kan skapa en gemensam förståelse för 

undervisningsinnehållet. Dock ska strategierna ses som riktlinjer då de inte anger exakt 

hur lärare ska arbeta (Jönsson 2011, Wiliam & Leahy 2015 och Holmgren 2010). För att 

lärare ska kunna finna metoder och strategier som är effektiva för dem och deras elever 

är första steget i processen att skapa en relation och ett förtroende till sina elever. 

Existerar inte en relation mellan lärare och elever blir det problematiskt för läraren att 

veta vilka metoder och strategier som leder till optimal kunskapsutveckling hos eleverna 

(Wiliam & Leahy 2015 och Hattie & Timperley 2007).  

 

Den här studien fokuserar således på att undersöka hur lärare använder formativ 

bedömning i sin matematikundervisning eftersom det kan tolkas som att lärare bör 

använda formativ bedömning för att möjliggöra elevinflytande där elever får förståelse 

för sin kunskapsutveckling. Definitioner av begreppet återkoppling ges i nästkommande 

stycken då återkoppling är centralt i formativ bedömning och därmed i studien.  

 

2.2 Återkoppling  

En viktig del i formativ bedömning är återkoppling. Återkoppling är den respons lärare, 

eller elever, ger på en elevprestation. Forskare är överrens om att återkoppling har visat 

sig påverka elevers kunskapsutveckling och för att återkoppling ska fungera effektivt 

behöver elever vara delaktiga i undervisningen. Elever måste själva utveckla förmågan 

att bedöma och se kvalitén i sitt arbete för att kunna förbättra sitt lärande. Det är även 

viktigt att återkopplingen speglar en viss kvalité/kunskap, snarare än ett omdöme om 

individen själv, då det har visat sig att återkoppling som enbart fokuserar på individen 

inte leder till någon kunskapsutveckling (Hattie & Timperley 2007 och Jönsson 2011).  

 

2.2.1 Modell för återkoppling 

Hattie och Timperley (2007) har skapat en modell (se figur 1) för hur effektiv 

återkoppling bör ges. I modellen presenteras tre begrepp och frågor med olika fokus för 

återkoppling, som benämns som: feed up - where am I going? feed back - how am I 

going? och feed forward- where to next? I modellen presenteras också fyra nivåer för 

hur återkopplingen kan verka. Nivåerna är: feedback about the task, feedback about the 

processing of the task, feedback about self-regulation och feedback about the self as a 

person. Begreppen, frågorna och de olika nivåerna bör samverka, snarare än isoleras 

från varandra, för att en effektiv återkoppling ska möjliggöras (2007).   

 

I studien har vi valt att använda oss av Björklund Boistrups (2013) svenska definition av 

modellen. Begreppen och frågorna, som följande benämns fokusen, definieras på 

följande vis: målinriktad återkoppling - vart är jag på väg? innebär att lärares 

återkoppling relateras till specifikt uppsatta mål i undervisningen. Målen kan både vara 

individuella och klassmål och kan exempelvis vara kunskapskrav. Återkoppling - hur 

går det för mig? innebär att lärares återkoppling fokuserar på det elever har gjort eller 

gör, exempelvis genom att berömma eller visa missnöje över en elevprestation. 

Framåtriktad återkoppling - vart ska jag härnäst? innebär att lärare ger återkoppling till 

elever om kommande steg i matematiken, exempelvis genom att lärare utmanar elevers 

matematiska tänk (2013). 

 

Björklund Boistrups (2013) definierar även nivåerna där återkoppling kan ske som 

procedurer med litet matematikinnehåll, processer, självreglerande och eleven som 
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person. Procedurer med litet matematikinnehåll handlar om hur väl en uppgift har 

genomförts, med fokus på exempelvis korrekta och inkorrekta svar. Processer innebär 

mer specifikt om vilka processer som har lett fram till uppgifters resultat, alltså 

fokuserar den här nivån mer på inlärning. Självreglerande handlar om elevers strategier 

för att nå uppsatta mål och påverkas av elevers engagemang, kontroll och tillit till sin 

egen förmåga. Elever med låg självreglering är starkt beroende av återkoppling, medan 

elever med hög självreglering är självständiga och behöver inte samma återkoppling för 

att nå målen. Eleven som person fokuserar på elevers personlighet, engagemang och är 

inte relaterat till uppgifter (2013).  

 

 
Figur 1. Hattie och Timperleys (2007) modell för feedback 

 

Modellen är relevant för studien då den ligger till grund för analysen av lärarnas 

återkoppling och om återkopplingen tolkas möjliggöra elevinflyande. Dock kan 

skillnaden mellan fokusen målinriktad återkoppling - vart är jag på väg? och 

framåtriktad återkoppling - vart ska jag härnäst? vara svårtolkad och därför definieras 

följande hur de används i studien. Målinriktad återkoppling tolkas handla om den 

återkoppling lärare ger när hen och elever diskuterar de matematiska mål och 

kunskapskrav som berör undervisningen. Framåtriktad återkoppling tolkas handla om 

den återkoppling lärare ger när hen utmanar elevers matematiska tänk för att öka deras 

förståelse och kunskap inom matematiken.  

 

2.2.2 Fem typer av återkoppling   

I koppling till ovanstående modell används Jönssons (2011) och Wiliams (2010) 

definitioner av lärares olika typer av återkoppling på elevprestationer. De fem typerna 

erbjuder ytterligare information kring återkoppling, då de specifikt beskriver hur lärare 

kan ge respons på en elevprestation. Den första typen av återkoppling kallas för weaker 

feedback only, vilket innebär att elever enbart får reda på sitt resultat/betyg av en 

prestation. Den andra typen är feedback only, vilket innebär att elever får reda på sitt 

resultat/betyg tillsammans med en kort kommentar. Den tredje typen är weak formative 

assessment, vilket innebär elever får reda på sitt resultat/betyg med några 

kommentarer/förklaringar. Den fjärde typen är moderate formative assessment, vilket 

innebär att elever får reda på sitt resultat/betyg med några kommentarer/förklaringar, 

samt några specifika förslag till förbättring. Den femte typen av återkoppling är strong 
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formative assessment, vilket innebär att elever får reda på sitt resultat/betyg, några 

kommentarer/förklaringar, några specifika förslag till förbättring och även specifika 

uppgifter att genomföra för att utvecklas. Svag återkoppling anses ha låg effekt på 

elevers kunskapsutveckling, medan stark återkoppling tycks ha bättre effekt då elever 

både får återkoppling på vad som är bra, vad som kan utvecklas och hur hen ska göra 

för att kunna utvecklas (Jönsson 2011och Wiliam 2010).  

 

Sambandet mellan modellen och de fem typerna av återkoppling tolkas som att de tre 

fokusen och de fyra nivåerna från modellen påverkar vilken typ av återkoppling lärare 

ger. Om lärares återkoppling exempelvis utgår ifrån fokus återkoppling - hur går det för 

mig? på nivån procedurer med litet matematikinnehåll kan det betraktas att lärare ger 

återkoppling av typen weaker feedback only, då elever enbart får reda på sitt 

resultat/betyg.    

 

2.2.3 Kritik mot formativ bedömning 

Flertalet forskare är eniga om att formativ bedömning tycks ge positiva effekter på 

lärande, men det förs även kritik mot undervisningsformen. Forskarna menar på att 

lärandesituationer sker i specifika kontexter och i komplexa situationer där flera olika 

faktorer samspelar. De anser därför att formativ bedömning inte ska tas som ett givet 

koncept som fungerar i alla situationer (Jönsson 2011 och Wiliam & Leahy 2015). 

Jönsson (2011) menar att det finns för liten variation i forskningen kring formativ 

bedömning, exempelvis på de strategier som lyfts fram som effektiva för att stödja 

elevers lärande. I studier beskrivs således formativ bedömning ofta i generella termer, 

vilket blir problematiskt då tillämpandet av formativ bedömning och återkoppling inte 

behöver ge samma utfall/resultat i andra eller liknande sammanhang (2011). I motsats 

till Jönsson menar Wiliam och Leahy (2015) att det finns varierad forskning kring 

strategier för effektiv formativ bedömning, men de delar synen att forskare inte är 

överens vilken typ av formativ bedömning som leder till optimal kunskapsutveckling. 

De menar således att det saknas forskning som är inriktad på vad formativ bedömning 

leder till, alltså om formativ bedömning leder till något förbättrat lärande eller inte 

(2015).   
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 Teoretiskt perspektiv  3

I avsnittet teoretiskt perspektiv presenteras begreppen identitet, makt och 

sociomatematiska normer, i relation till formativ bedömning, eftersom begreppen i 

samverkan kan tolkas påverka hur lärare ger återkoppling i matematik och därmed 

möjliggörandet av elevinflytande och elevidentiteter. Avslutningsvis har ett begreppsligt 

ramverk skapats som ligger till grund för studiens analys. 
 

3.1 Identitetsbegreppet  

Inom matematikdidaktisk forskning har ett perspektivskifte skett, vilket kallas för social 

turn, som på svenska benämns den sociala vändningen (Skott, Jess, Hansen, & Lundin 

2010). Inom tidigare perspektiv låg fokus på att subjektets mentala process av 

matematikinlärning ansågs vara oberoende av andra människor. Den sociala vändningen 

fokuserar istället på att matematiskt tänkande, resonerande och meningsskapande är en 

social konstruktion som sker i mötet mellan människor. Inom den sociala vändningen 

har det växt fram studier som fokuserar på makt och identitet, som exempelvis visar på 

hur elever innesluts eller utesluts genom deltagande i ett matematikklassrum (Valero 

2004). Genom att definiera perspektivet, den sociala vändningen, möjliggörs en 

diskussion kring hur inlärning kan ske i ett matematikklassrum, med fokus på ett socialt 

perspektiv kopplat till elevinflytande. För att undersöka hur interaktionen och 

elevinflytande kan bli tillgängligt definieras följande begrepp identitet.  

 

Gee (2011b) definierar begreppet identitet och hävdar att människor tar sig an olika 

identiteter genom språkanvändning och agerande. Människors identiteter kan variera 

och se olika ut beroende på sociala kontexter och vad som förväntas av andra 

människors identiteter i sociala interaktioner. Vissa forskare anser att människor har en 

utpräglad kärnidentitet, utöver sina andra identiteter, medan andra forskare anser att 

kärnidentiteten är i ständigt förändring. Gee anser att det inte är relevant om en 

kärnidentitet existerar, utan det intresseväckande är hur människor uttrycker jaget och 

sina identiteter med hjälp av språk och agerande (2011b). I samtal bildar jaget en 

identitet inför andra människor, men även inför sig själv, och identiteten kan förändras 

eller återskapas beroende på kontext och sammanhang (Gee 2011a). En identitet som 

människor exempelvis tar sig an i sitt yrke är en så kallas utbildad/expert identitet, men 

alla människor har även en vardagsidentitet. Båda identiteterna påverkas av 

omgivningens förväntningar och kan anses socialt opassande om det används inkorrekt 

(Gee 2011b).  

 

3.2 Maktbegreppet  

Eftersom den här studien handlar om elevinflytande i relation till formativ bedömning 

anses maktbegreppet relevant att diskutera. Ett flertal forskare hävdar följande: 

”[v]anligtvis definieras inflytande i relation till makt och ofta betraktas de som 

synonyma, enligt somliga t.o.m. oftast. Makt och inflytande ses emellertid också som 

inneslutande i varandra där omväxlande det ena eller det andra begreppet betraktas som 

över- eller underordnat” (Forsberg 2000:129f.). Makt och inflytande används således 

liktydigt. Vi anser därmed att det är betydelsefullt att beskriva begreppet makt 

ytterligare.  

 

Forsberg (2000) anser att begreppet makt innebär möjligheten till påverkan och 

diskuterar maktbegreppet ur två vinklar, makt som dominans och makt som gemenskap. 

Makt som dominans skapas när det utgörs en kamp mellan två parter, där den ena 

vinner över den andre som grundas i ett fysiskt övertagande. Makt som gemenskap kan 

ses som att parterna tillsammans utgör en vinst. Det vill säga att i relationen stärks den 
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enes makt genom den andres makt. Makt som gemenskap är ett begrepp som Forsberg 

använder istället för uttrycket Power with. Power with är ett uttryck som bland annat 

står för ömsesidighet, empati och respekt för olikheter (2000).  

 

Norén (2010) beskriver i sin avhandling Flerspråkiga matematikklassrum: diskurser i 

grundskolans matematikundervisning Foucaults relationella maktbegrepp. Begreppet 

innebär att alla individer får någon form av makt när de ingår i en gemenskap med andra 

individer, samt att det är diskurser som formar olika gemenskaper. Norén refererar till 

Foucault (1980) genom följande citat: ”Foucault använder diskurs som en nyckel för att 

förklara hur social makt operationaliseras samt hur sociala relationer som klass, kön och 

etnicitet kan transformeras” (2010:30). Vidare beskrivs det även att makt tillämpas när 

diskurserna skapar normer och ideal, vilket i sin tur påverkar individers agerande, 

medvetet eller omedvetet. Dock är diskurserna inte fastställda utan de är rådande över 

tid. Norén beskriver även följande:  

 
Maktrelationer påverkar via diskurser elevers möjligheter till handling och 

lärande. Diskurser skapar ramar, som i sin tur möjliggör och begränsar 

olika former av praktik och handlande. Praktik och handlande kan å andra 

sidan forma och förändra diskurser. Inom diskursiva praktiker finns ett 

antal diskurser som konkurrerar med och/eller överlappar varandra, några 

mer dominerande än andra. Genom vissa diskursers dominans sätts gränser 

för vad som är acceptabelt, vad som kan sägas och vad som inte kan sägas 

(Norén 2010:31). 

 

Även Valero (2004) definierar makt som ett socialt fenomen. Hon menar att makt inte 

är ett permanent fenomen, utan att det är beroende av den sociala kontexten och 

relationer och är därmed i konstant förändring. Makt uppstår således i interaktionen 

mellan människor och påverkar formandet av diskurser.  

 

Maktrelationer och rådande diskurser hör alltså samman och det är de som utgör 

grunden för hur praktiker ser ut. I skolans värld finns det rådande diskurser om makt 

och inflytande som präglar elevers kunskapsutveckling och utbildning (Norén 2010). 

