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Sammanfattning 
 

Tidigare forskning visar att formativ bedömning har en positiv effekt på elevers lärande och 
utveckling, men på grund av att den svenska skolan blir mer resultatinriktad blir det svårare att 
använda formativ bedömning. Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur matematiklärare 
arbetar med formativ bedömning i undervisningen. Med hjälp av 72 enkätsvar och intervjuer med 5 
lärare har vi fått svar på våra frågor. Frågorna handlar om hur formativ bedömning används i 
matematikundervisningen i årskurs 4–6, och hur lärare motiveras genom self-determination theory 
till att arbeta, eller inte arbeta, med formativ bedömning. Resultatet visar att formativ bedömning 
används i stor utsträckning i matematikundervisningen, och att lärare drivs framför allt av en yttre 
motivation för att arbeta med formativ bedömning. Många olika arbetssätt för formativ bedömning 
används av lärare i matematikundervisningen. Muntlig feedback är det arbetssätt som används av flest 
informanter. 
 

Nyckelord:  matematikundervisning, arbetssätt i klassrummet, motivation, self-determination 

theory, nyckelstrategier 
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1. Inledning 
Formativ bedömning handlar om att ta fram belägg för elevers kunskaper och anpassa undervisningen 

efter elevernas behov, vilket är effektivt för elevers lärande och prestationer (Black & Wiliam, 1998a & 

Hattie, 2014). Syftet med formativ bedömning är att stötta elevers lärande, hjälpa dem att lära sig mer 

och bättre, samt att bli mer autonoma (självgående). Detta kan jämföras med summativ bedömning 

som istället handlar om att summera elevers kunskaper i form av exempelvis betyg i slutet av ett 

område eller termin (Klapp, 2015). Trots att forskning visar att formativ bedömning är bra för elevers 

lärande (Black & Wiliam, 1998a och Hattie, 2014), ökar istället summativ bedömning i Sverige då vårt 

skolsystem är inriktat mot summativ bedömning genom betyg, flera nationella prov, ett starkt fokus på 

resultat och jämförelse av resultat (Hult & Olofsson, 2017). Handlingsutrymmet för att arbeta med 

formativ bedömning blir därför begränsat i Sverige enligt Hult och Olofsson (2017). Christian Lundahl 

(2014) menar att det har skett en förskjutning i skolan från att den har varit mål- och resultatstyrd till 

att skolan nu i huvudsak handlar om enbart resultatstyrning. När skolan i stor utsträckning fokuserar 

på resultat, menar Lundahl (2014) att elever styrs mot att söka yttre motivation och deras lärande blir 

därmed ytligt och kortsiktigt. En studie av Gunnemyr (2011) visar att lärare ändrar sin undervisning 

inför exempelvis nationella prov, och att elevers självbild kan påverkas negativt av betyg och 

betygsliknande omdömen (Stiftelsen SAF Lärarförbundet, 2010). Lärandestrategier som ska hjälpa 

elever att bli mer självgående hamnar i skymundan när skolan i första hand fokuserar på resultat (Hult 

& Olofsson, 2017). För att motverka de negativa effekter som ett summativt skolsystem i Sverige kan 

ge upphov till menar Hult och Olofsson (2017) att formativ bedömning är ett arbetssätt som är extra 

viktigt. Wiliam (2013) argumenterar för att det stjäl tid från undervisningen att arbeta med formativ 

bedömning. Vidare menar han dock att det gynnar lärandet, elever blir efter en tid mer säkra och 

självständiga i sin lärandeprocess. Lärare får då mer tid över till de elever som är lite svagare. Det finns 

dock problem idag med hur lärare ser på formativ bedömning och syftet med att arbeta formativt. 

Bland annat ser lärare formativ bedömning som något som ska höja elevers resultat och missar att 

göra eleverna delaktiga i att utveckla sitt lärande och bli mer självgående (Jönsson, 2013).  
 

Under vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) fick vi se vilken positiv effekt införandet formativ 

bedömning kan ha för bland annat elevers engagemang och lärande. Vi vill därför med vårt 

examensarbete undersöka hur matematiklärare arbetar med formativ bedömning. Vidare vill vi 

undersöka hur lärare motiveras till att arbeta, eller inte arbeta, med formativ bedömning i 

matematikundervisningen. Genom att få kunskap om vad lärare anser vara bra och mindre bra 

arbetssätt inom formativ bedömning kommer vi och andra matematiklärare få bättre möjligheter att 

utforma så bra undervisning som möjligt för elevers lärande. 
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1.1. Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är att få kunskap om hur och varför lärare arbetar, eller inte arbetar, 

med formativ bedömning i matematikundervisningen.  

1.2. Frågeställningar 
1. Vilka praktiska arbetssätt inom formativ bedömning i matematik är de vanligaste som lärare 

använder sig av?  

2. Finns det några samband, i så fall vilka, mellan:   

a. antal verksamma år som matematiklärare och om de arbetar med formativ bedömning i 

sin matematikundervisning? 

b. hur många grupper lärare undervisar under vårterminen 2017 och om de arbetar med 

formativ bedömning i sin matematikundervisning? 

3. Hur motiveras lärare till att arbeta, eller inte arbeta, med formativ bedömning i årskurs 4-6 i 

matematikundervisningen? 

 

Genom att ta reda på om och hur matematiklärare i årskurs 4-6 arbetar med formativ bedömning, och 

vilka praktiska arbetssätt som är representerade, får vi kunskap om hur utbrett formativ bedömning är 

i matematikundervisningen. Med praktiska arbetssätt menar vi hur man kan arbeta formativt i 

matematikundervisningen utifrån några av de alternativ som Wiliam (2013) angett i sina studier. 

Praktiska arbetssätt kan till exempel vara utgångspass, mini-whiteboards, two stars and a wish med 

flera (se  bilaga 1 för fler arbetssätt och förklaringar). Vi har valt att använda oss av ordet grupper 

istället för klasser på grund av att vissa lärare undervisar mindre grupper, exempelvis 

specialpedagoger.  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt förklarar vi begreppen formativ och summativ bedömning för att tydliggöra skillnaden 

mellan dem. Under formativ bedömning presenterar vi Wiliams fem nyckelstrategier. Avslutningsvis 

beskrivs betygens roll och vad styrdokumenten säger om skolans uppdrag, mål och 

matematikundervisningens syfte.  

2.1. Begreppen formativ och summativ bedömning    
Begreppen formativ och summativ bedömning kom i slutet av 1960-talet när man började dela in 

bedömning i två olika kategorier (Procopé, 2014). Formativ bedömning handlar om att lärare 

använder elevernas nuvarande kunskap till att anpassa den undervisning de har för att hjälpa elever 

till ökad kunskap och förståelse (Wiliam, 2013). Summativ bedömning handlar om att summera 

elevens kunskaper vid ett specifikt tillfälle genom exempelvis ett prov (Wiliam, 2013), och meddelar 

enbart eleven om och vad de har gjort rätt eller fel (Nottingham, 2013). För att tydliggöra skillnaderna 

mellan begreppen har Nottigham (2013) placerat olika typer av återkoppling i en tabell (se tabell 1). 

Bekräftande och korrigerande bedömning räknas till det bedömningssätt som är av summativt syfte, 

det vill säga att elever inte får hjälp att vidareutveckla sitt lärande. För återkoppling med ett formativt 

syfte finns förklarande, diagnostiska eller utvecklande kommentarer. Dessa hjälper eleverna att 

utvecklas i sitt lärande (Nottingham, 2013).  

 
Tabell 1. Jämförelse mellan formativ och summativ återkoppling (Nottingham, 2013, s. 31) 

Bekräftande Ditt svar är rätt/fel  
Summativ bedömning 

Korrigerande Ditt svar är fel. 
Det rätta svaret är ... 

Förklarande Ditt svar är fel eftersom ...  
 
Formativ bedömning Diagnostiskt Ditt svar tyder på att du glömt att … 

Tänk nästa gång på följande innan du svarar ... 

Utvecklande Ditt svar är helt rätt. 
En förklaring till det är att du beslutade dig för att fokusera på … 
För att det ska bli ännu bättre nästa gång föreslår jag att du ... 

 

Summativ bedömning med high stakes-karaktär gör att lärare använder sig av traditionell 

katederundervisning, vilket endast gynnar de elever som kan lära på det sättet visar internationella 

forskningsresultat (Harlen & Deakin Crick, 2002). Bedömning med high stakes-karaktär betyder att 

betygen har stor betydelse för eleverna (Klapp, 2015 & Vestlin, 2015). Elever riskerar genom summativ 

bedömning att utveckla ytliga lärandestrategier och de får ett mer ytligt och prestationsinriktat 

förhållningssätt till lärande menar författarna. Genom summativ bedömning blir elevers prestationer 

på prov viktigare än de faktiska målen med undervisningen, ett exempel på bedömning av summativ 

betydelse är nationella prov (Pettersson, 2010). En anledning till att länder har ett summativt system 

är bland annat för att studieresultat ska jämföras mellan länder, exempelvis i PISA-undersökningar 
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(Sveriges utbildningsradio, 2015). Ytterligare en anledning att summativ bedömning är prioriterad i 

skolan är införandet av skolpeng, vilket har lett till konkurrens om elever bland skolorna (Korp, 2011).  

2.2. Formativ bedömning 
Fastän begreppet formativ bedömning har funnits sedan 1960, kom det stora genomslaget 1998 när 

Paul Black och Dylan Wiliam (1998b) publicerade sin artikel Assessment and classroom learning. 

Artikeln innehåller en genomgång av den litteratur som då fanns kring formativ bedömning. Black och 

Wiliam (1998a) har granskat studier som gjorts på formativ bedömning, dessa studier omfattar 

åldersgrupper från femåringar upp till universitetsstudenter, och har skett i flera skolämnen och i flera 

länder. Studierna visar att ett ökat användande av formativ bedömning ger stora och viktiga vinster för 

inlärning. 

All those activities undertaken by teachers, and/or by their students, which provide 
information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in 

which they are engaged (Black & Wiliam, 1998a, s.7). 

Citatet ovan beskriver att formativ bedömning handlar om att lärare, och/eller elever, ska ta fram 

belägg för elevers kunskap för att anpassa undervisningen utifrån elevernas behov. Vi har i vårt 

examensarbete valt att utgå från deras förklaring av formativ bedömning. Grundtanken med formativ 

bedömning är att det ska leda till att elever lär sig mer och bättre, och målet är att få så autonoma 

elever som möjligt. Ett problem är dock att många lärare tror att målet med formativ bedömning är att 

få högpresterande elever, som får bättre resultat på nationella prov och PISA-prov (Sveriges 

utbildningsradio, 2015). Anders Jönsson menar att om lärare hjälper elever att bli mer autonoma 

kommer även deras prestationer att förbättras, många lärare hoppar dock över den biten med 

autonomitet och vill ha högre resultat utan att engagera eleverna (Sveriges utbildningsradio, 2015). 

Formativ bedömning enligt Stiggins (2010) är att informera om pedagogiska beslut, som hur 

resterande del av undervisningen ska fortlöpa, samt att motivera elever till att försöka lära sig. Att 

arbeta med formativ bedömning handlar enligt Soto och Ambrose (2016) inte bara om att utvärdera 

den prestation elever gjort på en uppgift. Formativ bedömning innebär även att man undersöker 

varför elever gjorde som de gjorde, vad de kan vara kapabla att uppnå, samt deras motivation (Soto & 

Ambrose, 2016).  

 

Det finns olika långa cykler (tiden det tar för återkoppling) inom formativ bedömning (Wiliam, 2009). 

En cykel kan antingen vara lång, mellanlång eller kort. En lång cykel handlar om återkoppling som kan 

ske exempelvis från en årskull till en annan, alternativt från hösttermin till vårtermin. Med en 

mellanlång cykel sker lärares bedömning, tolkning av resultat och agerande mellan ungefär en och fyra 

veckor. Störst inverkan på elevers resultat enligt Wiliam (2009) har en kort cykel som sker exempelvis 

från den ena minuten till den andra, alternativt senare under samma dag. Wiliam redogör att 

användning av en kort cykel i formativ bedömning ökar elevernas engagemang, och lärarnas arbete i 

klassrummet förbättras då de snabbare ser elevernas behov. Lundahl (2014) argumenterar för att 

elevernas engagemang och intresse kan öka med formativ bedömning. Detta för att bedömningens 

fokus flyttas till elevernas lärande, istället för att bedömningen är summativ och fokuserar på att mäta 
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resultat. Att arbeta med formativ bedömning leder till en formativ undervisning vilket innebär att 

lärare arbetar med ett utforskande förhållningssätt, något som är viktigt för att kunna höja skolans 

resultat (Hirsh, 2017). Att formativ bedömning har en positiv inverkan på elevers lärande har gjort att 

beslutsfattare runt om i världen under 2000-talet velat införa mer formativ bedömning i skolan 

(Hirsh, 2017). Genom formativ bedömning får elever flera chanser att lyckas med en uppgift. Om de 

inte lyckas första gången får de en ny chans efter att ha fått feedback av lärare eller haft en dialog med 

en kamrat. Det stärker självkänslan hos elever att få känna att de klarat av och förstått en uppgift, även 

om de inte gjorde det på första försöket (Sveriges utbildningsradio, 2014). Formativ bedömning har 

även visat sig ha positiv effekt på lärare, att arbeta med formativ bedömning kan göra att lärare ändrar 

sin syn på undervisning och lärande mot ett mer inkluderande och elevcentrerat förhållningssätt (Hult 

& Olofsson, 2017).  

 

Det kan finnas svårigheter med att gå från summativ bedömning till formativ bedömning. När lärare 

övergått till att arbeta med formativ bedömning är det inte alltid som övergången har skett utan att 

stöta på problem (Vestlin, 2015). Inledningsvis är det vanligt att det är tidskrävande för lärare och det 

är inte alltid som elever uppskattar ett ändrat sätt att bli bedömda på. Det har även hänt att lärare stött 

på motstånd från föräldrar när undervisningen ändrats från summativ till formativ (Vestlin, 2015). Att 

arbeta med formativ bedömning i Sverige som har ett starkt summativt system medför många 

svårigheter. Formativ bedömning ska inte fokusera på resultat, utgångspunkten ska vara att alla elever 

kan utvecklas (Sveriges utbildningsradio, 2015).  

