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Sammanfattning 
Studiens syfte är att öka kunskapen om vilka bedömningsmetoder lärare i årskurs 4 - 6 

använder för bedömning av elever i matematik samt en jämförelse mellan en kommun i 

Sverige och en finlandssvensk kommun i Finland. Enligt forskning brister det formativa 

perspektivet på bedömning och summativ bedömning används mest, därför undersöks 

huruvida lärares bedömning är i linje med forskning. För att uppfylla studiens syfte och 

forskningsfrågor användes en enkätundersökning. Som grund för studien är teorierna 

lärande bedömning, teorin om bedömning och ett ramverk för formativ bedömning. 

Resultatet åskådliggör både likheter och skillnader mellan kommunerna i 

bedömningsmetoder. Lärare från kommunen i Sverige använder frågor, diskussioner och 

när elever jobbar som bedömningsaktivitet och informationen användes mest för formativt 

syfte och någon gång som summativ bedömning. I den finlandssvenska kommunen 

används prov, läxor och när elever jobbar som bedömningsaktivitet och den insamlade 

informationen används för summativt syfte med några inslag av formativ bedömning.  
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1. Inledning 

Bedömning är en stor del av lärares vardag och det finns framför allt två anledningar till 

varför det är betydelsefullt att blivande lärare och verksamma lärare får mer kunskap om 

bedömning och användningen av bedömningsmetoder. Första anledningen är att 

bedömning som används på rätt sätt kan ge positiva effekter både för elevers lärande och 

deras motivation. En relevant bedömning kan således hjälpa elever att lära sig bättre, i 

snabbare takt och att inhämta mer kunskap. Andra anledningen till att lära sig mer om 

bedömning i relation till lärande är att bedömning som används på fel sätt kan ha negativa 

effekter på elevers lärande. Således kan bedömning å ena sidan stöda elever men å andra 

sidan ha negativa effekter på elevers inlärning (Jönsson 2013).  

Bedömning kan delas in i två kategorier; summativ och formativ bedömning. För lärare är 

det betydelsefullt att vara insatt i båda bedömningsmetoderna och kunna tillämpa båda 

(Josefsson & Josefsson, 2009). Bedömning av matematikkunskaper har tidigare 

förekommit mestadels i form av summativ bedömning (Black, Harrisson, Lee, Marshall & 

Wiliam, 2003). I forskning framhålls dock vikten av att bedömning kan göras mer allsidig 

och formativ bedömning anses positivt och mer gynnsamt för elevers lärande och 

utveckling (Black & Wiliam 1998; Lundahl 2014). Trots forskningresultaten brister ofta 

det formativa perspektivet på bedömning och undervisning, många lärare arbetar 

fortfarande mestadels med summativ bedömning (Volante, Beckett, Reid & Drake 2010). 

I den här undersökningen undersöks i vilken utsträckning lärare använder summativ eller 

formativ bedömning och undersökningen utförs i en kommun i Sverige och i en 

finlandssvensk kommun i Finland.  

 

Många skolledare och lärare i Sverige anser att elevers välbefinnande är det väsentliga i 

skolan, medan lärare i Finland anser att fokus ska ligga på kunskaperna i alla årskurser. 

Finland och Sverige har således olika skolkulturer (Isaksson 2005). Skolsystemet har en 

högre status i Finland än i Sverige, vilket leder till att skolorna får ett bättre stöd från 

medborgarna i Finland jämfört mot skolorna i Sverige (Isaksson, 2005). Skolsystemet i 

Finland ger lärarna större möjligheter, än skolsystemet i Sverige, att koncentrera sig på 

undervisningen och elevers lärande eftersom prioritet ligger på kunskaperna.  

Såväl forskare som politiker har under det senaste decenniet intresserat sig för den 

finländska skolans utformning och frågat vilken kunskap lärarna i Finland har som gör att 
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skolorna klarar de internationella kunskapsmätningarna bättre än till exempel skolorna i 

Sverige. På den frågan finns troligen inga enkla svar men en första och ofta angiven orsak 

är att den finländska skolan är mer kunskapscentrerad (Hult & Olofsson, 2013). I den 

finländska skolan används prov ofta i alla ämnen under skolåren (Uljens u.å.). Kan 

bedömningsmetoderna inverka på resultaten i de internationella kunskapsmätningarna? 

 

Ovanstående beskrivningar väckte mitt intresse för att undersöka hur lärare bedömer 

elever i matematik. Relationen mellan hur summativ bedömning och formativ bedömning 

används är en fråga som Hirsh och Lindberg (2015) ställer och det är en av orsakerna till 

den här studiens relevans. Att undersöka både summativ och formativ bedömning grundar 

sig i att lärare sällan använder enbart en bedömningsmetod. Bedömningsmetoderna 

behöver inte utesluta varandra, utan de kan istället komplettera varandra (Lundahl, 2014).  

Från min verksamhetsförlagda utbildning har jag upplevt att lärare från båda kommunerna 

använder summativ bedömning men att det görs i större utsträckning i den 

finlandssvenska kommunen. Mina upplevelser från mina verksamhetsförlagda 

utbildningar och frågan om vad som kan ligga bakom framgångarna i den finländska 

skolan skapade en nyfikenhet hos mig att undersöka vilka bedömningsmetoder lärare 

använder i matematik i respektive land.  
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2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att öka kunskapen om vilka summativa och formativa bedömningsmetoder och i 

hur stor utsträckning lärare i årskurserna 4 - 6 använder de båda metoderna för att bedöma 

elever i matematik. Studien bidrar till en jämförelse mellan en kommun i Sverige och en 

finlandssvensk kommun i Finland.  

 

1. Vilka metoder anser sig lärare använda för att bedöma elever i matematik, i en 

kommun i Sverige? 

2. Vilka metoder anser sig lärare använda för att bedöma elever i matematik, i en 

finlandssvensk kommun i Finland? 

3. Vilka skillnader och likheter förekommer det i de redovisade 

bedömningsmetoderna mellan lärare från kommunen i Sverige och lärare från den 

finlandssvenska kommunen? 
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3. Begreppsförklaring  

I det här avsnitt presenteras begreppen som är relevanta för att få kunskap och förståelse 

om bedömning. Begreppsförklaringen introduceras i det här skedet för att underlätta 

förståelsen i det senare avsnittet 4, kunskapsöversikt, där begreppen används. De tre 

begreppen som behandlas är; bedömning, summativ bedömning och formativ bedömning. 

 

     3.1 Bedömning  

Bedömning är en utvärdering av elevers produkter och framträdanden och ska vara nära 

sammankopplad med undervisningen (Sadler, 1989). Bedömningens syfte är att samla in 

information om elevers kunskaper (Skolverket, 2016a; Slemmen, 2013). Därefter 

analyseras samt kartläggs elevers kunskaper, förmågor och färdigheter och lärare kan 

dessutom ge återkoppling till elever och utvärdera sin undervisning. Bedömning uppdelas 

ofta i två kategorier; summativ bedömning och formativ bedömning. I bedömning 

förekommer alltid ett syfte, beroende på syftets karaktär kan bedömningen var summativ 

eller formativ (Josefsson & Josefsson, 2009). Bedömningsmetoderna utesluter inte 

varandra, utan kan istället komplettera varandra där lärare använder både summativ och 

formativ bedömning (Lundahl, 2014; Skolverket, 2016b). Båda bedömningsmetoderna 

bidrar med information som behövs för att bedöma elever (Lundahl, 2014). 

 

     3.2 Summativ bedömning 

Summativ bedömning benämns för bedömning av lärande (Lundahl, 2014). 

Bedömningsmetoden innebär att lärare summerar samtliga elevers kunskaper och fokus 

ligger på att lärare från bedömningen ska analysera vilken nivå eleven ligger på 

kunskapsmässigt (Skolverket, 2016b). Scriven som introducerade begreppen förklarade att 

summativ bedömning äger oftast rum i slutet av ett moment och lärare bedömer vad 

eleven har lärt sig efter att själva lärandet har ägt rum (Korp, 2003). Som exempel vid ett 

summativt prov får elever uppgifter som ska utföras under en viss tid där lärare bedömer 

om och vad det är som eleven gjort rätt respektive fel. Slutligen får eleven ett omdöme i 

form av poängsättning och / eller ett betyg. Bedömning kan användas för bedömningens 

dokumenterande funktion efter avslutat lärande (Lunde, 2010; Slemmen, 2013). 
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         3.2.1 Kritik mot summativ bedömning 

För den summativa bedömningsmetoden förekommer även sådant som anses som mindre 

positivt med bedömningen. Kritik riktas mot att betyg är för komprimerad för att ge en 

god bild av elevers utvecklingsmöjligheter och utvecklingsbehov. Kritiken riktas även 

mot att elever inte får någon motivering till bedömningen eller information om deras 

utveckling i lärandet (Jönsson, 2010; Skolverket, 2016b). Lärare som använder summativ 

bedömning tillämpar det ofta på grund av att det är en enkel väg och målen som borde stå 

i fokus blir därmed i skymundan. Vid användning av summativ bedömning kan 

bedömningen kompletteras med någon annan bedömningsmetod för att elever ska 

utvecklas från bedömningen och så att lärare får tillräckligt med information om elevers 

kunskap (Jönsson, 2010).  

Elever som får betyg och en skriftlig kommentar på ett prov tenderar att inte se 

kommentaren och går därmed miste om viktig information kring hans / hennes lärande. 

För elever blir det endast betyget som fastnar i minnet, vilket leder till att den lärande 

aspekten går förlorad (Lundahl, 2014). För elever som får en kommentar men inget betyg 

blir kommentaren viktigare för dem eftersom de tenderar att använda sig av informationen 

från kommentarerna (Black et. al. 2003; Wiliam, 2006). 

 

      3.3 Formativ bedömning 

Formativ bedömning benämns som bedömning för lärande (Skolverket, 2016a). Formativ 

bedömning är ett redskap för lärandet, både för lärare och elever i undervisningen. I 

formativ bedömning är syftet att främja elevers kunskapsutveckling och fokus ligger på 

hur elever skall utvecklas och komma vidare i sitt lärande. Bedömningen är en process i 

lärandet där lärare ska hjälpa elever att skapa strategier som för elevers lärande framåt i 

utveckling (Lundahl, 2014). Bedömningsmetoden syftar till att lärare kan forma sin 

undervisning och elevers fortsatta lärande med utgångpunkt i bedömningen. Lärare kan 

till exempel bedöma med förhör, men det viktiga är hur förhöret analyseras och 

informationen används (Skolverket, 2016b; Slemmen, 2013). Till exempel kan elever 

skriva ett förhör och efteråt analyserar läraren hur samtliga elever ligger till. Därefter ger 

läraren kommentarer och återkoppling till eleverna för att hjälpa dem framåt i sin 

kunskapsutveckling. Lärare kan forma sin egen undervisning med utgångspunkt i hur det 

har gått för eleverna, i syfte att hjälpa eleverna framåt. (Läs mer om formativ bedömning i 

teoriavsnittet ramverk för formativ bedömning.) 
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          3.3.1 Kritik mot formativ bedömning  

Även för den formativa bedömningsmetoden förekommer kritik och den riktas mot att 

flera faktorer är bortom lärares kontroll men som påverkar möjligheterna att kunna jobba 

formativt både i undervisning och i bedömning. En av de faktorerna är tidsaspekten för 

det är många del moment som ska inkluderas i ämnet matematik, och lärare kan erfara att 

det inte existerar tillräckligt med tid för att arbeta processinriktat (Sadler, 1989).  

