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Sammanfattning	
En stor utmaning för svenska skolor är att förbättra elevernas allt sämre resultat. Forskning 
visar att formativ bedömning bidrar till att elevers resultat förbättras. Formativ bedömning är 
ett av flera didaktiska perspektiv som behandlas under kompetensutvecklingsprojektet 
Matematiklyftet. Syftet med studien är att få ökad kunskap om några mellanstadielärares 
uppfattning om, och i så fall på vilka sätt, Matematiklyftet påverkat deras 
undervisningspraktik avseende formativ bedömning. För att närmare kunna undersöka detta 
ställdes forskningsfrågorna: I vilken utsträckning och på vilka sätt upplever lärarna att 
Matematiklyftet påverkat dem att förändra sin undervisningspraktik avseende formativ 
bedömning? Vad upplever lärarna som särskilt utmanande vid implementering av formativ 
bedömning? Vilken typ av stöttning upplever sig lärarna behöva, för att kunna vidareutveckla 
sitt arbete med formativ bedömning? Studien är en kvalitativ undersökning där empirin 
samlats in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer och analyserats med en kvalitativ metod. 
Resultaten visar att Matematiklyftet i hög grad har påverkat studiens mellanstadielärare att 
förändra sin undervisningspraktik avseende formativ bedömning. Det är individuellt vad inom 
formativ bedömning, som studiens mellanstadielärare upplever som utmanande, men generellt 
vill de hellre vidareutveckla strategier de anser sig ha talang för, än de som upplevs vara 
svåra. Studiens mellanstadielärare anger enhälligt, att tid för kollegialt lärande är den stöttning 
de behöver för att vidareutveckla arbetet med formativ bedömning.  
 
Nyckelord: formativ bedömning, nyckelstrategier, kompetensutveckling, kollegialt lärande. 
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1.	Inledning	
Resultaten från Pisa-undersökningen 2012 visar att svenska elevers resultat sedan 2009 
försämrats i samtliga kunskapsområden (matematik, läsförståelse, naturvetenskap) och att 
svenska femtonåringar haft den sämsta resultatutvecklingen av alla OECD-länder 
(Skolverket.se). Att vända denna utveckling ställer höga krav på skolor och utbildnings-
institutioner.  
 
Modern forskning visar att läraren är en av de aspekter som har störst påverkan på elevers 
lärande och att utbildning har möjlighet att kompensera för de skillnader i förutsättningar som 
elevers sociala bakgrund bidrar till, förutsatt att den är av god kvalitet (Wiliam, 2013). Man 
har även sett, att elever vars lärare arbetar med formativ bedömning når bättre resultat och i 
högre grad tar ansvar för sin inlärning (Wiliam, Lee, Harrison & Black, 2004; Wiliam 2013).  
 
Begreppet formativ bedömning användes för första gången 1967 av Michael Scriven för att 
uppmärksamma vikten av att använda utvärdering för att utveckla undervisningen (Wiliam, 
2013). Formativ bedömning handlar mer om att anpassa undervisningen än om att bedöma 
eleverna i traditionell bemärkelse. Wiliam (2013) definierar begreppet formativ bedömning 
såhär: 

Bedömning fungerar formativt när bevis för elevernas prestation tas fram, tolkas och används 
av lärare, elever eller deras kamrater för att besluta om nästa steg i undervisningen som 
förmodligen blir bättre, eller bättre grundade, än de beslut de skulle ha fattat om bevis inte 
hade funnits (Wiliam 2013, s. 58). 

 
Vid formativ bedömning handlar det alltså om vad kunskapen om elevens prestation används 
till, inte om prestationen i sig. Läraren kan i högre grad göra undervisningen tillgänglig för 
varje elev, genom att först samla in information om elevens förståelse för att sedan anpassa 
undervisningen därefter. Formativ bedömning handlar även om att skapa effektiva lärmiljöer, 
som i sin tur skapar engagemang hos eleverna. Det låter enkelt, men hur omsätts detta på ett 
effektivt sätt i praktiken och hur lär sig lärare att använda formativ bedömning? 
 
2013-2016 genomförs en fortbildning i didaktik för lärare som undervisar i matematik: 
Matematiklyftet. Syftet med fortbildningen är “att stärka och utveckla kvaliteten i 
undervisningen och på så sätt öka elevernas måluppfyllelse” (Skolverket 2016, s. 13). 
Bedömning för lärande (formativ bedömning) är ett av flera didaktiska perspektiv som 
behandlas under Matematiklyftet. Fortbildningen genomförs kontinuerligt under längre tid 
med stöd av professionella handledare. Det kollegiala lärandet står i centrum och deltagarna 
arbetar såväl individuellt som gemensamt med litteraturstudier, diskussioner samt planering, 
genomförande och utvärdering av undervisning (Skolverket, 2016).  
 
De lärare som genomgått Matematiklyftet har alltså genom kollegialt lärande med 
professionell handledning mottagit fortbildning om hur bland annat formativ bedömning, eller 
bedömning för lärande, konkret kan omsättas i klassrummet för att ge positiv effekt på elevers 
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lärande. Denna studies innehåll, syfte och forskningsfrågor uppstod ur en önskan, att veta mer 
om hur några av dessa lärare upplever implementering av formativ bedömning. 

1.1	Syfte	och	forskningsfrågor	
Syftet med studien är att få ökad kunskap om några mellanstadielärares uppfattningar om, och 
i så fall på vilka sätt, Matematiklyftet påverkat deras undervisningspraktik avseende formativ 
bedömning. 
 
För att närmare kunna undersöka detta ställs följande forskningsfrågor: 

1. I vilken utsträckning och på vilka sätt upplever lärarna att Matematiklyftet påverkat 
dem att förändra sin undervisningspraktik avseende formativ bedömning? 

2. Vad upplever lärarna som särskilt utmanande vid implementering av formativ 
bedömning? 

3. Vilken typ av stöttning upplever sig lärarna behöva, för att kunna vidareutveckla sitt 
arbete med formativ bedömning? 
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2.	Bakgrund	
Följande avsnitt inleds med att begreppet formativ bedömning definieras. Avsnittet är indelat i 
6 underrubriker, där fem nyckelstrategier för formativ bedömning och begreppet tidsspann 
beskrivs och förklaras. Sedan följer ett avsnitt där begreppet kollegialt lärande definieras, 
eftersom detta arbetssätt används inom Matematiklyftet. Därpå beskrivs kompetens-
utvecklingsprojektet Matematiklyftet och två arbetsmetoder som presenteras under 
fortbildningen. Avslutningsvis presenteras tidigare forskning där (1) en lärarfortbildnings 
effekter studerats ur perspektivet formativ bedömning och (2) vilka kunskaper och förmågor 
som krävs av lärare som praktiserar formativ bedömning.  

2.1	Formativ	bedömning	
Det engelska adjektivet formative översätts till svenska med orden formande, danande, 
bildande (Norstedts, 1994). En bedömning som inte bara summerar en elevs kunskaper 
(summativ bedömning) utan använder den i ett formande syfte är formativ.  
 
I inledningen användes såväl begreppet formativ bedömning som bedömning för lärande. 
Olika forskare definierar skillnaderna mellan begreppen på ungefär samma sätt. Jönsson 
(2013) menar att skillnaden mellan formativ bedömning och bedömning för lärande utgörs av 
hur informationen från bedömningen hanteras. Wiliam (2009) tydliggör skillnaden genom att 
hävda att bedömning för lärande kännetecknas av syftet med bedömningen, medan formativ 
bedömning kännetecknas av vilken funktion bedömningen har. Om exempelvis 
kamratbedömning används som ett pedagogiskt redskap med syftet att eleven ser uppgiften, 
sin egen prestation och lärande ur ett nytt perspektiv har bedömningen lett till ökat lärande, 
men är inte formativ. Om läraren däremot utnyttjar den insamlade informationen om elevens 
förståelse som underlag för hur den fortsatta undervisningen kommer att se ut, är 
bedömningen formativ. Bedömningens funktion är att leda till ett beslut hos läraren.  
 
Formativ bedömning bygger på tre grundläggande frågeställningar som Jönsson (2013) 
presenterar på följande sätt: 

1. Vart ska eleven?  
2. Var befinner sig elev i förhållande till målet?  
3. Hur ska eleven göra för att komma vidare mot målet? (Jönsson, 2013, s. 16) 

 
I klassrummet interagerar eleven med läraren och sina kamrater såväl i grupp som enskilt. 
Inom formativ bedömning namnges därigenom tre aktörer i såväl undervisning som 
bedömning: eleven, kamraten och läraren (Wiliam, 2013). Genom att kombinera dessa tre 
aktörer med de tre ovan nämnda frågeställningarna uppstår fem nyckelstrategier för formativ 
bedömning som Wiliam (2013) formulerar så här: 
 

1. Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg 
2. Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram belägg 

för lärande. 
3. Ge feedback (återkoppling) som för lärandet framåt. 
4. Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra. 
5. Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande.   (Wiliam, 2013, s. 61) 
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Under varsin underrubrik förklaras nedan dessa fem nyckelstrategier och därefter begreppet 
tidsspann ur ett formativt perspektiv.  

2.1.1	Att	delge	lärandemålet	för	eleven	
För att lärare och elever under och efter arbetets gång ska kunna göra bra bedömningar av vad 
eleverna har lärt sig, måste såväl lärare som elever ha klart för sig vad målet för lärandet är. 
Målinriktat lärande består av två delar: Å ena sidan ett tydligt mål för lektionen eller 
ämnesavsnittet och å andra sidan tydliga kriterier för måluppfyllelse (Hattie, 2012). Genom 
att tydliggöra både mål och kriterier kan såväl lärare som elev ta ställning till var eleven 
befinner sig i förhållande till lärandemålet. 
 
Det underlättar för eleven att bedöma sin egen och andras prestation om målen förtydligas och 
omformuleras som handlingar (Jönsson, 2013). Eleverna bör studera reella exempel för att 
lära sig känna igen olika kvaliteter i arbeten. För att eleverna ska lära sig att känna igen såväl 
bättre som sämre arbeten bör kvalitet på de exempel som de studerar variera (Jönsson, 2013). 
Det är i jämförelsen mellan bra och mindre bra exempel som kriterierna framträder tydligt. 

2.1.2	Att	skapa	effektiva	lärmiljöer	som	visar	vad	elever	förstått	
Läraren måste vara medveten om sina elevers framsteg och svårigheter för att kunna fatta 
riktiga beslut angående den fortsatta undervisningen (Black & Wiliam, 2001). Genom 
klassrumsdiskussioner och samtal med eleverna samlar läraren kontinuerligt information om 
elevernas kunskapsutveckling. När läraren samlat information om vad eleverna kan och 
förstått är det hens ansvar att besluta hur den fortsatta undervisningen ska se ut. Det är viktigt 
att läraren tar reda på hur elever tänker kring olika fenomen innan hen tar för givet att de 
förstått (Wiliam, 2013).  
  