Följande citat påvisar att rådande diskurser och makt påverkar lärare och elever: ”[v]id 

sidan om att vara den som stödjer elevers lärande ska läraren även på uppdrag av 

skolmyndigheterna bedöma eleven. Detta är ett maktpåliggande uppdrag som ibland kan 

upplevas stå i strid med att vara ledaren som stöttar och uppmuntrar. Det är ett uppdrag 

som läraren inte kan komma undan och där beslut inte kan överklagas” (Björklund & 

Grevholm 2012:22f.). Det är alltså en balansgång mellan lärare och elev, i frågan om 

hur mycket makt och inflytande en elev och en lärare ska ha, samt hur makten 

sinsemellan ska fördelas för att tillgodose utveckling för båda parter (Björklund & 

Grevholm 2012).  

 

Matematik anses vara en kunskap av makt i många samhällen och en viktig och 

önskvärd kunskap för alla medborgare. Då matematik kan tänkas ge makt och status åt 

människor är det viktigt att så många som möjligt får en matematikundervisning av 

kvalité. Att matematik kan kopplas till att uttrycka makt genom kunskap kan ses 

problematiskt om makt definieras som en kamp mellan de som inkluderas och de som 

exkluderas. Genom att titta på makt på det här sättet kan det undersökas hur social 

interaktion skapar olika diskurser i matematikundervisning och vilka konsekvenser 

diskurserna har för lärare och elever (Valero 2004).  
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3.3 Sociomatematiska normer  

Skott m.fl. (2010) refererar till Cobb och Yackels (1996) diskussion angående normer 

och värderingar, som tycks verka på tre nivåer i ett matematikklassrum. De svenska 

definitionerna av nivåerna, som sker i ett socialt perspektiv, är sociala normer i 

klassrummet, sociomatematiska normer och klassrummets matematiska praxis (2010). 

De tre nivåerna av normer är svåra att upptäcka då de formas i interaktion både i och 

utanför klassrum, samt eftersom de synliggörs först när någon bryter mot dem. Sociala 

normer är närvarande i alla klassrum och berör de förväntningar lärare och elever har på 

varandra och undervisning. Sociomatematiska normer skiljer sig från sociala 

klassrumsnormer genom att de är specifikt kopplade till aktiviteter i 

matematikundervisning, exempelvis till vad som anses vara en acceptabel matematisk 

lösning. Dock är det enbart en subtil skillnad mellan sociala normer och 

sociomatematiska normer i ett matematikklassrum, då det är svårt att avgränsa 

skillnaden mellan normerna, eftersom de sociomatematiska normerna är integrerade i de 

sociala normerna (Yackel & Cobb 1996). Nivån klassrummets matematiska praxis 

definierar Cobb och Yackel (1996) specifikt beröra matematikämnets innehåll. Nivån 

handlar om hur lärare och elever agerar i klassrummet angående vad som anses vara en 

gemensam förståelse, utan att ett förklarande argument behövs. Det kan exempelvis 

handla om olika matematiska begrepp och om metoder som används i klassrummet utan 

att deras innebörd eller betydelse behövs definieras (1996). Valero (2004) hävdar att det 

kan anses problematiskt att enbart undersöka ett klassrum eftersom klassrummet då 

isoleras från den sociala arenan och andra kontexter som det ingår i. Men då studiens 

omfång är begränsat tillåts endast en undersökning av klassrummen och inte av deras 

omgivande kontext. Klassrummets matematiska praxis kommer inte heller att diskuteras 

då det saknas underlag i studiens data på grund av annat fokus.  

 

Lärare och elever som ingår i ett matematikklassrum ingår i en kultur kring hur 

matematik används och hur matematikundervisning ser ut. Det vill säga när, vad och 

hur någon matematisk aktivitet sker. Elever har möjlighet att upptäcka vilka 

matematiska aktiviteter som värderas högre än andra genom hur lärare och elever 

samtalar, reagerar och ger respons på aktiviteter. Sociala och sociomatematiska normer 

är inte konstanta, utan förändras under tid beroende på hur samspelet mellan lärare och 

elever ser ut. Även om normerna etableras i interaktion, existerar en asymmetrisk 

relation mellan lärare och elever då det är läraren som har det främsta inflytandet över 

vilka normer och matematiska aktiviteter som accepteras och värderas högt. Likväl 

påverkas normerna av skolans och samhällets syn på matematikundervisning (Yackel & 

Cobb 1996). Normerna kan därmed kopplas samman med Foucaults (1980) 

maktbegrepp, då normerna kan anses skapa olika maktförhållanden i klassrummen.  

   

Yackel och Cobb (1996) ger exempel på olika aspekter av accepterade matematiska 

lösningar, där varje aspekt ses som en sociomatematisk norm. Mathematical basis for 

explanations innebär att elever ger matematiska lösningar/förklaringar, men i sina 

matematiska resonemang påverkas elever av sociala fenomen. Det kan exempelvis bero 

på grupptryck genom att elever ändrar sina matematiska lösningar/förklaringar på grund 

av att andra elever anser att hen har gett en inkorrekt lösning/förklaring. Explanations as 

descriptions of actions on experientially real mathematical object innebär att elever har 

en djupare förståelse för vilka matematiska grunder de bygger sina lösningar på. 

Explanations as objects of reflection innebär att elever har förståelse för sina 

matematiska resonemang och fokuserar på förklaringen till sina lösningar, exempelvis 

för att även andra ska förstå. De elever som befinner sig på den aspekten kan då inta 

lärarens roll. Lärare bör sträva mot att elever ska befinna sig på den sistnämnda 

aspekten eftersom elevers sociala och intellektuella självständighet eftertraktas i 
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läroplaner. Yackel och Cobb menar även på att de elever som har förståelse för det 

specifika klassrummets rådande sociomatematiska normer har en fördel i 

undervisningen eftersom de förstår vad läraren eller elever förväntar av dem (1996).  

 

3.4 Begreppsligt ramverk  

Utifrån avsnitten tidigare forskning och teoretiskt perspektiv har ett begreppsligt 

ramverk skapats för att kunna tolka data och analysera möjliggörandet av elevinflytande 

och elevidentiteter i klassrummen.  

 

Från tidigare forskning koncentrerar vi oss på fokusen och nivåerna från modellen för 

återkoppling, samt de fem olika typerna av återkoppling. Fokusen, nivåerna och de olika 

typerna av återkoppling används för att de i samverkan tolkas synliggöra vilken typ av 

återkoppling lärarna använder.  

 

Utifrån studiens teoretiska perspektiv används begreppen identitet, makt och 

sociomatematiska normer för att kunna beskriva och undersöka den specifika sociala 

kontexter i de tre klassrumen. Det ses ett samband mellan de tre begreppen då de tycks 

samverka och på olika sätt påverka elevinflytandet och elevidentiter som skapas i 

klassrummen. Identitet för att de, enligt Gee (2011a/b), skapas i sociala interaktioner där  

människor, genom agerandet, tar sig an olika identiteter beroende på den sociala 

kontexten. Makt, för att även det, enligt Valero (2004) tycks skapas i en social 

interaktion, samt för att klarlägga hur maktrelationer tycks påverka klassrumsmiljön, då 

enligt Forsberg (2000), är makt synonymt med inflytande, vilket kan möjliggöra 

och/eller begränsa handlingsutrymmet. Sociomatematiska normer då undervisning, och 

de normer som finns i klassrummen, tycks påverkas av hur matematikundervisningen 

utformas genom lärares och elevers förväntningar på varandra i ett socialt samspel (jfr 

Yackel & Cobb 1996).  Begreppen identitet, makt och sociomatematiska normer tycks 

såldes samverka i sociala kontexter, vilket i sin tur bör påverka både lärares och elevers 

agerande i klassrummen.  

 

Som stöd till tolkningen av data anläggs även ett diskursteoretiskt perspektiv som 

metodologiskt verktyg för att kunna finna de tre begreppen och hur de verkar i 

klassrummen. Med hjälp av fokusen, nivåerna, typerna av återkoppling, de tre 

begreppen och det metodologiska verktyget tillåts en analys av lärarnas användning av 

formativ bedömning och huruvida deras återkoppling tycks möjliggöra elevinflytande 

och olika elevidentiteter.   
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 Metod  4

I metodavsnittet presenteras metoderna, vilka är observationer och intervjuer, som valts 

för datainsamling. I avsnittet presenteras även urval, bearbetning och tolkning av data, 

metodologiskt verktyg, etiska överväganden etc.  

 

4.1 Urval  

Urval av lärare har i den här studien gjorts utifrån ett icke-sannolikhetsurval. 

Denscombe (2016) beskriver icke-sannolikhetsurval som där forskare bestämmer urval 

genom ett icke-slumpmässigt val, alltså där intervjupersoner väljs ut med en specifik 

tanke bakom. Ett sätt för forskare att finna sitt urval är att använda ett subjektivt urval, 

vilket innebär att personerna i fråga är specifikt utvalda på grund av deras relevans för 

forskningens syfte (2016). Vi valde att använda oss av ett subjektivt urval eftersom vi 

ville undersöka lärare som säger sig använda formativ bedömning. Inför intervjuerna 

kontaktade vi ett flertal lärare, för att ta reda på om de påstod sig använda 

undervisningsformen, för att därefter välja ut de tre lärare som var specifikt ämnade för 

studien då de uppgav att de använder formativ bedömning. Lärarna som intervjuades i 

studien arbetar i årskurserna 4-6 och har varit verksamma olika länge. 

Intervjupersonernas fiktiva namn i studien är Alex, Kim och Robin. Alex arbetar i en 

femteklass med 20 elever, medan både Kim och Robin arbetar i varsin fjärdeklass med 

20 respektive 22 elever.  

 

4.1.1 Presentation av lektionerna  

Underlaget för studiens data inhämtades ifrån tre matematiklektioner. Alex lektion var 

50 minuter lång. Lektionen inleddes med en genomgång på cirka 15 minuter där hen, i 

helklass, diskuterade massa, längd och volym, som klassen har arbetat med, samt 

vinklar som de nyligen hade påbörjat. Efter genomgången arbetade eleverna 

självständigt i matematikboken. Kims lektion var 40 minuter lång och behandlade 

områdena bråk, volym och vikt. Lektionen påbörjades med en genomgång på cirka 10 

minuter och därefter arbetade eleverna självständigt i sina matematikböcker. Lektionen 

avslutades med en kort repetition på cirka fem minuter, om de tre områdena. Robins 

lektion var 40 minuter lång och handlade om area. Lektionen inleddes med att Robin 

ritade trianglar, rektanglar och kvadrater på tavlan. Sedan bad hen eleverna diskutera två 

och två och skriva ned hur de trodde de skulle räkna ut figurernas area på små 

whiteboard-tavlor som fanns tillgängliga i klassrummet. När eleverna var klara höll de 

upp sina svar och sedan diskuterade de gemensamt de olika lösningarna. Diskussionen 

pågick i cirka 20 minuter och därefter fick eleverna arbeta självständigt i 

matematikboken.  

 

4.2 Datainsamling  

I studien användes kvalitativa metoder då kvalitativa studier är fördelaktiga när forskare 

vill undersöka olika typer av sociala processer i en liten urvalsgrupp (Bjørndal 2007).  

Med hjälp av kvalitativa metoder samlas data in genom ord i form av tal eller skrift, 

genom exempelvis intervjuer och/eller visuella bilder genom exempelvis observationer 

(Denscombe 2016). Vi valde att använda oss av två metoder vilka är intervju och 

observation och för att komplettera metoderna valde vi även att använda oss av 

ljudupptagningar. Data som framkommer av intervjuer, observationer och 

ljudupptagningar ger olika information, som på så sätt ger en mer nyanserad bild av det 

som undersöks (Denscombe 2016). Genom att kombinera metoder får forskare tillgång 

till mer djupgående information från den observerades synvinkel (Bjørndal 2007). I 

följande stycken presenteras metoderna och hur de har nyttjats i studien.  
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4.2.1 Observation  

Denscombe (2016) menar att det finns två typer av observationer. Den ena kallas för 

systematisk observation och den andra kallas för deltagande observation. Den stora 

skillnaden mellan typerna är att den systematiska observationen oftast används i stora 

kvantitativa studier för att undersöka interaktion mellan människor, medan den 

deltagande observationen främst används i kvalitativa studier för att undersöka kulturer 

i specifika sociala grupper (2016).  

 

I studien användes en deltagande observation då kulturen i tre specifika klassrum 

undersöktes. I en deltagande observation är observatören delaktig i den bemärkelsen att 

hen befinner sig i den studerade miljön och är åskådare till händelser som sker, utan att 

själv ingripa, vilket kallas för en skuggande effekt. Det är betydelsefullt för resultatet att 

observatörens närvaro inte påverkar miljön eftersom forskaren vill ha ett naturligt 

fenomen att studera. Dock är observatören känd för sina deltagare då hen har fått deras 

samtycke att genomföra observationen (Denscombe 2016).  

 

Innan en observation genomförs måste observatören ha bestämt sig för hur strukturerad 

observation ska vara. Människors begränsade förmåga att lagra information försvårar 

observationer, men genom att föra anteckningar, exempelvis med papper och penna, 

underlättas redogörelsen för vad som ägde rum under observationen. Det är viktigt att 

observatören gör avgränsningar, alltså bestämmer sitt fokus, för vad hen vill se eftersom 

det är svårt att finna fördelaktiga kategorier i materialet om man inte observerar med 

eftertänksamhet (Bjørndal 2007). Vid observationerna användes papper och penna för 

att kunna föra anteckningar, samt en strukturerad observation med slutna och 

förutbestämda kategorier för vad som skulle observeras.  

  

Inför observationerna skapades ett strukturerat observationsschema för att kunna 

besvara studiens frågeställningar (se bilaga b). I schemat fanns förutbestämda frågor, en 

tom ruta där klassrummet ritades upp, samt utrymme för fältanteckningar. 

Observationsschemat skapades med hjälp av det diskursiva verktyget The Big ”D” 

Discourse Tool, vilket användes för att rama in och ge information om olika sociala 

sammanhang genom att särskilda frågor ställdes i förhållande till den aktuella 

samtalskontexten. Frågorna som ställdes gav information om agerande, interaktioner, 

miljöer, värderingar, normer, objekt, med mera i det undersökta sociala sammanhanget 

(Gee 2011b).  