 

Formativ bedömning utgår enligt Wiliam (2013) från tre grundfrågor, även kallat den stora idén: “Vart 

ska eleven? Var befinner sig eleven nu? Hur tar sig eleven vidare?” (se tabell 2) (Ersgård, 2016, s. 107, 

Wiliam, 2013, s. 61). Dessa tre frågor är sammanhängande för att den formativa undervisningen ska 

fungera enligt Wiliam (2013). Utifrån dessa tre frågor har Wiliam (2013) skapat fem nyckelstrategier 

som hjälper lärare att arbeta formativt, nyckelstrategierna är: 

1. Klargöra och delge lärandemål och kriterier för framsteg 

2. Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter 
som tar fram belägg för lärande 

3. Ge feedback 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) 

 

Vilken nyckelstrategi som representerar vilken del av de tre frågorna i den stora idén tydliggörs i tabell 

2. Den första frågan som handlar om vart eleven är på väg fokuserar nyckelstrategi 1 på. Genom att 

läraren klargör för eleverna vad det är som de ska uppnå och vad som krävs för det, får eleverna 

möjlighet att vara delaktiga i att se till att målen nås. För att kunna besvara fråga två som handlar om 

att ta reda på var eleven befinner sig, krävs det att läraren skapar effektiva diskussioner och aktiviteter 

som tar fram belägg för vad eleven kan, nyckelstrategi 2. När läraren sedan vet vad eleven kan så kan 

hen fokusera på fråga tre. Den handlar om hur eleven ska nå målet och läraren kan därmed ge 
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feedback som för elevens lärande framåt, nyckelstrategi 3. Genom att aktivera eleverna i klassen till att 

bli läranderesurser för varandra, nyckelstrategi 4, kan de hjälpa varandra att ta reda på var de befinner 

sig och hur de tar sig vidare. Den enskilda eleven kan genom att äga sitt eget lärande, nyckelstrategi 5, 

ta reda på vad hen kan och hur hen kan gå vidare mot att nå målet. 

 
Tabell 2. Grundfrågor för formativ bedömning och vem som ansvarar för vad (Wiliam, 2013, s. 61) 

  
Vart eleven är på väg 

 
Var eleven befinner sig just nu 

 
Vägen dit 

 
Lärare 

 
Klargöra och delge 

lärandemål och kriterier för 
framsteg 

 
Genomföra effektiva diskussioner, 
aktiviteter och uppgifter som tar 

fram belägg för lärande 
 

 
Ge feedback som för 

lärande framåt 

 
Kamrat 

 
Förstå och dela lärandemål 
och kriterier för framsteg 

 
Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra 

 
Elev 

 
Förstå och dela lärandemål 
och kriterier för framsteg 

 

 
Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 

  

Nyckelstrategierna går att använda enskilt, men Wiliam (2016) menar att man inte kan ge feedback 

om man inte först har samlat in belägg för vad eleven kan bra eller mindre bra. För att kunna göra det 

krävs att man först vet vad lärandemålet är.  

2.2.1. Nyckelstrategi 1 
Klargöra, delge och skapa förståelse för lärande och kriterier för framsteg är den första av Wiliams 

(2013) nyckelstrategier.  

 

Nyckelstrategi 1 går ut på att förtydliga mål och kriterier för elever så att de förstår vart de är på väg. 

Elever måste förstå syftet med det som ska läras enligt Heyer och Hull (2014). Därför är det viktigt att 

man förklarar och resonerar med elever kring lärandemål, det de ska lära sig, så de får kunskap att 

själva kunna förstå målen och få framgång i sitt arbete (Wiliam, 2013). Genom att eleverna förstår 

skolans mål och förväntningar får de möjlighet att göra sitt kunnande synligt. Det är därför viktigt att 

lärare tydliggör målen för kursen, lektionen eller momentet för sina elever (Lindström & Pennlert, 

2012 & Lundahl, 2014). När elever har samma förståelse för målen som läraren presterar de bättre, 

framför allt lågpresterande elever. En gemensam förståelse för mål och kriterier är även viktigt för att 

elever ska kunna använda den feedback de får samt att ta ett större ansvar för sitt lärande (Lindström 

& Pennlert, 2012; Lundahl, 2014; T. Palm1 & William & Leahy, 2015). Ett krav som ställs på läraren är 

att kunna förtydliga för elever vad målen står för på ett sätt som eleverna förstår  (Sveriges 

utbildningsradio, 2014). När lärare ska introducera ett nytt område i matematik är det viktigt att låta 

eleverna diskutera mål och aktiviteter inom området, genom detta kan deras förståelse för området 

öka (Hult & Olofsson, 2017). Viktiga frågor som lärare bör reflektera över innan ett nytt område 

introduceras är: 
                                                             
1 Torulf Palm, föreläsning, 27 oktober, 2015. 
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• Vad ska eleven ha lärt och utvecklat när arbetsområdet är slut? 

• Vilka undervisnings-, lär- och bedömningsaktiviteter utvecklar elevernas 
förmågor, färdigheter och kunskaper? 

• Hur kommuniceras mål och kvalitetskriterier? 

• Hur arbetar vi idag? (Hult & Olofsson, 2017, s.159).  

2.2.2. Nyckelstrategi 2 

Att genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram belägg för 

lärande är den andra av nyckelstrategierna (Wiliam, 2013). 

 

Nyckelstrategi 2 handlar om att undervisningen ska vara givande för alla elever och undervisningen 

måste fortsätta där eleven befinner sig, elevens förkunskaper måste kartläggas vid varje moment 

(Heyer & Hull, 2014). Det är inte alltid som elever lär sig det som läraren lärt ut och det som är målet 

med lektionen. Det är därför viktigt att lärare tar reda på vad elever förstått under eller efter till 

exempel en genomgång (Wiliam, 2013 & Wiliam & Leahy, 2015). Det går inte att fortsätta mot ett 

lärandemål innan alla elever har förstått. Elever måste få möjlighet att lära sig momenten de jobbar 

med innan de kan gå vidare i sin utveckling. Läraren måste även först förstå hur eleverna tänker och 

korrigera det eventuellt felaktiga tänkandet (Sveriges utbildningsradio, 2014). För att ta reda på vad 

elever kan gäller det att ställa frågor som ger en inblick i elevernas tänkande (Wiliam, 2013). Det är 

dock viktigt vilken typ av frågor som ställs. Det ställs många praktiska och relativt meningslösa frågor i 

klassrummet, och enligt Wiliam (2013) finns det bara två anledningar till att ställa frågor. Det ena är 

för att generera tänkande, det andra är för att man som lärare ska få fram information om hur man ska 

fortsätta sin undervisning. Lundahl (2014) menar att lärares frågor måste ställas så att svaren ger 

information om hur elever tänker. Tre frågor som lärare kan ställa elever efter avslutad lektion är: Vad 

tyckte du bäst om med lektionen?, Är det något som du inte känner dig säker på efter lektionen?, Vad 

vill du göra mer av? Genom att fundera och besvara frågorna får elever se samband mellan sitt lärande 

och se att utveckling har skett under lektionen, vilket skapar motivation hos elever (Sveriges 

utbildningsradio, 2014). Undervisningen är till för elever, men trots detta är det sällan lärare 

undersöker vad elever redan kan (Hirsh, 2017).  

2.2.3. Nyckelstrategi 3 
Ge feedback som för lärandet framåt är Wiliams (2013) tredje nyckelstrategi.  

 

Nyckelstrategi 3 handlar om att elever behöver få hjälp att veta vad och hur de kan förbättra det de gör 

för att kunna utveckla sitt lärande, helst genom skriftliga kommentarer med konstruktiv feedback 

(Heyer & Hull, 2014). Syftet med feedback är att öka elevernas kunskaper, förståelse och färdigheter 

(Shute, 2008). Vägledande frågor som lärare kan arbeta från när de ger elever feedback är exempelvis 

hur kan eleven utveckla svaret?, Vad behöver eleven komplettera med för att uppfylla mål och 

kriterier?, Vad visar eleven att hen behärskar? (Balan & Jönsson, 2014). Feedback leder eleven till rätt 



  

8 

 

spår mot målet när nyckelstrategi 2 visat vad eleven kan för tillfället (Wiliam & Leahy, 2015). Det är 

väldigt viktigt vilken typ av feedback som elever ges, all feedback är inte lika effektiv. Feedback är 

endast effektiv när elever ges möjlighet att flytta sitt lärande framåt (Chan, Konrad, Gonzalez, Peters & 

Ressa, 2014). För att feedback ska vara effektiv behöver den innehålla svar på de tre frågorna: “Vart 

ska eleven? Var är eleven nu? och hur tar sig eleven vidare?” (Hattie & Timperley, 2007, s.102). Att 

elever får kontinuerlig feedback har stor effekt på elevers lärande (Hattie, 2014). Effektiv feedback är 

sådant som ger eleven strategier och tankemodeller för att de inte ska upprepa tidigare misstag (Diaz, 

2014). Två saker som effektiv feedback bör innehålla är bekräftelse på om uppgiften är rätt, samt 

förslag eller tips på hur eleven kan göra framöver för att nå målet (Kulhavy & Stock, 1989). Andra 

viktiga saker att tänka på är att feedback ska vara tydlig, specifik, fokuserad på uppgiften och inte på 

personen. Det gäller även att ge feedback vid rätt tidpunkt, samt att eleven måste få möjlighet att 

använda sig av den feedback de fått för att ett ökat lärande ska kunna ske (T. Palm2 & Wiliam, 2013). 

Feedback kan leda till att elever ökar sin förmåga att äga sitt eget lärande. Det gäller därför att all 

feedback leder till tänkande och är kopplad till de lärandemål som är aktuella för uppgiften. Feedback 

ska innebära mer arbete för elever än för lärare (Wiliam, 2013). När elever får poäng/betyg i samband 

med kommentarer på exempelvis ett prov, tar de inte till sig det som står i kommentarerna som skulle 

kunna hjälpa dem framåt. Genom att enbart få poäng/betyg finns ingen möjlighet alls till utveckling 

(Butler, 1988, Andersson, 2012 & Wiliam, 2013). 

2.2.4. Nyckelstrategi 4 
Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra är den fjärde av Wiliams (2013) nyckelstrategier. 

 

Nyckelstrategi 4 handlar om att elever kan lära mycket från sina kamrater. Genom att diskutera och 

resonera om olika uppgifter får elever möjlighet att se alternativa lösningar på problem (Heyer & Hull, 

2014). Elever som får arbeta med kamratbedömning och kamratrespons kan bli bättre på att 

identifiera både sina starka sidor och sitt utvecklingsbehov (Balan & Jönsson, 2014). Lundahl (2014) 

argumenterar för tre fördelar med kamratbedömning. Han menar att elever ökar sin kunskap att 

bedöma sina egna förmågor genom att bedöma sina klasskamraters arbeten. Att elever i många fall är 

bättre resurser för varandra än vad lärare är. Samt att det sker en kognitiv förstärkning av det egna 

lärandet hos elever genom kamratbedömning. När elever samtalar om sina tankar och idéer med 

varandra använder de ofta ett annat språk än det som lärare använder, vilket kan vara lättare att förstå 

för många elever (Balan & Jönsson, 2014). När nyckelstrategi 4 används på rätt sätt kan studieresultat 

öka, både för den elev som ger hjälp och för den elev som får hjälp (Wiliam & Leahy, 2015). 

2.2.5. Nyckelstrategi 5 
Att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande är den sista av Wiliams (2013) nyckelstrategier.  

 

Nyckelstrategi 5 förtydligar att en lärare endast kan hjälpa en elev att lära sig, men det är eleven själv 

som måste stå för sitt eget lärande (Wiliam, 2013). Ett sätt för eleven att ta reda på vad hen kan sker 

                                                             
2 Torulf Palm, föreläsning, 6 oktober, 2015. 
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genom självvärdering vilket är ett av arbetssätten med nyckelstrategi 5 (Wiliam, 2013). Som lärare kan 

man ge eleven hjälp att se samband med tidigare uppgifter, ställa stödjande frågor och ge exempelvis 

en matris att utgå från. Det är viktigt att elever får träning i studieteknik för ett fortsatt lärande (Heyer 

& Hull, 2014). Elever måste ha en realistisk uppfattning om sin egen kunskap för att lärandeprocessen 

ska vara givande (Pettersson, 2010).  

2.3. Betyg och styrdokument 
Betyg i Sverige har flera olika funktioner, en av de främsta funktionerna är att fungera som 

urvalsinstrument för vidare utbildning (Klapp, 2015 och Selghed, 2011). En annan funktion är att 

informera vilket betyg som nåtts samt motivera elever. Men enligt Jönsson (2013) finns det egentligen 

inga belägg för att betyg ska motivera elever. I Sverige är betyg viktigt därför att de används som urval 

till utbildningar, betygen blir därför av high stakes-karakär (Klapp, 2015 & Vestlin, 2015). Elevers 

motivation, självkänsla och prestationer i sin utbildning påverkas av det betyg de får (Jönsson, 2013; 

Klapp, 2015 & Lindström & Pennlert, 2012). Utbildning i Sverige ska enligt skolans värdegrund och 

uppdrag främja alla elevers lust till ett livslångt lärande (Skolverket, 2011). Summativ bedömning gör 

att lågpresterande elevers självkänsla påverkas negativt och det är framför allt flickor som missgynnas 

av prov (Harlen & Deakin Crick, 2002). Låga betyg gör att de känner sig misslyckade, och påverkar 

deras självkänsla negativt, följden blir att deras vilja att anstränga sig i skolan minskar (Jönsson, 2013 

& Klapp, 2015). När lärare ger elever enbart poäng eller ett betyg finns det risk att elever uppfattar 

bedömningen som en dom. Om bedömningen istället stödjer och stimulerar elevernas lärande får 

eleverna möjlighet att utveckla sitt lärande (Björklund & Grevholm, 2012).     