Flertal lärare som anser sig ha en välfungerande undervisning, ställer sig därför kritiska 

till att förändra sin undervisning och bedömning till en mer processinriktad form (Bennett, 

2011; Young & Kim, 2010). Övergång från den vanliga undervisningen till att bilda ett 

nytt tankesätt och synsätt kan generera motvilja hos en del lärare eftersom det är 

tidskrävande att förändra sin undervisning. Lärare finner det svårt att inkludera elever i 

bedömning, om lärare inte tidigare gjort det (Jönsson, 2011). Lärare kan dessutom 

uppleva svårigheter inför att den egna kontrollen upplevs försvagas. Formativ bedömning 

är kritiserad för att bedömningen dokumenteras mer i huvudet, vilket kan glömmas bort, 

och inte på pappret. I och med att elevers omdömen behöver finnas skriftligt 

dokumenterade för läraren, elever och föräldrar blir det ett dilemma (Becevic, 2011).  
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3.4 Överblick över bedömningsmetoderna 
 

 Summativ 

bedömning 

Formativ 

bedömning 

Karaktär Bedömning av lärande Bedömning för lärande 

Syfte Rangordning. Analysera 

elevers kunskaper 

Utveckling. Föra elevers 

lärande framåt  

Tid Efter inlärning, I slutet av 

ett moment 

Under inlärning, en process 

i lärandet 

Metod -Prov, förhör, redovisningar 

-Poängsättning och betyg 

-Elever gör bedömningen 

enskilt på enskilda uppgifter 

-Kartlägga kunskapsnivån 

-Var eleven befinner sig 

kunskapsmässigt just nu I 

förhållande till målen?  

-Diskussioner, frågor, 

par/grupparbete, förhör  

-Vad är målet? 

-Hur ligger eleven till nu? 

-Hur ska eleven göra  

för att komma vidare? 

-Hur kan elever hjälpa 

varandra i lärandet? 

-Elevens inverkan på sitt 

eget lärande 

-Forma undervisningen från 

bedömningen 
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4. Kunskapsöversikt  

I följande avsnitt redogörs för litteraturen inom området bedömning, i syfte att ge en 

förståelse och mer kunskap om bedömning. I avsnittet beskrivs komponenter som ska 

ingå i en god bedömning, vad elever bedöms på och hur bedömning kan vara stödande för 

elever. Inledningsvis beskrivs hur bedömning har förändrats över tid.  

 

      4.1 Bedömningens bakgrund och förändring 

I början av 1900-talet användes bedömning i första hand för att göra en jämförelse mellan 

landets skolor och försäkra staten om skolornas kvalitet, vilket gäller för både Sverige och 

Finland (Korp, 2011). På 1960-talet introducerades begreppen summativ och formativ 

bedömning av Michael Scriven, för att förklara och tydliggöra utvärderingens roll (Korp, 

2011). Formativ bedömning började användas i en större omfattning först 1998 när Paul 

Black och Dylan William (1998) publicerade artikeln ”Assessment and classroom 

learning”.  

Bedömning kan ses ur ett smalt perspektiv som att den till stor del handlar om bedömning 

av elevers kunskap. Numera har många lärare ett bredare och djupare perspektiv på 

bedömning och ser lärandet som flera steg. Bedömning blir mer sett från ett 

lärandeperspektiv, som ett redskap för elevers kunskaps- och lärandeutveckling. 

Forskning har belyst att bedömning som används på rätt sätt har stor betydelse för de 

enskilda elevers lärande (Pettersson, 2017). Med utgångspunkt i studiens syfte kan lärares 

synsätt på bedömning vara olika och därmed påverkar det hur lärare bedömer elever.  

Förändring i bedömning har skett både i Sverige och Finland genom att tidigare låg fokus 

på kunskaper och färdigheter, på produkten, och lärare kontrollerade vad eleven lärt sig 

samt bedömde om eleven svarat rätt eller fel. Nu ligger fokus ofta på lärande och 

kunskapsbildning, processen i lärandet, där lärare ser på elevers förmågor samt hur elever 

lära sig genom att testa. (Lindström, Lindberg & Pettersson, 2011). Den här studien 

undersöker i vilken omfattning lärare fokuserar på produkten, summativ, eller processen 

som är huvudidén för formativ bedömning.  

 

      4.2 Bedömning i ämnet matematik 

Den summativa bedömningsmetoden, som alltså har fokus på produkten, är särskilt 

förknippad med matematikundervisning. Fokus ligger på hur bra elever kan en känd 
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procedur och det rätta svaret är det viktiga. Lindström et.al (2011) argumenterar för att det 

är kvaliteten och inte kvantiteten på elevers kunskap som ska bedömas.  

Bedömning i matematik har tidigare utgått mycket från prov och den summativa 

bedömningsmetoden (Black et.al, 2003). Det uppkommer nya syften med bedömning vid 

sidan av de traditionella bedömningsformerna (Forsberg & Lindberg, 2010). Nyström & 

Palm (2001) är inne på samma linje att flera alternativa bedömningsformer har fått ökad 

uppmärksamhet. Författarna tar därför upp aspekten om lärare alls längre ska använda 

vanliga matematikprov och författarna anser att svaret på den frågan är att lärare 

fortsättningsvis kan använda prov. Bra utformade och reflekterande prov fyller många av 

kvalitetskraven som ställs på bedömning i skolan. Prov ger en bra förståelse om elevers 

kunskap i och med att prov ofta innehåller ett stort antal frågor. En annan fördel med prov 

kan sägas vara tidsaspekten, elever kan relativt snabbt utföra prov och läraren rättar 

efteråt. Vid bedömning är det betydelsefullt att läraren reflekterar över hur elevers 

kunskap kan bedömas samt varför bedömning ska ske (Nyström & Palm, 2001). I 

reflektioner över hur bedömning ska gå till kan lärare utgå från vilket syftet är med 

bedömning. Författarna skriver att syftet för bedömning kan vara kan vara något av 

följande;   

 

1. Insamling av information 

2. Konkretisering av mål och kriterier  

3. Lärande  

När bedömning utgår från något av de tre ovanstående syften speglas också vikten av 

variation i bedömning. Det betyder alltså att beroende på syftet med bedömning, så ska 

tillika bedömningsaktiviteten varieras. Variation kan innebära allt från olika typer av 

uppgifter för elever till hur det insamlade materialet används och på vilket sätt 

återkoppling ges till elever (Nyström & Palm, 2001). Enligt författarna ska bedömning 

inte enbart vara ett bedömningstillfälle utan också fungera som stöd för elevers lärande.  

 

 

      4.3 Bedömning som stöder lärandet 

En bedömning som stöder lärandet innebär att elevers kunskap analyseras och de får 

återkoppling för att utvecklas i sitt lärande. (Björklund & Greveholm, 2014; Skolverket, 

2013). I en bedömning i matematik som stöder ges elever större möjligheter att känna 
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tilltro till sina förmågor som att jag kan, jag vill och jag vågar, vilket är mycket viktigt för 

elevers fortsatta utveckling inom ämnet matematik (Pettersson, 2017). Lindström et.al 

(2011) skriver att studier av Black och Wiliam har visat att elevers lärande förbättras med 

tillämpning av formativ bedömning. Trots forskningsresultaten brister i regel det 

formativa perspektivet hos lärare i bedömning och undervisning på grund av att många 

lärare arbetar huvudsakligen med summativ bedömning (Crooks, 1988; Volante et.al, 

2010).  

För att bedömning ska stöda lärandet behöver lärare tänka på att elever riktar in sitt 

lärande till det innehåll som bedömningen fokuserar på och hur bedömning görs eftersom 

bedömning speglar vilken kunskap som är viktig (Forsberg & Lindberg, 2010; Lindström 

et. al 2011).  

Utifrån det kan konstateras att det är av stor betydelse för lärare att beakta vilka kunskaper 

och förmågor som ska bedömas och med vilken bedömningsaktivitet för att slutligen 

reflektera över hur informationen från aktiviteten ska användas. Innehållet i bedömningen 

ska spegla bedömningsmetoden som i sin tur ska höra ihop med undervisningens mål. På 

så sätt har elever möjlighet att visa sin kunskap och få stöd av lärare för att utvecklas i sitt 

lärande.  

 

      4.4 Vikten av varierande bedömningsmetoder 

Lärare kan endast påstå att en elev har en viss kunskap med utgångspunkt i vad eleven 

visat och att en elev inte har en viss kunskap för att eleven inte påvisat den kunskapen 

(Pettersson, 2017). För att elever ska få möjlighet att visa sina kunskaper, ställs stora krav 

både på elever och lärare. Därför är det till exempel av stor betydelse att lärare ger 

möjlighet för elever att visa sina framsteg och vilka kunskaper de besitter för det ger 

elever ökade förutsättningar att lyckas, det är även betydelsefullt att läraren varierar de 

stunderna (Atjonen, 2007; Pettersson, 2017). Variationen är betydelsefullt för att elever 

visar sin kunskap på olika sätt och bedömningsaktiviteterna bedömer även olika former av 

kunskap. Om läraren endast använder en bedömningsaktivitet får läraren bara information 

om en viss form av elevers kunskap, vilket inte belyser elevers allsidiga kunnande. Det 

väsentliga är att lärare noggrant tänker igenom hur bedömning ska gå till, både själva 

bedömningsaktiviteten och analys av information från bedömningsaktiviteten. De mest 

framträdande bedömningsaktiviteterna är muntliga och skriftliga förhör, det kontinuerliga 

samtalet och läxan. I det här sammanhanget kan noteras att läxan och förhör som 
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bedömning sällan uppmärksammas inom bedömningsforskningen, varken nationellt och 

internationellt. En annan vanlig form för bedömning som fått betydligt mer 

uppmärksamhet är proven (Forsberg & Lindberg, 2010).  

 

      4.5 Bedömningens komponenter 

Oavsett om bedömning har ett summativt eller formativt syfte, kan bedömning beskrivas 

med ett antal komponenter (Greveholm, 2014). De komponenter som är relevanta för den 

här studien är bedömningssituation samt tolkning och analys av resultat från 

bedömningssituationen. Grevholm beskriver Komponenterna enligt följande;  

 

1. Bedömningssituationen. Situationen kan till exempel vara en diskussion, aktivitet i 

klassrummet eller en uppgift. Till elever ges möjlighet att på olika sätt få visa vad de kan.   

2. Tolkning och analys av elevers prestation som görs av läraren. Tolkningen och 

analysen utgår från den första komponenten; bedömningssituationen. Analysen utgår från 

en jämförelse mot uppställda målen samt påvisar analysen och tolkning elevers kunnande 

och/ eller missuppfattningar 

 

Bedömningen ska passa ihop med bedömningssituationen och den ska vara kopplade till 

tolkning och analys, för att ge en god bedömning åt elever. Bedömningssituationen 

kopplas ihop med enkät i frågan om hur lärare samlar in information från elever, se bilaga 

3 (Björklund & Greveholm, 2014). Tolkning och analys av bedömningssituationen 

kopplas däremot ihop frågan i enkäten om hur lärare använder informationen. Tolkning 

och analys innebär hur läraren använder informationen från bedömningsaktiviteten. 

Lärare kan antingen tolka och analysera informationen som en summativ eller formativ 

bedömning.  
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5. Teoretiska perspektiv 

Studien har tre teorier om bedömning som grund och de teorier som valdes är (1) teorin 

om bedömning, (2) lärande bedömning och (3) ett ramverk för formativ bedömning med 

fem nyckelstrategier. Samtliga teorier ligger som grund för att besvara studiens syfte och 

forskningsfrågor. I avsnittet tydliggörs hur de två första teorierna förklarar bedömning 

och hur de skiljer på summativ och formativ bedömning. Den sista bedömningsteorin, 

ramverk för formativ bedömning, behandlar det praktiska hur lärare kan arbeta i 

klassrummet för att tillämpa en formativ bedömning och undervisning.   

 

      5.1 Teorin om bedömning 

Teorin om bedömning, theory of assessment, är en teori som Newton (2007) förklarar att 

framhåller tre aspekter för bedömning i vilka summativ och formativ bedömning kan 

särskiljas. De tre aspekterna inom bedömning är samma för både summativ och formativ 

bedömning. Bedömningsinstrumentet i sig bestämmer inte om en bedömning är summativ 

eller formativ, istället beror det på vilket syfte bedömningsinstrumentet ska uppfylla. Är 

det en utvärdering av elevers kunskap eller är det framåtsyftande hjälp i 

inlärningsprocessen? (Newton, 2007). Teorin är förenad med forskningsfrågorna och syfte 

eftersom de tre aspekterna skiljer mellan de två bedömningsmetoderna.  