 

Ljudupptagning  

Under observationerna genomfördes ljudupptagningar, där lärarnas och elevernas 

samtal spelades in. Syftet med ljudupptagningar är att observatörer ska få en insyn i vad 

exempelvis lärare och elev diskuterar, då det är svårt att uppfatta och höra allt som sker 

och sägs under lektioner (Bjørndal 2007). En ljudupptagning av observationerna ansåg 

vi tillförde djupare och bredare data och gav fler perspektiv och synvinklar att 

analysera. Studiens frågeställningar belyser hur lärare använder sig av formativ 

bedömning, hur lärarnas återkoppling ger möjlighet till elevinflytande samt hur elevers 

identitet visar sig vid lärarens återkoppling i matematiken, vilka alla tre handlar om 

interaktion mellan lärare och elever. Eftersom det, som tidigare nämnt, är svårt att 

upptäcka och synliggöra allt som sker i interaktionen under lektionerna, anses en 

ljudupptagning bidra med betydelsefull/värdefull information för att kunna besvara 

studiens frågeställningar.  
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4.2.2 Intervju  

Syftet med intervjuer är att undersöka individers perspektiv på ett specifikt ämne eller 

område, och kvalitativa forskningsintervjuer kan genom ett möte mellan intervjuaren 

och intervjupersonen/er framställa kunskap och förståelse för det fenomen som 

undersöks (Kvale & Brinkmann 2014).  

 

I den här studien har vi valt att använda oss av en semistrukturerad personlig intervju. 

Personlig intervju innefattar en person som skall intervjuas och en intervjuare. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren utgår ifrån en intervjuguide som 

fastställs på förhand. Dock behöver frågorna inte besvaras i en specifik ordningsföljd, 

utan intervjuaren väljer fråga efter den situation som uppkommer. Intervjuaren bjuder 

således in intervjupersonen till att utveckla sina resonemang och svaren tillåts att bli 

djupare (Denscombe 2016). Intervjuaren kan använda sig av olika typer av frågor för att 

få en så givande intervju som möjligt. Frågorna ska vara tydliga och enkla att besvara, 

men en del frågor kan inte bestämmas på förhand, utan är så kallade uppföljningsfrågor. 

En skicklig intervjuare som bemästrar uppföljningsfrågor kan snappa upp väsentliga ord 

och begrepp som intervjupersonen beskriver och sedan ställa följdfrågor (Kvale & 

Brinkmann 2014). Vi förberedde studiens intervjuer genom att skriva en 

semistrukturerad intervjuguide (se bilaga a) där syftet med frågorna var att besvara 

studiens frågeställningar. Syftet var även att forma frågorna så att de skulle leda till 

uppföljningsfrågor.  

 

Ljudupptagning 

Under intervjuerna genomfördes ljudupptagningar för underlätta transkriberingen av 

data, eftersom att det även vid intervjuer, är svårt att uppfatta allt som sägs (Bjørndal 

2007). Vi valde även att spela in intervjuerna eftersom vi ville vara uppmärksamma på 

vad den intervjuade sa då vi ville ställa väsentliga följdfrågor, vilket anteckningar med 

papper och penna hade kunnat tänkas försvåra. 

 

4.3 Bearbetning och tolkning av data 

Efter att observationerna och intervjuerna genomförts bearbetades insamlad data. All 

data transkriberades och material som ansågs irrelevant sållades bort, exempelvis pauser 

och uttryck utan mening (ehm, hm, mm). Vi valde sedan att granska transkriberingarna 

genom att utgå från frågeställningarna, och valde materialet som ansågs relevant och det 

mesta gick att använda. När vi hade bearbetat materialet flertalet gånger sorterade vi det 

i rubriker och sedan påbörjade vi analysen. I analysen använde vi det begreppsliga 

ramverket och ett metodologiskt verktyg som stöd för att kunna besvara studiens 

frågeställningar.   

 

För att kunna tolka insamlad data användes diskursanalys som metodologiskt verktyg. 

En gemensam faktor för diskurser är föreställningen om att texter i samhället anses vara 

socialt konstruerade genom samspel mellan människor och dess kultur (Holmberg & 

Ohlsson 2012). Genom att analysera diskurser ges därmed en möjlighet att se vilka 

sociala mönster som verkar i samhället (Winther Jørgensen & Phillips 2000). För att 

definiera begreppet diskursanalys refererar vi till Parkes (2005) verk Qualitative 

Psychology: Introducing Radical ur Kvale och Brinkmann (2014), där Parke definierar 

teorier kring diskurser enligt följande citat: ”[e]n ideologi är en organiserad samling 

idéer, och diskursanalysen försöker ta reda på hur den skapas och fungerar i praktiken. 

Den studerar hur språket används för att skapa, bevara och förstöra olika sociala band 

och är i linje med den postmoderna föreställningen att människans värld är socialt och 

språkligt konstruerad […]” (2014:272). 

 



 

14 

 

Utifrån det metodologiska verktyget diskursanalys valdes Gees (2011b) verktyg The 

Identities Building Tool för att kunna bearbeta och tolka transkriberingarna och 

fältanteckningarna. Med hjälp av verktyget kan frågor ställas som undersöker hur talare 

i en samtalskontext skapar identitet och positionerar varandra genom det som sägs 

(2011b). Med hjälp av Gees verktyg skapades frågor som passar studien. Frågorna som 

användes under analysprocessen var: hur positionerar lärarna eleverna med sin 

språkanvändning, på vilket sätt erbjuder lärarna eleverna att prata och agera, hur 

interagerar läraren och eleverna med varandra och vilken identitet bjuder lärare in elever 

att ha? 

 

Med hjälp av verktyget The Identities Building Tool och det begreppsliga ramverket 

kunde vi synliggöra sociala mönster i klassrummen och identifiera hur lärarna använde 

formativ bedömning, på vilket sätt lärarnas återkoppling möjliggjorde elevinflytande, 

samt hur lärarens återkoppling positionerade eleverna i olika identiteter. Identiteterna 

kan i sin tur tolkas leda till olika grad av elevinflytande.  

 

4.4 Etiska övervägande 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att forskning som innefattar människor och deras 

integritet påverkas av etiska och moraliska ställningstaganden. Inom kvalitativ 

forskning kan det uppstå problematik då forskaren både vill erhålla kunskap, men 

samtidigt upprätthålla etisk omsorg för undersökningens deltagare (2014). Vi har valt 

att ta utgångspunkt från Vetenskapsrådet (2002) samt Kvale och Brinkmann (2014) när 

det gäller studiens etiska överväganden. En central del i etiska övervägande är 

individskyddskravet, vilket innebär att forskare tar hänsyn till individen genom att inte 

på något vis utsätta dem för fysiska eller psykiska påföljder av ett deltagande i en 

studie. I Vetenskapsrådet (2002) preciseras individskyddskravet till fyra krav, vilka 

benämns som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I följande stycken ges en beskrivning om vad varje krav innebär och 

hur vi tar ställning till dem i studien. 

 

Informationskravet innebär att forskare underrättar studiers deltagare om vad det 

innebär att delta i undersökningen, det vill säga kraven på deltagaren, samt att de har 

rätt till att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att medverkande i 

forskningsstudier skall ge sitt godkännande att delta. Samtyckeskravet går hand i hand 

med informationskravet och att de medverkande måste ge sitt godkännande i form av en 

underskrift, via ett samtyckebrev/missivbrev (Vetenskapsrådet 2002), och därför 

skickade vi ut ett missivbrev till lärarna och till elevernas vårdnadshavare som var 

tänkta att delta i intervju, observation och ljudupptagning. I brevet förklarade vi vad 

syftet med studien var, att intervjun och observationen skulle spelas in, samt att 

medverkan var frivillig (se bilaga c & d). I brevet fick alla deltagare möjlighet att ge sitt 

godkännande eller icke godkännande till att medverka i undersökningen.  

 

Även Kvale och Brinkmann (2014) diskuterar informationskravet och samtyckeskravet, 

men de använder definitionen informerat samtycke. Likt Vetenskapsrådet anges det att 

deltagarna för en studie ska informeras vad syftet med studien är, hur studien är upplagd 

och vilka konsekvenser det finns med att delta i studien. Alla deltagare ska delta 

frivilligt och har rätt att dra sig ur. Det ska även framgå vem som får tillgång till 

studiens material, alltså hur materialet ska hanteras och om det ska publiceras. För 

publicering av material måste alla parter ha undertecknat sitt samtycke (2014). 

 

Konfidentialitetskravet innebär att den medverkades personliga uppgifter ska behandlas 

anonymt, exempelvis att personens namn avidentifieras genom fiktiva namn. Individens 
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uppgifter ska inte på något vis kunna identifieras och inte heller dess arbetsplats etc., 

om inte samtycke har getts (Vetenskapsrådet 2002). Vi anser att vi motsvarar 

konfidentialitetskravet eftersom vi använde oss av fiktiva namn på både lärare och 

elever, så att det inte går att identifiera medverkande. Nyttjandekravet innebär att 

informationen som framkommer enbart ska används för studiens syfte och inte till 

någon annan forskning eller dylikt (Vetenskapsrådet 2002). Data från observationer och 

intervjuer används enbart för den här studiens syfte och vi anser därigenom uppfylla 

nyttjandekravet.  

 

Kvale och Brinkmann (2014) redogör för konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, 

men anger det som endast konfidentialitet. De menar att konfidentialitet handlar om att 

deltagarna i en studie gemensamt bestämmer för hur data som frambringas i en studie 

ska vara tillgänglig eller inte. Exempelvis ska identifierbar data inte avslöjas om en 

person inte har gett sitt godkännande, för att skydda deltagarens integritet (2014). 

 

4.5 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet  

Trovärdighet 

En studie anses vara trovärdig när forskare återger insamlad data på ett korrekt och 

verklighetstroget sätt. Om forskare spenderar lång tid på sin undersökta arena ökar 

trovärdigheten då forskaren kan anses bli en del av den naturliga miljön som undersöks. 

Det här anses fördelaktigt för observationer eftersom forskaren har chans att observera 

gruppens vardag utan att påverka den (Denscombe 2016). Då den här studien var 

tidsbegränsad hade vi ingen möjlighet att genomföra fältstudier under en längre period. 

Därför valde vi att använda oss av respondentvalidering, vilket enligt Denscombe 

(2016) innebär att studiens respondenter får tillgång till transkriberingen av 

observationen för att kunna godkänna att den speglar individens verklighet. 

 

Även vid kvalitativa intervjuer är trovärdigheten viktig då forskares delaktighet kan 

påverka insamlad data. Exempelvis är det viktigt att forskaren/intervjuaren inte styr och 

tolkar intervjun i förutbestämd riktning då syftet med intervjun är få respondentens syn 

på kunskap kring ett specifikt fenomen (Kvale & Brinkmann 2014). När intervjun hade 

transkriberats skickades även en respondentvalidering, så som vid observationen.   

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet innebär att en studie kan upprepas av en ny forskare som kan leda till 

samma resultat (Denscombe 2016). Vi anser att studien kan upprepas genom de metoder 

vi valde, men vi tror det blir problematiskt att få samma resultat, därför att vi använde 

diskursanalys som metodologiskt verktyg för att tolka insamlad data. Vi anser att skolan 

är en komplex miljö att undersöka eftersom den är i ständig rörelse och förändring och 

likaså är diskurser.         

 

Överförbarhet                      

Enligt Denscombe (2016) är det problematiskt att betrakta kvalitativa studiers resultat 

som rätt eller fel eftersom det baseras på individens upplevelser och tolkningar kring 

olika fenomen. Kvalitativa studier är även ofta begränsade i den faktorn att få 

respondenter deltar och möjligheten att generalisera resultatet försvåras. Denscombe 

(2016) refererar till Yvonna Lincoln och Egon Gubas (1985) verk Naturalistic inquiry 

där det anges av överförbarheten i en studie avgörs av individen som läser studien. 

Individen bedömer alltså om hen kan realisera studiens resultat i liknande fall, eller inte 

(2016).  
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 Resultat och Analys  5

I avsnittet resultat och analys bearbetas studiens tre frågeställningar utifrån det 

empiriska materialet. Den första frågeställningen behandlar hur lärarna nyttjar formativ 

bedömning och återkoppling. Med stöd från materialet, som synliggörs i den första 

frågeställningen, går vi sedan över till den andra frågeställningen där vi redogör för hur 

lärarnas användning av återkoppling möjliggör elevinflytande. Med utgångspunkt ur 

resultat och analys från de sekundära frågeställningarna kommer vi avslutningsvis 

presentera den tredje frågeställningen, vilken redogör för vilka elevidentiteter som 

möjliggörs genom lärarnas återkoppling.   

 

5.1 Hur använder lärare, som säger sig arbeta med, formativ bedömning i sin 

matematikundervisning?  

Under den första frågeställningen presenteras två rubriker med en separat analys. Det 

empiriska materialet är hämtat från intervjuerna, observationerna och 

ljudupptagningarna och behandlar lärarnas syn på formativ bedömning och 

återkoppling.   

 

5.1.1 Vad lärarna beskriver är syftet med formativ bedömning 

Följande resultat är enbart hämtat från de tre intervjuerna.  

 

Alex förklarar att hens syfte med att arbeta med formativ bedömning är att leda sina 

elever framåt, för att de ska kunna nå målen. Det här synliggörs när Alex säger: 

”eftersom jag vill att alla elever ska nå målen och då alla delar i matematiken 

återkommer så försöker jag hålla delarna levande för eleverna, vilket jag anser är mitt 

framåtsyftande fokus och mål med undervisningen”. Alex vill få sina elever att nå så 

långt som möjligt efter sin egen förmåga, vilket hen uttrycker: ”istället för att enbart 

fastna i någon utav delarna och i nuet försöker jag blicka framåt, det är viktigt och min 

skyldighet så att eleverna når målen”.  

Kim anger att hens syfte att arbeta med formativ bedömning är att: ”jag och eleverna 

ska ha koll på vart vi ska, men det är jag som måste leda dem fram”. Hen utgår ifrån 

vart eleverna befinner sig rent kunskapsmässigt, så att eleverna har koll på hur de ligger 

till, för att sedan kunna se hur de kan förbättras. Kim förklarar även att: ”jag använder 

mig främst av formativ bedömning för att eleverna ska få insikt i deras kunskaper och 

för att visa dem att de har/eller kan utvecklas. Om man bara pratar om nuet kanske man 

aldrig blir nöjd över det man har presterat hittills. De behöver se resan”.  