Risken med diskussioner är att läraren gärna tar allt för stort utrymme. Hattie (2012) menar att 
läraren bör förhålla sig mera defensivt i undervisningen och låta elevernas frågor dominera, 
inte sina egna. Han anser att alla aktörer i klassrummet bör ges lika stort utrymme. Det 
innebär att eleven och läraren i samma omfattning måste tala, lyssna och göra. 

2.1.3	Att	ge	feedback	
Att arbeta med formativ bedömning handlar, som nämnts ovan, om att lärare och elev 
gemensamt bör ta ställning till frågorna Var är jag (eleven)? Vart är jag på väg? och Hur 
skall jag komma dit? 
 
Sadler (1989) betonar att effektiv framåtsyftande feedback ska resultera i att klyftan mellan 
det som eleven kan och målet förminskas och helst försvinner. Feedback bör vara 
framåtsyftande och tala om för eleven vad hen ska göra härnäst, men den bör även vara 
konstruktiv och därför undvika att betona vad som nyss gick fel (Wiliam, 2009). Om den 
feedback som ges är alltför kritisk leder det ofta till en nedåtgående spiral, främst hos 
lågpresterande elever, som tolkar kritiken som ett tecken på bristande förmåga hos sig själva 
och därför ger upp (Black, 2004). Å andra sidan har odelat beröm negativ effekt på elevers 
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kunskapsutveckling (Hattie, 2012). Kvaliteten på elevers prestationer ökar i högre grad om 
eleven får noggranna diagnostiska kommentarer än om de bara får beröm (Wiliam, 2013).   
 
Framåtsyftande feedback, som betonar de positiva aspekterna i ett elevarbete och visar på 
förbättringsmöjligheter, kan påverka elevens motivation positivt och leda till att eleven säger 
“jag vill, kan och vågar”. Alltför negativ kritik kan, å andra sidan, få motsatt effekt: att eleven 
“inte vill, kan eller vågar” (Pettersson, 2011, s. 39).  

2.1.4	Att	aktivera	eleverna	att	bli	läranderesurser	för	varandra.	
Om läraren engagerar eleverna i bedömningsprocessen och tränar dem i att bedöma varandra 
kan det hjälpa eleverna att förstå kriterierna och att känna igen olika kvaliteter i arbeten 
(Jönsson, 2013). För att kamratbedömning ska fungera måste eleverna förstå, att syftet med 
kamratbedömningen är att hjälpa kamraten att förbättra sitt arbete. Om de dessutom varit med 
att formulera de kriterier som används vid bedömningen, kommer de att ge bättre respons 
(Jönsson, 2013, Wiliam, 2013).   
 
Fördelar med kamratbedömning är att elever ofta tar till sig kritik från en kamrat, som de inte 
skulle bry sig om ifall den kom från en lärare (Black, 2004). Genom kamratbedömning tränar 
eleverna på att såväl ta emot som att ge feedback. Jönsson (2013) menar att kamratbedömning 
leder till snabbare, mer frekvent och effektiv feedback. Genom att låta elever som nått lite 
längre undervisa sina kamrater fördjupas deras egen förståelse och de som inte nått lika långt 
motiveras av kamraten (Wiliam, 2013). 

2.1.5	Att	aktivera	eleverna	till	att	äga	sitt	eget	lärande.	
Målet när elever tränas i självbedömning är att de ska äga sitt eget lärande. De ska även bli så 
självständiga, att de själva kan bedöma hur väl de presterar men även kontrollera sitt eget 
lärande (Jönsson 2013).   
 
Forskning visar att effektiva elever är självreglerande samt att elever som fått träning i 
metakognition1 ökar sina prestationer och kan generalisera vad de lärt sig till andra situationer 
(Wiliam, 2013).  Att lära sig är en individuell process och det är inte möjligt att lära någon att 
utföra något, men det är möjligt att visa en annan människa hur man kan lära sig det (Hattie, 
2012). Elevers förmåga att bedöma sig själv påverkar deras motivation att engagera sig i sitt 
fortsatta lärande (Korp, 2011). Elever behöver följaktligen undervisas och tränas i att använda 
en rad olika strategier för inlärning med målsättningen att de sedan självständigt och 
ändamålsenligt ska kunna välja bland dessa. 

2.1.6	Tidsspann	inom	formativ	bedömning	
Effekten av den formativa bedömningen beror i hög grad på hur lång tid som går mellan 
bedömningarna, men även på tiden mellan bedömningen och beslutet om den fortsatta 
undervisningen (Wiliam 2009). Wiliam (2009) beskriver långa (ca ett år), mellanlånga (en till 

																																																													
1John	Flavell	(1976)	anses	ha	myntat	begreppet	metakognition,	vilket	betyder	att	vara	medveten	om	sina	egna	mentala	processer.	Man	vet	
vad	man	vet	(metakognitiv	kunskap),	vad	man	kan	göra	(metakognitiv	färdighet)	och	vad	man	vet	om	den	kognitiva	förmågan	
(metakognitiv	erfarenhet)	(Wiliam	2013,	s.	162).	
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fyra veckor) och korta (minut till minut, från dag till dag) tidsspann eller cykler av formativ 
bedömning. Det långa tidsspannet kan till exempel innefatta att läraren analyserar resultat på 
nationella prov och förändrar tyngpunkter i sin undervisning, vilket kan ge effekt ett år senare, 
dock inte på den aktuella elevgruppens resultat. Det mellanlånga tidsspannet kan leda till att 
elever i högre grad engagerar sig i bedömningen av det egna arbetet. Det tidsspann som ger 
störst effekt på elevers lärande och resultat är dock det kortaste, där läraren i 
undervisningssituationen ser till att få information om elevers förståelse, snabbt reagerar och 
beslutar om nästa steg; ”minut för minut, dag för dag” (Wiliam 2009, s. 11).  
 
I den bästa av världar omsätter lärare alla dessa fem nyckelstrategier och arbetar i så korta 
tidsspann som möjligt. Att lyckas med detta kräver dock mycket av läraren (Vingsle 2014). 
Lärare är alla enskilda individer med olika talanger och möjligheter. För att utvecklas 
maximalt råder Wiliam (2009) varje lärare att särskilt utveckla den eller de strategier som de 
uppfattar sig ha talang för. Han hävdar att “eleverna gynnas mer av att lärarna blir ännu bättre 
på sina styrkor” (Wiliam 2009, s.17 ). Detta kan i förlängnigen leda till att elever undervisas 
av en grupp lärare som var och en är expert på en eller flera strategier och att eleverna 
därigenom möter säkra och skickliga lärare med olika kvaliteter. 
  
Hur lär sig lärare att omsätta dessa strategier? Forskning visar att lärares gemensamma 
lärande kan vara en framgångsfaktor. 

2.2	Kollegialt	lärande	
Begreppet Kollegialt lärande innebär en kompetensutveckling där kollegor genom samarbete 
och gemensamma studier utvecklar nya kunskaper och förmågor (Skolverket, 2016). 
Kollegialt lärande uppstår när man inom skolan bygger upp grupper som tillsammans arbetar 
med att lösa svårigheter i lärandet. Man diskuterar och utvärderar även vilka konsekvenser 
man ser att lärares agerande har på elevernas inlärning. Vidare planerar och utvärderar man 
lektioner, lärandemål och kriterier för måluppfyllelse regelbundet (Hattie 2012).  

Det som bör styra målsättningen för lärares fortbildningsprogram är vilken inverkan den 
förväntas få på elevernas lärande och resultat - inte hur man vill att lärarens undervisning ska 
förändras (Timperley, 2008). Timperley (2008) hänvisar till en modell som cykliskt visar hur 
lärares professionella utveckling kan gå till. Här presenteras cykelns sex principer i listform 
(författarens översättning).  

1. Vilka mål förväntas våra elever nå och var befinner de sig i förhållande till målen? 
2. Vilka kunskaper och förmågor behöver vi lärare utveckla för att hjälpa eleverna att 

överbrygga klyftan mellan var de befinner sig och vart de ska? 
3. Hur kan skolledningen stötta lärare att utveckla dessa förmågor och kunskaper för att 

överbygga hinder för eleverna? 
4. Lärare fördjupar sina kunskaper och vidareutvecklar sina färdigheter utefter svaren de fått 

på frågeställningarna under punkterna ett och två. 
5. Involvera eleverna i nya arbetssätt och inlärningserfarenheter. 
6. Vilka effekter har de nya arbetssätten fått på elevernas resultat? 

(Timperley, 2008, s. 26-27) 
  

Arbetet avslutas med att lärarlaget analyserar vilken inverkan det förändrade arbetssättet haft 
på elevernas resultat och försöker ta reda på vad som fungerade bra respektive mindre bra. 
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För att nå goda resultat på sikt bör processen ovan (steg ett till sex) upprepas (cykliskt) tills 
man nått de mål man satt upp (Timperley, 2008). 
 
I det kollegiala lärandet bör man utgå från såväl det didaktiska som det teoretiska 
perspektivet. Ser läraren att en viss aktivitet får en positiv effekt på elevers lärande blir hen 
välvilligt inställd och öppnar sig för att fördjupa sina kunskaper om de teoretiska aspekter 
som ligger bakom (Wiliam, 2009). Man kan även gå andra hållet och se ett praktiskt behov 
sedan man studerat en viss teori. Timperley (2008) varnar för att låta arbetet bli alltför 
praktiskt orienterat utan betonar vikten av fördjupad teoretisk kunskap. Om flera lärare 
använder gemensamma undervisningsstrategier kan detta även leda till att elever i högre grad 
känner igen sig i olika undervisningssituationer och känner större trygghet (Wiliam, 2009). 
 
De ramfaktorer2 som sätts upp är viktiga. För ett framgångsrikt kollegialt lärande behövs 
gemensam tid för teoretiska studier, tid att omsätta nya idéer i praktiken och tid att i en 
förtroendefull omgivning gemensamt utvärdera de nya erfarenheterna (Timperley, 2008).  

2.3	Matematiklyftet	 	
Matematiklyftet är en kompetensutveckling för matematiklärare med syftet att stärka och 
utveckla kvaliteten på undervisningen samt öka elevers måluppfyllelse i matematik 
(Skolverket, 2012). Det handlar alltså om såväl lärares som elevers lärande. 