De tre aspekterna är syfte, tid och generalisering;  

 

1. Syfte (purpose) är att identifiera vad ändamålet för bedömningen är. Inom den 

summativa bedömningen ligger fokus på betygsättning / poängsättning, medan den 

formativa bedömningen har som syfte att hjälpa elever framåt i sitt lärande.  

2. Tidpunkten (timing) belyser när bedömningen äger rum. Summativ bedömning 

förklaras som att bedömningen äger rum i slutet av ett moment. Formativ 

bedömning är däremot systematiskt och kontinuerligt under hela momentet, mer 

som en process, och där läggs även fokus på delmål.  

3. Graden av generalisering (generalization) handlar om insamling av material för 

bedömning. Fokus ligger på vad resultatet visar? Medan den summativa 

bedömningen fokuserar mot bredare förmågor, fokuserar den formativa 

bedömningen på smalare avgränsningar och detaljer i färdigheter.  

Jag har valt att översätta teorins namn och de tre aspekterna från engelska till svenska för 

att underlätta för läsaren och vara konsekvent i uppsatsens språk. I fortsättningen av 
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uppsatsen kommer alltså teorins namn och aspekterna att använda de svenska 

översättningarna. 

 

      5.2 Lärande bedömning  

Jönsson (2012) förklarar bedömning med begreppet lärande bedömning. I lärande 

bedömning behöver det förekomma ett mål som eleven ska sträva efter att uppnå. Lärande 

bedömning har som utgångspunkt att undersöka var eleven befinner sig i förhållande till 

målen samt att använda informationen för att hjälpa eleven att fortsätta mot målen. Teorin 

utgår från forskningsfrågorna eftersom teorin skiljer på summativ och formativ 

bedömning. I bedömning ska därför följande tre steg besvaras och hanteras av lärare; 

 

1. Vart ska eleven och vad är målet? 

2. Var befinner sig eleven kunskapsmässigt just nu i förhållande till målen? 

3. Hur ska eleven komma vidare mot målen? 

Att ha ett tydligt mål och kommunicera kring målen, hämta information om elevens 

kunskap och var han/ hon befinner sig i lärandet, gäller för både summativ och formativ 

bedömning. I summativ bedömning tar alltså läraren i beaktan frågorna; vart? och var? 

(fråga 1 och 2) men bedömningen tar inte hänsyn till frågan hur eleven ska göra för att 

komma vidare. I den formativa bedömningen inkluderas alla tre frågor; vart? var? och 

hur? Det illustreras i figur 2. 

 

 

 

 

                                                         

         Vart ska vi?         Var är vi?             Vart ska vi?    Var är vi?     Hur tar vi oss dit? 

 

Figur 2. Förklaring av summativ och formativ bedömning för lärande bedömning 

 

 

      5.3 Ramverk för formativ bedömning och de fem nyckelstrategierna 

Dylan Wiliam och Paul Black (1989) har tagit fram ett ramverk för formativ bedömning 

genom fem nyckelstrategier. Strategierna tydliggör hur lärare kan arbeta med formativ 

Summativ 

bedömning 

Formativ 

bedömning 
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bedömning både i bedömning och undervisning. Huvudidén är att hjälpa eleven framåt i 

lärandet och utveckling mot nya mål genom nyckelstrategierna. Teorin är kopplad till 

forskningsfrågorna och syfte för att inhämta mer kunskap om bedömning samt få en 

överblick över hur lärare jobbar med bedömning i undervisningen. Nyckelstrategierna 

förklaras enligt följande;  

 

1. Klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg 

Inledningsvis behöver lärare genomföra en grundlig tolkning av läroplanen, kursplaner 

och kunskapskrav för att lärare ska ha möjlighet att tydliggöra målen för undervisningen. 

Nyckelstrategin innebär att lärare behöver beskriva målen för eleverna så att eleverna har 

förståelse för vilka mål de ska uppnå och det är betydelsefullt för att mål styr elevers 

handlande och motivationen ökas. För eleverna är det lättare att hålla fokus om de är 

medvetna om målen. Djupare kunskaper samt större engagemang hos eleverna kan uppnås 

om de vet vart de är på väg (Wiliam, 2013). 

 

2.  Att ta fram belägg för elevers prestationer 

När läraren har belyst målen för eleverna är nästa steg att fastställa var eleverna befinner 

sig i lärandet. Det handlar om att åstadkomma bland annat effektiva 

klassrumsdiskussioner, aktiviteter, utvecklande frågor och lärande uppgifter som ger 

information om elevers lärande och var de befinner sig i förhållande till målen (Black & 

Wiliam, 1989). Det är betydelsefullt att aktiviteterna är genomtänkta med utgångspunkt i 

att aktiviteterna ska vara kopplade till de mål som eleverna ska uppnå och för att läraren 

ska få förståelse för hur eleverna processar kunskaper. 

 

3. Ge feedback som för lärandet framåt 

Nyckelstrategin handlar om feedback (återkoppling) till elever för att leda lärandet framåt 

(Wiliam, 2013). Återkoppling ökar elevers möjlighet till interaktion och deltagande i sin 

egen lärprocess. Återkoppling kan innehålla utförliga beskrivningar över hur eleven kan 

förbättra sitt eget arbete mot nästa mål. En viktig aspekt är att lärare behöver ge tid till 

eleverna att bearbeta den återkoppling de fått av läraren för att kunna förstå sitt eget 

lärande (Hattie & Timperley, 2007).  
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4. Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra (kamratbedömning) 

Elever kan hjälpa varandra framåt i lärandet, i par eller grupp, med inslag av återkoppling 

för bedömning. För att det ska fungera att elever lär och bedömer varandra är det viktigt 

att det förekommer ett mål för gruppen att uppnå, men också enskilt, för att varje elev ska 

ta sitt eget ansvar. I kamratbedömning lär elever sig att formulera sina kunskaper vilket 

främjar deras egen förståelse i och med att eleverna kan förklara för varandra på ”deras 

språk” kan det bidra till bättre förståelse för båda eleverna (Wiliam, 2013). 

 

5. Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande (självbedömning) 

Nyckelstrategin handlar om elevers ansvar för sitt eget lärande och att undersöka var de 

befinner sig kunskapsmässigt. Elever som är aktiva och ansvarar inför sitt lärande lär sig 

mer effektivt och blir därmed mer motiverade samt ökar deras prestationer. För att elever 

ska ta eget ansvar i sitt lärande behöver läraren ge tid för det. Det är betydelsefullt att 

samla sina kunskapsmässiga resurser, känslor och handlingar, för att nå de uppsatta målen 

(Wiliam, 2013).  

 

 

      5.4 Valet av samtliga teorier 

Här förklaras varför studien utgår från tre teorier om bedömning. Valet att kombinera tre 

teorier som behandlar bedömning grundar sig i att de överlappar samt kompletterar 

varandra. De bidrar till att flera aspekter och synvinklar inom bedömning framträder. I 

och med användning av tre teorier, som alla är kopplade till forskningsfrågorna, kan 

resultatet analyseras på ett mer nyanserat sätt.  

Valet att flera teorier påverkades av att enkäten då ger mer utförlig information i vilken 

utsträckning lärare använder de två bedömningsmetoderna. Samtliga frågor i enkäten är 

kopplade till teorierna och frågorna blir de därmed mer grundade, vilket i sin tur leder till 

att resultatet blir mer tillförlitligt.  

De två första teorierna, teorin om bedömning och lärande bedömning, valdes på grund av 

de båda teorierna behandlar summativ och formativ bedömning. Teorin om bedömning 

utgår från vad syftet är med bedömningen, tidpunkten för bedömningen och vilken 

kunskap det är som bedöms, tre viktiga aspekter.  

Lärande bedömning kompletterar teorin om bedömning genom att behandla om 

bedömningen ska fokusera på var eleven befinner sig kunskapsmässigt just nu och vart 
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eleven är på väg eller också beakta hur eleven ska kommer vidare. Teorin gör 

uppdelningen av de två bedömningsmetoderna tydligt genom de tre huvudfrågorna. 

Ramverket för formativ bedömning kan i sin tur kopplas till teorin lärande bedömning för 

att huvudidén med formativ bedömning är att hjälpa eleven framåt vilket fråga tre, hur 

frågan, i lärande bedömning också fokuserar på. Ramverket för formativ bedömning och 

de fem nyckelstrategierna behandlar mer det praktiska, hur lärare kan göra i 

undervisningen. Den behandlar tillika en del aspekter inom formativ bedömning som inte 

de två andra teorierna berör. Nyckelstrategierna kompletterar teorin lärande bedömning 

genom teorin tar med hur information om elevers kunskap samlas in, återkoppling, 

kamratbedömning och självbedömning. 
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6. Forskningsmetod för studien 

I nedanstående avsnittet redogörs tillvägagångssättet för att besvara forskningsfrågorna 

och uppnå studiens syfte. Metodvalet för studien beskrivs och tillvägagångsätt under 

processen förklaras. I avsnittet beskrivs vidare urvalet och avgränsningar, hur insamling 

av data har genomförts, webbenkäten och frågekonstruktion förklaras och slutligen 

framhålls forskningsetiska överväganden.  

 

      6.1 Val av datainsamlingsmetod 

Studien utgår från en kvantitativ metod och anledningen till valet av metoden grundar sig i 

studiens forskningsfrågor och syfte att undersökta och få en överblick över vilka 

bedömningsmetoder som matematiklärare anser sig använda och en jämförelse mellan två 

kommuner. En orsak till valet av enkät som datainsamlingsmetod är att den gav 

övervägande fördelar mot andra metoder. Till exempel bidrog enkäten till möjligheten att 

ge en bredd i undersökningen, som hade varit nästan omöjlig att uppnå med en annan 

metod (Wenemark, 2017). Enkät som metod bidrog till att många kunde delta i studien 

och det behövdes ett relativt stort urval för att kunna besvara forskningsfråga 1, 2 och 

därmed även forskningsfråga 3. (Vilka bedömningsmetoder lärare anser använda för att 

bedöma elever i matematik samt vilka likheter och skillnader det förekommer i lärares 

bedömning mellan kommunerna). En annan orsak till valet av enkäter var att vid 

kvantitativa metoder håller frågeställaren en viss distans till respondenterna, vilket gjorde 

att den kvantitativa metoden lämpade sig för den här studien eftersom forskningsfrågorna 

lyder vilka bedömningsmetoder lärare anser sig använda (Wenemark, 2017).  

I och med en kvantitativ metod blev det enbart vad respondenten själv anser och hur jag 

anser att de bedömer påverkade inte respondenterna, vilket metoden för den här studien 

inte skulle göra. Risken för att respondenter förskönar sina svar minskar i och med 

enkäter, vilket påverkade att enkät var lämplig som metod för den här studien så att 

respondenterna inte blev utpekade och lärarna kunde därmed vara ärliga i hur de bedömer 

(Wenemark, 2017). I enkätundersökningar kan respondenterna själv bestämma när, hur 

och var de vill besvarar enkäten.  

 

      6.2 Urval och avgränsningar för studien 

Avgränsningar för studien var verksamma lärare under vårterminen 2018 och som 

undervisade och bedömde elever i matematik i någon av årskurserna 4 – 6. För urvalet av 
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enkätstudien valdes klusterurval, vilket ofta används för enkäter som genomförs i skolor 

och det gjorde att urvalsmetoden passade bra för den här studien (Wenemark, 2017). I 

klusterurval görs inledningsvis ett urval av kommuner, efter det väljs skolor ut från den 

kommunen som undersökaren valt och slutligen ett urval av klasser, lärare och/eller elever 

(Wenemark, 2017). Jag valde en kommun i norra Sverige och en kommun i norra Finland. 