 

I skolans värdegrund och uppdrag, samt övergripande mål och riktlinjer (Skolverket, 2011) står 

mycket som enligt oss styrker att lärare ska arbeta med formativ bedömning. Detta då det går att 

koppla till Wiliams (2013) nyckelstrategier. Kopplingen är viktig att förtydliga då styrdokumenten är 

det lärare ska utgå från när matematikundervisning planeras och genomförs. Den svenska skolan ska 

erbjuda elever en likvärdig utbildning och “undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar” (Skolverket, 2011, s.8), detta styrker Wiliams (2013) nyckelstrategi 2. En av de 

riktlinjer lärare ska följa är att elever får pröva på olika arbetssätt och arbetsformer vilket erbjuds när 

man arbetar med formativ bedömning. Ett av syftena med matematikundervisningen är att elever ska 

“ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala 

om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket, 2011, s. 

63). Detta får eleverna utveckla genom Wiliams (2013) nyckelstrategi 4. Ett av skolans mål är att 

elever tar ett personligt ansvar för sina studier (Skolverket, 2011), vilket tränas i nyckelstrategi 5 som 

handlar om att aktivera elever till att äga sitt eget lärande (Wiliam, 2013). När det kommer till 

bedömning och betyg är skolans mål att “varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat 

och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och 

förutsättningarna” (Skolverket, 2011, s.18). Dessa förmågor tränar elever i både nyckelstrategi 1, 4 och 

5 (Wiliam, 2013).   
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3. Self-determination theory 
För att undersöka hur lärare motiveras till att arbeta, eller inte arbeta, med formativ  bedömning 

behövdes en teori innehållande olika typer av motivation. Därför har vi valt att utgå från self-

determination theory när vi analyserat våra intervjuer, då denna teori förklarar varför människan utför 

handlingar utifrån olika typer av motivation. Teorin är utvecklad av Edward Deci och Richard Ryan. 

Egidius (2000) definition av motivation är att en människa drivs av en medveten eller omedveten vilja 

att utföra en viss handling. Författaren menar att alla handlingar vi gör, gör vi av en anledning, vad 

den anledningen är kan man kategorisera utifrån olika teorier beroende på vad anledningen är. 

Schunk, Pintrich och Meece (2008, s.4) definierar att ”motivation är den drivkraft som initierar och 

upprätthåller en målinriktad aktivitet/handling”3. 

 

Self-determination theory beskriver hur en människa kan påverkas att utföra en handling utifrån 

antingen inre motivation, yttre motivation eller saknad av motivation (amotivation) (Skaalvik & 

Skaalvik, 2016). Fortsättningsvis i arbetet kommer vi att använda förkortningen av self-determination 

theory4 som är SDT. Att ha en inre motivation innebär att man har ett självvalt beteende som har 

uppstått för att det man gör känns roligt, intressant och tillfredsställande. Att utföra en handling 

utifrån en inre motivation är det som ger bäst resultat enligt Skaalvik och Skaalvik (2016). Har man en 

yttre motivation utför man istället en aktivitet/handling för att få någon typ av belöning efteråt 

(Skaalvik & Skaalvik, 2016). Syftet med SDT är att man ska utveckla autonomi, samhörighet och 

kompetens som är tre av människans grundläggande psykologiska behov (Schunk, Pintrich & Meece, 

2008).  

 

Det finns tre olika typer av motivation enligt SDT (se tabell 3), amotivation, yttre motivation och inre 

motivation. Amotivation betyder att man inte gör något alls eller att man gör något oavsiktligt. Yttre 

motivation innehåller fyra olika grader av självbestämmande. De olika yttre motivationerna beskrivs 

från minst bestämmande grad till mest bestämmande grad. Extern motivation är den variant av yttre 

motivation där man har minst bestämmande, och är när man gör något för att få belöningar eller 

undvika bestraffningar från någon annan. Introjicerad motivation är den andra varianten och handlar 

om att man tar in aktiviteten, men man accepterar inte den som sin egen. Identifierad motivation är 

den tredje varianten och handlar om att man har ett medvetet värde av aktiveteten, man accepterar 

den eller att den anses vara viktig personligen. Integrerad motivation innebär att man har värderat 

aktiviteten och den överensstämmer med ens egna värden. Integrerad motivation är den yttre 

motivationstyp som innehåller högst grad av självbestämmande. Inre motivation handlar om att man 

gör något för en inre tillfredsställelse, inre motivation är självstyrande och visar exempel på 

självbestämmande. (Ryan & Deci, 2000) 
 

                                                             
3 Motivation is the process whereby goal-directed activity is instigated and sustained (Schunk, Pintrich & Meece, 

2008, s.4). 

4 Självbestämmandeteorin är den svenska översättningen av self-determination theory. 
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Tabell 3. Olika typer av motivation enligt Ryan och Deci (2000, s. 72).  
 

Behavior 
 

Nonself-
Determined 

  
Self-

determined 
    
 
Motivation 

 
Amotivation 

 
Extrinsic Motivation 

 
Intrinsic 

Motivation 
 
Regulatory 
Styles 

 
Non- Regulation 

 
External 

Regulation 

 
Introjected 
Regulation 

 
Identified 

Regulation 

 
Integrated 
Regulation 

 
Intrinsic 

Regulation 
 
Perceived 
Locus of 
Casality 

 
Impersonal 

 
External 

 
Somewhat 
External 

 
Somewhat 

Internal 

 
Internal 

 
Internal 

 
Relevant 
Ragulatory 
Processes 

 
Nonintentional, 

Nonvaluing, 
incompetence, 
Lack of Control 

 
Compliance, 

External 
Rewards and 
Punishments 

 
Self-Control, 

Ego-
Involvement, 

Internal 
Rewards and 
Punishments 

 
Personal 

Importance, 
Conscious 

Valuing 

 
Congurence, 
Awereness, 
Synthesis 
With Self 

 
Intrest, 

Enjoyment, 
Inherent 

Satisfaction 

 

Enligt forskning påverkas lärarens undervisning av vilken typ av motivation som läraren har (Niemiec 

& Ryan (2009). Roth, Assor, Kanat-Maymon och Kaplan (2007) gjorde en studie på israeliska lärares 

undervisning och såg att de lärare som kände sig mer kontrollerade utifrån, av exempelvis rektor och 

föräldrar, var sämre på att stödja sina elevers autonomi. En annan studie gjord av Pelletier, Séguin-

Lévesque och Legault (2002) på kanadensiska lärare visade att de känner sig begränsade från att styra 

sitt eget arbete då trycket att följa läroplanen, samt trycket från administration och kollegor är högt. 

Forskningsresultaten kan utifrån SDT förklaras på två olika sätt enligt Niemiec och Ryan (2009). Den 

ena förklaringen är att ju mer lärarnas känsla av autonomi försvagas desto mindre entusiasm och 

kreativ energi lägger de på sin undervisning. Den andra förklaringen är att kravet på resultat är högt, 

och i och med det riktar lärare in sig enbart på att nå målen när de istället hade kunnat haft en mer 

intressant och inspirerande undervisning (Niemiec & Ryan, 2009).  
 

Som vi skrivit i inledningen får resultat en allt större betydelse i den svenska skolan. Genom att 

undervisningen blir prestationsorienterad minskar den inre motivationen hos elever (Skaalvik & 

Skaalvik, 2016). Målstyrningen i Sverige har ökat antalet prov och det är inte enbart  
eleverna som kontrolleras. Genom att det blir en starkare central styrning av det innehåll lärare ska ha 

i sin undervisning, ökar därmed också kontrollen över lärarna. Detta i sin tur leder till att lärarnas 

autonomi minskar och även deras möjlighet att utveckla en autonomistödjande lärandemiljö för sina 

elever (Skaalvik & Skaalvik, 2016).  
 



  

12 

 

4. Metod 
I detta avsnitt beskrivs vårt urval och de datainsamlingsmetoder som använts för att öka kunskapen 

om hur och varför lärare arbetar med formativ bedömning i sin matematikundervisning. Därefter 

beskrivs vår analysmetod som vi har delat upp i en analysmetod för enkätundersökning och en 

analysmetod för intervjuer. Avslutningsvis redogörs de etiska aspekter vi tagit hänsyn till mot våra 

informanter. Genom en enkätundersökning har vi fått in 72 svar av ungefär 130 utdelade enkäter. 

Utöver det har vi genomfört 5 intervjuer. 

4.1. Urval 
Urvalet för enkäten är avgränsat till lärare som under vårterminen 2017 undervisar matematik i 

årskurs 4-6 i en kommun i norra Sverige. För att maximera antalet svar delades enkäter ut till så 

många verksamma matematiklärare som vi kunde komma i kontakt med. Urvalet till intervjuerna 

gjordes utifrån enkätsvaren. I enkäten fick deltagarna svara om de kunde tänka sig att ställa upp på en 

intervju. Sju lärare svarade att de kunde ställa upp och alla kontaktades för att boka in en tid. Fem 

lärare svarade att de hade möjlighet att delta, de hade arbetat som matematiklärare mellan 4-17 år. Av 

dem var det en lärare som inte använde sig av formativ bedömning, och det var tre lärare som fått 

utbilning i formativ bedömning. I den aktuella kommunen har ett forskningsprogram genomförs i 

formativ bedömning. Programmet innebar att 22 lärare som då undervisade matematik i en årskurs 4 

deltog i utbildningen under en termin (Andersson & Palm, 2017). Studiens syfte var att se vilka 

effekter införandet av formativ bedömning gav på elevers resultat (Andersson & Palm, 2016). Alla 

lärare som deltog införde någon typ av formativ bedömning i sin matematikundervisning kommande 

år (Andersson & Palm, 2017). 

4.2. Enkätundersökning 
Genom en enkätundersökning tog vi reda på vilka praktiska arbetssätt inom formativ bedömning som 

var de vanligaste i matematikundervisning. Vi har även undersökt olika samband mellan hur formativ 

bedömning används utifrån lärares tid som verksam matematiklärare och förutsättningar i 

undervisningen. Vi har valt att använda oss av en enkätundersökning för att få in data från så många 

informanter som möjligt. Enligt Johansson och Svedner (2006) ger enkäter en bred men ytlig 

information. Genom att vi fått många svar på enkätundersökningen ökar reliabiliteten om vilka 

arbetssätt som är de vanligaste. Enkäter är en ganska svår metod att använda, då få tillfrågade 

besvarar dem enligt Johansson och Svedner (2006). Genom en personlig kontakt var vår förhoppning 

att fler lärare skulle besvara enkäten. Innan enkäten delades ut testade vi den på en matematiklärare 

som undervisar i åk 7-9. Genom detta fick vi feedback och kunde förbättra enkäten. De lärare som 

valde att delta fick välja mellan att besvara enkäten i pappersform, alternativt i digital form. Enkäten 

utformades med hjälp av litteratur från Hagevi och Viscovi (2016), Johansson och Svedner (2006), 

Patel och Davidson (2011) samt Trost och Hultåker (2016). Enkäten innehöll många flervalsfrågor då 

öppna frågor ofta ger svar som är svåra att tolka, och det finns de som inte alls vill svara då det är 

öppna frågor (Trost & Hultåker, 2016). Enkätfrågorna (se bilaga 2 för enkäten) innehöll dock 
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möjlighet att kommentera svaren eller lägga till egna alternativ, vilket var ett förslag från Trost och 

Hultåker (2016).  

 

Enkätens inledande frågor handlade om antal år som informanterna arbetat som matematiklärare, 

vilket år de examinerades, hur många grupper de undervisar och vilka årskurser. Vi frågade även om 

de har någon utbildning i formativ bedömning då detta kan vara intressant för vårt resultat. 

Enkätfrågorna som djupare berör nyckelstrategier och arbetssätt har vi utformat med hjälp av en 

tabell (se bilaga 1) som vi skapat med inspiration från Wiliam (2013). Vi valde att inte ta med alla 

arbetssätt som Wiliam anger då vi inte kunde koppla dem till matematikundervisning. Några 

arbetssätt är kvar i sin ursprungliga form, medan vissa slogs samman med varandra då vi tyckte att de 

var lika (se bilaga 1). Under nyckelstrategi 1 slog vi ihop arbetssätten ”elevvänligt språk”, “Vi lär oss 

att…” och “Vad jag söker är…” då vi tyckte att alla tre handlar om språket, och hur man kan förtydliga 

det för eleverna. På nyckelstrategi 2 slog vi ihop varför- eller hurfrågor med kontrastfrågor då båda 

punkterna handlar om hur man ställer olika typer av frågor. Under nyckelstrategi 3, 4 och 5 har vi inte 

slagit ihop några alternativ utan endast tagit bort alternativ som vi inte kan koppla till 

matematikundervisningen. Nyckelstrategi 5 innehöll två alternativ som var väldigt lika varandra. Röd-

gröna skivor och olikfärgade muggar (röd, gul, grön), som båda är praktiska arbetssätt där elever kan 

visa hur de förstått arbetsmomentet. Där valde vi att endast ta med det senare alternativet i enkäten. 

Vi har skrivit en utförligare beskrivning på flera arbetssätt så att de lärare som besvarar enkäten ska 

förstå arbetssätten. De lärare som på enkäten fyllde i att de inte arbetar med formativ bedömning 

omdirigerades och hamnade på sista sidan där de ombads att lämna kontaktuppgifter om de ville ställa 

upp på en intervju.  