Robin säger att hens syfte att arbeta med formativ bedömning är: ”att veta vart vi ska, 

alltså jag och eleverna. Eleverna behöver se hur och om de har utvecklats för att kunna 

sträva högt och framåt. Jag tittar så långt som på nians mål och krav, inte bara sexans. 

Det är mitt ansvar att se till att eleverna lyckas”. Robin anser också att det är viktigt att 

befästa grunder och baskunskaper för att eleverna ska kunna utvecklas, främst genom 

diskussioner där de får jämföra lösningar och strategier och därmed lära sig av varandra. 

Robin förklarar att: ”det är viktigt att eleverna samarbetar och att eleverna får se nyttan 

med vad man gör under matematiklektionerna, vilket inte alltid är enkelt, men det är 

något som jag hela tiden stävar emot”.  

 

Analys 
Lärarnas definitioner av syftet med formativ bedömning påvisar att 

undervisningsformen ska stötta elevers kunskapsutveckling, vilket kan relateras till 

Holmgrens (2010) och Wiliams (2010) definition av formativ bedömning. Definitionen 
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är att undervisning ska stötta elevers avstånd mellan nuvarande kunskaper och inlärning 

av nya kunskaper.  

 

Lärarnas beskrivningar om vad syftet med formativ bedömning är speglar även 

Björklund Boistrups (2013) tre definitioner av fokus på återkoppling, vilka benämns 

som, målinriktad återkoppling, återkoppling och framåtriktad återkoppling. Det här för 

att lärarna anser att de använder formativ bedömning genom att blicka framåt på målen, 

fokuserar på det eleven har gjort/gör, samt på vad som är nästa steg i processen (2013). 

Hattie och Timperley (2007) menar på att de tre typerna av fokus av återkoppling bör 

samverka för att en så effektiv inlärning som möjligt ska ske, vilket samtliga lärare 

uttrycker är viktigt i deras undervisning. Lärarnas förklaringar till syftet av 

användningen av formativ bedömning kan tolkas spegla en rådande diskurs i skolans 

värld där undervisningsformen förväntas vara en del av undervisningen (jfr Skolverket 

2015).  

 

Normer och makt  

Då lärarna strävar efter att eleverna ska nå målen och ha koll på vart de ska kan en 

social norm urskiljas, angående vad som leder till kunskapsutveckling hos elever, vilken 

är användningen av framåtriktad och/eller målinriktad återkoppling. I relation till det 

här anger Lgr11 följande: ”den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll […]” 

(Skolverket 2011:8). Den sociala normen i klassrummen och lärarnas syn på 

återkoppling kan tänkas bero på att Lgr11 är ett målinriktat maktmedel vilket begränsar 

lärarnas handlingsutrymme. En annan tänkbar faktor till användandet av framåtriktad 

och målinriktad återkoppling kan tänkas bero på samhällets syn på 

matematikundervisning, vilket också kan forma normer i klassrummet.  Valero (2004) 

menar på att matematik är en kunskap av makt i många samhällen och en viktig och 

önskvärd kunskap för alla medborgare (2004). Om matematiska kunskaper anses vara 

synonymt med makt kan det förklara varför den framåtriktade och målinriktade 

återkopplingen syns och speglar de tre klassrummen som sociala normer.  

 

Lärarnas ställningstagande att det är deras ansvar och skyldighet att eleverna ska 

utvecklas så långt möjligt genomsyrar de tre intervjuerna, vilket kan knytas samman 

med Forsbergs (2000) begrepp makt som dominans, där det ena parten har makt över 

den andre parten, det vill säga lärare och elev. Det här kan även härledas till att, trots att, 

elever ska ha inflytande i undervisningen är det lärarens ansvar att planera och 

genomföra undervisning, inte elevers (Björklund & Grevholm 2012). I forskning kring 

formativ bedömning, för att elever ska nå kunskapsutveckling, anses en viktig del vara 

att elever är delaktiga i undervisningen (jfr Jönsson 2011 och Wiliam & Leahy 2015). I 

lärarnas beskrivningar går det dock inte tyda att eleverna har inflytande över sin 

kunskapsutveckling utan de hävdar att det är deras ansvar att eleverna når målen. Det är 

lärares ansvar att se till att elever når skolan mål, men eftersom forskning kring formativ 

bedömning anser att elever ska vara delaktiga i sin utveckling kan lärarnas tolkningar 

betraktas problematiskt då eleverna inte tycks få ta något vidare ansvar.   

 

5.1.2 Återkoppling  

Resultaten är hämtade ifrån intervjuerna, observationerna samt ljudupptagningarna.  

 

Sammanfattningsvis ses det att alla lärare använde sig av matriser vid deras skriftliga 

återkoppling. Vid intervjuerna förklarade lärarna hur matriserna ser ut och används, 

vilka liknade varandra. Alla tre lärare konkretiserar kunskapskraven i matrisen och 

påvisar om eleverna har uppnått målen för arbetsområdet eller inte. Lärarna skriver även 

en kort kommentar om elevens utvecklingsmöjligheter. 
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Gemensamt för lärarna är även att de uttrycker vikten av en god klassrumsmiljö och 

goda relationer till eleverna, för att återkoppling ska möjliggöras. Följande tre citat visar 

på tre exempel från intervjuerna angående hur eleverna respekteras och accepteras i 

klassrummen: ”jag vill att alla kommer till tals, det är okej att svara fel och försöka. Jag 

uppmuntrar gärna alla att svara, om exempelvis bara två håller upp handen säger jag 

typ: oj, jag tror nog många fler än två kan det här svaret” (Alex), ”jag vill att alla elever 

ska känna sig trygga klassrummet och med att få hjälp, jag vill att alla ska komma till 

tals, exempelvis om någon har väldigt svårt för matematik och att läsa, då läser jag extra 

noga med ett enklare språk för att hjälpa dem” (Kim) och ”min strategi är att använda 

glasspinnar med elevernas namn på för att ge ut ordet, för att alla ska få chansen att 

komma till tals. Men vill inte en elev svara eller om dom svarar fel så är det också okej, 

men jag försöker gå tillbaka till dem senare” (Robin).   

 

Alex  

Under intervjun säger sig Alex använda återkoppling på gruppnivå genom att ha en kort 

genomgång under varje matematiklektion. Hen säger också: ”jag låter eleverna 

diskutera öppet och fritt under mina genomgångar och finns mest till för stöttning och 

jag styr samtalet i önskvärd riktning”. Återkoppling på individnivå säger sig Alex 

använda främst för att kunna följa och stötta elevernas utveckling och förklarar att: ”i 

matten ger jag den främsta formativa bedömningen skriftligt med en matris efter ett 

arbetsområde, då områdena återkommer gång på gång. Jag tycker det fungerar bra och 

att eleverna drar nytta av matriser då de tydligt ser vad målen är och vad de behöver 

arbeta vidare med. Matrisen sätts sedan in i en pärm”. Alex säger även att:  

 
Däremot är en vanlig formativ bedömning att man vill leda dem framåt och 

kunna hjälpa dem vad de behöver tänka på. Det gör jag ju fortlöpande under 

alla lektioner. Märker jag att eleverna upprepar samma misstag i exempelvis 

uppgifter, stenciler och prov så kommer jag prata med eleven. Då räcker inte 

enbart en skriftlig återkoppling från matriserna. Istället vill jag då förklara det 

för elev och se så den verkligen har förstått det jag menar…  

 

Under observationen och ljudupptagningen, när Alex hade sin genomgång, förväntades 

eleverna räcka upp handen och vänta på sin tur för att få återkoppling. Småprat tilläts, 

men de elever som störde eller pratade om annat tillrättavisades. Alex ställde frågor 

som: ”vad jobbade vi med igår? vad betyder det här? är det någon som vet vad det blir? 

vad heter detta på mattespråk?” När sedan eleverna svarade på frågorna använde hen 

återkoppling som: ”mh, ja precis, bra, upprepar det eleven sagt, hur tänker du? hur 

kunde du veta det? hur tänkte du för att komma fram till det? är det någon annan som 

har en tanke/kommentar kring detta?”. Eleverna tilläts diskutera tillsammans och de 

flesta elevernas svar tycktes fokusera på matematiskt innehåll, men de gav sällan en 

förklaring till sina lösningar, exempelvis genom att enbart säga: ”det blir 10 hekto”. Tre 

elever gav djupare matematiska förklaringar, genom att exempelvis säga: ”ett halvt kilo, 

alltså 0.5 kilo, blir fem hekto då tio hekto blir ett kilo”. Alex uppmärksammade de här 

eleverna genom att hen refererade tillbaka till deras förklaringar under genomgången. 

Två elever gav inte egna svar, utan höll med om de till synes ”duktiga” elevernas 

lösningar/förklaringar.  

 

När Alex gav återkoppling på individnivå sågs ett återkommande mönster, från 

observationen och ljudupptagningen, för att återkoppling skulle möjliggöras. Även nu 

krävdes handuppräckning för att eleverna skulle få återkoppling och de som ropade rätt 

ut ignorerades, eller tystades ner, och fick vänta längre på sin tur. Alex cirkulerade i 

klassrummet och eleverna fick återkoppling en relativt likvärdig tid, där tidspannet för 
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återkoppling varade mellan 15 sek till en minut. Alla som räckte upp handen fick 

återkoppling, förutom fyra elever som inte räckte upp handen.  

 

När Alex gav återkoppling till eleverna stod hen bredvid dem och sa sällan svaret rakt 

ut, utan tycktes använda en strategi, där hen gav ett liknande exempel på en uppgift. Det 

tycktes heller inte spela någon roll vilken strategi/förklaring eleven använde sig av utan 

när eleven sa det rätta svaret gav hen kort återkoppling. Alex korta återkoppling såg 

överlag ut på följande vis: ”bra, bra + namn, precis, ja men precis”. Den här strategin 

ses i följande konversation om en uppgift som behandlade massa och enhetsomvandling 

från gram till kilo:  
 

 Elev: Jag fattar inte här… 

 Alex: 300 gram, hur många kilo blir det? 

 Elev: 0.03 kilo tror jag.  

 Alex: 0.03 kilo?  

 Elev: Eh, ett gram är 0.01 kg, eller nej…  

 Alex: Om vi hade gjort om det till hekto istället?  

 Elev: 3 hekto?  

Alex: 3 hekto är lika mycket som 300 gram, om det hade stått 3 hekto, hur 

många kilo hade det blivit då?  

 Elev: 0.3? Så det blir samma sak?  

 Alex: Precis. Bra! 

Kim 

Vid intervjun säger sig Kim att hen använder återkoppling på gruppnivå genom att 

repetera och ha genomgångar i helklass där hen för diskussionerna, då hen anser att 

elevernas kunskaper befäst bättre på så vis. Hen menar också att: ”det är viktigt att ha en 

kort genomgång både i början och slutet av en lektion för att kunna sammanfatta och 

göra eleverna medvetna om vad de har arbetat med”. Kim strävar mot att eleverna ska 

kunna föra diskussioner under genomgången, men säger att de i nuläget inte är mogna 

för det. Kim beskriver även att hen vill ge mer individanpassad återkoppling, men 

förklarade att: ”det är svårt att ge muntlig och skriftlig återkoppling och få eleverna att 

dra nytta av den då klassen är stökig och mycket av tiden går åt att släcka bränder 

istället för att ge den återkoppling jag vill”. Kim berättade att hen ändå försöker ge 

återkoppling genom olika strategier och att i början av ett nytt område låter hen eleverna 

skriva ned vad de kan om ett par begrepp, för att sedan ta fram dem i slutet av området 

och återigen fråga eleverna vad de kan. Kim beskrev ytterligare en strategi för att ge 

återkoppling, som hen använder sig av när tid ges, vilken ses i följande citat:  

 
Ibland innan de går ut på rast får de en post it lapp där de exempelvis ska 

skriva vad area är, och så skriver de svaret. Då kan man sen samla ihop dem, 

och så kanske man märker oj här har de inte fattat någonting om det vi 

pratade om. Eller oj, här har de faktiskt koll. Så att man kan stämma av rätt 

enkelt ibland…  

 

Efter varje område ger Kim eleverna skriftliga kommentarer genom en matris där det 

står områdets mål, vilken nivå eleverna har presterat på och vad de ska tänka på. 

Matrisen sätts sedan in i elevernas IUP-pärmar. Med hjälp av matrisen förklarade Kim 

att: ”jag får kontroll över hur eleverna ligger till, trots läget i klassrummet, rent 

kunskapsmässigt och märker om de har förståelse för området eller inte. Jag ser att 

många elever drar nytta av matriserna, dock känner jag att inte alltid att de tar till sig 

återkopplingen så mycket som jag skulle vilja”.  
 

Under observationen och ljudupptagningen fick eleverna under genomgång räcka upp 

handen för att svara på frågor. Endast de elever som räckte upp handen fick svara och 

de som pratade, trots att de inte hade ordet, tystades ner. Kims frågor fokuserade främst 



 

20 

 

på begrepp, exempelvis: ”vad är det vi jobbar med just nu? vad kan volym vara för 

något? vad menar man med det? vad finns det mer för enheter inom volym? vad 

behandlar det här området mer än volym?”. När sedan eleverna svarade på frågorna 

använde hen återkoppling som: ”mm & upprepar vad de säger, absolut, vikt, kg, ton-

japp det är också vikt, bråk ja, absolut bra tack”. Enbart en uppgift diskuterades där en 

elev fick komma fram och lösa ett bråktal på tavlan. Diskussionen om uppgiften tycktes 

handla om andra saker än matematik och det tog lång tid för eleven att presentera sin 

lösning.  