Vid valet av vilka skolor som skulle ingå i studien undersöktes hur många lärare som 

undervisade i matematik på respektive skola, det gjordes i syfte att tillförlitligt kunna 

undersöka vilken bedömningsmetod som är den mer förekommande. Ifall antalet 

respondenter varit för liten skulle resultatet inte på samma sätt gå att generalisera till 

kommunen och resultatet skulle mer ha blivit vilka bedömningsmetoder specifika lärare 

använder. För att forskningsfråga 1 och 2 skulle besvaras så likvärdigt som möjligt och 

för att svaren skulle gå att jämföra mellan kommunerna för att besvara forskningsfråga 3 

behövdes ett lika antal lärare med från båda kommunerna. Från det valdes fem skolor som 

hade ungefär samma antal matematiklärare från vardera kommuner. Valet av fem skolor 

grundar sig i att det gav ett bra antal respondenter för att inte få för få respondenter. Det 

sista urvalet var lärare på skolorna, samtliga matematiklärare i skolorna valdes som 

undervisade i årskurs 4 – 6. Sammanlagt skickades enkäten ut till 80 lärare, 40 till båda 

kommunerna. 

 
 

      6.3 Utformning av enkäten  

Den webbaserade enkäten utformades i Google formulär. Enkätens upplägg grundar sig i 

studiens syfte, forskningsfrågor och teorier (teorin om bedömning, lärande bedömning 

och de fem nyckelstrategierna). Tre kategorier skapades med utgångspunkt i studiens tre 

teorier. Kategorierna tydliggjorde vad som behövdes få svar på från teorierna för att 

kunna besvara syfte och forskningsfrågorna. Från kategorierna, alltså egentligen teorierna, 

formulerades enkätfrågorna och det gjordes i syfte att alla enkätfrågor skulle vara 

kopplade till teorierna. Från till exempel lärande bedömning behövde jag få veta vilka av 

de tre huvudfrågorna respondenterna tar i beaktan i sin bedömning och utifrån det 

formulerades en enkätfråga, se bilaga 3.  
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Kategorierna var följande;   

1. Vad har lärare för syfte med bedömning, vad fokuseras på och vid vilken tidpunkt 

äger bedömningen rum. Här med teorin om bedömning som grund.  

2. Hur ser lärare på bedömning och vad ska framgå i en bedömning? Med teorin 

lärande bedömning som grund.  

3. Hur arbetar lärare i klassrummet med bedömning? Frågorna är kopplade till 

ramverket för formativ bedömning och de fem nyckelstrategierna.  

4. Bakgrundsfrågor om respondenten 

 

      6.4 Tydliggörande av enkätfrågorna 

För att tydliggöra hur syfte, forskningsfrågorna, teorierna och de ovannämnda 

kategorierna sammankopplades med enkätfrågorna samt förtydliga varför samtliga 

enkätfrågor var med skapades en figur. Till vänster i figuren är enkätfrågorna, frågorna är 

kategoriserade i fyra frågekategorier. Till höger illustrera vilken teori och forskningsfråga 

som frågekategorierna hör ihop med.  

 

Figur 3. Samband mellan forskningsfrågor, enkätfrågor och teorier 

 

• Forskningsfråga 1, 2 och 3 

• Syfte Enkätfråga 1 

• Teorin; Teori om bedömning  

• Forskningsfråga 1, 2 och 3 

• Syfte 
Enkätfråga 2 - 4, 8 

• Teorin; Lärande bedömning 

• Forskningsfråga 1, 2 och 3 

• Syfte 

Enkätfråga 5,  

8 - 12 

• Ramverk för formativ bedömning 

• Forskningsfråga 1, 2 och 3 

• Syfte  
Enkätfråga 6 - 21 
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      6.5 Frågekonstruktion  

Innan frågorna formuleras, studerades litteratur om tillvägagångssätt vid 

enkätkonstruktion, i syfte att få stöd i mina val. Jag valde olika frågetyper; frågor med 

svarsalternativ och öppna frågor för att frågorna blev mer intressanta i och med att 

frågetyperna varieras och respondentens intresse kunde hållas uppe (Wenemark, 2017). I 

öppna frågor fick respondenten kommentera med ett längre svar, fritt formulerat, där 

respondenterna utgick från sina egna erfarenheter och tankar om frågorna. Öppna frågor 

valdes för att de kunde inbjuda till mer eftertanke och berättande från respondenten och 

blev således värdefulla både för respondenten och för mig som frågeställare (ibid). 

På frågor med svarsalternativ, hade respondenten fyra svarsalternativ att välja mellan; (1) 

Aldrig, (2) Sällan, (3) Ibland och (4) Ja ofta. Svarsalternativen utgick ifrån hur många 

gånger något görs inom 5 skoldagar, en arbetsvecka, vilket förklarades i enkäten för att 

respondenterna skulle förstå tidsintervallet för svarsalternativen och på så sätt kunna svara 

så noggrant som möjligt. Fyra svarsalternativ ansågs tillräckligt många för att 

respondenten skulle kunna ge ett rättvisande svar och svarsalternativen användes på ett 

konsekvent sätt för att underlätta för respondenten. Det kan vara irriterande för 

respondenten att ge ett ja- eller nej svar på en fråga han/hon skulle vilja ge ett mer 

nyanserat svar på (Wenemark, 2017). Därför kompletterades frågorna med svarsalternativ 

med en öppen fråga där respondenterna fick förklara och kommentera det de besvarat i 

frågan med svarsalternativ.  

Avslutningsvis fanns tre bakgrundsfrågor om respondenterna. Valet att lägga de frågorna 

sist grundar sig i att respondenterna istället direkt kom in på och fick börja med de frågor 

som enkäten handlade om (Wenemark, 2017).  

 

 

      6.5 Pilottestning 

Enkäten pilottestades innan den skickades ut till respondenterna som skulle delta i studien. 

I pilottestningen deltog en verksam lärare i årskurs 4 från kommunen i Sverige och en 

verksam lärare i årskurs 6 från den finlandssvenska kommunen. Pilottestningen gjordes i 

syfte att testa hur noggrann enkäten var utformad, för att frågorna skulle vara tydliga och 

för att minska risken för missförstånd. Pilotdeltagarna fick ta del av både syftet och 

forskningsfrågorna för studien för att bättre förstå enkätfrågorna och kunna undersöka om 

frågorna var relevanta. Inledningsvis skickades enkäten till pilotdeltagarna så att de skulle 
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ha tid att begrunda samt besvara enkäten. Efteråt träffade jag deltagarna enskilt för att 

diskutera pilotdeltagarens svar på enkäten och möjliga åtgärder. Tre av frågorna i enkäten 

revideras i samråd med pilotdeltagarna. För exempel valdes vilka 

bedömningsaktiviteterna som ingick i enkätfråga sex, se bilaga 3, i samråd med 

pilotdeltagarna. Enkäten stärktes och blev mer tillförlitlig i och med pilottestningen (Trost 

& Hultåker, 2016). 

 

      6.6 Genomförande 

Inledningsvis kontaktades rektorerna på de valda skolorna med ett tillståndsbrev via e-

post. I brevet beskrevs bland annat vad studien handlar om, i syfte att rektorerna skulle 

tillhanda ha tillräckligt med information för att kunna bevilja tillståndet (se bilaga 1). När 

rektorerna godkänt tillståndet skickades enkäten ut, via e-post, enskilt till varje respondent 

(se bilaga 3). Jag valde att skicka ut enkäten enskilt så att respondenterna inte kunde se 

vem de övriga respondenterna i studien var. Respondenterna fick samma information som 

rektorerna och ett informationsbrev, se bilaga 2, i syfte att beskriva studien och förklara 

hur respondenterna skulle gå tillväga när de besvarar enkäten samt för att motivera till 

deltagande (Wenemark, 2017). Efter utskick av enkäten hade respondenterna ungefär tre 

veckor på sig att besvara enkäten, valet av tre veckor grundar sig i att samtliga 

respondenterna skulle ha god tid på sig att besvara enkäten och på det sättet kunde det bli 

mindre bortfall. Efter hälften av tiden skickades en påminnelse om att besvara på enkäten. 

Utskick av påminnelse var möjligt för att respondenterna skrev sitt namn på enkäten, som 

efteråt togs bort, vilket resulterade i att jag hade kontroll på vem som svarat och vem en 

påminnelse skulle skickas till. Påminnelsen skickades ut för att få ett så högt deltagande 

som möjligt.  

 

 

      6.7 Bortfall av respondenter 

Totalt skickades enkäten ut till 80 lärare, 40 till båda kommunerna. Slutligen var det 75 

lärare som besvarade enkäten. I studien fanns fem externa bortfall som betyder att fem 

respondenter inte svarade på enkäten. Inget internt bortfall fanns, på grund av att alla 

respondenter besvarade samtliga frågor i enkäten (Berntson, Oetttel, Hellgren, Näswall & 

Sverke, 2016). Från kommunen i Sverige var det totalt 39 som besvarade enkäten, alltså 
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ett externt bortfall. Respondentantalet från den finlandssvenska kommunen var 36 och 

fyra externa bortfall.  

 

 

      6.8 Forskningsetiska överväganden  

Studie har under hela studien tagit i beaktan de forskningsetiska principerna som 

Vetenskapsrådet (2011) tagit fram. Riktlinjer och kraven är följande;  

 

Informationskravet uppfylldes genom att respondenterna informerades vad enkäten 

handlade om och att den var frivillig att delta i och gick att avbryta när som helst.  

 

Samtyckeskravet är att respondenterna själv har rätt att bestämma över sitt eget 

deltagande. Det uppnåddes för att respondenterna samtyckte till att medverka i studien 

och uppfylldes när respondenten skickade in den ifyllda enkäten.  

 

Konfidentialitetskrav handlar om att respondenterna får vara anonyma, vilket de var 

eftersom varken skolans namn eller respondentens namn framgick i studien. 

Respondenterna viste heller inte vem de övriga deltagarna var eftersom enkäten skickades 

ut enskilt. Inte någonstans i texten kan det på något sätt framgå vem respondenten kan 

vara. 

 

Nyttjandekravet innebär att data enbart får användas för forskningsändamålet och det 

uppfylldes genom att enkäten användes enbart i studiens syfte (Vetenskapsrådet ,2011).  
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7. Analys av datainsamling 

Här redogörs för hur analysen av datainsamlingen har gått till med utgångspunkt i de tre 

forskningsfrågorna och de tre teorierna. Analysen är förankrad i teorierna som i sin tur är 

förankrad i forskningsfrågorna och syftet. För varje del i avsnittet presenteras först en 

tabell och under tabellen en förklaring till tabellen över hur data har analyserats som i sin 

tur genererar ett resultat.  

 

      7.1 Analys av enkäten  

Enkäten har analyserats i de tabeller som beskrivs här nedan och respektive tabell är 

kopplade till en av teorierna, i syfte att få mer kunskap om vilka bedömningsmetoder som 

används och samtliga forskningsfrågorna. (Vilka metoder anser lärare använda för 

bedömning i en svensk kommun / finlandssvensk kommun samt vilka likheter och 

skillnader det förekommer i lärarnas bedömning mellan kommunerna). En tabell gjordes 

för vilka bedömningsaktiviteter lärarna använde och en tillhörande tabell för hur lärarna 

använde informationen från bedömningsaktiviteterna, i syfte att skilja mellan summativ 

och formativ bedömning och en annan tabell gjordes dessutom för de öppna frågorna. 

Slutligen gjordes en sammanfattning av alla tabellerna för att besvara forskningsfråga 3. 

Ovanstående beskrivningar gjordes för att få en tydlig överblick över vilka 

bedömningsmetoder som lärare använder. Data från kommunen i Sverige och från den 

finlandssvenska kommunen delades upp för tydlighetens skull. Det innebar att tabeller 

gjordes för data från kommunen i Sverige, samt att en ny uppsättning av tabeller gjordes 

för data från den finlandssvenska kommunen. Motivering varför analysen är uppbyggd på 

det här sättet är för att analysen utgår från teorierna som i sin tur är kopplade till 

forskningsfrågorna och syftet.  