4.3. Kvalitativ intervju 
För att ta reda på hur lärare motiveras till att arbeta, eller inte arbeta, med formativ bedömning 

använde vi oss av kvalitativa intervjuer. En kvalitativ intervju med endast bestämda frågeområden är 

att föredra när man vill få fram information genom en intervju till ett examensarbete enligt Johansson 

och Svedner (2006). En strukturerad intervju med fasta frågor ger inte lika uttömmande svar som en 

kvalitativ intervju kan ge. Med en kvalitativ intervju kan intervjufrågorna variera från den ena 

intervjun till den andra. Man kan därför få en djupare förståelse än vad man får med enkäter 

(Johansson & Svedner, 2006). Det är vanligt att man spelar in en kvalitativ intervju för att sedan 

transkribera den, på så sätt får man med pauser och tonfall som kan ha en betydande roll för resultatet 

(Johansson & Svedner, 2006). Därför spelades intervjuerna in och transkriberades.  

 

Intervjuguiden (se bilaga 3) skapades med hjälp av SDT för att ta reda på hur lärare motiveras till att 

arbeta, eller inte arbeta med formativ bedömning i matematikundervisningen. Intervjuerna hjälpte oss 

även att fördjupa de svar som vi fått från informanterna via enkätundersökningen. Samt att ta reda 

hur informanterna arbetar med formativ bedömning i sin matematikundervisning. Då en informant 

inte arbetade med formativ bedömning i sin matematikundervisning gjorde vi en separat intervjuguide 

till hen (se bilaga 4). I enkäten fyllde de i om de hade fått någon utbildning eller inte. Av de som hade 

fått utbildning såg vi att det var varierande vilken typ av utbildning de fått, vi frågade därför under 
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intrervjun om detta. Definitionen av formativ bedömning varierar beroende på var man läser, därför 

frågade vi hur våra informanter definierar vad formativ bedömning är. Vidare ville vi ta reda på 

fördelar och nackdelar med att använda formativ bedömning, och hur det kommer sig att 

informanterna började arbeta med formativ bedömning. Intervjufrågorna som ligger i bilaga 3 är de 

frågor som har använts till intervjuerna med de informanter som arbetar med formativ bedömning, 

förutom med den första informanten. Vi var tvungna att redigera några frågor efter den första 

intervjun då vi märkte att några frågor var lite svåra att förstå. Detta för att vi inte gjort någon 

pilotintervju innan. Frågorna som vi har ändrat har fortfarande samma innehåll, det är bara 

meningsformuleringarna som har ändrats. Innan intervjuerna sammanställde vi enkätsvaren från de 

informanter vi skulle träffa. Detta för att kunna fråga upp om saker som de hade svarat på men där vi 

ville ha en djupare förståelse. Under intervjuerna har vi båda deltagit och transkriberingarna är 

nedskrivna med allt som sagts, med undantag för suckar och ljud som förekommit genom att 

informanter exempelvis slagit i bordet eller dylikt. För att garantera att all information har kommit 

med så som den blivit sagt av informanterna lyssnade vi igenom intervjuerna och läste samtidigt 

transkriberingarna. 

4.4. Analysmetod 
Här beskrivs först analysmetoden för enkätundersökningen, sedan beskrivs analysmetoden för 

intervjuerna. För att analysera datan på ett så tillförlitligt sätt som möjligt har vi analyserat allt 

tillsammans. 

4.4.1 Analysmetod för enkätundersökning 
För att underlätta analysen fördes resultaten in i kalkylblad där vi enkelt kunde summera resultaten 

samt räkna ut medelvärden. Vi sammanställde hur många som använde sig av formativ bedömning, 

hur många som fått någon typ av utbildning i formativ bedömning samt vilka nyckelstrategier som 

användes. Sedan summerades antalet lärare som angett minst ett arbetssätt de använder för en 

nyckelstrategi, även om de inte angett  att de använde sig av nyckelstrategin i tidigare fråga. För att få 

fram den totala användningen av respektive nyckelstategi summerades alla lärare som angett att de 

jobbat med nyckelstrategin och/eller angett ett arbetssätt för den. Efter att ha gjort det färgkodades 

alla tomma rutor i kolumnerna, för att tydligare kunna se om det fanns något samband mellan vilka 

nyckelstrategier lärare använder och vilka de inte använder. För att undersöka andra samband har vi 

räknat ut medelvärdet för antalet grupper de undervisar i matematik, samt tid de arbetat som 

matematiklärare. Vi har räknat ut medelvärdet separat för de som arbetar med formativ bedömning, 

respektive de som inte gör det. I vissa fall hade lärarna angett “ca” före antal år och där plockade vi 

bara bort cirka och tog det antal år som de hade angivit. Några lärare hade svarat “många år men inte 

alla” och då har vi räknat bort tre år från de år som de tog lärarexamen.   

4.4.2 Analysmetod för intervju 
Intervjuernas syfte var att ta reda på hur lärare motiveras till att arbeta, eller inte arbeta, med formativ 

bedömning. Vi har analyserat våra intrervjuer med hjälp av SDT (self-determination theory), som 

tidigare beskrivits under avsnitt 3.1. Vi skrev ut alla transkriberingar och klippte ut alla uttalanden 
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från våra informanter och placerade dem i en hög. Med uttalande menar vi hela det stycke där 

informanten pratar sammanhängande innan vi exempelvis ställer nästa intervjufråga, eller frågar om 

något informanten sagt. Uttalandena blev därför ibland långa och informanten hann prata om både 

positiva saker med formativ bedömning och även olika praktiska arbetssätt. Det blev därför 

nödvändigt i vår analysmetod att ibland klippa sönder vissa uttalanden för att kunna sortera dem 

under rätt kategori. De olika kategorierna har vi valt utifrån de olika teman som frågorna i vår 

intervjuguide har. Sådant som är positivt respektive negativt med formativ bedömning har exempelvis 

kategoriserats tillsammans (se tabell 4). Sorteringen av uttalandena började sedan med att alla 

uttalanden lästes högt och vi filtrerade bort såna som inte var relevanta för vår analys. Till exempel 

korta uttalanden där informanten börjat prata om något helt annat eller endast bekräftat något vi sagt 

genom att säga “okej” eller liknande. Dessa uttalanden sparades ifall de skulle behövas för att förstå 

något sammanhang senare. Uttalanden som vi var osäkra på fick vara kvar i den första filtreringen. 

Efter det läste vi igenom alla uttalanden som var kvar noggrannare och delade upp de i olika kategorier 

beroende på vad som stod i dem, en kategori för utbildning, en för motivation och så vidare (se tabell 4 

för alla kategorier). När det kom ett uttalande som vi inte kunde ge en självklar kategori placerade vi 

det i en “övrigt”-kategori som vi sedan gick igenom igen för att sortera in dessa uttalanden där de 

passade in. Några uttalanden fick vara kvar och några filtrerades ut, dessa sparades ifall de skulle 

behövas sedan. När vi var klara med vår andra filtrering hade vi fem olika kategorier med uttalanden 

(se tabell 4).  

 

Alla kategorier fick en förkortning för vad de symboliserade för att det skulle bli enklare att hantera 

datan. Förkortningarna står inom parentes i texten nedan. I kategori 1 (Utb/gr.tr) låg sådant som 

handlade om utbildning i formativ bedömning eller att användningen av formativ bedömning 

påverkats utifrån/uppifrån vilket vi kallade grupptryck. Kategori 2 (Pos/neg) innehöll uttalanden med 

för- och nackdelar med formativ bedömning. I kategori 3 (Arb.sätt) hade vi lagt allt som handlade om 

olika arbetssätt för att arbeta med formativ bedömning. Kategori 4 (Elev) bestod av uttalanden som 

handlade om hur lärare uppfattat att elever tyckte att det var att arbeta med formativ bedömning i 

matematik. Kategori 5 (Mot.) handlade om sådant som motiverade informanterna till att använda 

formativ bedömning i sin matematikundervisning. Sedan gick vi igenom kategori 1-5 i turordning och 

placerade alla uttalanden i högar beroende på typ av motivation enligt SDT (se tabell 3). De olika 

typerna av motivation är amotivation, yttre motivation (fyra undergrupper) och inre motivation. 

Sådant som inte gick att koppla till någon av dessa tre typer av motivation placerades i en egen hög. I 

varje uttalande markerades den mening som gjort att uttalandet placerats som det gjort. 
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Tabell 4. Innehåll, exempel och förkortning för respektive kategori 

Kategorier Tematiskt innehåll Exempel Förkortning 

Kategori 1 Utbildning i formativ bedömning eller att 
användningen av formativ bedömning 
påverkats utifrån/uppifrån vilket vi kallade 
grupptryck 

“Så vi är ålagda att göra det provet” 
“Så otroligt hypat under just de 
åren” 
“Nej vi har inte pratat om det på 
arbetslaget eller på skolan” 

Utb/gr.tr 

Kategori 2 För- och nackdelar med formativ bedömning “Resultaten blir bättre” 
“Dels så får de inte den här 
betygsstressen som extremt många 
har idag” 

Pos/neg 

Kategori 3 Olika arbetssätt för att arbeta med formativ 
bedömning 

“Vilken nivå ska jag lägga mig på” 
“Fånga upp de som har det tufft” 

Arb.sätt 

Kategori 4 Hur lärare uppfattat att elever tycker att det 
är att arbeta med formativ bedömning 

“De är ju positiva till det. [...] det är 
alltid roligt” 
“De vet att det är ett bra sätt för 
alla” 
“Majoriteten är positiva” 

Elev 

Kategori 5 Sådant som motiverar informanterna att 
använda formativ bedömning  

“Det här är ju ett sätt för mig att lära 
ut. [...] det är bara såhär jag är” 
“Lite såhär gammal vana. [...] 
Mycket lättare att köra i det gamla 
hjulspåret” 

Mot. 

 

När uttalandena sorterades till passande typ av motivation användes olika kriterier som listas i tabell 

5, vilket är en tabell som vi gjort med inspiration från tabell 3 under avsnitt 3.1. Under amotivation 

placerades uttalanden som handlade om vad användning eller brist på användning av formativ 

bedömning berodde på. Olika orsaker var att lärare inte hade fått kunskap om formativ bedömning, 

eller inte hade tid. Några informanter sa även att de inte ville att arbetssätten skulle “urvattnas” och bli 

på rutin, eller att de körde sin undervisning på “gammal vana” utan att involvera formativ bedömning. 

Ett uttalande som placerades under extern handlade om att informanten fått någon typ av “yttre 

belöning” exempelvis som att de fått erbjudande om att gå utbildning i formativ bedömning, att 

formativ bedömning användes för att höja elevernas resultat/betyg, eller att de fått tillsägelser 

utifrån/uppifrån att genomföra exempelvis ett prov. Under introjicerad placerade vi uttalanden som 

berörde att läraren själv fått bestämma sitt arbetssätt, att formativ bedömning användes för att lärare 

skulle få en inre belöning genom att känna samhörighet med kollegor/vara en del av gruppen. Andra 

uttalanden som vi placerade där var sådana som sa att att formativ bedömning användes för att det var 

bra för eleverna och att eleverna tycker att det är kul eller bra. Även uttalanden om att lärare ville 

undvika att behöva ha dåligt samvete gentemot sina kollegor placerades under introjicerad. Under 

identifierad placerades uttalanden som handlade om att formativ bedömning hade en personlig 

betydelse, och/eller användes för att kunna utvecklas som lärare. För integrerad placerades 

uttalanden från informanter som handlade om att formativ bedömning var deras sätt att vara som 

lärare. Under inre motivation placerades uttalanden där informanterna pratade om att de använde 

formativ bedömning och läst in sig på det på grund av eget intresse. 
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Tabell 5. Analystabell för sortering av data från intervjuer  

Typ av 
motivation 

Amotivation Yttre motivation Inre 
motivation 

Extern Introjicerad Identifierad Integrerad 

Kriterier Inte fått kunskap 
 

Har inte tid 
 

Det ska inte 
urvattnas och bli 

på rutin 
 

Gammal vana 

Fått utbildning 
 

Bättre 
resultat/betyg 

 
Måste göra ett 

prov 
 

Bestämma själv 
 

Dåligt samvete 
för kollegor 

 
Bra för 

eleverna 
 

Eleverna tycker 
det är kul/bra 

Personlig 
betydelse 

 
Utvecklas 
som lärare 

Ens sätt att 
vara 

Intresse 

 

När uttalandena i alla kategorier var sorterade under de olika typerna av motivation, markerades för 

varje informant hur deras uttalanden sorterats till olika typer av motivation. Detta för att se vilken typ 

av motivation som motiverar flest informanter till att arbeta med formativ bedömning. Detta 

presenteras utförligare under resultat i avsnitt 5.4.  

4.5. Etik 
Under hela processen med att skriva vårt examensarbete har vi tagit hänsyn till de fyra 

forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2002). Ett informationsblad på första sidan av 

enkäten (se bilaga 2) informerade alla deltagare om att det var frivilligt att delta och kunde avbrytas 

när som helst under arbetets gång utan några som helst konsekvenser för informanten. Vi frågade våra 

informanter innan intervjun om de fortfarande ville delta i vårt examensarbete och förklarade även då 

att de kunde avbryta deltagandet när som helst. Informanterna är anonyma, varken namn, kön eller 

skola redovisas i vårt arbete. Det som framgår i arbetet är antal verksamma år som matematiklärare, 

svaren om formativ bedömning som lärarna har angett, och hur många grupper man undervisade i när 

studien genomfördes. De lärare som valde att ställa upp på en intervju informerades om att den 

inspelning som gjordes endast skulle att användas av oss. För säkerhets skull uteslöt vi att prata om 

lärarens eller skolans namn under intervjuerna för att kunna hålla allt så anonymt som möjligt. 
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5. Resultat 
I denna del redovisas först hur användningen av formativ bedömning ser ut utifrån de enkätsvar vi fått 

in, därefter redovisas resultaten utifrån våra tre frågeställningar. I diagrammen nedan kommer vi 

använda förkortningen NS när vi pratar om nyckelstrategier, exempelvis NS1 för nyckelstrategi 1. 