2.3.1	Fortbildningens	upplägg	
För att kunna skapa lärandemiljöer, där relevanta kunskaper efterfrågas, används och 
utvecklas sker fortbildningen genom kollegialt lärande med stöd av professionellt utbildade 
handledare. För att på bästa sätt kunna stötta utvecklingen på sin skolenhet utbildas även 
rektorer. Rektor och huvudman har huvudansvar för att skapa förutsättningar för 
matematiklärare att kontinuerligt genomgå fortbildningen på schemalagd arbetstid under ett 
läsår. 
 
Den litteratur och det övriga material, som deltagarna studerar, består av 8 moduler. Dessa 
består i sin tur av fyra moment: A, B, C och D. Arbetet med de fyra delmomenten är cykliskt 
och innehåller självstudier (A), diskussioner och gemensam planering (B), individuellt 
genomförande av aktivitet och ev. auskultation (C) och avslutas med en gemensam 
utvärdering och framåtsyftande diskussion (D). Vid de gemensamma träffarna (moment B och 
D) deltar handledare och leder samtalet.  
 
Matematiklyftet bygger på ett antal didaktiska perspektiv. Formativ bedömning är ett av fyra 
didaktiska perspektiv som är gemensamma för samtliga moduler.  
 
Kombinationen av stödmaterialet och det kollegiala lärandet ska leda till att lärare 
uppmärksammar sin egen undervisning, reflekterar mer över varför man undervisar på ett 

																																																													
2	Yttre	förutsättningar.	
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visst sätt och får en bredare uppsättning undervisningsmetoder, vilket i sin tur bör leda till 
ökad måluppfyllelse (www.skolverket.se/matematiklyftet). 
 
Slutligen presenteras två (av flera) arbetsmetoder som förmedlas via stödmaterialet. Dessa 
metoder återkommer i studiens resultatredovisning.  

2.3.2	Två	arbetsmetoder	
I Matematiklyftets litteratur beskrivs och rekommenderas ett arbetssätt som känns igen som 
EPA-modellen. Denna benämning används dock inte i Matematiklyftets litteratur. EPA är en 
kommunikationsmodell där E står för enskilt, P för parvis och A för alla. Läraren introducerar 
en uppgift som eleverna först funderar över enskilt, därefter parvis med en kamrat och 
slutligen diskuterar alla tillsammans i helgrupp med läraren som diskussionsledare och guide 
(Jakobsson, 2015). Modellen känns igen från språkutvecklande undervisning, men verkar 
uppmärksammas mer och mer inom naturvetenskaplig didaktik (Jakobsson, 2015).	

Ett annat arbetssätt som tydliggörs inom Matematiklyftet är användandet av interaktiva 
skrivtavlor. Varje elev har en skrivtavla (exempelvis en liten whiteboardtavla) och läraren 
låter eleverna skriftligt besvara frågor på den. Detta leder till att läraren under lektionen ges 
information om elevernas kunnande, vilket i sin tur leder till att läraren kan fatta ett snabbare 
och mer välgrundat beslut om den fortsatta undervisningen (Nyström, 2013).	

2.4	Tidigare	forskning	
Nedan presenteras två forskningsstudier om formativ bedömning. Den första utvärderar 
effekterna av en fortbildning för lärare och den andra undersöker vilka kunskaper och 
förmågor som krävs av lärare som använder formativ bedömning.  

2.4.1	Effekt	av	lärarfortbildning	
Vid Umeå universitet utgavs 2015 en avhandling av Catarina Andersson där det undersökts 
om lärare kunde utveckla sin undervisning avseende formativ bedömning med hjälp av en 
fortbildning med många kontakttimmar och stöd av en expert. Syftet med avhandlingen var 
att se om slumpvist utvalda lärare kunde utveckla sitt arbete med formativ bedömning efter en 
fortbildning och att få ökad kunskap om varför dessa lärare valde att förändra sin 
undervisning och vad i fortbildningen som hade motiverat dem att göra detta. 
 
De resultat från Anderssons undersökning som är relevanta för denna studie redovisas nedan 
och kommer längre fram att användas som diskussionsunderlag. 
 
Anderssons (2015) undersökning visar att lärare i årskurs fyra i den aktuella kommunen 
använder sig av formativ bedömning i sin undervisning. På gruppnivå såg hon exempel på 
användning av alla fem nyckelstrategier och observerade olika aktiviteter för att samla in 
information om elevers lärande. Dock drogs slutsatsen att arbetet behöver vidareutvecklas för 
att nå hög kvalitet som leder till ökad inlärning hos alla elever. 
 
Resultatredovisningen visar även att samtliga deltagande lärare i Anderssons (2015) 
undersökning har förändrat sin undervisning sedan fortbildningen. Hon visar dock på tydliga 
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skillnader bland de tillfrågade. Vissa har vidareutvecklat en redan existerande praktik 
(avseende formativ bedömning) medan andra radikalt har förändrat sin undervisning genom 
att införa formativ bedömning. Andersson ser att de förändringar lärarna infört kan ses utifrån 
tre dimensioner: nyckelprocesser i undervisning och lärande (Vart? Var? Hur?), aktörer i 
klassrummet (läraren, eleven, kamrater), och längden av bedömningscykeln för användningen 
av den grundläggande tanken (bevis för elevers förståelse leder till ett beslut). 
 
De anledningar som lärare angett om varför de valt att förändra sin undervisning är, att de 
kände sig motiverade av fortbildningen, att de trodde på idén och hade höga förväntningar på 
att förändringarna skulle få positiv effekt på elevernas lärande och resultat. De aktiviteter som 
Andersson sett används mest är de som upplevs ge mest effekt i förhållande till 
förberedelsetid. Lärare säger sig vara motiverade att förändra sin undervisning, men säger sig 
behöva tid för planering och utvärdering. Vidare betonar lärare behovet av att kombinera 
praktik med teoristudier (Andersson, 2015). 

2.4.2	Vad	lärare	bör	kunna	och	förmå	
2014 publicerade Umeå universitet en licentiatuppsats av Charlotta Vingsle, där hon 
undersökt vad som krävs av en lärare som utövar formativ bedömning i praktiken. Syftet med 
studien var att “identifiera aktiviteter och karaktärisera de kunskaper och förmågor en 
matematiklärare använder i sin formativa bedömningspraktik under lektioner i helklass” 
(Vingsle 2014, s. 25). 
 
Nedan redovisas de av Vingsles resultat som är intressanta för denna studie. Dessa kommer 
att användas som diskussionsunderlag längre fram.  
 
Vingsles undersökning visar att formativ bedömning är komplex, svår och kräver oerhört 
mycket av läraren. Hon har i sin studie under en lektion med en lärare observerat inte mindre 
än fjorton aktiviteter och ett antal handlingar, som alla kan ses som verktyg för formativ 
bedömning och kunde härleda dessa till alla tre tidsspann (lång, mellanlång och kort) 
(Vingsle, 2014). 
 
De kunskaper och förmågor Vingsle (2014) sett att läraren, som arbetar med formativ 
bedömning, har och använder är att kunna locka fram och tolka information för att sedan 
kunna förändra instruktioner och förklaringar för att bättre möta elevernas behov. Vidare ser 
hon att läraren engagerar sig i och tar medansvar för elevers inlärning. I den korta minut-för-
minutcykeln3 hanteras spontant olika perspektiv av ämnesområden och oförberedda 
situationer. Detta leder till att läraren tvingas fatta snabba pedagogiska beslut angående den 
fortsatta undervisningen, ibland inom loppet av sekunder. Besluten baseras på såväl hela 
gruppens som enskilda elevers behov. Vingsle (2014) fastställer att lärare behöver tid att 
planera, mod samt gedigna såväl ämnes- som didaktiska kunskaper för att kunna praktisera 
formativ bedömning.  

																																																													
3	Det	kortaste	tidsspannet.	
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3.	Metod	
Följande avsnitt inleds med att metodval och utformning av intervjufrågor beskrivs. Därefter 
presenteras kriterierna för urval av informanter och det tydliggörs hur Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer har respekterats. Sedan följer en beskrivning av hur empiri samlats 
in och bearbetats samt vilken analysmetod som använts och hur analysarbetet gick till. 
Avslutningsvis följer en granskande metoddiskussion med underrubrikerna trovärdighet och 
transperens. 

3.1	Metodval	
Eftersom syftet med studien är att få kunskap om några lärares uppfattningar om hur 
Matematiklyftet förändrat deras undervisningspraktik avseende formativ bedömning valdes en 
kvalitativ metod. Förenklat kännetecknas den kvalitativa metoden av att de data som samlas 
in och analyseras snarare består av ord än av siffror (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). Ord, 
som ger uttryck för hur någon upplever eller uppfattar olika fenomen eller händelser. 

3.2	Intervju	
För insamling av denna typ av information kring lärares uppfattningar valdes den 
halvstrukturerade kvalitativa intervjun. Detta innebär att frågorna utarbetades i förväg för att 
alla informanter skulle ges samma frågor, som de, vid respektive intervjutillfälle, sedan 
besvarade fritt (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). Intervjuschemat strukturerades i fem delar: 
inledande frågor, frågor knutna till respektive forskningsfråga (tre stycken) och slutligen en 
avslutande fråga (se bilaga 1). Det lades vikt vid att skapa genomtänkta, öppna och icke 
ledande frågor för att minska risken att intervjuaren, under intervjuns gång, skulle påverka 
informantens svar i någon riktning. 
 
Inledningsvis formulerades frågor om hur länge läraren arbetat som lärare, vilket 
sammanfattat intryck Matematiklyftet lämnat kvar hos läraren och vad läraren förstår under 
begreppet formativ bedömning. Anledningen var att å ena sidan få en övergripande bild av 
informantens tankar kring temat, men även för att skapa ett avslappnat samtalsklimat.  
 
Sedan utarbetades frågor anpassade efter forskningsfrågan	I vilken utsträckning och på vilka 
sätt upplever lärarna att Matematiklyftet påverkat dem att förändra sin undervisningspraktik 
avseende formativ bedömning? Här ombads lärarna beskriva sin undervisningspraktik 
avseende formativ bedömning utifrån de fem nyckelstrategierna samt beskriva vilka 
förändringar de upplever sig ha infört och varför. Lärarna bads även berätta om och hur de 
använder formativ bedömning i andra ämnen än matematik. 
  
Därpå följde frågor kring forskningsfrågan Vad upplever lärarna som särskilt utmanande vid 
implementering av formativ bedömning? Det utformades frågor om vilka aspekter inom 
formativ bedömning som upplevs som svåra respektive lätta att omsätta. Lärarna uppmanades 
även att berätta vilka aspekter de särskilt skulle vilja vidareutveckla och varför. 
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För att få kunskap kring forskningsfrågan	 I vilken utsträckning anser lärarna att de ges 
tillräckliga möjligheter att utveckla arbetet med formativ bedömning? skapades frågor om 
vilken stöttning lärarna upplever sig få av sina kollegor, det kollegiala lärandet och av 
skolledning respektive huvudman samt om vad de anser sig behöva för att kunna 
vidareutveckla arbetet med formativ bedömning. 
 