 

 

      7.2 Analys från teori om bedömning  

Tabell 1. Teori om bedömning 

Frågan Syfte (S) Syfte (F) Tidpunkt 

(S) 

Tidpunkt 

(F) 

Generalisering 

(S) 

Generalisering 

(F) 

Fråga 2-  

5 
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I tabellen framgår i första kolumnen vilka frågor i enkäten som utgår från teorin; teori om 

bedömning. Två kolumner gjordes för alla tre aspekter; syfte (purpose), tid (timing) och 

generalisering (generalization), för att tydligt särskilja mellan summativ och formativ 

bedömning. Alla tre aspekterna analyserades för att undersöka om respondenten använder 

en summativ eller formativ bedömningsmetod. 

Som exempel valde en lärare svarsalternativet att han / hon bedömer i slutet av varje 

moment, det analyserades som summativ bedömning på grund av att teorin förklarar att 

om bedömningen äger rum i slutet av ett moment är det en summativ bedömning. En 

annan lärare valde att han/ hon fokuserar på detaljer i kunskapen vid bedömning. Teorin 

förklarar att när lärare fokuserar på avgränsningar och detaljer i kunskapen är det en 

formativ bedömning, vilket analyserades tidpunkt - formativ. Respondenternas svar gick 

att analyseras enligt ovanstående beskrivning för att samtliga frågor hade svarsalternativ.  

Med teorin och tabellen som grund analyserades vilken bedömningsmetod som var den 

mer framträdande i vardera kommuner. Slutligen tillförde analysen resultat från 

forskningsfråga 1 och 2 samt resultat för forskningsfråga 3. För att se resultat finns 

tabellen med, i fylld, i resultat avsnittet.  

 

 

      7.3 Analys från lärande bedömning  

Tabell 2. Lärande bedömning 

Frågan Summativ: 

Vart? och Var? 

Formativ:  

Vart? Var? och Hur? 

Frågorna 5 - 6   

 

De enkätfrågor som var kopplade till teorin lärande bedömning analyserades i tabell ovan. 

Tabellen utgick från att undersöka i vilken omfattning respondenten tog i beaktan de tre 

huvudfrågorna i lärande bedömning; Var eleven befinner sig kunskapsmässigt, vart eleven 

är på väg och hur eleven ska komma vidare. Motivet är att från respondenternas svar ska 

teorin och tabellen bidra till resultatet att skilja mellan summativ och formativ bedömning. 

Genom att frågorna var frågor med svarsalternativ undersöktes vilka alternativ från de tre 

huvudfrågorna respondenten valde i enkäten. Om respondenterna valde svarsalternativen 

vart och var blev det summativ bedömning. Om respondenterna däremot valde vart, var 
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och hur analyserades det som formativ bedömning. Eftersom teorin förklarar skillnaden 

mellan summativ och formativ, att summativ bedömning beaktar de två första 

huvudfrågorna och formativ bedömning alla tre huvudfrågor.  

Analysen bidrog till resultat för forskningsfråga 1 och 2 genom att undersöka hur många 

svar som var summativa och formativa för respektive kommun. Analysen resulterade 

efteråt i ett resultat för forskningsfråga 3, med koppling till de övriga tabellernas resultat. 

Den här tabellen finns med, i fylld, i resultat avsnittet.  

 

      7.4 Analys från de fem nyckelstrategierna  

Tabell 3. Ramverk formativ bedömning 

Frågan Nej, aldrig Mycket  

sällan 

Ibland, vid 

några 

tillfällen 

Ja,  

relativt 

ofta 

9(samtal om bedömning)     

11(samtal om mål)     

13(åter- 

Koppling på prov, förhör) 

    

15(åter- 

koppling 

under arbete 

    

17(jobbar i par/ 

grupp) 

    

18(kamrat- 

bedömning) 

    

19(själv- 

bedömning) 

    

 

De enkätfrågor som var kopplade till ramverket för formativ bedömning och de fem 

nyckelstrategierna analyserades i tabellen ovan. Varje fråga analyserades enskilt och från 

det svarsalternativ som respondenten valde lades ett kryss i den kolumnen, i tabellen ovan. 

Där efter analyserades hur många kryss som fanns för varje kolumn, i syfte att få en 

överblick över hur vanligt vart och ett av svarsalternativen var för vardera 

nyckelstrategier. Analysen beskriver i vilken utsträckning lärare använde de olika 
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nyckelstrategierna, alltså en formativ bedömning, samt hur ofta de används. Analysen 

tillförde svar på syfte och alla tre forskningsfrågorna. Tabellen finns med i resultat 

avsnittet.  

 

      7.5 Analys av bedömningsaktiviteter  

De enkätfrågor som behandlade hur lärare samlar in information om elevers kunskap, 

nyckelstrategi 2 (fråga 6 - 8) analyserades i en ny tabell för att noggrant undersöka vilka 

bedömningsaktiviteter lärare använde.  

 

Tabell 4. Bedömningsaktiviteter  

När  

eleverna  

jobbar 

 

Läxor Par- 

arbete 

Grupp- 

arbete 

Frågor Diskussion Förhör 

muntliga 

Förhör 

Skriftliga 

Prov  Inlämning 

          

 

I den här tabellen lades ett kryss i kolumnerna, i tabellen ovan, för de 

bedömningsaktiviteter som respondenterna valde i enkäten. Det var möjligt att välja flera 

bedömningsaktiviteter för den här fråga i enkäten så för de respondenter som valde flera 

alternativ, lades ett kryss för varje alternativ respondenten valde. Efteråt sammanställdes 

hur många respondenter som använde vardera bedömningsaktiviteter. En 

sammanställning gjordes för respektive kommun för ett mer stringent upplägg. Det 

illustreras i ett diagram i resultatavsnittet, ”bedömningsaktiviteter”. Ett diagram gjordes 

för kommunen från Sverige och ett för den finlandssvenska kommunen. 
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Tabell 5. Summativ eller formativ bedömningsaktivitet 

Bedömningsaktivitet Summativ Formativ 

När eleven jobbar   

Läxor   

Pararbete   

Grupparbete   

Frågor   

Diskussion   

Förhör, muntliga   

Förhör, skriftliga   

Prov    

Inlämningar   

 

I tabellen ovan analyserades hur lärarna använder informationen de får om elevers lärande 

från bedömningsaktiviteter. Aspekterna syfte, tid och generalisering från teorin om 

bedömning och de tre huvudfrågorna i lärande bedömning samt huvudidén för formativ 

bedömning bidrog till analysen om respondenternas svar var en summativ eller formativ 

bedömning.  

En respondent kommenterade att diskussion används för att undersöka vad eleverna kan, 

hjälpa eleverna framåt och forma sin fortsatta undervisning. Analysen resulterade i 

diskussion – formativ. Analysen utgick från att respondenten beaktade lärande 

bedömnings alla tre huvudfrågor, vilket leder till en formativ bedömning. För aspekten 

syfte i teorin om bedömning blev syftet formativt och huvudidén för formativ bedömning 

fanns med genom att läraren hjälpte elever framåt i lärande. Resultatet illustreras i ett 

diagram, ”bedömningsmetod för bedömningsaktiviteter”, i resultat avsnittet.  

De två ovanstående tabellerna analyserades med koppling till studiens syfte att få mer 

kunskap om vilka metoder lärare använder för bedömning. Forskningsfråga 1 och 2 

analyserades genom undersökning av vilka av de ovannämnda bedömningsaktiviteter som 

var de mesta framträdande och om informationen användes för summativt eller formativt 

syfte. Forskningsfråga 3 analyserades för jämförelse och undersöka likheter och skillnader 
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mellan kommunerna i hur lärarna samlade in information och hur de använde den 

informationen.  

 

      7.6 Analys av öppna frågor  

Tabell 6. Analys av öppna frågor, för båda kommunerna 

Frågan Svenska kommunen Finlandssvenska kommunen 

Frågan - Kommentarer - kommentarer 

 

De öppna frågorna har inte en analystabell som frågorna med svarsalternativ på grund av 

att i öppna frågor svarade respondenterna med ett fritt formulerat svar och därmed kunde 

det inte förutspås vad respondenterna skulle svara. De öppna frågorna blev därmed en 

komplettering till respondenters svar i frågorna med svarsalternativ och för att få mer 

kunskap om användningen av bedömningsmetoderna, vilket är studiens syfte. Vid 

analysering av respondenternas svara på en fråga med svarsalternativ kopplades det ihop 

med kommentaren från den öppna frågan, som hörde ihop med en fråga med 

svarsalternativ.  

För de öppna frågorna gjordes en tabell över respondenternas kommentarer. Jag valde att 

kategorisera kommentarerna i kategorier, så de kommentarer som var lik varandra slogs 

ihop till en kommentar. Kommentarerna gick att kategorisera enligt ovanstående 

beskrivning för att flertal kommentarer uttryckte samma sak, det gjordes i syfte att få med 

samtliga kommentarer och för en mer överskådlig tabell. Kommentarerna från båda 

kommunerna sammanställdes i en bilaga, se bilaga 4.  
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       7.7 Analys för samtliga tabeller och forskningsfråga 3 

Tabell 7. Bedömning i kommunen i Sverige och finlandssvenska kommunen. 

Kommun Använder  

summativ  

bedömning  

Använder  

formativ  

bedömning 

Svenskakommunen X Antal  X antal 

Finlandssvenska 

kommunen 

X antal  X antal 

 

Vid analysen sammanställdes inledningsvis från alla de ovanstående tabellerna hur många 

lärare från kommunen i Sverige som använde summativ respektive formativ bedömning 

och samma sak gjordes för den finlandssvenska kommunen. Antalet respondenter som 

använde summativ respektive formativ bedömning omvandlades till procent i varje tabell 

och efteråt räknades ett medeltal ut. Det sammanställdes i en ny tabell, tabell 7 ovan, och 

efteråt gjordes en jämförelse mellan kommunerna. Slutgiltiga analysen bidrog till resultat 

över vilken bedömningsmetod som är den mest förekommande i respektive kommun 

Sammanställningen gjordes efteråt i ett diagram ”slutresultat för bedömningsmetoderna”, 

se diagrammet i resultat avsnittet.  
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8. Studiens resultat 

Här redogörs för analysering av datainsamlingen samt vad analysen har gett för resultat 

för studiens syfte och forskningsfrågor. Resultaten presenteras i ett enskilt avsnitt för varje 

forskningsfråga, presentationen av resultatet är uppbyggd enligt ovannämnda beskrivning 

för att svaren på varje forskningsfråga ska framgå tydligt. De första tre avsnitten 

presenterar resultaten i form av tabeller/diagram och kommentar till. Det sista avsnittet 

sammanfattar resultaten från forskningsfråga 1 och 2, till forskningsfråga 3 där de mest 

framträdande likheter och skillnader mellan kommunerna presenteras. De kommentarer 

som lärare skrivit i öppna frågor tas med för att fördjupa förståelsen för 

bedömningsmetoderna som lärarna använder.  

 

      8.1 Resultat för vilka metoder lärare, i en kommun i Sverige, anser sig använda 

sig av för att bedöma elever i matematik 

Använder lärare en summativ eller formativ bedömning enligt teorin om bedömning? 

Majoriteten av lärarna valde för aspekten syfte svarsalternativet att de vill hjälpa eleverna 

framåt i sitt lärande. Tidpunkten när lärare bedömer elever är för 36 av 39 lärare 

kontinuerligt under hela momentet. Vad lärare fokuserar på i bedömning, aspekten 

generalisering, svarade över 75 % att de fokuserar på smalare avgränsningar och detaljer 

men här tillkommer inslag av fokusering på allmän kunskap, vilket ungefär 25 % av 

lärarna svarade. De exakta antalen ses i tabellen nedan.  