5.1 Användning av formativ bedömning  
Av de 72 lärare som besvarat enkäten säger 65 lärare att de arbetar med formativ bedömning och 7 

lärare att de inte använder sig av formativ bedömning. Av de 72 lärare som svarat på enkäten, har 63 

lärare angett att de fått någon typ av utbildning. Informanterna besvarade frågan om de fått någon 

utbildning i formativ bedömning, de som svarade ja uppmanades att lämna en kommentar under 

övrigt vilken typ av utbildning de fått. Det var inte alla som fyllde i detta. Flera lärare har svarat att de 

har gått på enstaka föreläsningar som hållits av exempelvis Skolverket, matematikbiennalen, via 

matematiklyftet eller föreläsningar via webben. Två lärare fyllde i att de har gått den nya 

lärarutbildningen mot åk 4-6, och därmed fått kunskap om formativ bedömning från en kurs. Det var 

tre lärare som angav att de deltagit i forskningsprogrammet under 2011 (se avnsitt 4.1). Två lärare 

skrev att de gått kurser på universitetet, vi vet dock inte vad det är för typ av kurs som de syftar på. Det 

var två lärare som skrev att de fått kunskap om formativ bedömning genom kollegor på arbetsplatsen, 

och en lärare håller just nu på att utbilda sig inom formativ bedömning via webben. 

 

Eftersom att de lärare som fyllde i att de inte arbetar med formativ bedömning omdirigerades till sista 

sidan, är datan nedan enbart från de 65 lärare som sa att de använder sig av formativ bedömning. Den 

blå stapeln i diagram 5 visar hur många lärare som fyllt i att de använder nyckelstrategi 1-5, och den 

röda stapeln visar vilka nyckelstrategier lärare fyllt i arbetssätt för. Resultatet visar att lärare fyllt i 

arbetssätt för nyckelstrategier som de tidigare sagt att de inte använde. Till nyckelstrategi 5 var det få 

lärare som fyllt i arbetssätt. Den lila stapeln visar det totala användandet för respektive nyckelstrategi. 

Alla lärare använder sig av nyckelstrategi 3 som handlar om att ge elever feedback som för elevens 

lärande framåt. Lägst användning fick nyckelstrategi 5 som handlar om att aktivera elever att äga sitt 

eget lärande. 
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Diagram 1. Resultatet för användningen av nyckelstrategi 1–5 utifrån både vilka nyckelstrategier lärare valt på enkätfrågan samt 
vilka nyckelstrategier som lärare valt arbetssätt för. 

 
 

Samband som vi kunde se kring användandet av de olika nyckelstrategierna var att om att man inte 

använder sig av nyckelstrategi 3, använder man sig inte heller av nyckelstrategi 5. Ett annat samband 

var att om man inte använder sig av nyckelstrategi 4, använder man sig inte av nyckelstrategi 5. Detta 

diskuteras i resultatdiskussion.  

5.2. Praktiska arbetssätt som används i matematikundervisningen 
Frågeställning ett handlade om vilka praktiska arbetssätt inom formativ bedömning som lärare 

använde sig av. Det vanligaste praktiska arbetssätt som användes för nyckelstrategi 1 var att använda 

sig av elevvänligt språk. Till exempel genom att tydliggöra målen genom meningar som "Vi lär oss 

att..." och "Vad jag söker är..." (se tabell 6). Förslag på praktiska arbetssätt under övrigt: Eleverna får 

konstruera egna problemlösningsuppgifter. Läraren börjar lektionen med att förtydliga målen för just 

den aktuella lektionen, och använder då mini-whiteboards för avstämning. Synliggöra om en elev visar 

kunskap som svarar mot ett kunskapskrav i en diskussion, till exempel genom att säga; “Vad bra att du 

visar att du kan se samband mellan olika räknesätt när du förklarar”. 

 
Tabell 6. Användningen av arbetssätt för nyckelstrategi 1 

Arbetssätt för nyckelstrategi 1 
Antal 
lärare 

Elevvänligt språk. Exempelvis tydliggöra målen genom meningar som "Vi lär oss att..." & "Vad jag 
söker är...” 43 
Eleverna får titta på tidigare elevarbeten och diskutera dem. Exempelvis arbeten som fått ett högt 
respektive lågt betyg för att se skillnad. 35 
Uppgiftsspecifika bedömningsmatriser. 30 
Eleverna konstruerar egna prov 4 
Övrigt 3 
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Det vanligaste arbetssättet för nyckelstrategi 2 (se tabell 7) var att använda sig av skrivplattor, 

exempelvis mini-whiteboards. Förslag på praktiska arbetssätt under övrigt: Intropass, Trafikljus, 

EPA5, test under olika tidpunkter av lektionen. Samt att starta upp ett nytt moment genom att ta en 

flervalsfråga från exempelvis McIntosh eller ett TIMSS-prov i matematik, för att se elevernas 

förkunskaper. 

 
Tabell 7. Användningen av arbetssätt för nyckelstrategi 2 
Arbetssätt för nyckelstrategi 2 Antal lärare 
Skrivplattor. Exempelvis mini-whiteboards där eleverna kan skriva korta svar 50 
Varför-, hur-, eller kontrastfrågor. Exempelvis att fråga varför är 23 ett primtal, istället för är 
23 ett primtal? 37 
Utgångspass/exitpass. Alla elever får en fråga som de ska besvara på ett papper innan de går ut 
från klassrummet för att läraren ska kunna få en överblick vad eleverna lärt sig på lektionen 35 
Tummen upp/ner/mittemellan. Eleverna får visa med tummen hur säkra de känner sig efter en 
genomgång eller liknande 29 
ABCD-kort. Frågor med flervalsalternativ där hela klassen svarar samtidigt antingen genom att 
hålla upp kort med rätt svarsbokstav på, eller digitala lösningar som "plickers" eller "kahoot" 20 
Övrigt 6 
 

Nyckelstrategi 3 var den enda nyckelstrategi som alla lärare använde sig av. Användningen av muntlig 

feedback var det arbetssätt som var vanligast för nyckelstrategi 3 (se tabell 8). Muntlig feedback var 

det praktiska arbetssätt som flest lärare använde av alla nyckelstrategiers arbetssätt. Det var endast 

fem lärare som inte använde detta arbetssätt. Förslag på praktiska arbetssätt under övrigt: Elever 

tränar enskilt och parvis på att ge varandra feedback på antingen varandras arbeten eller på andra 

elevers arbeten. Diagnoser rättas inte med poäng, utan med formativ bedömning genom att eleverna 

får tillbaka sin diagnos med en fråga eller en kognitiv utmaning. Till exempel “Du har hittat två figurer 

med motsatta parallella sidor, kan du hitta en till?”. Diagnoser och anpassade uppgifter utifrån elevens 

nivå. Elever får sitta parvis och gå igenom sina läxor med varandra för att sen lyfta eventuella 

svårigheter i helklass. Eleverna får redan ifyllda matematikprov med felaktigheter för att sedan rätta 

det parvis. Detta är ett arbetssätt som är väldigt likt ett av de arbetssätt som vi redan har för 

nyckelstrategi 3 som vi kallar “hitta felen” och därmed inget arbetssätt som vi ser som något nytt. 

 
Tabell 8. Användningen av arbetssätt för nyckelstrategi 3 
Arbetssätt för nyckelstrategi 3 Antal lärare 
Muntlig feedback 60 
Skriftlig feedback 36 
Hitta felen. Exempelvis att eleven får tillbaka sin matematikläxa med feedback där det står att 
fem uppgifter är fel. Hitta dem och rätta. 20 
Övrigt 4 
 

Flest lärare använde arbetssättet "Om du lärt dig, hjälp någon annan" under nyckelstrategi 4 (se tabell 

9). Förslag på arbetssätt under övrigt: EPA, gula och röda lappar på bänken ifall eleven känner att hen 

behöver hjälp. Den gula lappen symboliserar att eleven vill ha hjälp av en klasskompis och om hen 

                                                             
5 EPA står för Enskilt-Parvis-Alla. 
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sätter upp den röda lappen efterfrågas hjälp av läraren. Låta elever visa sina olika lösningar på 

problemlösningsuppgifter för varandra framme vid tavlan, eller att låta elever förklara sina 

tankegångar för alla i helklass. Lära eleverna hur man hjälper varandra på ett bra sätt. Mixa elever i 

matematiksvårigheter med elever som visar på mer utvecklade kunskaper, vilket båda eleverna 

utvecklas genom. 

 
Tabell 9. Användningen av arbetssätt för nyckelstrategi 4 

Arbetssätt för nyckelstrategi 4 
Antal 
lärare 

"Om du lärt dig, hjälp någon annan". Exempelvis förklara för en klasskamrat hur man löst en uppgift 
eller om det är något klasskamraten inte förstår 49 
Kamratbedömning på exempelvis matematikläxan 27 
Two stars and a wish. Eleverna ger respons på varandras arbeten genom två bra saker (two stars) och 
en sak som eleven kan förbättra (a wish) 27 
Gruppbaserad provförberedelse. Exempelvis att eleverna sitter i smågrupper och diskuterar/tränar på 
sådant som de ska kunna inför ett prov 26 
C3B4ME fråga tre kompisar före läraren 14 
Slumpvis rapportör som till exempel får sammanfatta vad läraren gått igenom under lektionen. 10 
Övrigt 8 

 

Det var bara 31 lärare som kryssat i arbetssätt för nyckelstrategi 5, men nyckelstrategin användes av 48 

lärare. Det arbetssätt som användes av flest lärare var “Olikfärgade muggar” (se tabell 10). Förslag på 

arbetssätt under övrigt: Matriser, C3B4ME, checklistor, timmar, veckoutvärderingar, självskattning, 

rätta tillsammans med läraren. Jobba extra med de kunskapskrav där det mest behövs, och göra 

uppföljningar där eleverna får berätta om sitt lärande i matematik. Ge eleverna multiplikationspapper 

där de kan se sina resultat, träna vidare och jämföra med tidigare försök. Att elever, ju äldre de blir, får 

ta ett större ansvar för att hoppa över för lätta uppgifter. De får sen testa av det aktuella avsnittet. Låta 

eleverna sätta upp egna lektionsmål som de sen får utvärdera.  

 
Tabell 10. Användningen av arbetssätt för nyckelstrategi 5 
Arbetssätt för nyckelstrategi 5 Antal lärare 
Olikfärgade muggar (röd, gul, grön). Eleverna har olikfärgade muggar på bänken och ställer 
den färg som beskriver hur säkra de känner sig på arbetsområdet överst. Exempelvis om eleven 
känner att multiplikationstabellen är superlätt så ställer eleven den gröna muggen överst 10 
Loggböcker där elever skriver efter lektionen. Exempelvis svarar på frågor som: Idag lärde jag 
mig att..., En sak som jag inte är säker på är..., Efter den här lektionen känner jag…, osv. 8 
Lärportföljer. Eleverna samlar sina arbeten i en portfölj för att kunna gå tillbaka och se hur 
deras utveckling skett. 6 
Övrigt 12 
 

Bland de olika arbetssätt som lärare angett under övrigt har vi sett att de inte kategoriserat in 

arbetssätten under samma nyckelstrategier som vi gjort. Arbetssättet EPA återkommer från flera av 

våra informanter under olika nyckelstrategier. Detta tar vi upp mer under resultatdiskussion. 

5.3. Vilka använder formativ bedömning? 
Vår andra frågeställning var att ta reda på om det fanns några samband, och i så fall vilka. De samband 

som undersöktes var hur många år informanterna hade arbetat som matematiklärare och om de 
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använder formativ bedömning i sin matematikundervisning eller inte. Vi undersökte även samband 

kring hur många grupper lärare undervisar samtidigt och om de arbetar med formativ bedömning i sin 

undervisning. 
 

Medelvärdet av tiden som lärare har arbetat som matematiklärare och som använder sig av formativ 

bedömning är 13,37 år, för de som inte använder formativ bedömning är medelvärdet 21,57 år. Genom 

den data vi har fått in från enkätundersökningen kan vi se att de som arbetar med formativ bedömning 

i genomsnitt har jobbat färre år som matematiklärare än de som inte använder formativ bedömning. 

För de som använder sig av formativ bedömning finns det en spridning från att ha arbetat 1 år som 

matematiklärare till 39 år. Spridningen för de som inte använder sig av formativ bedömning är från att 

ha arbetat 4 år som matematiklärare upp till 30 år. De som arbetar med formativ bedömning har i 

genomsnitt fler grupper som de undervisar i matematik än de som inte använder sig av formativ 

bedömning. Skillnaden är dock marginell, det skiljer sig bara i genomsnitt från 1,7 grupper till 1,4 

grupper.  

5.4. Lärares motivation att arbeta, eller inte arbeta, med formativ bedömning 
Den sista frågeställningen handlar om hur lärare motiveras till att arbeta, eller inte arbeta, med 

formativ bedömning. Resultatet visar att lärare drivs av olika typer av motivation utifrån SDT för att 

arbeta med formativ bedömning. Informanternas uttalande sorterades enligt våra kriterier (se tabell 5) 

till olika typer av motivation för att besvara vår frågeställning. Informanterna förkortas nedan med I1 

för Informant 1 och så vidare. I1 hade uttalanden under alla typer av motivation. För I2 kunde vi inte 

hitta några uttalanden som kunde sorteras in under identifierad eller integrerad. I3 hade inga 

uttalanden under amotivation eller inre motivation. I4 hade uttalanden till alla typer förutom 

integrerad, och I5 hade bara uttalanden som sorterades in under extern och introjicerad. Alla 

informanter hade uttalanden under introjicerad. Därför kan vi se att lärare drivs av en introjicerad 

motivation för att arbeta med formativ bedömning. Vilket är den typ av yttre motivation som innebär 

näst minst grad av självbestämmande. De flesta uttalandena som placerades under introjicerad var 

sådant som handlade om att hjälpa eleverna på olika sätt. Även uttalanden som handlade om att 

informanterna fick bestämma själva placerades där. Introjicerad motivation handlar även om att man 

vill undvika bestraffning. I2 saknade utbildning i formativ bedömning men var inte negativt inställd 

till formativ bedömning. Dock tyckte hen att det var problematiskt att få möjlighet att gå en utbildning 

i formativ bedömning utan att få dåligt samvete mot sina kollegor. Då någon annan måste ta hens 

undervisning under tiden för utbildningen. 