 

När Kim gav individuell återkoppling användes också handuppräckning. Ingen elev 

ropade rakt ut att de ville ha hjälp, men de som var för högljudda tystades ner. Kim 

cirkulerade i klassrummet och eleverna fick återkoppling en relativt likvärdig tid, där 

tidspannet för återkoppling varade mellan tre till fyra minuter, förutom en elev som fick 

återkoppling i cirka en minut. Dock fick inte alla elever som räckte upp handen 

återkoppling, utan endast fem elever. Kims tycktes främst använda en strategi för att ge 

individuell återkoppling. Strategin var att sätta sig bredvid eleven, för att sedan läsa upp 

uppgiften högt, eller att be eleven att läsa den. Kim försökte sedan bryta ner uppgiften i 

mindre steg, hen nöjer sig sedan inte med ett kort svar av eleven utan ville att eleven 

visade förståelse för sin uträkning. I följande citat läser först eleven upp uppgiften som 

behandlade kilo och hekto:  

 
Kim: Precis, hur mycket väger bananerna, svara i kilogram och gram.  

Elev: Det vet väl inte jag? 

Kim: Nej men vi kollar, vad står det bredvid bananbilden?  

Elev: Hur många kilogram?  

Kim: Om vi kollar här?  

Elev: Jaha,150?  

 Kim: Kolla igen 

Elev: Jaha ojdå 1500.  

Kim: Precis 1500 gram, så ska vi svara i kilo och i gram. Hur många kilo är 

det?  

Elev: Ett…två kilo…nej? 

Kim: *tyst* 

Elev: Hmm…men jaha, ett kilo och 500 gram.  

Kim: Ja, 1 kilo och 500 gram, bra och då skriver man det... 

Elev: Vänta!…1 kg…hur mycket, är det gram?  

Kim: Ja 

Elev: 500 gram.  

Kim: Vi provar igen. Om det istället hade stått 2800 gram, hur mycket hade 

bananerna vägt i kilo och gram då? 

Elev: Ehm…*tyst en stund* två kilo och 800 gram?  

Kim: Bra, hur visste du det?  

Elev: ja, jag tänkte att 2000 gram är två kilo och sedan gram 800… 

Kim: För hur många gram är ett kilo? 

Elev: tusen  

Kim: Bra! Någon mer fråga? 

Elev: Tror inte det… 

Kim: Bra då kan du försöka likadant på nästa uppgift.  

 

Citatet belyser hur Kim ger återkoppling på individnivå.  

 

Robin  
Vid intervjun berättar Robin att hen främst använder diskussioner under sina 

genomgångar. Hen låter eleverna ofta diskutera två och två eller i grupper för att finna 

olika lösningar på uppgifter, för att sedan diskutera lösningarna i helklass. Robin säger: 

”jag vill inte ge eleverna för mycket återkoppling, utan jag vill att eleverna själva ska 
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finna svaren, men finns där som stöttning. Jag anser att eleverna lär sig av varandra och 

att det är gynnsamt för dem att få diskutera med olika kamrater som är på olika nivåer”.  
 

Robin beskriver även att: ”jag vill arbeta med individuell återkoppling för att stötta 

eleverna framåt, men i och med tidsbegränsning blir den viktigaste återkopplingen den 

som sker i helklass och genom matriser”. Robin förklarar vidare att: ”jag använder 

matriserna för att ge eleverna skriftlig återkoppling på deras resultat och 

utvecklingsmöjligheter, istället för att ge dem långa kommentarer på prov/diagnoser. I 

matriserna finns även de mål vi arbetat mot nedskrivna och vi samlar dem i en enskild 

mapp. Jag tycker att det fungerar bra och eleverna verkar nöjda”. Robin förklarar att hen 

även ger muntlig återkoppling genom att cirkulera i klassrummet och genom att 

använda sig av så kallade exil tickets eller små whiteboard-tavlor. Under eller efter 

lektioner får eleverna emellanåt skriva på små lappar eller på whiteboard-tavlor olika 

uträkningar och lösningar, hur de upplever lektionen, vad de har lärt sig, samt hur deras 

egen prestation har sett ut. Robin beskriver att: ”genom dessa strategier får jag tillgång 

till elevernas nuvarande läge/nivå och kan därefter ge dem återkoppling som jag tror 

behövs för att de ska nå målen”.  

 

Under observationen och ljudupptagningen lät Robin eleverna två och två diskutera 

lösningar på ett par uppgifter som hen hade ritat upp på tavlan. Sedan lät Robin paren 

lösa uppgifterna på de små whiteboard-tavlorna. När eleverna var färdiga fick de i tur 

och ordning beskriva sina lösningar för klassen och Robin skrev upp alla lösningarna på 

tavlan. De flesta elever väntade på sin tur, men de elever som pratade rakt ut när någon 

annan presenterade tystades ner. När eleverna gav sina svar svarade Robin endast med 

ett okej. När alla eleverna hade presenterat sina lösningar ställde Robin frågor som 

exempelvis: ”vilken lösning är smartast? hur har ni fått fram detta svar? vilken lösning 

tycker ni är bäst?”. Därefter fick eleverna återigen diskutera i par om vilken lösning som 

de anser är smartast. De flesta eleverna tyckte att ett pars lösning var bäst och Robin gav 

slutligen sin version på de matematiska lösningar som hen ansåg vara mest effektiva, 

vilka inga elever hade presenterat fullt ut.   

 

När Robin gav återkoppling till eleverna vid enskilt arbete användes en strategi där hen 

gick runt till alla elever och kontrollerade om de ville ha hjälp eller inte. Eleverna räckte 

aldrig upp handen då Robin på förhand hade sagt till att hen skulle ge återkoppling på 

det sättet. Det här bidrog till att alla elever fick återkoppling en gång och tidspannet för 

återkopplingen varierade mellan 30 sek till två min. När Robin gav eleverna 

återkoppling på uppgifter som berörde area ställde hen öppna frågor som ”så här kan du 

göra, men så här kan du också göra, eller vad händer om du gör så här? vilket av dem 

två passar bäst? ska vi prova två olika sätt?” 

 

Robins sätt att ge återkoppling till eleverna ses i följande citat när en elev ska ge olika 

exempel på rektanglar med arean 24 kvadratcentimeter:  

 
 Elev: Hur ska jag räkna här?  

 Robin: Har du något förslag på hur du kan göra?  

 Elev: Nja… om man hade haft 25 hade man kunnat ta fem gånger fem.  

 Robin: Ja precis, hur räknar du för att komma fram till det?  

 Elev: Gånger?  

 Robin: Ja precis, multiplikation, men då fick du en kvadrat?  

 Elev: Ja…  

 Robin: Nu ska vi ha rektanglar, hur ser en rektangel ut?  

 Elev: Den har olika sidor…  

 Robin: På vilket sätt är de olika?  

 Elev: Den ena sidan är längre än den andra?  



 

22 

 

 Robin: Ja. Vad skulle vi göra nu?  

 Elev: *läser igen* … rita olika rektanglar med 24 kvadratcentimeter?  

 Robin: Yes, hur skulle du kunna göra då?  

 Elev: Kanske gånger? 24…6 gånger 4 är 24?  

Robin: Ja, finns det något annat räknesätt du kan använda än multiplikation? 

Elev: Nej jag vet inte… dela? 

 Robin: Ja prova med division?  

 Elev: 24 delat på… 2…12?  

Robin: Ja, rita hur de ser ut i boken. Fundera om du kan hitta någon mer, gör 

sedan likadant i uppgift b och c, prova de sätt du kan komma på!  

 

Analys  

Skriftlig återkoppling              

Resultatet från intervjuerna visar att lärarna ger skriftlig återkoppling främst via 

matriser, men det påvisar inte vilken typ av fokus lärarna använder eftersom inga 

matriser samlades in för analys. Då lärarna anger att deras matriser innehåller 

kommentarer om utvecklingsmöjligheter kan deras skriftliga återkoppling anses kunna 

knytas an till en av Jönssons (2011) och Wiliams (2010) fem typer av återkoppling. 

Typen är moderate formative assessment, vilken innebär att elever får reda på sitt 

resultat/betyg med några kommentarer eller förklaringar samt några specifika förslag till 

förbättring. Lärarnas skriftliga återkoppling kan även relateras till Jönsson (2011), 

Wiliam och Leahys (2015) syn på återkoppling: här är du nu, hit ska du och hur tar du 

dig dit som anses skapa en effektiv inlärning. 

Dock kan användandet av matriser problematiseras eftersom lärarna anger att de arbetar 

formativt. Sadler (1989) anger att summativa bedömningar innebär ett summerande 

omdöme av något, exempelvis förmågor under ett specifikt tillfälle, medan formativa 

bedömningar är pågående bedömning (1989). Då lärarna anger att matriserna sätts in i 

en pärm innan ett nytt område påbörjas framgår det inte hur eleverna tar sig till och 

arbetar med matrisernas innehåll fortlöpande. Användandet av matriser kan därmed 

tolkas som summativt, snarare än formativt.   

Muntlig återkoppling                    

Det är problematiskt att analysera lärarnas återkoppling på gruppnivå, utifrån Hatties 

och Timperleys (2007) modell eftersom den är anpassad till individnivå. Dock kan 

resultatet, från intervjuerna, observationerna och ljudupptagningarna tolkas som att när 

lärarna ger återkoppling på gruppnivå använder de sig av fokusen målinriktad 

återkoppling och återkoppling då de diskuterar aktuella mål och uppgifter för respektive 

område, fastän i olika utsträckning och då lärarna kommenterar, oftast med beröm, 

elevernas svar. Dock kan även lärarna delvis anses använda framåtriktad återkoppling 

när de ifrågasätter elevernas lösningar genom exempelvis säga: ”hur tänkte du för att 

komma fram till det” (Alex), ”vad menar man med det?” (Kim) och ”hur har ni fått fram 

detta svar” (Robin). Däremot följer lärarna inte upp elevernas motivering mer än att 

berömma eller gå vidare och de utmanar sällan/aldrig elevernas matematiska tänk. Trots 

att lärarna inte tycks följa upp elevernas matematiska förklaringar och lösningar, på 

gruppnivå, kan Alex och Kim tolkas ge återkoppling på nivån processer, då de 

diskuterar uppgifter och eleverna får förklara hur de har löst uppgiften. Robin kan tolkas 

använda återkoppling på nivån självreglerande, då hen låter eleverna diskuterar olika 

strategier och lösningar (Björklund Boistrup 2013).  

 

I intervjuerna säger sig lärarna använda varierad muntlig återkoppling på individnivå, 

och resultatet från observationerna och ljudupptagningarna visar att Alex och Kims 

muntliga återkoppling främst fokuserar på återkoppling då deras återkoppling fokuserar 

på att elever ska genomföra uppgifter här och nu. Robin tycks däremot använda både 
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återkoppling och framåtriktad återkoppling då hen fokuserar på uppgiften och hur 

eleven kan utveckla sitt matematiska tänk i kommande uppgifter (jfr Björklund Boistrup 

2013). Enligt resultatet ger Alex återkoppling på den nivån som kallas för procedurer 

med litet matematikinnehåll, vilken handlar om hur väl en uppgift har genomförts, 

eftersom hen fokuserar på korrekta svar. Kim ger återkoppling på nivån processer, 

vilken innebär mer specifikt om vilka processer som har lett fram till en uppgifts 

resultat, då hen vill att eleverna ska förstå sina lösningar. Robin ger återkoppling på 

nivån självreglerande, vilken handlar om elevers strategier för att nå det uppsatta målet, 

eftersom hen vill att eleverna både förstår och kan motivera sina lösningar (jfr 

Björklund Boistrup 2013).   

Lärarnas muntliga återkoppling på individnivå kan även kopplas till Jönssons (2011) 

och Wiliams (2010) fem typer av återkoppling. Resultatet visar att Alex använder 

weaker feedback only, då hen exempelvis enbart säger ”precis. Bra!” när en elev har gett 

ett korrekt svar. Kim använder sig av typen feedback only, när hen exempelvis säger: 

”Vi provar igen. Om det istället hade stått 2800 gram, hur mycket hade bananerna vägt i 

kilo och gram då?”. När eleven redan har gett ett korrekt svar på uppgiften tycks Kim ge 

den här kommentaren för att kontrollera att eleven har förstått. Robins påvisar 

användningen av moderate formativ assessment, eftersom hen ber eleven motivera sin 

korrekta lösning, samt ger förslag på förbättringar, exempelvis genom att säga: ” Ja, 

finns det något annat räknesätt du kan använda än multiplikation?”  

Normer och makt  

Följande utgår vi från två av nivåerna av normer som Skott m.fl. (2010) diskuterar, 

vilka är sociala normer i klassrummet och sociomatematiska normer, med koppling till 

maktbegreppet.   

Sociala normer i klassrummet                    

Enligt resultatet går det att urskilja olika sociala normer i de tre matematikklassrummen. 

En gemensam norm i Alex och Kims klassrum är att eleverna räcker upp handen, väntar 

på sin tur och är tysta, för att återkoppling ska möjliggöras, både på grupp- och på 

individnivå. Eleverna som inte följer normen får heller inte någon återkoppling eller 

tystas ner. I Robins klassrum upptäcks en annan social norm för hur återkoppling 

möjliggörs. Då Robin på förhand bestämt att eleverna skulle få återkoppling i tur och 

ordning fick de vänta på sin tur, både på grupp- och individnivå, och de elever som bad 

om hjälp/störde innan deras tur ignorerades eller fick en tillsägelse. I samtliga klassrum 

förväntades även eleverna att diskutera matematik.  

Utifrån de sociala normerna kring hur lärarna möjliggör återkoppling skapas ett 

maktförhållande, vilket därmed begränsar vad som är acceptabelt i klassrummen (Norén 

2010). Yackel och Cobb (1996) hävdar att sociala normer skapas i samspel mellan 

lärare och elever, vilket synliggörs i klassrummen där klimatet tillåter interaktion och 

där eleverna har möjlighet till handling och påverkan. De sociala normerna i 

klassrummen kan relateras till Forsbergs (2000) begrepp makt som gemenskap och 

power with, som står för empati och respekt mellan individer. Dock beskriver lärarna att 

det är ”jag” som ska styra undervisningen, vilket leder till att eleverna måste följa de 

sociala normer som råder för att återkoppling ska möjliggöras. Lärarna anses därmed ha 

främsta makten över hur återkoppling ska ges och till vem, vilket tolkas förknippas med 

Forsbergs (2000) begrepp makt som dominans.   

Sociomatematiska normer  

Den sociomatematiska normen, alltså normer som är specifikt kopplade till aktiviteter 

som berör matematikundervisning (Yackel & Cobb 1996), för vilket svar och lösning 

som accepteras skiljer sig åt i klassrummen. I Alex klassrum ligger inte fokus på 



 

24 

 

lösning/förklaring, utan ett korrekt svar räcker för att hen ska gå vidare till nästa elev. 