Ovanstående resultat till att de allra flesta lärare har en formativ bedömning, men en del 

lärare har också med summativ bedömning. Majoriteten av lärarna har en röd tråd i sin 

bedömning, eftersom de enligt aspekterna för teorin om bedömning svarade enhetligt för 

en formativ bedömning.  

 

Tabell 8. Resultat från teori om bedömning, för kommunen i Sverige 

Frågan Syfte (S) Syfte (F) Tidpunkt 

(S) 

Tidpunkt 

(F) 

Generalisering 

(S) 

Generalisering 

(F) 

Fråga 2-  

5 
4 35 3 36 9 30 

 

Hur bedömer lärarna enligt lärande bedömning? 33 av 39 lärare uppmärksammar alla tre 

steg i bedömningen; vart är eleven på väg, var eleven är kunskapsmässigt och hur eleven 
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ska komma vidare i sitt lärande. Några lärare, 6 av 39, valde i enkäten två av lärande 

bedömnings huvudfrågor; vart och var. Se tabellen nedan.  

Resultatet betyder att de allra flesta lärare har en formativ bedömning men några tar här 

med summativ som en bedömningsmetod eftersom de fokuserar på två av lärande 

bedömnings tre huvudfrågor.  

 

Tabell 9. Resultat från lärande bedömning, för kommunen i Sverige 

Frågan Summativ: 

Vart? och Var? 

Formativ:  

Vart? Var? och Hur? 

Frågorna 5 - 6 6 33 

 

          8.1.1 Varierade bedömningsaktiviteter  

Elevers kunskaper bedöms på flera olika sätt eftersom det är ingen lärarna som enbart 

använder en bedömningsaktivitet för att bedöma elevers kunskaper. Lärarna tillämpar 

minst 4 olika bedömningsaktiviteter, vilket kunde avläsas från lärarnas svar i enkäten 

eftersom alla respondenter valde fyra eller flera av bedömningsaktiviteterna. När elever 

jobbar är det allra vanligaste sättet att bedöma elever på, det använde 37 av 39 lärare, 

vilket kan avläsas i diagrammet nedan. Frågor, diskussioner och pararbete är de näst 

vanligaste sätten som lärare samlar in information från elever till bedömning. Ett flertal 

lärare kommenterad att de använder utgångspass och mini White boards för bedömning. 

Läxor och inlämningar är däremot det som lärarna använder minst vid bedömning av 

elevers kunskaper och förmågor.  

Det här klargör att lärarna tillämpar en allsidig bedömning och varierar 

bedömningsaktiviteterna och ungefär hälften av lärarna kommenterade själv att de 

bedömer formativt. Exakta antalet över vilka bedömningsaktivitet som lärarna använder 

kan avläsas i diagrammet.  
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Diagram 1. Bedömningsaktiviteter för kommunen i Sverige. 

 

          8.1.2 Summativa eller formativa bedömningsaktiviteter 

När lärare samlat in information från eleverna tillkommer analysering av den insamlade 

informationen. Över hälften av lärarna kommenterar att de varierar hur de tolkar och 

analyserar den insamlade informationen, se kommentarer i bilaga 4. För 

bedömningsaktiviteterna läxor, när elever jobbar, pararbete, grupparbete, frågor och 

diskussioner används informationen till största del för formativ bedömning, se exakt antal 

i diagrammet nedan. Lärarna kommenterade att de bedömningsaktiviteterna ger en bra 

grund för att veta hur elever ligger till och för att forma undervisningen utifrån 

bedömningen samt för att veta hur läraren ska göra för att hjälpa elever att komma vidare 

och utvecklas. För muntliga förhör, skriftliga förhör och inlämningar är däremot 

användningen mera varierande och den formativa bedömningsmetoden är inte lika stor, 

utan den summativa framträder också. För prov är det 50 % av lärarna som tillämpar som 

en summativ bedömning och 50 % som formativ bedömning. Lärarna kommenterade att 

ibland används prov för att undersöka hur eleverna ligger till kunskapsmässigt, ett 

summativt syfte och ibland för att kunna hjälpa eleverna framåt i sitt lärande och hur de 

ska komma vidare, alltså ett formativt syfte. 

 

” Inlämningar och förhör är bra att använda för att få in information från samtliga elever 

i klassen.” 

”Försöker variera hur informationen från bedömningen används för att få ut så mycket 

som möjligt från bedömningstillfället, både för att kunna utvärdera vad eleven kan och för 

att även eleven ska få ut något från bedömningen.” 
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Lärarna använder information från bedömningsaktiviteterna mestadels för formativ 

bedömning. Beroende på bedömningsaktiviteten är ibland summativ bedömning 

dominerande och ibland formativ bedömningdominerande men formativ är dominerande 

för fler bedömningsaktiviteter, vilket kan ses i diagrammet nedan. Den orange färgen står 

för summativ bedömning medan den beige är för formativ bedömning. Resultatet 

synliggör att formativ bedömning tillämpas mest, på grund av lärarnas kommentarer, i 

enlighet med teorierna. 

 

 
Diagram 2. Bedömningsmetod för bedömningsaktiviteter från kommunen i Sverige 

 

 

          8.1.3 Användning av formativ bedömning 

Hur använder lärare formativ bedömning i klassrummet? För nyckelstrategi 1 samtalar de 

allra flesta lärarna tillsammans med eleverna ”ofta” eller ”ibland” om bedömning. Samtal 

om målen är något som lärarna gör i klassen men inte i exakt lika hög grad som 

bedömning. Samtal om målen görs antingen ”ofta” eller ”ibland” och i sällsynta fall 

”sällan”, vilket kan konstateras från tabellen nedan. Lärarnas kommentarer; 

 

”Samtal om mål och bedömning bidrar till att eleverna är medvetna om hur jag bedömer 

och vad det är de skall uppnå i ämnet.” 

”Samtalar om både bedömning och mål för att eleverna ska få mer förståelse för vad de 

gör och varför de gör något.” 
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Både återkoppling på elevers arbeten och under tiden elever jobbar är nästintill lika vanligt 

förekommande, ungefär 85 % använder det ”ofta”, se exakt antal i tabellen nedan.  

”Ger återkoppling för att eleverna ska veta hur de ligger till, vilka mål de ska uppnå samt 

för att få hjälp i syfte att komma vidare i sitt lärande.”. 

”Återkoppling ökar elevernas egna insikt och medvetenhet om sitt lärande.”  

 

Tio lärare kommenterade att när de ger kommentarer ges varken betyg eller poäng, för att 

eleverna ska ta till sig informationen från kommentaren. Elever får ofta jobba tillsammans 

i par för att lära av varandra, ungefär 82 % av lärarna valde svarsalternativet att eleverna  

får jobba ”ofta” tillsammans.  

 

”Eleverna får ofta jobba enligt EPA- modellen (enskilt-par-alla), de jobbar 

tillsammans för att lära sig själv mer och för att hjälpa sina klasskompisar” 

”Elever jobbar tillsammans i par eller grupp med problemslösningsuppgifter, 

matematikspel, kluringar och matematikgåtor” 

 

Från att elever jobbar tillsammans till att elever bedömer varandras arbeten med 

kamratbedömning är däremot ett steg som inte så många lärare gjort, endast 15 % av 

lärarna använder kamratbedömning ”ofta”. De flesta lärare använder kamratbedömning 

”ibland” eller ”sällan”, se exakt antal i tabellen nedan. Ett fåtal lärare, ungefär 7%, 

kryssade för att de aldrig har provat kamratbedömning. Lärarna kommenterar att i de 

situationer som kamratbedömning förekommer är det vanligast vid genomgång av läxor i 

par. Självbedömning är en del av undervisning och bedömning där inte många lärare 

valde svarsalternativet ”ofta”. De lärare som valde svarsalternativet ”sällan” för 

kamratbedömning, valde samma svarsalternativ för självbedömning. I tabellen visas det 

exakt antalet av hur ofta nyckelstrategierna används, av 39 lärare. 

Det resulterar i att lärarna använder nyckelstrategierna men i lite olika stor utsträckning 

för varje nyckelstrategi. Samtal om bedömning och mål gör de allra flesta lärare ofta i 

likhet med återkoppling som många lärare ger både under tiden elever jobbar och på 

elevers uppgifter. Elever får ofta jobba tillsammans i par eller grupp men elever bedömer 

däremot inte varandra i lika stor grad och reflektion över sitt lärande är något som endast 

görs ibland. Det leder till att lärare har med en hel del formativ bedömning men det 

förekommer en variation mellan lärarna och användningen av de olika nyckelstrategierna. 
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Tabell 10. Resultat från ramverket för formativ bedömning, för kommunen i Sverige 

Frågan Nej, 

aldrig 

Mycket  

sällan 

Ibland, vid 

några 

tillfällen 

Ja,  

relativt 

ofta 

9(samtal om bedömning)  2 7 30 

11(samtal om mål)  3 8 28 

13(åter- 

Koppling på prov, 

förhör) 

  5 34 

15(åter- 

koppling 

under arbete 

  6 33 

17(jobbar i par/ 

grupp) 

 3 4 32 

18(kamrat- 

bedömning) 

3 20 10 6 

19(själv- 

bedömning) 

3 19 11 6 

           

 

      8.2 Resultat för vilka metoder anser lärare, från en finlandssvensk kommun, 

använda för att bedöma elever i matematik? 

Hur bedömer lärare enligt teori om bedömning? Med koppling till aspekter syfte, vad 

ändamålet för bedömningen är, valde ungefär 50% av lärarna svarsalternativet för 

summativ bedömning och 50% för formativ bedömning. Däremot är det ungefär 72% av 

lärarna som valde svarsalternativet att de bedömer i slutet av ett moment och ungefär 27% 

svarade att de bedömer under hela processen. För aspekten generalisering svarade hela 

86% av lärarna att de fokuserar på allmän kunskap i bedömningen och enbart ett fåtal 

fokuserar på specifik kunskap. I tabellen nedan illustreras det exakta antalet.  

Ett flertal lärare har därmed både ett summativ och formativt synsätt på bedömning.  

I lärares bedömning förekommer inte alltid en tydlig röd tråd eftersom hälften av lärares 

syfte är summativt och hälften formativt och för aspekten tidpunkt kommer den 

summativa bedömningen fram mer och är ännu mera framträdande för aspekten 
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generalisering. Det resulterar i att formativa inslag förekommer i bedömning men 

summativ är den mer förekommande.  

 

Tabell 11. Resultat för teori om bedömning, för finlandssvenska kommunen 

Frågan Syfte (S) Syfte 

(F) 

Tidpunkt 

(S) 

Tidpunkt 

(F) 

Generalisering 

(S) 

Generalisering 

(F) 

Fråga 2-  

5 
20 16 26 10 31 5 

 

Hur bedömer lärare enligt lärande bedömning? Strax över hälften av lärarna valde alla tre 

huvudfrågor för teorin i enkäten. Strax under hälften av lärarna valde två av de tre stegen, 

för exakt antal se tabellen nedan. Med koppling till teorins tre steg; vart, var och hur, 

använder ungefär hälften av lärarna en formativ bedömning och hälften en summativ 

bedömning. 

Tabell 12. Resultat för lärande bedömning, för finlandssvenska kommunen 

Frågan Summativ: 

Vart? och Var? 

Formativ:  

Vart? Var? och Hur? 

Frågorna 5 - 6 17 19 

 

          8.2.1 Varierande bedömningsaktiviteter 

Majoriteten av lärarna använder en mångsidig bedömning på grund av att varje lärare 

valde flera alternativ i enkäten på frågan om vilka bedömningsaktiviteter de använder. De 

lärare som använder sig av minst antal bedömningsaktiviteter är de lärare som använder 

tre olika. Från diagrammet nedan kan utläsas att det är prov, läxor, när elever jobbar och 

inlämningar som är de bedömningsaktiviteter som dominerar över hur lärare bedömer 

elever. Diskussioner, frågor och grupparbete som bedömning används däremot inte så ofta 

som bedömningsunderlag. 
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Diagram 3. Bedömningsaktiviteter i finlandssvenska kommunen. 