 

De informanter som intervjuats har fått olika typer av utbildning, alternativt ingen utbildning alls. Två 

informanter har läst på själv, och fått vetskap om formativ bedömning från deras kollegor. En 

informant har inte fått någon information alls om formativ bedömning och har heller inte läst på något 

om det. Två informanter har varit delaktiga i forskningsprogrammet som tidigare beskrivits (se 4.1). 

De informanter som fått utbildning i formativ bedömning eller som läst på om det säger att de har 

förändrats som lärare. Deras undervisningsstil har förändrats, och formativ bedömning är numera en 

del av dem som lärare. I3 pratade om att den utbildning som hen fått i formativ bedömning gjorde att 



  

23 

 

arbetssätten blev väldigt inpräntade. Informanten fick massor med ny kunskap, upptäckte att 

kunskapen underlättade undervisningen, och menade att hen tagit till sig formativ bedömning som 

något av hens sätt att vara. Uttalandet nedan är en beskrivning av hur formativ bedömning format 

informanten. 

Å formativ bedömning anser jag vara ett sätt att lära och inte något pålägg. För mig 

är det ett sätt att vara. [...] Det här är ju som på något sätt så har ju det här det finns 

ingen motivation i mig utan det här är ju ett sätt för mig att lära ut. Det här är ju ett 

sätt för mig. Det är ingenting som motiverar, det är bara såhär jag är.  Det här har 

ju blivit en del av min av min lärar asså vad jag gör som lärare. Det är ju inte 

någonting som jag tänker åh vad jag ska vara formativ idag utan jag är det här är 

mitt sätt att lära ut (I3). 

En fråga informanterna fick var om det fanns några positiva aspekter med formativ bedömning för 

starka respektive svaga elever i matematik. De fick även en fråga om det fanns några negativa saker för 

dessa elever. Alla informanter som arbetar med formativ bedömning menade på att de svagare 

eleverna var de som hade störst vinst av att lärare använde formativ bedömning. I4 hade upplevt att de 

elever som hade svårare för matematik, och deras föräldrar, varit positiva till införandet av formativ 

bedömning i matematikundervisningen. I3 menade att formativ bedömning var bra för de lite svagare 

eleverna då eventuella svårigheter snabbt kunde fångas upp. I1 berättade om en elev som fått många F 

i betyg under hösten, och uttryckte att det kändes som att “begå våld mot eleven” genom att sätta dessa 

betyg. Hen menade att formativ bedömning hjälper en sådan elev. Andra positiva saker som 

informanterna tog upp med formativ bedömning var att de fick ett större antal elever som fick bättre 

resultat, och att undervisningen blev mer effektiv då det var tydligt vad det var som skulle läras in.  
Några informanter tog upp negativa saker med formativ bedömning som de själva upplevt, upplever, 

eller hört kollegor prata om. Att formativ bedömning kan vara en belastning, svårt och krångligt var 

något som I3 fått höra andra lärare prata om. Detta var dock ingenting som hen upplevde själv, utan 

såg bara positiva saker med att använda formativ bedömning. Formativ bedömning var bra enligt I4, 

men hen ansåg att det var mer tidskrävande att skriva formativa kommentarer än att sätta ett rätt eller 

fel som tidigare gjorts. Hen skulle vilja använda formativ bedömning i större utsträckning men kände 

att tiden inte räckte till. I2 menade att det är mycket lättare att fortsätta arbeta så som man alltid har 

gjort, samt att föräldrar kan reagera negativt då deras barn bedöms på ett nytt sätt jämfört med hur de 

själva blivit bedömda i skolan. 

Nackdelen är väl såhär att när barnens föräldrar och läraren gick i skolan så var det 

inte formativ bedömning utan summativ bedömning så då  förväntas det vara 

summativ bedömning och kanske läromedlen också förväntar summativ bedömning 

också då kör man på det. Och det är ju mycket lättare att köra i det gamla hjulspåret 

än att köra i nya...men ibland behöver man göra det också (I2). 

Flera informanter har tagit upp att summativ bedömning är stressande för elever då för mycket fokus 

hamnar på vilket betyg de fått eller antalet poäng på ett prov. En informant menade att det var många 

elever som har betygsstress och att de lägger allt för stort fokus på vilken bokstav de får i betyg. Hen 

menade att eleverna inte var intresserade av vad de lärt sig, det viktigaste var vilket betyg som de fått 
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på provet. Informanten ansåg att detta med fokus på betyg är något som man får bort genom att 

använda formativ bedömning. I4 berättade att hen upplevt att de elever som var duktiga i matematik 

upplevde formativ bedömning som någonting negativt. De ville hellre ha ett konkret resultat i form av 

poäng och betyg. Hur mycket lärare pratade om formativ bedömning på skolorna varierade. Den 

informant som inte hade någon utbildning i formativ bedömning berättade att det inte pratades om 

formativ bedömning alls i arbetslaget eller på skolan. I3 menade att pratet om formativ bedömning 

hade blivit mindre nu de senaste åren när mer tid krävs för att göra specialanpassningar för elever. 

Tidigare när formativ bedömning var nytt pratades det mycket om det på hens skola. Många 

föreläsningar handlade om formativ bedömning, vilket hen upplevde hade avtagit nu.  
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6. Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi först att diskutera vårt resultat, sedan kommer en metoddiskussion. 

Avslutningsvis skriver vi förslag på vidare forskning inom formativ bedömning.  

6.1 Resultatdiskussion  
Från enkätundersökningen fick vi in 72 svar av cirka 130 utdelade enkäter, av dessa arbetar 65 lärare 

med formativ bedömning. Vi kan utifrån enkätundersökning se att användandet av formativ 

bedömning är stort i kommunen trots att Hult och Olofsson (2017) menade att användningen av 

summativ bedömning ökat i Sverige. Detta i och med att det svenska skolsystemet är inriktat mot 

summativ bedömning genom bland annat nationella prov. Den summativa inriktningen gör att 

handlingsutrymmet för att arbeta med formativ bedömning minskar. Vi har under våra intervjuer fått 

höra att det pratas mindre om formativ bedömning nu jämfört med hur det var för några år sedan. 

Men än verkar formativ bedömning vara något som är aktuellt i denna kommun även om det enligt 

informanterna har kommit i skymundan av andra saker, som till exempel särskilda anpassningar för 

eleverna. Att det är aktuellt än baserar vi på de resultat vi fått in. 

 
Data från enkäten visar att de som arbetar med formativ bedömning i genomsnitt har arbetat färre år 

som matematiklärare än de som inte använder formativ bedömning. Att genomsnittstiden som lärare 

varit verksamma som matematiklärare är högre för de som inte använder sig av formativ bedömning 

tror vi beror på att lärare som har arbetat länge fortsätter att arbeta som de alltid har gjort. Vi tror 

även att nyexaminerade lärare kan vara mer öppna för att pröva på nya saker då de inte redan är 

inarbetade på ett visst sätt. Att man fortsätter arbeta som man tidigare gjort är något som en 

informant tagit upp: 

Det är lite såhär gammal vana att man själv inte hade det i skolan. [...] Och det är ju 

mycket lättare att köra i det gamla hjulspåret än att köra i nya. [...] Nackdelen är väl 

såhär att när barnens föräldrar och läraren gick i skolan så var det inte formativ 
bedömning utan summativ bedömning så då  förväntas det vara summativ 

bedömning och kanske läromedlen också förväntar summativ bedömning också då 

kör man på det (I2). 

Resultatet för hur många lärare som använder respektive nyckelstrategi visade att nyckelstrategi 5 fick 

lägst användning. Nyckelstrategin handlar om att aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. Hult 

och Olofsson (2017) menar att lärandestrategier som ska hjälpa eleverna att bli mer självgående 

hamnar i skymundan när skolan i första hand fokuserar på resultat. Kanske stämmer det utifrån att 

det resultat vi har fått visar att nyckelstrategi 5 är den som används minst i matematikundervisningen. 

Att få lärare använder sig av nyckelstrategi 5 tror vi beror på att nyckelstrategin lägger ett större ansvar 

på eleverna. Om man hade gjort samma enkät fast med lärare som undervisar äldre elever hade det 

kanske varit fler lärare som använt sig av nyckelstrategi 5. Det kan vara en slump att vi såg ett 

samband mellan att lärare som inte använder nyckelstrategi 3, inte använder nyckelstrategi 5. Samt 

om de inte använder nyckelstrategi 4, använder de inte nyckelstrategi 5. En annan tanke är att de har 
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tagit sig an nyckelstrategierna en efter en med start på nyckelstrategi 1 och helt enkelt inte kommit till 

att implementera nyckelstrategi 4 och 5 än. Att lärare inte använder nyckelstrategi 5 om de inte 

använder nyckelstrategi 3 kan bero på att de känner att de inte kan aktivera sina elever till att äga sitt 

eget lärande om eleverna inte har fått någon feedback. Det kan även vara så att lärare har svårt att 

sätta ord på hur de använder nyckelstrategi 5. En informant hade inte fyllt i något arbetssätt för 

nyckelstrategi 5, men berättade under intervjun att hen bland annat låter eleverna hålla i sina egna 

utvecklingssamtal, eleverna får då göra olika självskattningstabeller. Enligt oss är det ett arbetssätt 

som passar bra in under nyckelstrategi 5.   

 

Användningen av exitpass, mini-whiteboards och intropass6 var stort bland informanterna. Exitpass 

och intropass är arbetssätt där tiden för återkoppling sker genom en kort cykel. Enligt Wiliam (2009) 

är en kort cykel det som har störst inverkan på elevers lärande. Det är positivt att flera informanter 

pratade om ett stort användande av exitpass om vi utgår från det som Wiliam (2009) anger om korta 

cykler. Det fanns även arbetssätt som lärare prövat på men sedan valt att inte använda mer av olika 

anledningar. Två informanter sa att de prövat arbetssättet “röda, gula, gröna muggar” men att de valt 

bort arbetssättet då det enbart blev rörigt. En av informanterna hade från detta arbetssätt gjort en 

egen variant som innebar röda och gula lappar som eleverna kunde sätta fast fram på bänken. Om 

eleven satte upp en gul lapp betydde det att hen ville ha hjälp av en klasskompis, och en röd lapp på 

bänken betydde att hen ville ha hjälp av läraren. Detta tyckte informanten fungerade bättre. Några 

informanter har angett ett arbetssätt under exempelvis nyckelstrategi 3, samma arbetssätt har vi 

placerat under nyckelstrategi 4. Detta tror vi beror på att vi och informanterna inte har samma syn på 

vad arbetssätten, alternativt nyckelstrategierna innebär. Arbetssättet EPA återkom som förslag från 

flera informanter. Att det är ett aktuellt arbetssätt tror vi beror på att det presenterats under 

mattelyftet som är en matematiksatsning som genomförts i kommunen. Mattelyftet har vi fått vetskap 

om under vår VFU.  
 

Flera informanter tog upp att summativ bedömning är stressande för elever då mycket fokus hamnar 

på vilken bokstav de fått i betyg eller antalet poäng på ett prov. En informant tyckte att formativ 

bedömning i matematik var positivt då det leder bort eleverna från betygstänket. Istället lyfts elevernas 

starka och svaga sidor fram. En studie som Gunnemyr (2011) har gjort visar att elevernas självbild kan 

påverkas negativt av betyg och betygsliknande omdömen. En informant menade att formativ 

bedömning kunde vara ett bra sätt att hjälpa de hen kallade ”de duktiga flickorna”, som aldrig var 

nöjda nog oavsett vilket betyg de fick. Detta styrks av Harlen och Deakin Crick (2002) som 

argumenterade för att summativ bedömning framför allt påverkar flickor negativt. En informant 

upplevde att hennes elever blev mer engagerade genom införandet av formativ bedömning. Lundahl 

(2014) menar att formativ bedömning kan göra att elevernas engagemang och intresse ökar, när 

bedömningens fokus flyttas till elevernas lärande istället för att fokusera på att mäta resultat som 

summativ bedömning gör. 
                                                             
6 Intropass fungerar som exitpass men används i början av lektionen för att läraren snabbt ska kunna checka av 

vad eleverna kan. 
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Informanterna pratade om formativ bedömning som något som användes för att höja elevernas betyg. 

De sa upprepade gånger att resultaten höjs genom att använda formativ bedömning. Som vi skrev i 

arbetets inledning menade Jönsson (2013) att ett problem idag är hur lärare ser på användningen med 

formativ bedömning. Många lärare ser det som något som snabbt ska höja elevernas resultat. De 

missar dock att formativ bedömning ska hjälpa eleverna att bli mer autonoma, och genom ökad 

autonomitet kan eleverna höja sina resultat (Jönsson, 2013). Formativ bedömning handlar enligt 

Wiliam (2013) om att lärare ska använda elevernas nuvarande kunskap för att anpassa den 

undervisning de har, och kunna hjälpa eleverna till ökad kunskap och förståelse. Alla de informanter 

som arbetar med formativ bedömning berättade att de på ett eller annat sätt använder formativ 

bedömning för att hjälpa sina elever. Flera informanter menade att formativ bedömning var ett bra 

hjälpmedel och redskap för att kunna hjälpa sina elever att nå och utvecklas så mycket som möjligt. 

Informanterna tyckte även att det var ett ”schysst” sätt mot eleverna att ta reda på var de befinner sig.  

 

Som vi tidigare skrivit har formativ bedömning även visat sig ha en positiv effekt på lärare. Hult och 

Olofsson (2017) menar att om lärare väljer att arbeta med formativ bedömning kan det göra att de 

ändrar sin syn på undervisning och lärande mot ett förhållningssätt som är mer inkluderande och 

elevcentrerat. Detta är något som styrkts av de informanter vi intervjuat. Då de menar att införandet 

av formativ bedömning har ändrat deras sätt att undervisa på ett positivt sätt. Några negativa saker 

med formativ bedömning som Vestlin (2015) tog upp var att det inledningsvis kan vara tidskrävande 

för lärare att ändra undervisningssätt. Det är inte heller alltid som elever uppskattar ett ändrat sätt att 

bli bedömda på, och det fanns även lärare som stött på motstånd från föräldrar när de ändrat 

undervisningen. De tre negativa aspekter Vestlin argumenterar för styrks av våra informanter. De har 

bland annat hört kollegor prata om att formativ bedömning är någonting som är svårt och krångligt. 