Kim däremot vill att eleverna ska visa att de har förstått innan hen går vidare och 

fokuserar därmed mer på lösningar/förklaringar än svaret. I Robins klassrum krävs det 

att eleven motiverar sitt svar och sin lösning, samt att de visar att de har förstått. Den 

sociomatematiska normen kan tolkas formas av läraren, genom makt som dominans, 

men då eleverna i stor utsträckning accepterar och upprätthåller normen som finns i de 

rådande klassrummen kan även makt som gemenskap ses. Vilken aspekt av korrekta 

lösningar som anses acceptabla i klassrummen analyseras vidare under studiens andra 

frågeställning. 

5.2 På vilket sätt skapar lärarnas återkoppling möjlighet till elevinflytande?  

Under studiens andra frågeställning presenteras rubriken elevinflytande och därefter ges 

en analys ifrån studiens sekundära frågeställningar, med koppling till studiens 

begreppsliga ramverk och det metodologiska verktyget.  

 

5.2.1 Elevinflytande 

Följande resultat är enbart hämtat från de tre intervjuerna.  

 

Alex 

Alex uttrycker sina tankar kring elevinflytande på följande sätt: ”jag tycker att 

elevinflytande är det svåraste. Det är så mycket vi ska gå genom, fastän eleverna kanske 

tycker det man gör är jätteroligt måste jag ju vidare på nästa område”. Alex beskriver att 

mycket av återkopplingen hen ger styrs av läroplanen, och säger att: ”så som skolan och 

läroplanen ser ut nu kommer läraren ha mer makt och måste därför planera lektionerna 

så att man hinner gå genom allt”. Alex tror ändå att sin fortlöpande återkoppling leder 

eleverna till att bli delaktiga i sin kunskapsutveckling och tror att de flesta elever är 

medvetna om vad de strävar mot och hur de ska nå dit. Alex hävdar dock att vissa elever 

inte tar tillvara på hens återkoppling utan: ”envisas om att fortsätta med att göra 

likadant”. Alex säger sig även försöka skapa elevinflytande genom att göra 

undervisningen inspirerande och lustfylld när eleverna växelvis får arbeta med 

laborativt material.   

 

Kim 

Kim beskriver att elevinflytandet i hens klass påverkas av elevernas mognad. Kim har 

ett tänk där eleverna ska få ta mer och mer ansvar över sin kunskapsutveckling och hens 

undervisning. Exempelvis säger Kim att: ”i början fick man styra dem jättehårt, men sen 

kunde jag släppa lite efterhand, för att de succesivt förstod vad det var jag vill ha ut av 

undervisningen. Visa att ni kan ta ansvar så får ni mer ansvar”. Genom att eleverna får 

ta mer ansvar över sin utveckling säger Kim att de upptäcker hur och i vilken situation 

de lär sig bäst. Ett sätt som Kim tycker fungerar bra för vissa är att de får diskutera i par 

medan andra vill och behöver ha det tyst kring sig.  

 

Kim anser att hens undervisning styrs mycket av läroplanen och läromedlet och 

uttrycker sig på följande vis: ”jag har tänkt att vi måste hinna med hela boken innan 

sommarlovet. Att man i alla fall har varit inne och nosat på det så att inget ska vara nytt 

när de börjar i femman sen är viktigt”.   

 

Robin 

Robin diskuterar att elevinflytande för hen innebär att eleverna får delta i diskussioner 

och att de kan ställa alla typer av frågor. Robin säger bland annat att: ”eleverna har rätt 

att säga att de inte kan och/eller chansa om exempelvis eleven får hjärnsläpp eller att de 

helt enkelt inte kan en viss sak”. Hen säger också att det är viktigt att eleverna finner en 
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effektiv studieteknik, exempelvis för att hitta strategier för hur de lär sig. Hen anser att 

det är lärarens uppdrag att bestämma vad som ska ingå i undervisningen men att 

eleverna får inflytande genom att välja hur de ska gå tillväga för att lösa och lära sig 

saker. Robin uttrycker sig på följande sätt: ”jag styr innehållet medan de är ägare över 

sättet att lösa uppgifter. Men vi lärare måste först visa olika sätt och strategier och tillåta 

eleverna att pröva sig fram för att de ska finna en så effektiv strategi som möjligt”.    

Robin förklarar även: ”jag kan nästan tänka mig att en del läroböcker är mer maktfulla 

än en lärare, eftersom många mattelektioner präglas av matteboken, betydligt mer än i 

andra ämnen. Så att ta makten över läromedlet, använd det som är bra, skippa om det är 

något jag ser att mina elever kan, lämna det, och arbeta mer med det här etc.” 

 

Analys  

Gemensamt för lärarna är att de säger sig använda formativ bedömning och 

återkoppling för att stötta sina elevers kunskapsutveckling, vilket tolkas som 

elevinflytande i studien. Dock anser lärarna att elevinflytandet blir begränsat på grund 

av yttre faktorer, exempelvis läroplan och läromedel. Alex tycks dock inte tolka 

begreppet elevinflytande som vi gör i studien. Hen anser att elevinflytande handlar om 

elevernas bestämmanderätt i undervisningen, vilket kan kopplas till Forsbergs (2000) 

definitioner av elevinflytande som informella beslutsprocesser, valmöjligheter, eget 

arbete och Lgr11:s definition av elevinflytande, där det nämns att elever ska få 

inflytande över sitt arbetssätt, arbetsformer och undervisningen (Skolverket 2011:15). 

Däremot tycks Kim och Robin tolka elevflytande så som i studien. De vill att eleverna 

ska ta eget ansvar över sin kunskapsutveckling, vilket de menar leder till att eleverna 

finner en effektiv studieteknik för hur de lär sig bäst, vilket kan kopplas till Lgr11:s 

riktlinjer för elevinflytande: ”utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar 

för sin inlärning och för sitt arbete i skolan” (15) och ”utvecklar förmågan att själv 

bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna 

arbetsprestationerna och förutsättningarna” (Skolverket 2011:18).  

 

Skriftlig återkoppling                

Lärarnas skriftliga återkoppling sker i form av matriser och i intervjuerna säger lärarna 

att matriserna tycks stötta de flesta elevers kunskapsutveckling då matriserna tar upp 

elevens resultat och utvecklingsmöjligheter i förhållande till målen. I och med avsaknad 

av matriser och elevernas syn på hur de bidrar till kunskapsutveckling går det dessvärre 

inte att analysera huruvida den skriftliga återkoppling möjliggör elevinflytande, dock 

kan den tänkas möjliggöra elevinflytande om eleverna, som nämnt ovan, kan ta tillvara 

på informationen för deras kunskapsutveckling. Jönsson (2011), Wiliam och Leahy 

(2015) anger att det inte räcker att lärare talar om för elever var de befinner sig, utan 

elever måste själva vara medvetna om vad som krävs för att utveckla sin kunskapsnivå. 

Då lärarna antydde om att alla elever inte tar åt sig av deras återkoppling kan matriserna 

tolkas som problematiska för elevinflytande då Hattie och Timperley (2007), samt 

Holmgren (2010) menar att elever måste inse betydelsen av återkoppling för att den ska 

leda till kunskapsutveckling, och därmed elevinflytande.  

 

Muntlig återkoppling  

Lärarna tycks använda varierande strategier för att ge muntlig återkoppling. Enligt 

Holmgren (2010) behöver inte varierande strategier för ge återkoppling vara 

problematiskt, utan kan vara effektiv om lärarna anpassar återkopplingen efter elevers 

olika förutsättningar (2010). Även Wiliam och Leahy (2015) tycks sympatisera med 

Holmgren då de anser att återkoppling kan anpassas på olika sätt så länge som elevers 

kunskapsutveckling främjas (2015). 

 



 

26 

 

En strategi som lärarna tycks använda på gruppnivå är klassrumssamtalet. Strategin 

innebär att lärare och elever diskuterar, vilket kan skapa en gemensam förståelse för 

matematiska begrepp och innehåll. Från resultatet kan det även tolkas att lärarna säger 

sig använda strategin respons av kvalitet, då de anser att deras återkoppling leder till 

kunskapsutveckling (jfr Holmgren 2010). Under observationerna och 

ljudupptagningarna tolkas strategin klassrumssamtalet enbart gynna de elevers 

kunskapsutveckling som deltar och har kännedom för det matematiska innehåll som 

diskuteras, då det krävs förståelse för att kunna följa en diskussion. Strategin respons av 

kvalitet, som lärarna använder både på grupp och individnivå, kan också leda till 

elevinflytande om återkoppling är anpassad till elevens förutsättningar och förståelse för 

matematik, vilket inte förtäljs av studiens resultat.  

 

Hattie och Timperley (2007) menar med sin modell att det krävs en växelverkan mellan 

de tre fokusen och nivåerna, där återkoppling verkar på, för att återkoppling ska fungera 

effektivt (2007). Jönsson (2011) och Wiliam (2010) diskuterar de fem typerna av 

återkoppling och anser att svag återkoppling har låg effekt på elevers 

kunskapsutveckling, medan stark återkoppling tycks ha bidragande effekt på elevers 

kunskapsutveckling (2011 & 2010). Det är även viktigt att återkoppling speglar en viss 

kvalitét/kunskap, snarare än ett omdöme om individen själv för att den ska leda till 

kunskapsutveckling (Hattie & Timperley 2007, Holmgren 2010 och Jönsson 2011). 

Resultatet visar att ingen av lärarnas muntliga återkoppling, på individ och gruppnivå, 

fokuserar på eleven som person, men resultatet kan konstatera att lärarna ger 

återkoppling med enbart ett eller två fokus och på en nivå. Ingen av lärarna använder 

heller sig av den starkaste typen av återkoppling, strong formative assessment, utan 

endast Robin tycks ge stark återkoppling med typen moderate formative assessment. 

Lärarnas återkoppling kan därmed tolkas problematisk då brist på samverkan mellan 

fokus, nivå och typ i återkopplingen ses. Därigenom tolkas lärarna inte kunna 

möjliggöra effektivt elevinflytande med sin återkoppling, med koppling till aktuell 

forskning.                        

Normer och makt                 
Följande utgår vi återigen ifrån de två av nivåerna av normer som Skott m.fl. (2010) 

diskuterar, vilka är sociala normer i klassrummet och sociomatematiska normer, med 

koppling till maktbegreppet.   

Sociala normer i klassrummet                                    

Från observationen och ljudupptagningen ses det, som ovan nämnt, i Alex och Kims 

klassrum att handuppräckning, att vänta på sin tur, respektera andra som pratar är de 

rådande sociala normerna för att elevinflytande ska möjliggöras. De sociala normerna i 

Robins klassrum liknar till stor del de tidigare klassrummen, men hen använde inte 

handuppräckning. De sociala normerna och maktförhållanden i klassrum sätter ramar 

för undervisning och påverkar således elevers möjlighet till handling, vad som är 

accepterat, och därmed elevers kunskapsutveckling (jfr Norén 2010). I samtliga 

klassrum kan både makt som dominans och makt som gemenskap ses, vilket kan tänkas 

bero på att makt och inflytande mellan lärare och elever är paradoxalt då det är lärarens 

uppdrag är att följa läroplanen och vara ledare, samtidigt som eleverna ska delges makt 

och inflytande över sin kunskapsutveckling (jfr Björklund & Grevholm 2012 och 

Forsberg 2000). Enligt Yackel och Cobb (1996), vet elever vad som förväntas av dem i 

undervisningen om de har förståelse för de rådande sociala normerna i klassrummet. 

Resultatet från klassrummen kan tolkas som att lärarna kan möjliggöra elevinflytande 

genom sin återkoppling, men enbart för de elever som följer de sociala normerna och 

kan ta sig till lärarens återkoppling. Möjliggörandet av elevinflytande kan därmed anses 

vara problematiskt för de elever som aldrig räcker upp handen, inte vill ha hjälp, eller 
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har svårt att följa de rådande sociala normerna eftersom (Skolverket 2016) anger att 

elevinflytande blir svårt för de elever som exempelvis inte upplever ambition för 

skolarbetet och därigenom kan differensen utökas mellan elevers sociala status och 

kunskapsnivå. Det framgår dessvärre inte av resultatet vad lärarna gör för att möjliggöra 

elevinflytande för de här eleverna och inte heller hur alla elever tar sig till lärarnas 

återkoppling.  

 

Sociomatematiska normer 

Följande analys från resultatet av observationerna och ljudupptagningarna kopplas till 

den sociomatematiska normen för vilken lösning/förklaring som accepteras i 

klassrummen. Yackel och Cobb (1996) ger tre exempel på olika aspekter av accepterade 

matematiska lösningar. Aspekterna tolkas intressanta att undersöka då de uppfattas 

påverka möjligheten till elevinflytande, eftersom Yackel och Cobb (1996) anser att 

lärare bör sträva mot att elever befinner sig på aspekten explanations as objects of 

reflection, då elevers sociala och intellektuella självständighet eftertraktas i läroplaner.   

 

I Alex klassrum på gruppnivå är den rådande sociomatematiska normen att ge korrekta 

lösningar men ibland krävs det en förklaring för hur eleven kom fram till svaret. Den 

sociomatematiska normen i klassrummet kan kopplas till alla de tre aspekterna. 

Mathematical basis for explanations då två elever tycktes hålla med om vissa elevers 

lösningar/förklaringar, på grund av grupptryck snarare än förståelse. Övervägande del 

av eleverna tycktes uttrycka lösningar av den andra aspekten explanations as 

descriptions of actions on experientially real mathematical object, eftersom de 

presenterar sina lösningar/förklaringar på matematiska grunder. Tre elever uppfattades 

på aspekten explanations as objects of reflection då de fokuserade på att förklara sina 

lösningar för att få andra att förstå. På individnivå är den rådande sociomatematiska 

normen att enbart ge korrekta lösningar och en förklaring för hur eleven kom fram till 

svaret krävs inte, vilket ses i tidigare citat: ”Om vi hade gjort om det till hekto istället? 

(A) 3 hekto? (E) 3 hekto är lika mycket som 300 gram, om det hade stått 3 hekto, hur 

många kilo hade det blivit då? (A) 0.3? Så det blir samma sak? (E). Precis. Bra! (A)”. 