För att avrunda samtalet följde slutligen frågan om det fanns något som läraren skulle vilja 
tillägga.  
 
För att resultatet skulle bli trovärdigt granskades intervjufrågor noggrant utifrån Patel och 
Davidssons (2011) tre frågeställningar inför kvalitativa intervjuer: 

1. Täcks alla aspekter i frågeställningen/frågeställningarna? 
2. Behövs alla frågor och är de formulerade så att de går att missuppfatta? 
3. Fungerar frågorna för det urval av personer som gjorts? (Patel & Davidsson 2011, s. 86) 

 
För att pröva hur de förberedda intervjufrågorna fungerade genomfördes två pilotstudier4. I 
anslutning till varje pilotintervju omarbetades intervjufrågorna tills de antog sin slutgiltiga 
form (se bilaga 2). 

3.3	Urval		
Eftersom denna studies syfte är att få ökad kunskap om några mellanstadielärares 
uppfattningar om hur Matematiklyftet påverkat deras undervisningspraktik gjordes ett 
avsiktligt urval ur gruppen lärare. Ytterligare kriterier för urval var att informanterna skulle 
vara mellanstadielärare som genomgått kompetensutbildningen Matematiklyftet. Anledningen 
var att just dessa förväntades kunna ge relevant information utifrån studiens syfte och 
forskningsfrågor (Hjerm, Lindgren & Nilsson 2014). Anledningen till att urvalet avgränsas till 
mellanstadielärare var att Matematiklyftets utformning är anpassat för olika stadier och nivåer 
och för denna studie önskades en grupp, som tagit del av samma material och gjort så lika 
erfarenheter som möjligt. Anledningen till detta var att få en så tydlig bild som möjligt om 
just denna fortbildnings påverkan på informanterna.  
 
Inför studien tillfrågades tio lärare. Samtliga tillfrågade levde upp till urvalskriterierna. Sex 
lärare förklarade sig beredda att delta i studien. De arbetar alla för samma huvudman, men 
inom två olika rektorsområden. Fyra arbetar inom ett rektorsområde och två inom ett annat.  
Fyra är erfarna lärare med mellan 20 och 37 års yrkeserfarenhet och de övriga två har arbetat 
som lärare i sju respektive tolv år.  

3.4	Forskningsetiska	principer	
Det Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska principer om krav 
på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande har respekterats vid genomförandet 
av denna studie (Vetenskapsrådet, ISBN:91-7307-008-4). Nedan följer en beskrivning om hur 
kontakten med och informationen till informanterna gått till.  
																																																													
4	En	pilotstudie	motsvarar	den	egentliga	undersökningen	men	genomförs	i	begränsad	omfattning	(Patel	&	
Davidsson	2011,	s.	60)	
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Inför studien tillfrågades informanter via e-mail om de kunde tänka sig att medverka (se 
bilaga 2). I e-mailet som skickades ut informerades de om studiens syfte (informationskravet), 
om att deltagande var frivilligt och när som helst kunde avbrytas (samtyckeskravet), att alla 
uppgifter som lämnades skulle behandlas konfidentiellt (konfidentialitetskravet) och att de 
upplysningar som lämnades endast skulle komma att användas för forskningsändamål 
(nyttjandekravet). För tydlighetens skull återupprepades detta inför varje intervju. De 
intervjuade lärarna informerades även om hur svaren skulle komma att redovisas. Deltagarna 
har dessutom erbjudits att ta del av studien när den färdigställts. En vecka efter att mailen med 
förfrågan om deltagande skickats, åtföljdes dessa av telefonsamtal där sex lärare gav jakande 
svar.  

3.5	Insamlande	av	empiri	
För att intervjuaren vid intervjutillfället skulle ha möjlighet att fokusera sin uppmärksamhet 
på informanten tillfrågades samtliga informanter om tillstånd att spela in intervjuerna (Patel & 
Davidsson, 2011). Fem av sex informanter gav sina medgivanden. Följaktligen registrerades 
svaren på fem intervjuer genom att de spelades in på röstmemo5. Vid den sjätte intervjun 
nedtecknades informantens svar av intervjuaren. För att inte glömma bort exakta 
formuleringar och detaljer renskrevs anteckningarna i direkt anslutning till intervjun och 
kompletterades med intervjuarens intuitiva aspekter (Kvale & Brinkman, 2009). För att 
informanterna skulle vistas i en trygg miljö vid intervjutillfället genomfördes samtliga 
intervjuer i varje informants egna klassrum. 

3.6	Bearbetning	av	empiri	
För att underlätta en djupare analys transkriberades det inspelade materialet manuellt av 
intervjuaren och gjordes därmed om till en analyserbar text (Kvale & Brinkmann, 2009). De 
renskrivna och kompletterade anteckningarna från den intervju som inte spelats in lades till 
det samlade materialet. För att inför analysen kunna behålla överblick över vilka yttranden 
som kommit från en och samma person försågs informanternas svar med olika färgkoder och 
gavs benämningen lärare ett till sex. Dessa färger och benämningar syns inte i 
resultatredovisningen, då det inte ansågs relevant för resultatet, vilken lärare som yttrat vad. 

3.7	Analysmetod	
Eftersom studiens empiri samlats in med hjälp av en kvalitativ metod och studiens syfte är att 
få ökad kunskap om lärares uppfattning om hur deras undervisning påverkats av 
fortbildningen Matematiklyftet valdes även en kvalitativ analysmetod. Arbetet fortskred efter 
de tre steg som beskrivs av Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014). Numreringen tydliggör 
analysens tre steg.  

1. Vid upprepade genomläsningar, studerades det transkriberade materialet grundligt och 
nyckelord markerades. Nyckelorden valdes för att de utgjorde essensen av informanternas 
berättelser och beskrivningar. Därefter undersöktes nyckelorden med fokus på att å ena sidan 
besvara respektive forskningsfråga, men även för att se om vissa nyckelord förekom upprepat.  
																																																													
5	En	inspelningsfunktion	på	Iphone.	
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Därefter studerades materialet igen och nyckelorden sorterades in i åtta kategorier:  

• Intryck av Matematiklyftet  
• Beskrivning av begreppet formativ bedömning  
• Formativ bedömning före matematiklyftet 
• Beskrivning av aktuell undervisningspraktik avseende formativ bedömning 
• Formativ bedömning i andra ämnen än matematik 
• Förändring av undervisning sedan Matematiklyftet  
• Vad inom formativ bedömning som upplevs som särskilt utmanande  
• Vilken stöttning lärare önskar för att vidareutvecklas 

  
2. Nästa steg utgjordes av att de samlade nyckelorden, nu indelade i kategorier, åter 
studerades grundligt med fokus på att se vilka kategorier som besvarade vilken 
forskningsfråga.  

Slutligen utkristalliserades fyra teman:  

• Lärarnas beskrivning av formativ bedömning 
• Om, och hur lärarna upplever att de förändrat sin undervisning  
• Vad lärarna upplever som särskilt utmanande vid implementering av formativ 

bedömning. 
• Vilken typ av stöttning lärarna önskar sig för att kunna vidareutveckla sitt arbete med 

formativ bedömning 
 

Kategorierna intryck av Matematiklyftet och beskrivning av begreppet formativ bedömning 
bildade ett tema eftersom innehållet behandlar informanternas teoretiska medvetenhet och 
beskriver i vilken utsträckning de arbetat med formativbedömning före Matematiklyftet.  

Kategorierna formativ bedömning före matematiklyftet, beskrivning av aktuell 
undervisningspraktik avseende formativ bedömning, formativ bedömning i andra ämnen än 
matematik och förändring av undervisning sedan Matematiklyftet bildade ett tema med fyra 
underrubriker, då dessa kategorier gemensamt ansågs ge svar på forskningsfrågan I vilken 
utsträckning och på vilka sätt upplever lärarna att Matematiklyftet påverkat dem att förändra 
sin undervisningspraktik avseende formativ bedömning? Informanternas svar behandlar de 
fem nyckelstrategier som behandlats i bakgrundsdelen. För att dela upp och strukturera det 
omfattande resultatmaterialet fick dessa fick bilda underrubriker. Eftersom informanterna inte 
pratat så mycket om strategierna fyra och fem, bildar de en gemensam underrubrik. 
 
Kategorierna Vad inom formativ bedömning som upplevs som särskilt utmanande och Vilken 
stöttning lärare önskar för att vidareutvecklas bildar egna teman, då dessa kategorier enskilt 
anses ge svar på forskningsfrågorna Vad upplever lärarna som särskilt utmanande vid 
implementering av formativ bedömning? respektive Vilken typ av stöttning upplever sig 
lärarna behöva, för att kunna vidareutveckla sitt arbete med formativ bedömning? 
 
3. Slutligen studerades och jämfördes det bearbetade materialet med de transkriberade och 
antecknade intervjuerna, för att å ena sidan kontrollera att det utvärderade materialet och den 
samlade empirin inte innehöll några motsägelser och för att å andra sidan att söka bevis 
alternativt motbevis för de slutsatser som dragits. Här söktes även efter såväl representativa 
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som avvikande citat att använda i resultatredovisningen. Materialet studerades upprepat tills 
mättnad nåtts.6  

3.8	Metoddiskussion	
Valet av metod upplevs som riktigt eftersom den kvalitativa metoden möjliggör insyn i 
informantens upplevelse- och tankevärd. Genomförandet var dock inte optimalt och nedan 
presenteras några synpunkter.  

3.8.1	Trovärdighet	
Den kvalitativa intervjuns strukturerade uppbyggnad är ett medel att nå högre validitet 
eftersom frågorna tänkts igenom och förberetts i förväg (Hjerm & Lindgren, 2014). Denna 
studies intervjufrågor förbereddes noggrant, men i efterhand ifrågasätts framför allt 
formuleringarna kring frågorna gällande de fem nyckelstrategierna under forskningsfråga 1 
(se bilaga 2). 
 
Eftersom analysen ledde till att de fem nyckelstrategierna utgör underrubriker, kunde 
undersökningen ha profiterat av att dessa, även vid intervjuerna, tydligare separerats från 
varandra, till exempel genom att be informanterna beskriva vad de gjort, gör och förändrat 
inom varje nyckelstrategi. Detta kan ha lett till att vissa informanter inte getts utrymme att till 
fullo beskriva sitt arbete med formativ bedömning.  
 
Dessutom kan intervjuarens kortfattade förtydligande av de fem nyckelstrategierna (se bilaga 
2) ha lett till att vissa informanter i lägre grad reflekterat kring dessa strategier i ett vidare 
perspektiv än endast som bedömningssituationer. 
 