Detta upplever dock inte de informanter som vi har intervjuat. Det kan bero på att de redan har lärt sig 

arbeta med formativ bedömning. En informant berättade att hens elever hellre vill ha poäng och betyg 

på deras prov i matematik, så som de tidigare fått genom summativ bedömning.  

6.2. Metoddiskussion 
Under metoddiskussionen diskuterar vi genomförandet och analysen för de två olika metoder som vi 

använt för att besvara våra tre frågeställningar. De metoder som vi har använt är enkätundersökning 

och kvalitativ intervju. Vi har delat ut ungefär 130 enkäter och fått in 72 svar. Det exakta antalet 

enkäter som delats ut går inte att fastställa då vi på många skolor har bett matematiklärarna att 

vidarebefordra länken till sina kollegor eftersom de inte haft möjlighet att träffa oss på grund av 

lektioner och dylikt. Under de veckor som enkäten delades ut genomförde många skolor nationella 

prov vilket vi tror har påverkat svarsfrekvensen. Många lärare uttryckte när vi kom att det var mycket 

just nu med bland annat rättning av prov. Detta fick vi även som kommentar av några informanter 

som besvarat enkäten.  
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6.2.1 Metoddiskussion för enkätundersökning 
En fördel med att använda sig av enkäter i sin undersökning är att man kan få en bred information, 

dock kan enkäter vara en svår metod att använda (Johansson & Svedner, 2006). Hagevi och Viscovi 

(2016) redogör för att det är allt färre som besvarar enkäter idag, detta baserar de på studier som 

SOM-institutet har gjort. Det var bland annat därför vi gick runt på skolor och sökte kontakt 

personligen med lärare i hopp om att öka vår svarsfrekvens. Kanske var det därför vi fick in så många 

enkätsvar som vi fick. Vi valde att använda oss av en digital enkät för att lättare kunna sammanställa 

vår data och för att undvika att data tappades bort, enkäten delades även ut i pappersform till de 

informanter som önskade detta. Till de som önskade en enkät i pappersform lämnade vi även 

frankerade kuvert med vår adress på vilket vi tror kan ha ökat antalet svar som vi fick. Hade de istället 

behövt bekosta frimärket själva hade nog risken för bortfall varit större. Konstruktionen av enkäten 

kan ha påverkat vårt resultat. Till frågorna 8 -12 gav vi inte något alternativ ifall de inte använde sig av 

någon av ovanstående praktiska arbetssätt. Vi såg i resultatet att lärare ibland fyllt i att de använder en 

nyckelstrategi men sedan inget arbetssätt, det var dock vanligare att de gjort motsatsen. Det vill säga 

först inte fyllt i att de använder en nyckelstrategi, men sedan fyllt i praktiska arbetssätt när de frågorna 

kom. Att vi inte hade med detta alternativ var dock ingenting som den person som testade vår enkät 

reagerade på. I den inledande texten för fråga 8-12 stod det att informanterna endast behöver besvara 

de frågor som berör de nyckelstrategier som de använder, men ändå har informanter fyllt i arbetssätt 

för nyckelstrategier som de först angett att de inte använder.  

 

Analysmetoden för enkätundersökningen genomfördes digitalt vilket gjorde att det var väldigt lätt att 

sammanställa samt söka i dokumenten. Genom att ha all data digital var risken för att tappa bort 

något liten. De problem vi stött på när vi analyserat data från enkäten var när informanter angett 

exempelvis antal verksamma år med ett vagt svar som ”ca 25 år”, eller ”många år men inte alla”. Där 

fick vi lov att bestämma att när ”ca” angetts innan tog vi bara bort cirka. Hade informanterna svarat 

”många år men inte alla” bestämde vi oss för att räkna bort tre år från de år som de tog examen. Det 

var svårt att bestämma hur många år vi skulle räkna bort i dessa fall, men vi tyckte att tre år kändes 

rimligt. Vi tänkte oss exempelvis bortfall för vidare studier, barnledighet och så vidare. Att räkna ut 

medelvärde är kanske inte det bästa alternativet då svarsfrekvensen från de som inte arbetar med 

formativ bedömning var låg.  

 

Genom enkätundersökningen såg vi att formativ bedömning användes i hög grad i den aktuella 

kommunen i matematikundervisningen. Om samma undersökning hade gjorts i en annan del av 

Sverige hade kanske resultatet sett annorlunda ut. Detta för att det i kommunen har genomförts ett 

forskningprogram om formativ bedömning. Vi hade eventuellt fått in fler svar på typer av utbildning 

om vi formulerat oss annorlunda. En informant berättade att hen gärna skulle gå en utbildning i 

formativ bedömning men att bristen på vikarier gjorde det svårt, hen ville inte ge sina kollegor mer 

jobb. Vi har sett bland kommentarerna från enkätundersökningen att några lärare har fått vetskap och 

kunskap om formativ bedömning från någon kollega som gått utbildning i formativ bedömning, vi tror 

då att det är denna utbildning som de menar. De enkätsvar vi fick om vilken utbildning informanterna 

hade fått i formativ bedömning var svåra att dra några slutsatser från då vi inte vet vilken typ av 



  

29 

 

utbilning alla fått. I enkätfrågan bad vi dem skriva vilken typ av utbildning de fått vilket tyvärr inte alla 

gjorde. Vi har en ganska låg svarsfrekvens för de lärare som inte använder sig av formativ bedömning, 

vilket gör att det är svårt att jämföra med de som arbetar med formativ bedömning. Det hade varit 

intressant att få veta mer om varför lärare inte arbetar med formativ bedömning. Det kan vara så att 

de som inte använder sig av formativ bedömning valde att inte besvara vår enkät. Av de sju lärare som 

svarade att de inte använder formativ bedömning i sin matematikundervisning var det en person som 

ställde upp på en intervju med oss. Våra tankar varför det är få av de lärare som inte använder sig av 

formativ bedömning som har valt att inte besvara vår enkät, är att de kanske känner att de inte har 

någon kunskap på området formativ bedömning, och därför trott att de inte kunnat bidra med 

någonting till vårt examensarbete.  

6.2.2. Metoddiskussion för kvalitativa intervjuer 
Att använda kvalitativa intervjuer är bra för att få uttömmande svar och en djupare förståelse från den 

person man intervjuar (Johansson & Svedner, 2006). Men det finns även nackdelar med denna metod. 

Dels är en analys av kvalitativa intervjuer svår att upprepa med likvärdigt resultat då det är svårt att 

beskriva hur man analyserat intervjuerna så pass tydligt att någon annan ska kunna göra exakt samma 

tolkning av de data som framkommit under intervjuerna. Dalen (2015) menar att det genom en 

kvalitativ intervju skapas intersubjektivitet mellan den som intervjuar och den som intervjuas. Med 

detta menar hon att det skapas ett mänskligt samspel mellan de personer som deltar och att de 

tolkningar man sedan gör av datan kommer att vara präglade av detta samspel.  

 

Då vi tyvärr inte hade gjort någon pilotintervju, det vill säga testat intervjuguiden innan de faktiska 

intervjuerna, fick vi redigera intervjufrågor efter första intervjun. Vi tror inte att detta har påverkat 

vårt resultat från intervjuerna då innehållet i intervjuguiden är detsamma, enbart formuleringar som 

korrigerats. En fråga som vi ställt oss i efterhand är om enkätfrågorna kan ha lett informanterna till att 

svara på ett visst sätt. Då våra informanter hade gjort vår enkät innan intervjuerna kan de vara 

“färgade” från den, med det menar vi att de kanske svarar på ett sätt under intervjun som de kanske 

inte skulle ha svarat om de inte hade sett vår enkät innan. Detta för att de vill ge oss det som de tror är 

“rätt svar” och vad vi är ute efter att få veta enligt dem. När vi analyserade uttalandena från våra 

intervjuer sorterades de in i olika kategorier. De olika kategorierna valde vi utifrån olika teman som vi 

tydligt kunde se i vår intervjuguide. Kategoriseringen hade kunnat göras på ett annat sätt. Men vi 

ansåg att detta sätt kändes naturligt för oss. Att analysera data från intervjuerna krävde diskussioner, 

förklaringar och funderingar kring hur de olika uttalandena skulle placeras. Det var en stor fördel att vi 

båda varit med under alla intervjuer och därmed fått höra och se informanterna svara på 

intervjufrågorna. Tonfall och liknande är viktigt för att förstå sammanhanget, detta försvinner när 

orden enbart finns i en transkribering vilket var det vi använde för att analysera data. Genom att 

analysera data från intervjuerna utifrån SDT kunde vi få fram att Introjicerad motivation var den typ 

av motivation som våra informanter motiverades av för att arbeta, eller inte arbeta, med formativ 

bedömning. Hade vi valt en annan teori hade vi kanske fått ett annat resultat då olika teorier motiverar 

en människas handlingar olika.   
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Genom intervjuerna har vi fått ta del av hur lärare motiveras till att arbeta, eller inte arbeta, med 

formativ bedömning. Hur lärarna undervisar och hur de tänker kring sin undervisning. Vi fick även 

möjlighet att undersöka mer angående de olika praktiska arbetssätten i formativ bedömning. Bland 

annat vilka praktiska arbetssätt lärare upplevt som bra och mindre bra. Det hade varit intressant att få 

intervjua fler informanter som inte använder sig av formativ bedömning i sin matematikundervisning 

för att ta reda på varför de inte arbetar med det. Det var dock endast en informant av de som inte 

använder sig av formativ bedömning som ställde upp på intervju. Något som vi tyckte var intressant 

under denna intervju var att när hen berättade om sin matematikundervisning visade det sig att den 

hade inslag av formativt tänkande, bland annat genom att använda McIntosh diagnoser i starten av ett 

nytt område för att kartlägga vad eleverna kan.  

6.3 Slutsatser 

Formativ bedömnings används av många matematiklärare i den kommun där undersökningen 

genomförst. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om undersökningen skett i en kommun där ett 

forskningsprogram inte genomförts tidigare. Positiva aspekter med formativ bedömning enligt 

infomanterna var att elevernas lärande och engagemang ökat och betygsstressen minskat. Muntlig 

feedback var det arbetssätt som användes mest, arbetssättet är kopplat till nyckelstrategi 3 vilket var 

den nyckelstrategi som alla lärare använde. Muntlig feedback kräver ingen dokumentation och är ett 

snabbt sätt för lärare att återkoppla till elever. Muntlig feedback kräver inget material och är någonting 

som vi upplevt funnits länge. Några samband vi kunde se var att de informanter som arbetat kortare 

tid som matematiklärare var de som använde formativ bedömning. Detta tror vi beror på att lärare 

som arbetat längre tid känner sig trygga i sin undervisningsstil och vill fortsätta på samma sätt. En 

annan sak som påverkar är att nyexaminerade informanter gått utbildning i formativ bedömning 

under sin tid på lärarutbildningen. Introjicerad motivation (yttre motivation) var den typ av 

motivation som i störst grad motiverade informanterna till att arbeta, eller inte arbeta, med formativ 

bedömning. Vi tror att det beror på att uttalanden om att hjälpa eleverna eller att formativ bedömning 

var bra för eleverna hamnade där. Det är trots allt att hjälpa eleverna som läraryrket går ut på.  

6.4 Vidare forskning 

För vidare forskning kring formativ bedömning skulle det vara intressant att göra observationer av 

lärares undervisning i matematik, för att se om användningen av formativ bedömning ser annorlunda 

ut än de resultat som vi har fått fram. Våra resultat grundar sig i vad lärarna själva sagt att de gör, 

genom observationer kan man få fram ett helt annat resultat. Det är inte alltid som man är medveten 

om vad man gör. Kanske använder lärare mer formativ bedömning i sin undervisning än vad de själva 

säger och tror. Vår informant som inte arbetar med formativ bedömning gav under intervjun exempel 

på olika formativa arbetssätt som hen använder i sin matematikundervisning. Detta gör det intressant 

att undersöka hur det egentligen ser ut i hens klassrum med användningen av formativ bedömning.  

 

Det skulle även vara intressant att se om det finns någon koppling mellan hur lärare använder 

formativ bedömning och vilken storlek det är på gruppen de undervisar. Till exempel om man 
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använder mer formativ bedömning om man har en stor eller en liten grupp? En informant berättade 

att hens användning av formativ bedömning ser olika ut beroende på vilken årskurs hen undervisar. I 

årskurs fyra används mindre formativ bedömning jämfört med i årskurs sex. Även detta skulle vara 

intressant att se genom att observera en lärare som undervisar matematik i olika årskurser. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1 - Förslag på arbetssätt till respektive nyckelstrategi 
Tabell 11. Nyckelstrategier och arbetssätt med inspiration från Wiliam (2013) 

Nyckelstrategier Förslag på arbetssätt 

Nyckelstrategi 1. Klargöra, delge och 
förstå lärandemål och kriterier för 
framsteg 

Eleverna konstruerar egna prov 
Uppgiftsspecifika bedömningsmatriser 
Elevvänligt språk. Exempelvis tydliggöra målen genom meningar som 
“Vi lär oss att...” och “Vad jag söker är...” 
Eleverna får titta på tidigare elevarbeten och diskutera dem. Exempelvis 
arbeten som fått ett högt respektive lågt betyg för att se skillnad 

Nyckelstrategi 2. Genomföra 
effektiva diskussioner, aktiviteter och 
inlärningsuppgifter som tar fram 
belägg för lärande 

Tummen upp/ner/mittemellan. Eleverna får visa med tummen hur 
säkra de känner sig efter en genomgång eller liknande. 
ABCDkort. Frågor med flervalsalternativ där hela klassen svarar 
samtidigt antingen genom att hålla upp kort med rätt svarsbokstav på, 
eller digitala lösningar som “plickers” eller “kahoot” 
Varför, hur, eller kontrastfrågor. Exempelvis att fråga varför är 23 ett 
primtal, istället för är 23 ett primtal? 
Skrivplattor. Exempelvis mini-whiteboards där eleverna kan skriva korta 
svar 
Utgångspass/exitpass. Alla elever får en fråga som de ska besvara på ett 
papper innan de går ut från klassrummet för att läraren ska kunna få en 
överblick vad eleverna lärt sig på lektionen. 