Det här kopplas samman med aspekten mathematical basis for explanations och 

explanations as descriptions of actions on experientially real mathematical object 

eftersom elever tycks grunda sina lösningar på matematiska grunder, men att även vissa 

svar anses framkom ur Alex vägledning, vilket tolkas bero på en social faktor snarare än 

matematisk (jfr Yackel & Cobb 1996).   

 

I Kims klassrum är det problematiskt att se den rådande sociomatematiska normen 

angående korrekta lösningar på gruppnivå, då de diskuterade enheter och inte uppgifter. 

Den enda uppgiften som diskuterade präglades främst av aspekten mathematical basis 

for explanations då elevernas diskussion fokuserade på sociala grunder, exempelvis då 

elever drog skämt om uppgiften. På individnivå är den rådande sociomatematiska 

normen att eleverna ger korrekta lösningar och förklaringar till hur de kom fram till 

svaret, vilket kopplas till aspekten Explanations as descriptions of actions on 

experientially real mathematical object. Kim fokuserade på elevernas förståelse för 

vilka matematiska grunder de bygger sina lösningar på, vilket ses i ovan nämnt citat: 

”Vi provar igen. Om det istället hade stått 2800 gram, hur mycket hade bananerna vägt i 

kilo och gram då? (K). Ehm…*tyst en stund* två kilo och 800 gram? (E). Bra, hur 

visste du det? (K). Ja, jag tänkte att 2000 gram är två kilo och sedan 800 gram…(E).  

För hur många gram är ett kilo? (K) Tusen (E). Bra! (K). 

 

I Robins klassrum på gruppnivå är den rådande sociomatematiska normen att eleverna 

förväntas visa förståelse för matematikinnehållet genom att motivera sina lösningar. Det 
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är problematiskt att se att någon elev grundar sina lösningar på aspekten mathematical 

basis for explanations eftersom eleverna diskuterade två och två och inte enskilt. De 

flesta elever som framförde sin lösning ansågs istället uttrycka lösningar på aspekten 

explanations as objects of reflection, medan ett fåtal kan kopplas till aspekten 

explanations as descriptions of actions on experientially real mathematical object. 

Även på individnivå fokuserade Robin på att eleverna skulle ha förståelse för vilka 

matematiska grunder de byggde sina lösningar, det vill säga på aspekten explanations as 

objects of reflection, vilket ses i citatet: ”Yes, hur skulle du kunna göra då? (R). Kanske 

gånger? 24…6 gånger 4 är 24? (E). Ja, finns det något annat räknesätt du kan använda 

än multiplikation? (R). Nej jag vet inte… dela? (E). Ja prova med division? (R). 24 

delat på… 2…12? (E). Ja, rita hur de ser ut i boken. Fundera om du kan hitta någon 

mer, gör sedan likadant i uppgift b och c, prova de sätt du kan komma på! (R)” 

 

Lärarna verkar uppmuntra de lösningar som förklaras med en djupare matematisk 

förståelse, vilket kan tolkas som en eftersträvad sociomatematisk norm i klassrummen. 

Dock är det till synes svårt att veta vilken aspekt som leder till optimalt elevinflytande, 

då elevernas perspektiv saknas. Trots det, eftersom Yackel och Cobb (1996) anser att 

lärare bör sträva mot att lösningar ska spegla aspekten explanations as objects of 

reflection, anses elevernas lösningar/förklaringar i Robins klassrum främst fokusera på 

just den aspekten och tycks därför främja elevinflytandet i större utsträckning än i de 

andra lärarnas klassrum. Det här för att Robin vill att eleverna ska bli medvetna om sitt 

matematiska tänk och därmed kunskapsutveckling. Det här kan exempelvis ses när hen 

sa: ”så här kan du göra, men så här kan du också göra, eller vad händer om du gör så 

här? vilket av dem två passar bäst? ska vi prova två olika sätt?”  

 

Dock tolkas den sociomatematiska normen angående hur en korrekt lösning ska se ut i 

matematik kunna bero på styrdokument och traditioner snarare än lärarnas vilja att 

möjliggöra elevinflytande, eftersom tolkningen av begreppet elevinflytande tycks 

variera.   

 

5.3 Vilka olika typer av elevidentiteter möjliggörs genom lärarnas återkoppling?  

I följande avsnitt presenteras studiens tredje frågeställning utifrån olika identiteter som 

möjliggörs genom lärarnas återkoppling. Identiteterna har funnits ur resultatet från 

studiens sekundära frågeställningar med koppling till det begreppsliga ramverket och 

det metodologiska verktyget. Beroende på hur läraren samtalar om eleverna och genom 

deras agerande i praktiken positioneras eleverna i olika identiteter. Identiteterna kan i 

sin tur tolkas leda till olika grad av elevinflytande. Följande kategoriseringar av 

identiteter är synliga i samtliga tre klassrum och analys vävs samman under varje 

identitet.  

 

5.1.3 Elevidentiteter   

Eleven som identitet  

Gee (2011b) diskuterar att människor har en identitet som kallas för vardagsidentitet, 

men att de även kan ta sig an en så kallad utbildad/expert identitet i sitt yrke beroende 

på vad som anses socialt accepterat i den specifika situationen. Eleverna kan tolkas ta 

sig an en yrkesidentitet som elev i skolan då de flesta försöker anpassa sig efter de 

rådande normerna i klassrummen. De elever som inte tolkas ta sig an yrkesidentiteten 

tycks behålla sin vardagsidentitet, vilket tycks försvåra anpassningen till klassrummets 

normer. Eleverna som tar sig an elevidentiteten tolkas ha större möjlighet att få insikt 

och inflytande över sin kunskapsutveckling, medan de elever som inte gör det har 

svårare att få inflytande eftersom lärarna exempelvis hävdar att de inte tar tillvara på 

deras återkoppling.  
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Eleven som förväntas förstå lärarens återkoppling  

Eleverna i de tre klassrummen upplevs förväntas kunna ta till sig lärarens skriftliga och 

muntliga återkoppling, för att sedan utvecklas och ta ett eget ansvar över sin 

kunskapsutveckling. Samtidigt visar resultatet på att lärarnas återkoppling enbart skapar 

elevinflytande om eleven kan nyttja den. I relation till tolkningen kan Holmgrens (2010) 

definition om vad formativ bedömning innebär ställas. Han menar på att formativ 

bedömning innebär att läraren anpassar sin undervisning i den mån som tillåts efter 

elevers olika förutsättningar (2010). Av resultaten framgår det dock inte några 

motiveringar från lärarna på hur de tar reda på att eleverna nyttjar återkopplingen och 

hur de går till väga om eleverna inte nyttjar den. Det här kan i sin tur tolkas leda till att 

eleven som positioneras i den här identiteten i slutändan inte får någon insikt eller 

inflytande över sin kunskapsutveckling.  

 

Eleven som inte tar tillvara på återkoppling 

Med utgångspunkt i de ovannämnda identiteterna formas ytterligare en identitet då det 

framkommer från tidigare resultat att det finns elever i klassrummen som inte tar tillvara 

på lärarnas återkoppling. Den här typen av identitet motsvarar inget elevinflytande 

enligt studiens tolkning av begreppet då eleven inte blir medveten om sin 

kunskapsprocess enligt den formativa bedömningens struktur. Formativ bedömning kan 

sammanfattas betyda att läraren ger elever återkoppling och stöd genom att beskriva för 

elever: här är du nu, hit ska du, och hur tar du dig dit. Dock räcker inte att lärare talar 

om för elever var de befinner sig, utan elever måste vara medvetna om vad som krävs 

för att utveckla sin kunskapsnivå (Jönsson 2011 & Wiliam och Leahy 2015). Eleven 

som positioneras i den här identiteten, som inte medvetengör sin kunskapsnivå, riskerar 

därmed att utebli insikt och inflytande.  

  

Eleven som reproducerar fokus  

I samtliga klassrum råder sociomatematiska normer som styr lärarens återkoppling och 

därmed elevernas lösning/förklaring. I klassrummen fokuserar lärarnas återkopplingar 

framförallt på fokus återkoppling och på frågan hur går det för mig? Det här kan tolkas 

problematiskt om det leder till att eleverna enbart värdesätter kunskaper om nuet och 

inte får inblick i att matematiska processer har ett sammanhang, vilket kan tänkas 

hämna deras kunskapsutveckling. Eftersom en viktig del i den formativa bedömningen 

är just att läraren ger både uppgiftsrelaterad och framåtsyftande/målinriktad 

återkoppling (Wiliam & Leahy 2015), tolkas de tre lärarna därmed inte skapa en optimal 

möjlighet för elevinflytande, då de enbart använder ett eller två fokus. Att enbart 

fokusera på nuet kan även anses vara problematiskt då läroplanen är målinriktad (jfr 

Lgr11).   

 

Eleven som underordnad av de rådande sociala/sociomatematiska normerna och 

makt 

När läraren ger eleverna återkoppling är det läraren själv som beslutar vem som ska få 

återkoppling. I matematikklassrummen skapas sociala normer och sociomatematiska 

normer och de elever som följer de rådande normerna i klassrummen och vet vad som är 

acceptabelt, tolkas ha större möjlighet att få återkoppling av läraren än de som inte 

följer dem. De elever som kan följa normerna anses därmed i större utsträckning få 

möjlighet till elevinflytande (jfr Norén 2010 och Yackel & Cobb 1996).  

 

Norén (2010) beskriver att makt påverkar individers agerande och att alla individer 

vidtar någon typ av makt i sociala gemenskaper. Lärarens uppdrag är, som tidigare 

nämnt, ett maktpåläggande uppdrag som innebär att styra undervisningen och dess 

innehåll (Björklund & Grevholm 2012). I klassrummen ses främst användandet av makt 
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som dominans då det är läraren som avgör vem som ska få återkoppling och hur. Men 

även makt som gemenskap kan ses om eleverna upplever ett utbyte av undervisningen 

till sin fördel (jfr Forsberg 2000). I studien tolkas det som att makt som gemenskap 

främjar elevinflytande mer än makt som dominans då eleverna får en chans att bli 

medvetna om sin kunskapsutveckling.  

 

Eleven som accepterad   

För att använda sig av undervisningsformen formativ bedömning krävs, som det första 

steget i processen, att bygga ett förtroende mellan läraren och eleven (Wiliam & Leahy 

2015 och Hattie & Timperley 2007). I intervjuerna påstår sig alla lärarna att de har en 

god klassrumsmiljö med ett tillåtande klimat och påståendena stärks genom 

observationerna och ljudupptagningarna. Samtliga lärare visar på goda relationer till 

sina elever, vilket till synes medför att eleverna blir accepterade för sina olikheter och 

kunskapsnivåer och därmed tolkas identiteten kunna bidra till ett möjliggörande av 

elevinflytande.  

 

Eleven som förväntas nå explanations as objects of reflection. 

Enligt Yackel och Cobb (1996) bör lärare sträva mot att elevers matematiska 

lösningar/förklaringar befinner sig på den sistnämnda aspekten explanations as objects 

of reflection, eftersom elevers sociala och intellektuella självständighet eftertraktas i 

läroplaner. Resultatet visar sammantaget att vissa elever redan har intagit den här 

identiteten, men att lärarna strävar mot att alla elever ska utveckla en identitet i vilken 

de kan förklara korrekta lösningar enligt aspekten. Om eleven kan anta en identitet av 

aspekten explanations as objects of reflection främjas kunskapsutveckling och därmed 

elevinflytande. Dock anses lärarnas hantering av korrekta lösningar/förklaringar 

bristfällig då de vill att eleverna ska nå aspekten, men visar inte på hur det blir möjligt.  
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 Diskussion  6

I avsnittet diskussion presenteras en metoddiskussion och en resultatdiskussion, samt 

förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Vi anser att de metoder som har använts i studien har kompletterat varandra. För att 

förstärka teorin, det vill säga vad lärarna diskuterade under intervjuerna, med praktiken, 

det vill säga vad som skedde och sades under observationerna, samt även under 

ljudupptagningarna. Vi vill hävda att enbart välja intervjuer inte skulle fungerat fullt ut 

för vårt syfte då en person som intervjuas skulle kunna ge de svar hen tror sig 

efterfrågas. Enligt Denscombe (2016) kan en nackdel med intervjuer vara just 

trovärdigheten, eftersom det talande språket inte alltid stämmer överens med praktiken. 

Vi tror även att enbart använda oss av observationer inte heller hade fungerat. En 

nackdel med observationer är tillförlitligheten, eftersom att det är jaget, det vill säga 

forskaren, som för anteckningar under observationen och insamlad data grundas enbart 

på jagets minne av situationen (2016:315). Därför har ljudupptagningarna varit till stor 

nytta för datainsamlingen. Bjørndal (2007) hävdar att en ljudupptagning kan fånga 

andra intryck och perspektiv av något som sker eftersom forskaren omöjligtvis kan 

hinna med och anteckna allt på en gång. Ljudupptagningen kan även spelas upp flera 

gånger, vilket i sin tur kan stärka tillförlitligheten av det insamlade materialet (2007).  

 

Observation 

Under de tre observationerna upplevde vi inte att vår närvaro påverkade lärarna eller 

eleverna varken positivt eller negativt, utan stämningen var avslappnad. Det enda som 

var utmärkande var att tankemönstret hos samtliga lärarna kan tyckas ha varit något 

påverkat, vilket dock inte var så konstigt eftersom vi var tvungna, för studiens syfte 

skull, fråga de medverkade lärarna om de påstår sig använda formativ bedömning. De 

tre lärarna visade alla på en tydlighet kring målfokusering, vilket kan tyda på att de var 

något påverkade av vår närvaro. 

  

Intervju  

Under intervjuerna bildades tre bra och givande samtal, där det var lärarna som till 

störst del diskuterade intervjufrågorna, utan att vi la oss i. Eftersom vi valde en 

personlig intervju kan det tänkas ifrågasättas det faktum att vi var två intervjuare istället 

för en. Vi valde därför att låta en utav oss styra och hålla i intervjun medan den andre 

skrev ner korta anteckningar. Valet av att använda en semistrukturerad intervju tillföll 

studiens syfte väl. Vi hade på förhand ett par bestämda frågor men ville inte vara för 

bundna till dem, utan vad vi fokuserade på under samtalet var att hitta bra 

uppföljningsfrågor, vilket vi anser att vi gjorde. 