Dessa observationer leder till slutsatsen att undersökningens tydlighet inte är så hög som den 
kunde varit.  

3.8.2	Transparens	
För att undersökningens resultat skulle komma så nära ett sant värde som möjligt valdes den 
halvstrukturerade intervjun. Fem av sex intervjuer spelades in på röstmemo7 och 
transkriberades. Detta ledde till ett material med stor andel slagg, men med informanternas 
exakta formuleringar av sina tankar. Svaren från den intervju vars svar antecknades och 
kompletterades med intervjuarens spontana intryck kan dock anses vara mindre tillförlitliga 
eftersom svaren och intrycket i stunden tolkades av intervjuaren och dennes värdsbild måste 
anses finnas med som ingrediens i materialet.  
 

																																																													
6	När	resultatet	uppfattas	som	väl	underbyggt	och	inga	nya	upptäckter	görs,	som	leder	till	att	de	mönster	som	
redan	kartlagts	ifrågasätts	eller	måste	revideras	eller	utvecklas	har	mättnad	uppnåtts	(Hjerm,	Lindren	&	Nilsson	
2014,	s.	35-36).	

7	En	inspelningsfunktion	på	Iphone.	
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Syftet med att genomföra intervjuerna i informanternas egna klassrum var att skapa en trygg 
miljö där informanten skulle slappna av och reflektera fritt. Vidare gjorde intervjuaren sitt 
yttersta för att vara objektiv och inte påverka informanterna.  
 
Analysarbetet har genomförts grundligt med upprepande genomläsningar avmaterialet. Vid 
resultatredovisningen redovisas inte det kompletta insamlade materialet, vilket kan leda till att 
läsaren upplever sig ha begränsad tillgång till den fulla och sanna bilden. Att delge den 
samlade empirin skulle dock leda till att studiens omfattning i hög grad skulle spränga de 
föregivna ramarna för uppgiften.  
 
Sammanfattningsvis kunde undersökningen i högre grad vara transparent, men den kvalitativa 
metoden innehåller ett mått av tolkning, som även läsaren bidrar med vid läsandet.  
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4.	Resultat	och	analys	
Nedan följer en resultatredovisning och analys av det material som samlats in under de 
intervjuer som gjorts för den här studien. Avsnittet är indelat i fyra underrubriker som 
motsvarar de fyra teman som funnits under analysen (se analysmetod). Det tema som 
behandlar vilka förändringar lärare upplever att deras undervisning genomgått är i sin tur 
indelat i fyra underrubriker motsvarande de fem nyckelstrategierna. De citat som förekommer 
har valts ut eftersom dessa uttalanden bedömts vara representativa för gruppen alternativt 
utgöra en avvikelse från en övervägande uppfattning.  

4.1	Lärarnas	beskrivning	av	formativ	bedömning	
Samtliga lärare (sex stycken) säger sig ha arbetat med formativ bedömning redan före 
Matematiklyftet.  
 
Tre av dem säger sig medvetet ha arbetat med formativ bedömning under längre tid. De 
beskriver arbetet utifrån längre respektive kortare tidsspann. En lärare menar: ”Den 
summativa bedömningen kunde ju också vara formativ om jag använde det på rätt sätt, jag 
tycker att jag använt formativ bedömning - länge”. En annan lärare reflekterar ur ett kortare 
tidsspann: “ Om du hade en genomgång, så märkte man ju vilka man hade med och vilka man 
inte hade med, då ändrade jag ju utifrån vad gruppen kunde och det är ju formativ bedömning; 
att anpassa undervisningen.” Den här läraren visar att hen är medveten om grundidén bakom 
formativ bedömning som (Jönsson, 2013) och Wiliam (2013) definierar den.  
 
Övriga tre lärare säger sig i olika grad ha arbetat med formativ bedömning, utan att riktigt ha 
varit medvetna om att det var just det de gjorde. En lärare förklarar: ”Nu är jag ju medveten. 
Förut så bara gjorde jag ju det utan att vara medveten. Och nu vet jag varför jag gör saker och 
ting, på ett annat sätt.”  
 
Alla sex informanter beskriver begreppet formativ bedömning genom att nämna de tre 
grundläggande frågeställningarna som nämns inom forskning: Vad kan eleven? Vad är målet? 
och Hur ska vi nå dit?(Wiliam 2009, Jönsson 2013 och Hattie 2012). Tre av sex intervjuade 
lärare definierar även skillnaden mellan begreppen formativ bedömning och bedömning för 
lärande med att särskilt betona vikten av att de bedömningar de gör i klassrummet leder till 
ett beslut hos dem själva om hur den fortsatta undervisningen ska se ut (Jönsson 2013, Wiliam 
2013). En lärare reflekterar: ”Bedömningen ska leda vidare till någonting, som är till gagn för 
eleven”. 

4.2	Om,	och	hur	lärare	upplever	att	de	förändrat	sin	undervisning		
Fem av sex lärare säger sig ha förändrat sin undervisning avseende formativ bedömning sedan 
Matematiklyftet. Två av dessa fem menar att förändringarna är en följd av Matematiklyftet 
medan tre hävdar att Matematiklyftet till viss del bidragit till undervisningens utveckling. 
Dessa tre ser Matematiklyftet i kombination med annan kompetensutveckling samt 
självstudier som anledning till de förändringar de infört. En lärare förtydligar: ”Jag vågar inte 
säga att det bara är mattelyftet. Jag var på Mattebienalen och blev jätteinspirerad, - så jag var 
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ju på gång med det.” En av sex lärare anser att matematiklyftet varit en besvikelse och inte 
gett någonting. 
 
Samtliga fem nyckelstrategier omnämns när lärarna beskriver sitt arbete med formativ 
bedömning. Några strategier förekommer dock i högre grad än andra. Nedan redovisas vilka 
av de fem nyckelstrategierna, som Wiliam (2013) formulerat, lärare säger sig arbeta med samt 
vad och hur de tycker sig ha utvecklat sitt arbete sedan Matematiklyftet. 

4.2.1	Att	delge	lärandemål	
Fyra av sex lärare poängterar att strategin att delge lärandemål är central för deras 
undervisning. De anser alla att undervisning bygger på en gemensam överenskommelse 
mellan samtliga aktörer i klassrummet (lärare, elev, kamrat) om vad målet med 
undervisningen är och hur man ska nå dit (Wiliam, 2013). En lärare säger: ”Just att delge 
målet, det känns som självklart. Att de måste veta; ”vart är det vi ska nå?” Här hänvisar 
läraren till en av de tre grundläggande frågeställningarna för formativ bedömning (Jönson 
2013). En annan visar på konsekvenser av sämre lärande om detta inte görs: ”För vet du inte 
vad du ska göra så blir du väldigt otrygg och då … blir de mer ofokuserade.”  
 
En förändring som nämns av de fyra lärarna är att de alla upplever sin undervisning som 
tydligare och mer strukturerad. En lärare uttrycker detta på följande sätt: ”Eftersom jag har 
blivit tydligare med mig själv så blir det enklare att bli tydligare mot eleverna också.”  

4.2.2	Att	skapa	effektiva	lärsituationer	
Undersökningens samtliga sex lärare säger sig arbeta aktivt med att skapa effektiva 
lärsituationer (Wiliam, 2013). En lärare yttrar sig såhär: ”Det handlar om att ta reda på vad 
eleverna kan, för att sedan kunna leda dem vidare”. Samtliga lärare säger att de försöker 
genomföra diskussioner där eleverna ges möjlighet att visa vad de förstått. De säger sig även 
fokusera på att skaffa information om hur de elever, som eventuellt misslyckas, tänker och 
resonerar, för att sedan kunna hjälpa dem att förändra eller utveckla sina tankesätt. Denna typ 
av medvetenhet efterlyser Black och Wiliam (2001) hos lärare. En lärare säger fundersamt: 
”De kanske är mer hjälpt av att ... ja när man gör fel. Inte sedan produkten, svaret redan är 
klart. Utan, det är innan det är färdigt...” Samtliga lärare poängterar även att de under varje 
lektion observerar elevernas sätt att arbeta, lösa problem och agera, för att få en bild av deras 
förmåga och förståelse. 
 
Nyckelstrategin att skapa effektiva lärsituationer är den strategi, som fem av sex lärare 
framförallt säger sig ha utvecklat och förändrat under och efter Matematiklyftet. Lärarna 
beskriver att de lägger mer tid på att förbereda och genomföra gemensamma diskussioner. En 
lärare beskriver: ”Jag har blivit bättre på att leda diskussioner, … tycker att jag har fått mer 
redskap för hur jag ska göra det och blivit bättre på att göra det.” De fem lärarna säger sig fått 
större medvetenhet om vikten av att förstå hur elever uppfattar saker och att anpassa 
undervisningen därefter (Wiliam, 2013). En lärare förklarar: ”Det är mera att man analyserar 
vad ... varför är den fel?”. Två lärare nämner även längre genomgångar i form av samtal och 
diskussioner där eleverna ges ökat utrymme som en förändring. Detta är något som Hattie 
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(2012) menar att lärare bör eftersträva. En lärare beskriver: “Förut var det jag som kunde ge 
ett exempel på tavlan och visa olika lösningar. Nu får eleverna visa sina lösningar”. Lärarna 
upplever att arbetssättet leder till ökat självförtroende hos eleverna. En lärare ger exempel: 
”Att jag struntar i boken i ett halvt kapitel och sedan går vi in och tittar: Vad kan vi av det 
här? Och då tycker de att: Åh, det här jag kan jag ju redan, och känner att de är jätteduktiga.” 
Känslan att jag kan leder till ökat engagemang hos eleverna att vilja fortsätta sitt lärande 
(Pettersson, 2011). 
        
De fem lärare som säger sig ha förändrat sin undervisning helt eller delvis som en följd av 
Matematiklyftet, nämner EPA-modellen (Jakobsson, 2015) som ett nytt arbetssätt vad gäller 
utvecklande av problemlösning. De intervjuade lärarna ser detta arbetssätt som värdefullt ur 
flera formativa perspektiv. Fyra lärare beskriver hur de under såväl par- som 
helklassdiskussioner samlar bevis på vad elever förstått. Just detta utgör en del av kärnan i 
den formativa bedömningen (Jönsson, 2013 och Wiliam, 2013). En lärare förklarar: ”Eleverna 
delger varandra och då ser ju jag också att, - om de kan förklara en matteuppgift så att de 
andra förstår, då har de ju själv förståelsen också”. 
 