Nyckelstrategi 3  
Ge feedback som för lärandet framåt 
 

Skriftlig feedback 
Hitta felen. Exempelvis att eleven får tillbaka sin matematikläxa med 
feedback där det står att fem uppgifter är fel. Hitta dem och rätta. 
Muntlig feedback 

Nyckelstrategi 4 Aktivera eleverna att 
bli läranderesurser för varandra 
 

Kamratbedömning på exempelvis matematikläxan 
Gruppbaserad provförberedelse. Exempelvis att eleverna sitter i 
smågrupper och diskuterar/tränar på sådant som de ska kunna inför ett 
prov 
C3B4ME - See three before me/ fråga tre kompisar före läraren 
“Om du lärt dig, hjälp någon annan”. Exempelvis förklara för en 
klasskamrat hur man löst en uppgift eller om det är något klasskamraten 
inte förstår 
Two stars and a wish. Eleverna ger respons på varandras arbeten genom 
två bra saker (two stars) och en sak som eleven kan förbättra (a wish) 
Slumpvis rapportör som till exempel får sammanfatta vad läraren gått 
igenom under lektionen. 

Nyckelstrategi 5 Aktivera eleverna till 
att äga sitt eget lärande 

Lärportföljer. Eleverna samlar sina arbeten i en portfölj för att kunna gå 
tillbaka och se hur deras utveckling skett. 
Olikfärgade muggar (röd, gul, grön). Eleverna har olikfärgade muggar på 
bänken och ställer den färg som beskriver hur säkra de känner sig på 
arbetsområdet överst. Exempelvis om eleven känner att 
multiplikationstabellen är superlätt så ställer eleven den gröna muggen 
överst 
Loggböcker där elever skriver efter lektionen. Exempelvis svarar på 
frågor som: Idag lärde jag mig att..., En sak som jag inte är säker på är..., 
Efter den här lektionen känner jag..., osv. 
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Bilaga 2 - Enkätundersökning 

Formativ bedömning i matematikundervisningen för åk 4-6 
 
Hej! 
Vi är två lärarstudenter vid Umeå Universitet som läser sista terminen på lärarutbildningen åk 4-6. 
Vårt examensarbete handlar om formativ bedömning i matematikundervisningen och syftet är att ta 
reda på vilka formativa arbetssätt lärare i årskurs 4-¬6 väljer att använda i deras 
matematikundervisning. 
 
Vi kommer först att genomföra en enkätundersökning och sedan göra kompletterande intervjuer med 
några lärare. Förhoppningsvis får du som deltar tips och idéer på hur du kan arbeta med formativ 
bedömning. 
 
Det är självklart frivilligt att delta i undersökningen och deltagandet kan när som helst avbrytas om så 
önskas. Du som besvarar enkäten kommer att vara anonym i vår rapport. Vill du ta del av vårt 
examensarbete när det är klart skickar vi det gärna.  
 
Enkäten tar 5 minuter att besvara. 
Tack snälla du för att du tar dig tid att hjälpa oss genom att besvara denna enkät. 
 
Har du frågor? Kontakta oss gärna! 
 
Med vänliga hälsningar/ Viktoria och Ida 
 
Viktoria Edlund   Ida Blomberg 
Telefonnummer   Telefonnummer 
e-mailadress    e-mailadress 
 
Introduktionsfrågor 
 
1. Vilket år tog du lärarexamen? 
 
_____________________________________ 
 
2. Hur många år har du arbetat som matematiklärare? 
 
______________________________________ 
 
3. Hur många grupper undervisar du i matematik under VT 2017? 
 
______________________________________ 
 
4. Vilken/vilka årskurser undervisar du matematik i just nu? 
Markera alla som gäller. 

o 4 
o 5 
o 6 
o Övrigt:_____________________________________________ 
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De fem nyckelstrategierna i formativ bedömning är:  
 

1. Klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg.  
Strategin går ut på att förtydliga mål och kriterier för elever så att de förstår vart de är 
på väg.  

 
2. Åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter 
som visar att lärande har skett.  
Strategin handlar om att undervisningen ska vara givande för alla elever och 
undervisningen måste fortsätta där eleven befinner sig, förkunskaper måste kartläggas 
vid varje moment.  

 
3. Ge feedback som för lärandet framåt.  
Strategin handlar om att eleverna behöver få hjälp att veta vad och hur de kan förbättra 
det de gör för att kunna utveckla sitt lärande.  

  
4. Aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra.  
Strategin handlar om att elever kan lära från sina kamrater.   

 
5. Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande.  
Strategin förtydligar att en lärare endast kan hjälpa en elev att lära sig, men det är 
eleven själv som måste stå för att lära sig.   

 
5. Har du någon utbildning i formativ bedömning? 
Exempelvis varit på föreläsning om det eller liknande. Om ja, skriv gärna vilken typ av utbildning 
under övrigt. 
 

o Ja 
o Nej 
o Övrigt:_____________________________________________ 

 
6. Använder du formativ bedömning i matematikundervisningen? 
Vi vill med den här frågan veta om du medvetet väljer att arbeta med formativ bedömning.  
Markera endast en oval. 
 

o Ja 
o Nej      Gå till fråga 14. 

 
Nyckelstrategier inom formativ bedömning 
När du besvarar dessa frågor vill vi att du ska tänka utifrån din egen undervisning i matematik. 
 
7.  Använder du någon av nyckelstrategierna? Markera alla som gäller. 

o Nyckelstrategi ett: Klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för 
framsteg 

o Nyckelstrategi två: Åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och 
inlärningsuppgifter som visar att lärande har skett 

o Nyckelstrategi tre: Ge feedback som för lärandet framåt 
o Nyckelstrategi fyra: Aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra 
o Nyckelstrategi fem: Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 
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Arbetssätt inom formativ bedömning 
 
Du behöver bara svara på det som handlar om de nyckelstrategier du använder och du kan kryssa i 
flera alternativ på varje fråga. Förslagen på arbetssätt har vi tagit från Dylan Wiliams bok Att följa 
lärande ¬ formativ bedömning i praktiken (2013). Om du har andra arbetssätt du använder för en 
nyckelstrategi får du gärna beskriva dem under övrigt.  
 
8.  Använder du någon av följande arbetssätt för Nyckelstrategi 1? 
Nyckelstrategi ett: Klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg.  
Markera alla som gäller. 
 

o Eleverna konstruerar egna prov 
o Uppgiftsspecifika bedömningsmatriser 
o Elevvänligt språk. Exempelvis tydliggöra målen genom meningar som "Vi lär oss att...." & "Vad 

jag söker är...." 
o Eleverna får titta på tidigare elevarbeten och diskutera dem. Exempelvis arbeten som fått ett 

högt respektive lågt betyg för att se skillnad 
o Övrigt:______________________________________________ 

 
9. Använder du någon av följande arbetssätt för Nyckelstrategi 2? 
Nyckelstrategi två: Åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter 
som visar att lärande har skett. 
Markera alla som gäller. 
 

o Tummen upp/ner/mittemellan. Eleverna får visa med tummen hur säkra de känner sig efter 
en genomgång eller liknande. 

o ABCD¬kort. Frågor med flervalsalternativ där hela klassen svarar samtidigt antingen genom 
att hålla upp kort med rätt svarsbokstav på, eller digitala lösningar som "plickers" eller 
"kahoot". 

o Varför¬, hur¬, eller kontrastfrågor. Exempelvis att fråga varför är 23 ett primtal, istället för är 
23 ett primtal? 

o Skrivplattor. Exempelvis mini-whiteboards där eleverna kan skriva korta svar 
o Utgångspass/exitpass. Alla elever får en fråga som de ska besvara på ett papper innan de går 

ut från klassrummet för att läraren ska kunna få en överblick vad eleverna lärt sig på 
lektionen. 

o Övrigt:______________________________________________ 
 
10. Använder du någon av följande arbetssätt för Nyckelstrategi 3? 
Nyckelstrategi tre: Ge feedback som för lärandet framåt. 
Markera alla som gäller. 
 

o Skriftlig feedback 
o Hitta felen. Exempelvis att eleven får tillbaka sin matematikläxa med feedback där det står att 

fem uppgifter är fel. Hitta dem och rätta. 
o Muntlig feedback 
o Övrigt:______________________________________________ 
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11. Använder du någon av följande arbetssätt för Nyckelstrategi 4? 
Nyckelstrategi fyra: Aktivera eleverna till att bli läranderesurser för varandra. 
Markera alla som gäller. 
 

o Kamratbedömning på exempelvis matematikläxan 
o Gruppbaserad provförberedelse. Exempelvis att eleverna sitter i smågrupper och 

diskuterar/tränar på sådant som de ska kunna inför ett prov 
o C3B4ME- fråga tre kompisar före läraren 
o "Om du lärt dig, hjälp någon annan". Exempelvis förklara för en klasskamrat hur man löst en 

uppgift eller om det är något klasskamraten inte förstår 
o Two stars and a wish. Eleverna ger respons på varandras arbeten genom två bra saker (two 

stars) och en sak som eleven kan förbättra (a wish) 
o Slumpvis rapportör som till exempel får sammanfatta vad läraren gått igenom under 

lektionen. 
o Övrigt:______________________________________________ 

 
12. Använder du någon av följande arbetssätt för Nyckelstrategi 5? 
Nyckelstrategi fem: Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. 
Markera alla som gäller. 
 

o Lärportföljer. Eleverna samlar sina arbeten i en portfölj för att kunna gå tillbaka och se hur 
deras utveckling skett. 

o Olikfärgade muggar (röd, gul, grön). Eleverna har olikfärgade muggar på bänken och ställer 
den färg som beskriver hur säkra de känner sig på arbetsområdet överst. Exempelvis om 
eleven känner att multiplikationstabellen är superlätt så ställer eleven den gröna muggen 
överst 

o Loggböcker där elever skriver efter lektionen. Exempelvis svarar på frågor som: Idag lärde jag 
mig att...., En sak som jag inte är säker på är...., Efter den här lektionen känner jag...., osv. 

o Övrigt:______________________________________________ 
 
13. Använder du formativ bedömning på något annat sätt? Beskriv gärna hur. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
14. Kan du tänka dig att ställa upp på en intervju? 
Syftet med intervjun är att få mer kunskap om varför eller varför inte lärare arbetar med formativ 
bedömning i matematik. Intervjun kommer att spelas in som ljudfil och du som deltar i intervjun 
kommer att vara anonym i vår rapport. Markera endast en oval. 

o Ja  
o Nej 
o Kanske 

 
15. Om du svarat ja eller kanske på frågan ovanför ber vi dig lämna din mejladress här så vi kan 
kontakta dig. 
______________________________________________________________________ 
 
 
16. Vill du ta del av vårt examensarbete?  
Markera endast en oval. 

o Ja  
o Nej 
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17. Har du några synpunkter på den här undersökningen kan du skriva dem här. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor till lärare som arbetar med formativ bedömning 

Frågor: 

1. Hur kändes det att besvara vår enkät om formativ bedömning? 
 

2. Har du fått någon utbildning inom formativ bedömning? 
a. Om ja, vad/vilken? 

 

3. Vad anser du att formativ bedömning är? 

 

4. Hur kommer det sig att du började arbeta med formativ bedömning? 

a. Vad är det som motiverar dig att arbeta med formativ bedömning? 

 

5. Berätta hur du arbetar med formativ bedömning i  din matematikundervisning? 

a. Förklara med exempel från klassrummet 

b. Finns det några områden inom matematik, exempelvis algebra eller geometri, där 

formativ bedömning fungerar bättre än andra områden? 

 

6. Finns det några arbetssätt inom formativ bedömning som du har prövat men valt att inte 

använda?  

a. Berätta vilka arbetssätt och varför du valt att inte använda de igen. 

 

7. Kan du se några fördelar med formativ bedömning? 

a. Fördelar för starka elever? Ge exempel 

b. Fördelar för svaga elever? Ge exempel 

 

8. Kan du se några nackdelar med formativ bedömning? 

a. Nackdelar för starka elever? Ge exempel 

b. Nackdelar för svaga elever? Ge exempel 

 

9. Hur använder ni formativ bedömning i arbetslaget? 

a. Pratar ni om det i lärarlaget? 

b. Har ni en gemensam syn på vad formativ bedömning är? 

c. Har formativ bedömning hög eller låg status? 

 

10. Hur upplever du att eleverna tycker det är att jobba med formativ bedömning? 
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Bilaga 4 - Intervjufrågor till lärare som inte arbetar med formativ bedömning 

Frågor: 

1. Hur kändes det att besvara vår enkät om formativ bedömning? 

1. Har du fått någon utbildning inom formativ bedömning? 
a. Om ja, vad/vilken? 

 
2. Vad anser du att formativ bedömning är? 

 
3. Har du prövat att använda formativ bedömning? 

a. Hur? / Varför inte? 
b. Varför har du valt att inte arbeta med formativ bedömning? 

 
4. Hur ser en vanlig matematikvecka ut för dig? 

 
5. Hur gör du för att ta reda på vad eleverna kan? 

a. Hur ofta? 
 

6. Hur använder ni formativ bedömning i arbetslaget? 
a. Pratar ni om det i lärarlaget? 
b. Har ni en gemensam syn på vad formativ bedömning är? 
c. Har formativ bedömning hög eller låg status?  

 
7. Kan du se några fördelar med formativ bedömning? 

a. Vad/Vilka? 
 

8. Kan du se några nackdelar med formativ bedömning? 
a. Vad/Vilka? 

 