 

Ljudupptagning 

Under samtliga ljudupptagningar under observationerna kan ett återkommande mönster 

urskiljas när det gäller elevernas agerande i anspråk till mobiltelefonen, som användes 

för att spela in. Eleverna, i de tre klassrummen, var till en början nyfikna på att allt 

spelades in, men efter ca 5 minuter tycktes eleverna i Alex och Robins klassrum 

glömma bort det. I Kims klassrum verkade inte eleverna förstå att ljudupptagningen var 

igång förens efter genomgången. Då verkade det som att eleverna tyckte det var 

spännande och blev nyfikna, men samtidigt kunde vi inte höra att eleverna var vidare 

påverkade av ljudupptagningen när de diskuterade matematik enskilt med Kim. Lärarna 

verkade till synes inte påverkade av att spela in sig själva och sin undervisning utan, av 

vad vi kunde tolka det som, lugna och sansade.   
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Insamling och bearbetning av data 

Det begreppsliga ramverket och Gees (2011b) diskursverktyg har gett oss möjlighet att 

upptäcka sociala mönster i klassrummen som tycks påverka elevinflytande och 

därigenom skapar elevidentiteter, beroende på hur läraren använder sig av formativ 

bedömning. Undervisningsformen och de tre begreppen, identitet, makt och 

sociomatematiska normer är förvisso tolkningsbara, men i samverkan med Gees verktyg 

tycks vi ha kunnat urskilja och analyserat dem i lärarnas återkoppling. Resultatet i 

studien ska dock inte betraktas som generaliserbart eftersom vi, som forskare, har tolkat 

formativ bedömning, de tre begreppen och Gees diskursverktyg, samt eftersom sociala 

kontexter är i ständig förändring.           

 

Avsaknad av datainsamling 
I efterhand, när det empiriska materialet bearbetades och tolkades insåg vi att vi hade 

behövt samla in ett par matriser från samtliga lärare, då lärarna uppgav i intervjuerna att 

det var deras främsta sätt att ge elever skriftligt individuell återkoppling. Ytterligare en 

aspekt som hade varit givande för studiens resultat och analys är om vi hade intervjuat 

ett par elever. Vi saknar i dagsläget ett resultat på vad eleverna anser att lärarnas 

återkoppling bidrar till, utifrån deras synvinkel.  

 

6.2 Resultatdiskussion  

Studiens resultat visar på att lärarna, som säger sig använda formativ bedömning, 

använder undervisningsformen på varierande sätt. Det har även framkommit att 

möjliggörandet av elevinflytande styrs till stor del av hur lärarna använder sig av 

återkoppling, samt att gemensamma identiteter kan synliggöras i klassrummen. Vi tror 

att resultatet beror på att det råder starka traditioner, normer och maktförhållanden i ett 

matematikklassrum, som sitter i väggarna, fastän lärarnas varierande undervisning. Vår 

tolkning kan relateras till Norén (2010) som hävdar att det finns rådande diskurser i 

klassrummet som möjliggör, men också begränsar lärares och elevers 

handlingsutrymme. En del diskurser anses överordna andra och blir mer synliga (2010). 

Lärarnas gemensamma positionering av elevidentiteter kan också tänkas bero på 

läroplanens utformning och undervisningstrender, vilket exempelvis ses i lärarnas 

användning av matriser och formativ bedömning.   

 

Elevinflytande  
De resultat som har framkommit från det empiriska materialet kan till viss del anses 

besvara studiens syfte och frågeställningar. En bidragande anledning till varför syftet 

och frågeställningarna inte besvaras fullt ut är för att vi och lärarna har skildra 

uppfattningar om vad begreppet elevinflytande innebär. Om vi hade klargjort för lärarna 

hur vi tolkar begreppet anser vi att vi möjligtvis hade fått ett annorlunda resultat, men 

det behöver inte innebära att det hade besvarat frågeställningarna på ett bättre sätt. 

Lärarnas varierande tolkning av begreppet elevinflytande tyder på det som Forsberg 

(2000) menar med att begreppet är mångfacetterat, det vill säga att det finns olika 

tolkningar av begreppet. I Lgr11 anges det att elever ska få inflytande över sin 

skolgång, samtidigt som Skolverket (2015) menar på att många elever inte får någon 

möjlighet till inflytande. Det som eleven ofta får inflytande över är saker som rör annat 

än deras kunskapsutveckling, exempelvis matråd. Trots att Kim och Robin delvis tycks 

uttrycka en liknande tolkning av begreppet elevinflytande var det ingen av dem som 

uttalade sig exakt på så vis att elevinflytande innebär att eleverna får insikt och 

inflytande i sin kunskapsutveckling.  

 

Studiens resultat påvisar därmed att begreppet elevinflytande är tolkningsbart och att 

eleverna inte får det inflytandet i sin kunskapsutveckling som forskning om formativ 
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bedömning hävdar leder till kunskapsutveckling. Men eftersom datainsamlingen saknar 

elevernas åsikter går det inte att analysera exakt vilket elevinflytande lärarnas 

återkoppling faktiskt möjliggör.  

 

Elevidentitet 

Studiens resultat påvisar att eleverna i de tre klassrummen förväntas anta olika 

identiteter för att återkoppling ska möjliggöras. Genom maktrelationer och de normer 

och värderingar som verkar i klassrummen förväntas eleverna bete sig på ett visst sätt 

som passar in i kontexten. Överlag anses lärarna vara de som styr det sociala samspelet 

och vad som är accepterat i klassrummen, men det finns en del elever som inte kan 

anpassa sig till undervisningens ramar och därigenom bryter normerna. Det här påvisar 

vikten av att läraren bör upprätthålla en tydlig struktur i klassrummet, men samtidigt 

kan anpassa sin undervisning och återkoppling efter individen, eftersom läraren bör och 

tolkas ha den yttersta makten för hur undervisning ter sig. Vi tolkar det därför som att 

lärare bör vara medvetna om hur de positionerar elever i sin specifika kontext och vad 

det kan leda till för konsekvenser för elevers kunskapsutveckling. Exempelvis visar 

analysen på att acceptabla matematiska lösningar/förklaringar som lärarna vill att 

eleverna ska uttrycka är, enligt Yackel och Cobbs (1996), på aspekten explanations as 

objects of reflection. Det framgår dock inte hur lärarna arbetar med att erbjuda alla 

elever möjligheten att nå till aspekten, vilket kan tänkas utifrån resultatet, positionera 

vissa elever i en identitet som försvårar elevinflytande, då de inte utmanas optimalt i sin 

kunskapsutveckling.  

 

Formativ bedömning och kritik mot undervisningsformen  

En annan bidragande anledning till att frågeställningarna inte helt besvarades är för att 

även formativ bedömning och återkoppling är tolkningsbara begrepp. Trots att det finns 

forskning kring hur lärare kan möjliggöra effektiv återkoppling är flera forskare eniga 

om att en enkel definition inte existerar och menar att det är upp till läraren själv att 

använda undervisningsformen på så sätt att det gynnar deras specifika elever (Wiliam & 

Leahy 2015 och Holmgren 2010). Enligt Hatties och Timperleys (2007) modell för 

återkoppling och Wiliams (2010) och Jönssons (2011) fem olika typer av återkoppling, 

betraktas det i resultatet och analysen som att ingen av lärarna använder sig av effektiv 

återkoppling. Lärarnas återkoppling skulle dock kunna tänkas vara effektiv för just 

deras specifika kontext eftersom klassrummen tycks begrundas på demokratiska 

grunder och makt som gemenskap, trots att läraren har den yttersta makten.   

 

Studiens resultat visar avsaknad kritik mot formativ bedömning då lärarna tycks anse att 

deras nyttjande av återkoppling främjar elevers kunskapsutveckling. Där här kan enligt 

oss verka problematiskt, då Jönsson (2011) och Wiliam och Leahy (2015) anser att 

formativ bedömning inte ska tas som ett givet koncept som fungerar i alla situationer, då 

forskning ofta beskrivs i generella termer. Vi tolkar dock det här fenomenet som 

frekvent i forskning inom pedagogik och elevers inlärning eftersom för att kunna 

möjliggöra en applicering av forskning i undervisning kan den inte vara för specifik, då 

undervisning sker i sociala kontexter som är i ständig förändring. Ett hinder i 

applicerandet av forskning och teorier kan därför tyckas vara att lärare inte anpassar sin 

undervisning utifrån kontexten utan tar forskningsresultat som ett givet koncept. 

Lärarna i studien upplevs just använda formativ bedömning utan en djupare eftertanke 

och stöd från aktuell forskning, samt att resultatet av deras undervisning tycks sakna 

belägg för varför formativ bedömning verkligen leder till elevinflytande och 

kunskapsutveckling. I den här studien skulle inte lärarnas användning av formativ 

bedömning tolkas vara problematiskt om de hade motiverat och argumenterat specifikt 

varför de använder sig av undervisningsformen och vilka delar de använder sig av, för 
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att gynna elevernas lärande, exempelvis genom en förklaring till varför deras 

återkoppling ser ut som den gör.    

 

Efter studiens resultat har vi skapat en förståelse för hur viktigt det är för lärare att 

applicera teorier i praktiken med en eftertänksamhet. Vi anser att forskning inte ska ses 

som ett givande och vinnande koncept, om man som lärare inte har kunskaper kring 

teorin, anpassar den i sin specifika kontext samt utvärdera användningen av teorin i 

praktiken, det vill säga huruvida det leder till elevers kunskapsutveckling eller inte.    

 

6.3 Förslag på vidare forskning  

Syftet med den här studien var att undersöka om och i så fall hur matematiklärare, som 

säger sig använder formativ bedömning, skapar möjligheter till elevinflytande genom 

återkoppling och därigenom möjliggör olika elevidentiteter. Med syftet i åtanke anser vi 

att det är betydelsefullt, både för oss som blivande lärare och för andra nyfikna, att 

undersöka elevers syn på elevinflytande för att komplettera den här studiens resultat.  

Syftet kan då i den nästkommande studien handla om: hur elever upplever att de har 

insikt och inflytande över sin kunskapsutveckling. Det här skulle kunna undersökas 

både genom personliga intervjuer och/eller genom gruppintervjuer med elever, men 

skulle även kunna innefatta enkäter.  
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 Bilagor a-d 8

Bilaga a Intervjuguide  

Samtalet inleds med bakgrundsfrågor, exempelvis hur länge den intervjuade har varit 

verksam lärare. Vi kommer ha uppföljningsfrågor som tillåter att samtalet berör andra 

frågor än de angivna.  

 

 Skulle du kunna ge något exempel när du använder dig av formativ bedömning? 

 

 Kan du beskriva hur du arbetar med formativ bedömning i din 

matematikundervisning? 

 

 Hur går du till väga för att ta reda på om eleverna drar nytta av din återkoppling? 

 

 Hur tror du att dina elever styrs av din återkoppling?  

 

 På vilket sätt har dina elever inflytande i återkopplingen? 

 

 Har du funderat på hur maktförhållandet mellan dig och dina elever ser ut i ditt 

matematikklassrum? 
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Bilaga b Observationsguide  

 

Frågor 

 Hur använder läraren språket?  

 Hur agerar/interagerar läraren med eleverna?  

 Klassrumssamtal/elevsamtal 

 Hur får eleverna visa vad de kan? 

 Miljön i klassrummet  

 Normer/värderingar i klassrummet.  

 

Hur rör läraren sig i klassrummet?  

 

 

Anteckningar 
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Bilaga c Missivbrev Elev  

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter från Linnéuniversitetet som heter Maria Svensson och Malin 

Beckerdal. Vi läser den sista terminen på grundlärarutbildningen med inriktning 4-6. Vi 

håller för tillfället på med vårt examensarbete inom matematikdidaktik, och vi skriver 

om elevinflytande i samband med formativ bedömning. Att vi kontaktar dig beror på att 

vi gärna vill genomföra en observation där vi kommer att göra en ljudupptagning under 

en matematiklektion när läraren diskuterar matematik med eleverna.  

 

Fokus kommer ligga på läraren, inte på eleverna. Materialet kommer att behandlas 

anonymt och eleverna kommer förbli anonyma under hela processen samt i 

publiceringen. Inspelningen kommer att raderas efter att vi har transkriberat innehållet 

och det är enbart vi två som kommer att lyssna på den. 

 

Vi hoppas att ni har möjlighet och vilja att delta!  

 

Vid eventuella frågor kontakta:  

Maria Svensson, xxxxxxx@student.lnu.se  

Malin Beckerdal, xxxxxxx@student.lnu.se 

 

 

 

   

 Ja, jag/vi tillåter att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 Nej, jag/vi tillåter inte att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

Målsmans underskrift 

 

 

 

 

Tack på förhand! 

 

Malin Beckerdal och Maria Svensson 
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Bilaga d Missivbrev Lärare  

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter från Linnéuniversitetet som heter Maria Svensson och Malin 

Beckerdal. Vi läser den sista terminen på grundlärarutbildningen med inriktning 4-6. Vi 

håller för tillfället på med vårt examensarbete inom matematikdidaktik, och vi skriver 

om elevinflytande i samband med formativ bedömning. Att vi kontaktar dig beror på att 

vi gärna vill genomföra en observation och intervjua dig angående din syn på ämnet, 

med tanke på din erfarenhet som matematiklärare.  

 

Materialet kommer att behandlas anonymt där du, din arbetsplats och dina elever förblir 

anonyma under hela processen samt publiceringen. Dock ser vi gärna, för studiens 

bästa, att intervjun och observationen spelas in med ljudupptagning, för att vi enklare 

ska ha möjlighet att transkribera materialet för analys. Inspelningen kommer att raderas 

efter att vi har transkriberat innehållet och det är enbart vi två som kommer att lyssna på 

den.  

 

Vi hoppas att du har möjlighet och vilja att delta!  

 

Vid eventuella frågor kontakta:  

Maria Svensson, xxxxxxx@student.lnu.se  

Malin Beckerdal, xxxxxxx@student.lnu.se 

 

Jag väljer att delta:  

 

Jag väljer att inte delta:  

 

Datum och underskrift:  

 

________________________________________________ 

 

 

Tack på förhand! 

 

Malin Beckerdal och Maria Svensson  
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