Ett annat arbetssätt som även omnämns som nytt av flertalet lärare är användandet av 
whiteboardtavlor (interaktiva skrivtavlor) för att få snabb information om vad eleverna kan 
eller förstått (Nyström, 2013). Denna studies lärare berättar om fördelar med att använda 
whiteboardtavlor: ”Jag vill få gensvar och se att; nu är de med, ... att jag ska ha koll på vad de 
kan direkt.” En annan lärare reflekterar: ”Jag ser ju vad svårigheten är, det får jag ju direkt 
matat: vad är det som är svårt?”.  
 
Anledningar till varför just denna strategi fått extra uppmärksamhet är, enligt studiens lärare, 
att de anser det viktigt att ha alla elever med sig och att veta var i sitt lärande varje elev 
befinner sig. Just detta betonas av Wiliam (2013) som centralt för bra undervisning. En lärare 
sammanfattar: “Det här med effektiva lärsituationer, det är ju det som är grunden till 
undervisningen.” En annan förtydligar: “Ju fler som är med på tåget från början desto bättre är 
det ju.”  

4.2.3	Att	ge	feedback	
Fyra av sex lärare säger sig arbeta med feedback. Det ses dock en tydlig skillnad mellan hur 
lärarna beskriver sitt arbete med feedback i matematik och i svenska. I svenska ges eleverna 
skriftliga framåtsyftande kommentarer på de arbeten de skrivit, medan lärarna i ämnet 
matematik överlag säger sig ge mer muntlig feedback. En lärare beskriver: “När det gäller 
svenska. Då skriver jag vad som är bra i texten och vad de behöver utveckla. Så kan de gå 
tillbaka och titta på det. Medan i matten, där är det ju mer det muntliga.” De fyra lärare, som 
pratar om feedback, menar att det varierar från ämne till ämne vilken typ av feedback de ger. 
Ingen av de fyra lärarna väljer att beskriva detta arbete mer ingående.  
   
En lärare säger sig sedan kompetensutvecklingen ha förändrat sitt sätt att arbeta med 
feedback. Denna lärare beskriver sig uppmärksamma elevens kunskapsutveckling i ett tidigare 
skede än tidigare och upplever sig ha infört ett mer processinriktat arbete med skrivande: ”Jag 
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ger mer feedback under det att arbetet pågår nu. Förut var det mer när det var färdigt”. Här 
beskriver läraren hur hen förkortat tidsspannet i den formativa bedömningen (Wiliam, 2009). 

4.2.4	Att	aktivera	eleverna	att	använda	varandra	och	sig	själva	som	läranderesurser	
En av sex lärare nämner kamrat- och självbedömning som en integrerad del av sin 
undervisning. Läraren använder eleverna som läranderesurser för varandra och ser detta både 
som en praktisk lösning för att alla ska få kontinuerlig feedback som ett led mot ökad 
självbedömning och metakognition: ”Det är mycket barn, och de är, de har ju ändå förmågan 
att hjälpa varandra framåt. Så då är de en bra resurs till det, just med kamratbedömningen. 
Och att de själva också kan bedöma sig själva.” Här bekräftas såväl Jönssons (2013) tanke om 
att kamratbedömning leder till mer frekvent feedback och Wiliams (2013) beskrivning av hur 
elevernas medvetenhet utvecklas.  
 
Vad gäller kamratbedömning, i betydelsen att eleverna använder varandra som 
läranderesurser, nämner samtliga lärare EPA-modellen som ett värdefullt verktyg för just 
detta. En lärare gör följande reflektion: ”Då använder de (eleverna) varandra som 
läranderesurser och de ger varandra feedback. Jag har tagit tio steg tillbaka och eleverna har 
velat ta tio steg framåt”. Ingen lärare säger sig ha vidareutvecklat arbetet med denna 
nyckelstrategi sedan Matematiklyftet, men uttalandet ovan och andra liknande har lett till 
slutsatsen, att fyra lärare genom EPA-modellen har utvecklat arbetet med just denna 
nyckelstrategi även om detta inte uttalats direkt.  
 
Slutligen säger samtliga lärare att de försöker utveckla arbetet med formativ bedömning i alla 
ämnen, men att de ännu inte gjort det. De lärare som undervisar ett begränsat antal ämnen 
säger sig i högre grad använda formativ bedömning inom hela sin verksamhet än de som 
undervisar sin klass i ett större antal ämnen. En lärare förklarar: “För jag måste tänka på att 
jag ska förändra mitt sätt att arbeta. Att jag måste utveckla mitt sätt att arbeta och det, det tar 
tid.” Läraren säger sig vilja bryta gamla mönster, men ser att hen i stressiga perioder faller 
tillbaka och att utvecklingen måste ske stegvis i lugna perioder: “Jag har fått en ny klass och 
då tar man allting som man känner sig säker i. Men det är ju helt fel! Så NU, är vi där igen, att 
vi måste börja använda oss av det vi gjorde på mattelyftet”. En annan lärare berättar att 
fortbildningen förändrat hens inställning till undervisning: ”Mattelyftet har gjort jättemycket 
för mitt sätt att tänka, inte bara i matten, utan i alla ämnen.” Lärarna bekräftar genom sina 
uttalanden Timperley (2008) och Wiliam (2009), som påtalar vikten av kontinuitet och tid för 
att lärare ska förändra sin undervisning.  

4.3	Vad	lärare	upplever	som	svårt	vid	implementering	av	formativ	
bedömning	
Tre av de intervjuade lärarna upplever det som svårt att skapa uppgifter som faktiskt visar det 
de vill bedöma eller ha information om. De säger sig också känna osäkerhet inför val av nivå 
på undervisningen. En lärare förklarar: ”Svårast egentligen är ju att hitta uppgifter som mäter 
precis det jag vill. Och även nivån på uppgiften, så att den inte blir för svår eller för lätt.” En 
annan lärare kompletterar oberoende: ”Något som jag funderar på: undrar om jag utmanar för 
mycket och undrar om jag utmanar för lite och så”. Lärare säger sig följaktligen ha 
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svårigheter att utveckla uppgifter som är valida och som hjälper dem att kartlägga exakt 
vilken nivå eleverna befinner sig på.  
 
Något som också väcker tankar hos studiens lärare är hur man på ett smidigt sätt ger effektiv 
och framåtsyftande feedback. Två lärare ger uttryck för en oro som även beskrivs hos Black 
(2004). En oro över att uttrycka sig alltför kritiskt: ”att inte jag trycker ner något barn och så”. 
Lärare reflekterar även över olika typer av feedback. Tre ger uttryck för att den muntliga 
feedback de ger under lektioner är den mest effektiva och även den, som de upplever som 
mest framgångsrik. Andra däremot upplever just detta som stressigt och att feedbacken blir 
otydlig: ”Jag hinner inte tänka igenom ordentligt. Det går för fort och är för oroligt.” En 
annan lärare tycker det är svårt att utforma och disponera arbetet med feedback så att den blir 
effektiv ur såväl ett lärande som tidsperspektiv: “Jag tycker det är jättesvårt med feedback. 
Framför allt med tiden. Och vad heter det att göra den meningsfull?” Feedback är en av de 
strategier som flera lärare nämner att de skulle vilja lägga ner tid på att vidareutveckla hos sig 
själva.  
 
Kamratbedömning och självbedömning är också nyckelstrategier som lärare känner osäkerhet 
inför. Fem av sex informanter uppger, att de tycker det är svårt att lära barnen hur de ska 
bedöma varandra (Jönsson 2013, Wiliam, 2013). En lärare uttrycker oro för att inte vara tydlig 
med att kamratbedömning är till för att hjälpa kamraten och tycker det är svårt att förhindra 
att elever är elaka istället för konstruktiva:” Man (eleven) ska lyfta fram vad som är bra och 
sånt man (kamraten) behöver träna på. Inte det här att: vet du, att du är ju skitdålig på det 
här”.  
 
I övrigt varierar det mycket från individ till individ vilka strategier lärare önskar att 
vidareutveckla. Överlag säger sig lärare i den här studien dock vilja vidareutveckla och 
fördjupa de strategier de redan börjat arbeta med och som de känner sig relativt trygga med 
(Wiliam, 2009). En av sex lärare säger sig vilja utveckla någon av de nyckelstrategier hen 
tycker är svår. 

4.4	Vilken	typ	av	stöttning	lärare	önskar	sig,	för	att	kunna	vidareutveckla	
sitt	arbete	med	formativ	bedömning	
Samtliga lärare ger uttryck för att arbetssättet med kollegialt lärandet är mycket givande. Fyra 
av sex uttalar att de anser detta arbetssätt vara det mest utvecklande. Lärarna ger uttryck för 
att olika kompetensutvecklingsdagar med skiftande innehåll inte ger några bestående intryck. 
En utbredd åsikt är att det gemensamma kontinuerliga arbetet är det som leder till att såväl 
undervisning som skolor utvecklas (Timperley, 2008). En lärare formulerar sig på följande 
sätt: ”Ge oss mer tid till kollegialt lärande. Dessa regelbundna träffar ger mer än studiedagar.” 
En annan lärare kommenterar det liknande: ”Det är bra att det inte är en massa studiedagar hit 
och dit, utan alla är samlade och så jobbar man med samma under en längre tid”.  
 
Tid är en aspekt som engagerar samtliga lärare och allmänt anser de sig ha för lite tid för ett 
stort antal uppgifter, men att tid borde avsättas för kollegialt lärande då lärarna ser att de i 
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diskussioner och studier kan hjälpa varandra vidare: ”Mer tid. Tid för jag tror, att vi i gruppen 
skulle kunna jobba och det finns ju otroligt mycket att både läsa och titta på.” 
 
Timperley (2008) och Wiliam (2009) menar båda att det är viktigt med extern handledning. 
Detta bekräftas av studiens lärare. Å ena sidan för att arbetet faktiskt ska bli av. En lärare 
menar: ”Det måste ju ändå vara någon som driver.” Å andra sidan för att rollerna i ett 
arbetslag lätt blir statiska och man fastnar i vissa gruppdynamiska roller. En annan lärare 
förklarar: ”Ibland känns det som att det skulle behöva komma någon helt ny som en 
virvelvind, med lite nya idéer.” 
 
Eftersom studiens informanter kommer från två olika rektorsområden syns skillnader i vilka 
förutsättningar som lärarna beskriver sig ha för att vidareutveckla arbetet med formativ 
bedömning. En rektor sätter av tid för gemensam utvärdering en annan inte. 

Lärarna från det ena rektorsområdet ger oberoende av varandra uttryck för ett välfungerande 
samarbete. De handlar här om mellanstadielärare som kontinuerligt har gemensam arbetstid 
där de utvärderar sin undervisning och stöttar varandra. Lärarna beskriver även att de 
undervisar i varandras klasser och på så sätt känner varandras elever. En lärare förklarar: ”Jag 
kan prata om mina elever och min undervisning och min klass med de andra och de vet hur de 
funkar.” En annan lärare menar: ”Vi mellanstadielärare, vi har en diskussion som för oss 
framåt, vi utvecklas hela tiden i vårt snack med varandra.”  
 