 

          8.2.2 Summativa eller formativa bedömningsaktiviteter 

När lärare samlat in information från elever påbörjas analysering av den insamlade 

informationen. Speciellt utmärkande för den summativa bedömningsmetoden är skriftliga 

förhör, prov och inlämningar och det formativa syftet är väldigt lågt, se exakt antal i 

procent i tabellen.  

 

”Prov och förhör ger en bra överblick hur eleverna ligger till, får information om 

elevernas kunskaper för att se vad eleverna kan och inte kan.” 

 

Även för bedömningsaktiviteterna läxor, pararbete och grupparbete är det summativa syfte 

mer förekommande men en del lärare använder det också i formativt syfte. När elever 

jobbar tillämpar nästan 50% av lärarna som summativ och 50% som formativ bedömning. 

För summativ bedömning utgår lärarna från att de kan undersöka hur samtliga elever 

jobbar och att elever lär sig av det de gör, ett summativt syfte medan för formativt syfte 

kommenterar lärarna att de hjälper eleverna hur de ska kommer vidare. De 

bedömningsaktiviteter där formativ är mer framträdande är frågor, diskussioner och 

muntliga förhör, det exakta antalet ses i diagrammet. De bedömningsaktiviteterna används 

som formativa för att lärarna ska kunna avgöra hur lektionen ska fortsätta och för att det 

ger en generell överblick, kommenterar lärarna.  

Ovanstående förklaringar resulterar i att lärare använder mestadels den insamlade 

informationen från bedömningsaktiviteterna för summativ bedömning men för några 

bedömningsaktiviteter dominerar den formativa bedömningen. I diagrammet illustreras 
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det exakt antalet i procent. Den orange färgen står för summativ bedömning medan den 

beige är för formativ bedömning. 

 

 

Diagram 4. Bedömningsmetod för bedömningsaktiviteter i finlandssvenska kommunen 

 

          8.2.3 Användning av formativ bedömning 

Hur använder lärare formativ bedömning i klassrummet? För nyckelstrategi 1 att samtal 

med eleverna om bedömning och mål valde majoriteten av lärarna svarsalternativet ”ofta” 

eller ”ibland” och det var ingen lärare som valde svarsalternativet ”aldrig”. Återkoppling 

på elevers arbeten och under tiden elever jobbar är något som lärarna gör, ungefär 72 % 

valde svarsalternativet ”ofta” och 6 av 36 valde svarsalternativet ”ibland”. Samtliga lärare 

svarade i enkäten att under tiden elever jobbar ges enbart muntlig återkoppling och ingen 

skriftlig återkoppling. 

 

”Ger återkoppling för att eleverna ska veta hur det går för dem, vad de gjort rätt och vad 

de gjort fel”  

”Eleverna behöver få positiva kommentarer som inspiration att jobba vidare, därför ger 

jag återkoppling” 

 

20 av 36 lärare låter eleverna jobba ”ofta” tillsammans och när eleverna jobbar 

tillsammans är det mest med matematikspel eller i svåra uppgifter, kommenterar lärarna.  

Majoriteten av lärarna valde ”nej” eller ”sällan” på frågan om de använder 

kamratbedömning, endast 2 av 36 använder det ”ofta”. För självbedömning är 
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svarsalternativet ”sällan” det mest förekommande och enbart 3 av 36 valde 

svarsalternativet ”ofta”. Kamratbedömning förekommer i läxgenomgångar när elever får 

bedöma varandras läxor men inte vid så många andra tillfällen. 

 

”Använder inte kamratbedömning eftersom jag anser att det är jag som 

 lärare som ska bedöma elever och inte lägga ansvaret på mina elever” 

 

Sju lärare uttrycker osäkerhet om tryggheten i klassrummet är tillräcklig för tillämpning 

av kamratbedömning. De lärare som inte använder sig av kamratbedömning använder inte 

heller självbedömning eftersom 9 av 36 på båda nyckelstrategierna valde svarsalternativ 

”Nej”. Det resulterar i att samtal om bedömning och mål diskuteras tillsammans med 

eleverna. Återkoppling ges relativt ofta till elevernas uppgifter samt under tiden eleverna 

jobbar dock även om något mindre än på uppgifter. Att elever bedömer varandras arbeten 

och reflekterar över sitt eget lärande görs däremot ganska sällan, det leder till att lärare 

har med formativ bedömning i undervisningen men inte på ett så varierande sätt som vore 

möjligt. 

  

Tabell 13. Resultat från formativ bedömning, för finlandssvenska kommunen 

Frågan Nej, 

aldrig 

Mycket  

sällan 

Ibland, vid 

några 

tillfällen 

Ja,  

relativt 

ofta 

9(samtal om bedömning)  3 9 24 

11(samtal om mål) 1 2 18 15 

13(åter- 

Koppling på prov, 

förhör) 

 1 6 29 

15(åter- 

koppling 

under arbete 

 6 8 23 

17(jobbar i par/ 

grupp) 

 7 11 20 

18(kamrat- 

bedömning) 

9 19 6 2 
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19(själv- 

bedömning) 

9 19 5 3 

     

 
 

  8.3 Resultat för likheter och skillnader i bedömningsmetoderna mellan 

kommunerna? 

Resultatet har gett kunskap om studiens syfte, vilka bedömningsmetoder som lärare 

använder samt kunskaper om likheter och skillnader i bedömningsmetoderna mellan de 

två kommunerna. Lärare från kommunen i Sverige använder överlag mer formativ 

bedömning med några inslag av summativ bedömning. Lärare har en tydlig röd tråd som 

klargör att de följer en formativ bedömning eftersom för varje teori är den formativa 

bedömningen mest framträdande. I den finlandssvenska kommunen är däremot summativ 

bedömning i större användning men formativ bedömning är också märkbar. Lärares 

bedömning följer inte en lika tydlig röd tråd eftersom användningen av summativ och 

formativ bedömning var väldigt olika mellan de tre aspekterna i teorin om bedömning. 

För lärande bedömningen användes däremot lite mer formativ bedömning mot den 

summativa bedömningen men bedömningsaktiviteterna analyserades istället mest för 

summativt syfte. Användningen av nyckelstrategierna följde heller inte en tydlig röd tråd 

genom att de första nyckelstrategierna användes i mycket större utsträckning mot vad 

nyckelstrategi 4 och 5 används.  

 

          8.3.1 Skillnader inom bedömningsaktiviteterna och bedömningsmetod  

Hur lärare samlar in information från elever för bedömning och hur den informationen 

används är den största skillnaderna mellan kommunen från Sverige och den 

finlandssvenska kommunen. Lärare från kommunen i Sverige använder till största del 

frågor, diskussioner och pararbete som underlag för bedömning och informationen 

används mestadels för formativt syfte. För den finlandssvenska kommunen är förhör och 

prov de sätt lärare oftast samlar in information från elever och den information lärarna får 

från bedömningsaktiviteterna används i huvudsak för summativt syfte. Den gemensamma 

bedömningsaktiviteten är när elever jobbar för det använder nästintill alla lärare som 

underlag för sin bedömning från båda kommunerna. I likheten anträffas även skillnader, 

nämligen att de använder informationen på olika sätt. Lärarna från kommunen i Sverige 

använder det mer som en formativ bedömning och lärarna från den finlandssvenska 
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kommunen använder det ungefär hälften som summativ- och hälften som formativ 

bedömning. Hälften av lärarna, från båda kommunerna, kommenterade att de variera sina 

bedömningsaktiviteter. I tabellen redogörs det exakta antalet i procent för användning av 

varje bedömningsaktivitet, den ljusgröna är för kommunen i Sverige och den mörkgröna 

är för den finlandssvenska kommunen. För att se om bedömningsaktiviteten är summativ 

eller formativ, se diagram 2 och 4 ovan.  

 

 

Diagram 5. Bedömningsaktiviteter för båda kommunerna. 

 

          8.3.2 Formativ bedömning i praktiken  

För användning av formativ bedömning i undervisningen förekommer både likheter och 

skillnader mellan de båda kommunerna. Likheten är att sammanlagt hälften av lärarna 

från båda kommunerna uttrycker tidsaspekten som ett hinder för formativ bedömning. 

Skillnaden är, om än inte så stor, att tillämpning av nyckelstrategierna används oftare av 

lärarna från kommunen i Sverige än vad lärarna i den finlandssvenska kommunen gör, se 

exakt antal i de ovanstående tabellerna 10 och 13. Lärare från kommunen i Sverige 

använder nyckelstrategierna i sin undervisning och bedömning ”ofta” eller ”ibland” medan 

lärare i den finlandssvenska kommunen använder nyckelstrategierna i huvudsak ”ibland”. 

Några lärare använder nyckelstrategierna ”ofta” eller tvärtom ”sällan”. En likhet är att 

samtal om bedömning och mål är nyckelstrategin som lärare från båda kommunerna 

använder mest. Kamrat-, och självbedömning är en annan likhet mellan kommunerna 

eftersom ingen av lärarna från kommunerna använder de två nyckelstrategierna särskilt 

ofta, trots det används de lite mer av lärare från kommunen i Sverige. För båda 
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kommunerna är det endast enstaka lärare som har med kamrat-, och självbedömning 

”ofta” i bedömningen.  

 

      8.4 Resultat slutsatser  

Resultatet för studiens syfte och forskningsfrågor visar att alla lärare använder varierande 

bedömningsaktivitet för en relativt mångsidig bedömning. Under tiden elever jobbar var 

den gemensamma bedömningsaktiviteten för båda kommunerna. Skillnaden var att i 

lärare från kommunen i Sverige används mest diskussioner, frågor och pararbete medan 

lärare från den finlandssvenska kommunen mest använder prov, förhör och läxor. I 

kommunerna används bedömningsaktiviteterna på olika sätt. I kommunen i Sverige 

används de flesta bedömningsaktiviteterna som en formativ bedömning vilket skiljer mot 

den finlandssvenska kommunen eftersom lärarna där i stor utsträckning använder 

bedömningsaktiviteterna som summativ bedömning. Slutresultatet blir, med utgångspunkt 

i teorierna, att formativ bedömning är den bedömningsmetod som används mest i 

kommunen i Sverige. För den finlandssvenska kommunen blir resultatet däremot att både 

summativ och formativ bedömning används men summativ är den mera framträdande 

bedömningsmetoden. I diagrammet redogörs i hur stor utsträckning lärarna från båda 

kommunerna använder de två bedömningsmetoderna.  

 

 

Diagram 6: Slutresultat användning av bedömningsmetoderna 
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9. Diskussion  
I det här kapitlet diskuteras inledningsvis metodvalet för studien och metodvalets för-, och 

nackdelar vägs mot varandra. Därefter följer diskussion om reliabilitet och validitet samt 

reflektion om studiens resultat och slutligen ett förslag på vidare forskning.  

 

        9.1 Metoddiskussion  

Webbenkäten var anpassad så respondenterna kunde besvara enkäten på mindre skärmar 

till exempel telefoner, vilket kunde bidra till att antalet respondenter var högt eftersom de 

kunde besvara enkäten var och när som helst. En negativ aspekt med att använda 

webbenkäter är att enkäter kan ifyllas var och när som helst och det kan innebära att 

respondenterna besvarar enkäten i stökiga miljöer när de egentligen inte har tid eller när 

de är stressade, vilket kunde påverka resultatet negativt. En kvantitativ metod ger en bred 

överblick men tillika en rätt så ytlig överblick (Wenemark, 2017).  

Studiens urval påverkade resultatet i och med valet av fem skolor från vardera kommuner 

och därmed ingick inte alla skolor från kommunerna i studien. Ifall alla skolor skulle ha 

deltagit i studien skulle resultatet blivit mer säkerställt men på grund av tidsaspekten för 

studien gick det inte att förverkliga.  