Lärare från det andra rektorsområdet efterlyser just denna typ av avsatta tider för gemensam 
utvärdering av och diskussioner kring undervisningen. En lärare ger förslag: ”det skulle vara 
tid avsatt och man kanske ena veckan tar en mattelektion och sen att man tar en 
engelsklektion och en SO och NO.”  
 
Fem av studiens sex lärare, oavsett rektorsområde, efterlyser mer gemensam tid för 
utvärdering och kontinuerlig fortbildning. De upplever att cykliskt arbete med kontinuerliga 
samtal om valda teman och eller litteratur, följda av övningar och slutligen gemensam 
uppföljning som särskilt värdefullt. Detta motsvarar det arbetssätt som Timperley (2008) 
rekommenderar. Det upplevs även som viktigt att alla i ett arbetslag deltar för att kunna stötta 
varandra och utvecklas i samma riktning, vilket i sin tur upplevs leda till skolutveckling. En 
lärare för det till sin spets: ”När alla går samma, då går hela kollegiet framåt, och för varje 
grej som man då lyckas med, då ser man ju, - då öppnas … det är för j-vla spännande…”  
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5.	Diskussion	 	
Studiens syfte är att få ökad kunskap om mellanstadielärares uppfattning om, och i så fall på 
vilka sätt, Matematiklyftet påverkat deras undervisningspraktik avseende formativ 
bedömning. Nedan följer en diskussion där studiens tre forskningsfrågor besvaras och 
diskuteras utifrån studiens resultat och tidigare forskning.  

5.1	I	vilken	utsträckning	och	på	vilka	sätt	upplever	lärarna	att	
Matematiklyftet	påverkat	dem	att	förändra	sin	undervisningspraktik	
avseende	formativ	bedömning?	
Fem av sex lärare i denna studie har förändrat sin undervisning avseende formativ bedömning 
efter Matematiklyftet. Hälften av dem säger sig ha blivit mer medvetna om vad de gör medan 
den andra hälften redan före matematiklyftet medvetet arbetade med formativbedömning. Den 
undersökning Andersson (2015) genomfört visade liknande resultat. Som en av flera 
anledningar till att de förändrat sin undervisning angav lärare i Anderssons (2015) 
undersökning, att de trodde på idén. 
 
Av detta drar jag slutsatsen att fortbildningar med denna typ av upplägg (kollegialt lärande 
med utbildade handledare) leder till att lärare väljer att förändra sin undervisningspraktik. 
Väljer, eftersom ordet medvetenhet förkommer hos såväl de lärare som arbetade med formativ 
bedömning före Matematiklyftet som hos de, som nu blivit mer medvetna.  
 
Vid analys av det insamlade materialet ser jag, att graden av lärares teoretiska kunskap och 
medvetenhet påverkar i vilken utsträckning och med vilken effektivitet de omsätter praktiska 
moment i sin undervisning. Detta antagande bekräftar såväl Wiliam (2009) som Timperley 
(2008), som båda poängterar vikten av att kombinera praktik och teori. Wiliam (2009) ger 
praktiska råd som han underbygger med teori. Timperley (2008) däremot utgår från en teori 
som sedan omsätts i praktik, beroende på vilken typ av problematik som åsyftas att lösas. 
Arbetet med denna studie gjort mig nyfiken på att i högre grad studera sambandet mellan just 
teoretisk medvetenhet och effektiv praktik. 
 
Resultaten visar även att studiens lärare framförallt förändrat sin undervisning vad gäller 
nyckelstrategi nummer två: att skapa effektiva lärsituationer som tar fram belägg för lärande. 
Andersson (2015) nämner i sin resultatredovisning nyckelstrategier generellt som en av tre 
dimensioner där lärarna förändrat sin undervisning. Detta är en intressant skillnad även om 
Anderssons (2015) undersökning var mycket större.  
 
Studiens informanter anger, som orsak till att de framför allt har vidareutvecklat strategi 
nummer två, att effektiva lärsituationer är grunden till undervisningen. En annan förklaring 
kan ligga i Matematiklyftets innehåll. Vid studier av modulmaterialet8, har jag lagt märke till, 
att samtliga nyckelstrategier behandlas ingående, men att nyckelstrategi nummer två ges 

																																																													
8	matematiklyftet.skolverket.se	
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större utrymme. Dessutom nämner studiens lärare särskilt två nya pedagogiska hjälpmedel 
som de fått med sig från Matematiklyftet och att dessa främst används inom strategi nummer 
två: användandet av interaktiva skrivtavlor och kommunikationsmodellen EPA. 
 
En annan intressant förändring, som även ses i Anderssons (2015) resultat, är att tidsspannet i 
den formativa cykeln har förkortats. Användandet av whiteboardtavlor, som det beskrivs av 
lärare i studien (cf. Nyström, 2013), hjälper läraren att under en lektion samla trovärdig 
information som direkt kan leda till ett beslut om den fortsatta undervisningen. Detta kan i sin 
tur få följden att tidsspannet i den formativa cykeln förkortas. Wiliam (2009) förespråkar så 
korta tidsspann som möjligt för effektiv lärande. Detta bekräftas av lärarna som vittnar om hur 
viktigt det upplevs att ha alla elever med sig från början samt att whiteboardtavlan hjälper 
dem att se om detta är fallet eller inte.  
 
Vidare har fördelningen av utrymmet mellan de olika aktörerna i klassrummet förändrats. 
Lärarna säger sig ge eleverna ökat utrymme i oftare förkommande diskussioner. Hattie (2012) 
förespråkar ett klassrum där läraren tar ett steg tillbaka och låter elevernas frågor och tankar 
dominera. Lärarnas beskrivningar av hur såväl whiteboardtavlor som kommunikations-
modellen EPA får eleverna att delta mer aktivt i undervisningen och att det ökade talutrymmet 
i sin tur leder till ökat engagemang bekräftar just detta. Liknande resultat se även hos 
Andersson (2015).  
 
När jag analyserade det insamlade materialet noterade jag att de intervjuade lärarna likställer 
nyckelstrategin att aktivera elever som läranderesurser för varandra med kamratbedömning, 
medan forskare (Hattie 2012, Jönsson 2013, Wiliam 2013,) även nämner en rad andra 
aktiviteter som lämpliga för just detta, t.ex. att låta eleverna lösa problem interaktivt (EPA-
modellen). Fyra lärares yttranden kring effekter av EPA-modellen leder till slutsatsen att de i 
högre grad än tidigare aktiverar eleverna som läranderesurser för varandra, även om de inte 
uttalar detta direkt.  

5.2	Vad	upplever	lärarna	som	särskilt	utmanande	vid	implementering	av	
formativ	bedömning?	
Vingsle (2014) drog i sin fallstudie slutsatsen att formativ bedömning är komplex, svår och 
kräver oerhört mycket av läraren. Denna studies lärare nämner en rad strategier och aspekter 
som de upplever som svåra eller utmanande. 
 
Studiens samtliga lärare arbetar med att skapa effektiva lärsituationer, men hälften av dem 
upplever just denna situation som utmanande, eftersom de känner osäkerhet kring sin egen 
förmåga att skapa uppgifter som visar vad de faktiskt vill se samt om de tittar på saker som 
faktiskt är relevanta. Just att kunna locka fram och tolka information är den av de förmågor 
hos lärare som Vingsle (2014) beskriver och efterlyser. Jönsson (2013) betonar att även 
klassrumsbedömningar behöver en viss validitet för att i förlängningen leda till beslut som 
faktiskt stöder elevers lärande.  
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Under analysen kom jag fram till att studiens lärare skulle kunna hjälpa varandra. En av 
studiens lärare nämner som effekt av Matematiklyftet, att hen blivit bättre på att leda och i 
högre grad förbereder de klassrumsdiskussioner som sedan genomförs. En informant säger sig 
alltså ha fått hjälp kring en problematik som hälften av lärarna efter fortbildningen upplever 
som en svårighet. Detta skulle i ett vidare perspektiv kunna leda till att en rad lärare utifrån 
olika aspekter kunde hjälpa varandra vidare. Denna typ av kollegialt stöd förespråkas av såväl 
Wiliam (2009) som Timperley (2008) och Hattie (2012). Jag kommer längre fram att visa på 
ytterligare ett exempel på just detta. 
 
Fem av sex informanter upplever att kamrat- och självbedömning är utmanande och att de 
tycker att det är svårt att undervisa eleverna om hur de ska bedöma varandra. Även här 
handlar det om att lärarna känner oro för att någon elev ska känna sig utsatt eller bli utsatt för 
osaklig och eller personlig kritik från sina kamrater. Jönsson (2013) poängterar att eleverna 
bör tränas och undervisas i hur man ger och tar emot feedback. Fördelar med 
kamratbedömning är även att den leder till mer frekvent återkoppling. Detta bekräftas av den 
enda lärare i studien som medvetet och regelbundet arbetar med kamrat- och självbedömning. 
Här ses ännu ett exempel på hur en lärare inom ett rektorsområde eller kommun aktivt skulle 
kunna hjälpa kollegor att komma vidare. 
 
Inför studien förväntade jag mig att just nyckelstrategin feedback skulle komma att ta stort 
utrymme, eftersom den svarar direkt på en av de tre grundläggande frågorna: ”Hur ska eleven 
göra för att komma vidare mot målet?” (Jönsson 2013, s. 16). Strategin nämns, men 
kommenteras inte särskilt ingående av någon lärare. Däremot dyker strategin upp när studiens 
lärare berättar om vad de upplever som svårt. Effektiv framåtsyftande feedback bör leda till 
att avstånd mellan vad eleverna kan och målet förminskas eller försvinner (Sadler 1989). 
Pettersson (2011) varnar för att alltför kritisk feedback kan påverka elevers självförtroende 
och motivation negativt. Just denna problematik nämns av studiens lärare och två nämner 
särskilt en oro för att med för kritisk feedback sänka eller trycka ner elever snarare än att 
motivera dem.  
 
I de intervjuer jag gjort framkommer att det finns vissa gemensamma nämnare, men att det 
generellt är mycket individuellt vad lärarna uppfattar som utmanande eller svårt. Vingsles 
(2014) resultat visar att arbetet med formativ bedömning kräver oerhört mycket. Resultaten av 
den här studien visar att lärarna hellre undviker att arbeta med de strategier de nämner som 
svåra eller utmanande än att riskera att göra detta på ett mindre effektivt eller dåligt sätt. 
Andersson (2015) ser i sin undersökning att lärare väljer att utveckla de strategier som de 
upplever kostar minst tid och ansträngning. Wiliam (2009) råder lärare att fördjupa och 
utveckla de aspekter av formativ bedömning man känner sig ha fallenhet för och känner sig 
trygg med, eftersom eleverna profiterar av detta. Själv tänker jag att man borde lägga krutet 
på sina styrkor men ändå kontinuerligt ha sina svagheter i åtanke, för att även vidareutveckla 
dem. Wiliam (2009) poängterar dessutom att lärare bör ta god tid på sig för att utveckla en ny 
praktik. Detta är något som studiens samtliga lärare tar upp. De säger sig behöva tid att ändra 
sitt sätt att tänka och, i förlängningen, att agera.  
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Arbetet med formativ bedömning behöver vidareutvecklas. Detta konstaterar även Andersson 
(2015) i sin avhandling. De intervjuade lärarna beskriver att de upplever sig vara i början på 
en lång resa och att de ser en rad utmaningar i det nya, men även i sin egen förmåga. Denna 
känsla delar jag med dem. Den rad kunskaper och förmågor Vingsle (2014) sett att en lärare 
behöver, förklarar varför de flesta lärare dagligen upplever sig stå inför utmaningar. Vid flera 
tillfällen kan jag fastställa att lärarna i studien, i sina resonemang, ger svar på varandras 
frågeställningar. Genom aktivt samarbete skulle flera av dem kunna hjälpa varandra vidare.  
 
Dessa tankar leder över till den tredje forskningsfrågan som behandlar just vilket stöd lärare 
säger sig behöva för att utvecklas vidare. 

5.3	Vilken	typ	av	stöttning	upplever	sig	lärarna	behöva,	för	att	kunna	
vidareutveckla	sitt	arbete	med	formativ	bedömning?	
Såväl Matematiklyftet som den fortbildning lärarna i Anderssons (2015) avhandling 
genomgått leder till att lärare förändrar sin undervisningspraktik avseende formativ 
bedömning. De gemensamma nämnare som ses mellan fortbildningarna är att båda bygger på 
kollegialt lärande, med kontinuerliga träffar som leds av en utbildad handledare. 
 
När denna studies informanter tillfrågades vad de behöver eller önskar för stöttning för att 
vidareutvecklas, nämner samtliga det kollegiala lärandet som den bästa metoden. Det är 
slående hur eniga lärarna är i denna fråga och hur mycket deras argumentation liknar 
varandra. Jag såg inom de flesta frågor många gemensamma nämnare och de gav ofta uttryck 
för liknande åsikter, men ingenstans var samstämmigheten så hög som kring denna fråga. 
Deras samlade beskrivning av sina behov matchar skolverkets (2016) definition av begreppet 
kollegialt lärande (se ovan). Andersson (2015) såg i sin undersökning att lärare säger sig vara 
motiverade att förändra sin undervisning, men att de behöver tid för planering och 
utvärdering. Andersson såg också att lärare ger uttryck för behov av att kombinera praktik 
med teoristudier. Resultaten från båda studier visar att det kollegiala lärandet är populärt 
bland de intervjuade lärarna.  
 
En problematik att beakta är behovet av ett förtroendefullt klimat i gruppen som nämns av 
Timperley (2008). Det finns aldrig garantier för att förtroende och trygghet uppstår i en grupp 
och det går inte att tvinga individer att öppna sig inför varandra. Här ställs samma krav på 
rektor som på läraren i klassrummet, nämligen att vara lyhörd för strömningar och sympatier 
mellan individer för att lyckas skapa så kreativa konstellationer och grupper som möjligt. 
Lärare är vuxna professionella som förväntas kunna hantera dessa situationer. Ändå säger min 
erfarenhet, att den spontana känslan av gemenskap eller sympati påverkar oss - om vi vill eller 
inte. Detta gör rektors roll som pedagogisk ledare oerhört viktig. 
 
De ramfaktorer som skapas är en aspekt som i hög grad påverkar i vilken utsträckning lärarna 
anser att de ges förutsättningar att vidareutveckla sin undervisningspraktik. I denna studie 
sågs skillnader mellan hur lärare upplever det stöd som ges av skolledning och huvudman. De 
lärare som arbetar i ett rektorsområde där de upplever sig få tider för gemensam utvärdering 
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av undervisningen var i högre grad nöjda än de lärare, från ett annat rektorsområde, som 
önskade just denna typ av stöttning.  

5.4	Slutord	
Sammanfattningsvis har studiens forskningsfrågor inte kunnat besvaras entydigt, dock syns 
tydliga tendenser. 

Matematiklyftet har i hög grad påverkat studiens mellanstadielärare att förändra sin 
undervisningspraktik avseende formativ bedömning. De säger sig ha blivit mer medvetna om 
vad de gör och varför. Undervisningen har förändrats vad gäller tidsspann, utrymme mellan 
aktörer i klassrummet och de fem nyckelstrategierna. Den nyckelstrategi som särskilt 
vidareutvecklats är att skapa effektiva lärmiljöer som visar vad elever förstått.  

Det är individuellt vad inom formativ bedömning, som studiens mellanstadielärare upplever 
som utmanande. Just detta ses som en möjlighet eftersom lärarna skulle kunna hjälpa varandra 
att vidareutveckla sin undervisning. Generellt säger sig lärarna hellre vilja vidareutveckla de 
strategier de anser sig ha talang för, än de som upplevs vara svåra.  

Studiens mellanstadielärare anger enhälligt, att tid för kollegialt lärande är den stöttning de 
behöver för att vidareutveckla arbetet med formativ bedömning.  

Dessa tendenser kan anses vara intressanta för de som utvecklat och genomfört 
Matematiklyftet, för de rektorer som skapar förutsättningar för såväl lärares didaktiska 
utveckling som skolutveckling och för den lärare som är intresserad av att vidareutveckla sitt 
arbete med formativ bedömning.  

Arbetet med studien har fött en iver hos mig att tillsammans med mina kollegor, utveckla 
undervisning som genomsyras av formativ bedömning.  
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Bilagor	
Bilaga 1. 
 
VAL – examensarbete vt16 
Kerstin Pettersson 
 
Frågor för halvstrukturerad intervju. 
 
Inledande frågor: 
Hur gammal är du? 
  
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Hur skulle du sammanfatta dina intryck av mattelyftet? 
 
Vad visste du om formativ bedömning före mattelyftet? 
 
Hur skulle du beskriva grundidén bakom formativ bedömning? 
 
Forskningsfråga 1: 
Vilka förändringar säger sig lärare ha infört i sin undervisningspraktik avseende 
formativ bedömning sedan Matematiklyftet? 
  
Arbetade du med formativ bedömning före mattelyftet?  

- Om ja, kan du beskriva vad du gjorde? 
 
Arbetar du med formativ bedömning nu? 

- Om nej, varför inte? 
 

- Om ja, utgår du från de fem nyckelstrategierna i din undervisning?  
Delge lärandemål. Effektiva lärsituationer som informerar om elevens förståelse, Feedback, 
Kamratbedömning, Självbedömning.  

- Fokuserar du särskilt på någon eller några enskilda strategier? Vilken/vilka?  
- Varför just den/de?  
- Kan du beskriv någon aktivitet eller metod som du använder. 
- Hur lång tid tar det att införa arbetssättet? 

 
Avseende formativbedömning: 

-  Är din undervisning annorlunda nu jämfört med före mattelyftet?  
- Om ja, hur? 
- Är förändringarna en följd av mattelyftet? 

 
Använder du formativ bedömning i fler ämnen än matematik? 

- Om ja, i vilka?  
- Använder du samma metoder i olika ämnen? 

 
- Om nej, tror du att man skulle kunna göra det?  



	

	

 
Forskningsfråga 2: 
Vad upplever lärare som särskilt utmanande vid implementering av formativ 
bedömning? 
 
Vilka aspekter av formativ bedömning tycker du är svåra att omsätta?  

- Kan du förklara vad du upplever som svårt? 
 
Vilka aspekter tycker du är lätta att omsätta? 

- Kan du motivera varför du upplever att just detta känns lättare? 
 
Vad inom formativ bedömning skulle du särskilt vilja vidareutveckla? 

- Motivera.  
 
 
Forskningsfråga 3: 
 
I vilken utsträckning anser lärare att de ges tillräckliga möjligheter att utveckla arbetet 
med formativ bedömning? 
 
Vilken stöttning upplever du att du har fått och får av dina kollegor och det kollegiala 
lärandet? 
 
Vilken stöttning upplever du att du/ni får från skolledning och huvudman?  

- Kan du ge konkreta exempel från skolan där du arbetar? 
- Är den tillräcklig? - motivera. 

 
Vad skulle skolledning och huvudman kunna göra ytterligare, för att stötta dig i ditt arbeta 
med att vidareutveckla formativ bedömning i din undervisning? 
 
Avslutande fråga: 
 
Finns det någonting du skulle vilja lägga till? 
 
	

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Bilaga 2. 
XXXXXl 2016-02-17 

 
Till de mellanstadielärare i XXXX kommun som genomgått kompetensutvecklingen 
Matematiklyftet. 
 
Hej! 
 
Vi kanske har setts på någon fortbildningsdag... 
Jag heter Kerstin Pettersson och undervisar i tyska på XXXXskolan i XXXXX. Under min 
sista termin på VAL-utbildingen vid Umeå universitet håller jag nu på med att skriva ett 
examensarbete i pedagogik. Det tema jag valt är formativ bedömning. 
 
Det finns mycket litteratur om formativ bedöming och många är ense om att det låter enkelt 
men kräver mycket av den enskilde läraren. 
Jag är nyfiken på hur lärare tar sig an implementeringen av formativ bedömning. 
 
I XXXXXs kommun har alla lärare som undervisar i matematik under läsåret 2014-2015 
genomgått Matematiklyftet. Formativ bedömning är en av de didaktiska perspektiv som 
Matematiklyftet bygger på och därför hoppas jag med hjälp av era erfarenhet få större 
förståelse för hur utvecklingsarbetet kan se ut. 
 
Syftet med min studie är att få ökad kunskap om lärares uppfattning om hur Matematiklyftet 
påverkat deras undervisningspraktik avseende formativ bedömning. 
 
Min fråga är därför, om du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju som behandlar 
just detta? 
 
Intervjun tar 30-45 minuter och jag hoppas att du kan tänka dig att ställa upp. 
Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta 
innebär att deltagandet är frivilligt och om du skulle vilja, så kan du när som helst avbryta 
intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt 
och resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. 
 
 
Om du undrar över något så tveka inte att höra av dig! 
 
 
Mvh 
Kerstin Pettersson Schaletzky 
kerstin.petterssonschaletzky@xxxxxxx.se 
Tel: XX-XXXX72 
 
 