I studien förekom ett externt bortfall eftersom enkäten skickades ut till 80 lärare och 75 

bevarade enkäten. Bortfallet var relativt litet, vilket kan ha berott på kontakten med 

lärarna och att de fick god information om studien. Påminnelser skickades ut till de som 

inte besvarat och det påverkade antalet respondenter positivt eftersom många svarade efter 

påminnelsen. Valet av öppna frågor inverkade positivt på att få svar på studiens syfte och 

forskningsfrågor eftersom öppna frågor tillförde relevant och användbar information om 

lärarnas bedömning (Wenemark, 2017) 

Resultatet för studien kan ha påverkats av att en del lärare kan använda någon form av 

bedömningsmetod utan att vara medveten om att den inkluderas i bedömningen.  

Samtidigt sett till uppsatsens forskningsfrågor så lyder de vilka bedömningsmetoder lärare 

själva anser sig använda. När det är lärare som självständigt svarar på enkäten svarar de 

enligt vilka bedömningsmetoder de själva anser sig använda.  

 

          9.1.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validiteten kan påverkas om respondenten har svårt att uppfatta frågorna, 

därför valdes att inte ta med begreppen summativ och formativ bedömning i och med 
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respondenternas olika förståelse och kunskap för begreppen och det kunde ha påverkat 

resultatet. För att i så stor utsträckning som möjligt förhindra missförstånd kring frågorna 

utformades enkätfrågorna noggrant och ytterligare kompletterande förklaringar ingick för 

att frågorna skulle vara tydliga. Pilotstudien gjordes i syfte att stärkta reliabiliteten och 

validiteten för undersökningen. En studie om bedömning kan ändra över tid, vilket 

minskar reliabiliteten, eftersom lärare till exempel kan gå kurser om bedömning och ändra 

sin bedömning och de skulle därefter svara annorlunda.  

 

          9.1.2 Reliabilitet och validitet för enkätfrågorna 

Lärarna svarade på sådant sätt att det framkom den kunskap och förståelse om deras 

bedömning som behövdes för att besvara syftet och forskningsfrågorna. I fråga 1 där 

lärarna fritt fick berätta om sin bedömning var tanken att lärarna skulle få uttrycka sig och 

skriva sina tankar om sin bedömning för att lättare kunna bilda sig en uppfattning om 

innehållet i enkäten. I efterhand var frågan egentligen inte så relevant eftersom lärarnas 

kommentarer belyste så många olika saker inom bedömning, vilket i sin tur medförde att 

jag inte kunde använda den informationen. 

 

Jag anser att forskningsfrågorna blev besvarade med utgångspunkt i att resultatet gav 

information om hur lärare bedömer elever, vilket är studiens syfte. Resultat gav även svar 

på vilken bedömningsmetod som är den vanligaste i respektive kommun. Från resultatet 

kunde det faktiskt urskiljas likheter och skillnader i vilka bedömningsmetoder lärarna i de 

båda kommunerna använder. Teorin om bedömning och lärande bedömning gav ett 

gynnsamt analysverktyg, att använda för att skilja mellan om lärares bedömning var 

summativ eller formativ. Ramverket för formativ bedömning gav däremot inte ett så 

tydligt resultat om bedömningsmetoden var summativ eller formativ, där kunde analysen 

ha varit mer fördjupad för att ge ett mer markant resultat. Ramverket för formativ 

bedömning åstadkom däremot resultat om huruvida lärare använder formativ bedömning i 

praktiken. Det här resulterade i sin tur svar på studiens forskningsfrågor om lärare 

använder formativ bedömning samt mer kunskap om lärares bedömningsmetoder, vilket 

var studiens syfte.  
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        9.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen är uppdelad i tre delar, ett diskussionsavsnitt för varje 

forskningsfråga. Diskussionen är uppbyggd på det sättet för tydlighetens skull och för att 

följa en röd tråd mellan resultatet och resultatdiskussionen.  

 

          9.2.1 Diskussion för vilka bedömningsmetoder lärare från kommunen i Sverige 

använder i matematik 

Lärarna är medvetna om de olika bedömningsmetoderna eftersom de tillämpar begreppen 

i sina kommentarer. Ungefär hälften av lärarna har själva kommenterat att de använder en 

formativ bedömning och lärarnas resonemang om begreppen stämmer överens med 

begreppsförklaringarna (se avsnitt 3). Lärares svar från enkäten pekar på att de använder 

mestadels formativ bedömning men med inslag av summativ bedömning. Majoriteten av 

lärarna svarade i enkäten att de fokuserar på processen i lärandet, vilket stämmer överens 

med att Lindström et.al (2011) skriver att det skett en förändring från produkt till process. 

En tänkbar orsak varför lärarna fokuserar på processen kan grunda sig i att de flesta 

lärarna svarade att de fokuserar på var eleven är nu, vart eleven är på väg och hur eleven 

ska komma vidare mot målen. Det är en process i elevers lärande enligt teorin lärande 

bedömning vilket i sin tur kan kopplas till att lärare använder formativ bedömning 

(Jönsson, 2012).  

En potentiell förklaring varför lärarna använder mest formativ bedömning men med inslag 

av summativ bedömning kan vara att formativ bedömning ger information på individnivå. 

Summativ bedömning behövs däremot för att elevers kunskaper ska kunna jämföras mot 

de uppställda målen och kriterierna (Hirsh & Lindberg, 2015).  

 

Ett flertal lärare ger återkoppling både på uppgifter och under tiden elever jobbar, vilket 

bidrar till en bedömning som stöder lärande enligt vad Skolverket (2013) skriver om 

återkoppling för ett fortsatt bra lärande. Några lärare kommenterat att ifall skriftliga 

kommentarer ges vid återkoppling ges varken betyg eller poäng (alla kommentarer finns i 

bilaga 4). Det här är i linje med vad forskningsresultaten pekar på, att elever bryr sig inte 

om kommentaren ifall de får en poäng och då blir informationen från kommentaren 

överflödig och därmed går eleverna miste om informationen om deras lärande (Black et. 

al, 2004; Volante et. al 2010; Lundahl, 2014).  
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Lärarna anser att de tolkar och analyserar den insamlade informationen från 

bedömningsaktiviteterna vanligen för formativt syfte men ibland även för summativt 

syfte. Det förklarar att de använder olika bedömningsmetoder, både summativ och 

formativ, samt varierande bedömningsaktiviteter vilket kan kopplas ihop med Björklund 

& Greveholms (2014) komponenter för bedömning. Komponenten bedömningssituation 

samt tolkning och analys, handlar om hur läraren analyserar den insamlade informationen 

från bedömningstillfället. I sin tur leder det till antingen en summativ eller formativ 

bedömning eftersom beroende på hur lärare använder informationen, är olika beroende på 

vilken bedömningsmetod det är.  

Slutsatsen är att lärare använder formativ bedömning och lärares bedömning är i linje 

med vad forskningresultat skriver, nämligen att det skett en förändring från fokus på 

produkt till process och att lärare har en röd tråd i sin bedömning 

 

         9.2.2 Diskussion för vilka bedömningsmetoder lärare anser sig använda i matematik, 

i den finlandssvenska kommunen 

Lärarna använder i huvudsak summativ bedömning vilket kan kopplas ihop med 

forskningsresultat om att det formativa perspektivet på bedömning brister på grund av att 

många lärare huvudsakligen arbetar med summativ bedömning, vilket resultatet också 

blev för den här studien (Crooks, 1988; Volante et.al, 2010). Lärarna har kommenterat att 

prov används mest för insamling av information från samtliga elever och till viss del för 

lärande, vilket är i linje med vad Nyström & Palm (2011) skriver om syften med prov. 

Förändringen från fokus på produkt till fokus på processen i lärandet, stämmer inte helt 

överens med lärares bedömning (Lindström et.al, 2011). En eventuell orsak till varför 

lärare fokuserar på produkten kan kopplas till summativ bedömning för teorin lärande 

bedömning där läraren fokuserar på vart eleven ska och var eleven befinner sig 

kunskapsmässigt just nu (Jönsson, 2012). Lärarna fokuserar därmed inte på hur elever ska 

komma vidare, som är processen i lärandet till målet. En annan möjlig orsak kan vara att 

många lärare anser prov vara en bedömningsaktivitet som tidsmässigt går relativt snabbt, i 

likhet med vad Nyström & Palm (2001) skriver om fördelar med prov. Ytterligare en till 

möjlighet varför lärarna använder summativa prov kan vara att det känns tryggt för att de 

har använt sådana prov i flera år.  
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Nyckelstrategi 1 är att lärare samtalar om bedömning och mål med eleverna och från 

studiens resultat framgår att lärarna samtalar om bedömning ofta eller ibland men alla gör 

det inte vid varje nytt moment. För de lärarna som inte så ofta samtalar med eleverna om 

bedömning och mål kan målen bli i skymundan, vilket Jönsson (2010) bekräftar. 

Nyckelstrategi 4 som är kamratbedömning är något som lärarna inte heller använder 

särskilt ofta, för lärarna anser att det är de själva som ska utföra bedömningen och 

ansvaret för bedömningen ska inte läggas på eleverna. En möjlig anledning till den 

känslan kan vara att den egna kontrollen upplevs försvagas samt att det är ovant att inte 

läraren gör allt, enligt vad Jönsson (2010) skriver. Det betyder att kritiken som 

förekommer mot formativ bedömning faktiskt upplevs av lärarna. Ett flertal av lärarna 

kommenterade att det behöver vara tryggt i klassrummet vid tillämpning av 

kamratbedömning, vilket har påverkat att de inte använder kamratbedömning. Ett skäl till 

den känslan kan möjligtvis kopplas till att forskning belyser att klassrumsklimatet är en 

grundläggande förutsättning för att kamratbedömning ska fungera (Hattie & Timperley, 

2007; Young & Kim, 2010).  

 

I inledningen ställdes frågan om Finlands goda resultat i de internationella 

kunskapsmätningarna kan relateras till lärares bedömning? Ett möjligt svar på den frågan, 

med utgångspunkt i den här studien, är att lärare ofta använder prov och förhör som 

bedömningsaktivitet. Prov samt förhör som bedömningsaktivitet innebär att eleverna kan 

vara erfarna provskrivare och kan därmed eventuellt vara mer vana och avslappnade under 

mätningstillfällen, vilket kan påverka deras resultat positivt. En annan eventuell orsak som 

kan kopplas ihop med användningen av prov är att eleverna kan ha erfarenheter av att 

prestera under en utsatt tid, vilket eleverna även behöver kunna under de internationella 

mätningstillfällena.  

 

Slutligen visar ovanstående resultat att lärare variera sina bedömningsaktiviteter men de 

har inte följt med i förändringen från produkt till process, resultatet stämmer däremot 

överens med forskningresultat att formativ bedömning används mer sällan än den 

summativa bedömningen. Formativ bedömning används delvist men lärare uttrycker en 

vilja att lägga ner mer tid på den bedömningsmetoden.  
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          9.2.3 Diskussion för vilka likheter och skillnader som förekommer i 

bedömningsmetoderna mellan de två kommunerna? 

Resultatet från de totalt 75 svaren är att i kommunen i Sverige är formativ bedömning 

vanligare med några inslag av summativ bedömning och i den finlandssvenska kommunen 

är det tvärtom summativ bedömning som är den vanligare bedömningsmetoden men 

formativ förekommer också.  

Som tidigare nämnts (Lundahl, 2014) behöver inte bedömningsmetoderna utesluta 

varandra utan kan istället komplettera varandra, vilket är fallet för flera av lärarna i båda 

kommunerna. Majoriteten av lärarna använder nämligen i huvudsak en bedömningsmetod 

och med inslag av den andra bedömningsmetoden. Som tidigare nämnts är mina 

erfarenheter från VFU- perioder att lärare använder summativ bedömning men det 

används mer i de finlandssvenska skolorna, vilket resultatet också är för den här studien. 

En orsak som möjligtvis kan förklarar varför lärare använder båda bedömningsmetoderna 

eller endast ena är, för att vid summativa och formativa bedömning förekommer två olika 

system för bedömning och de behöver fungera i relation till varandra (Hirsh & Lindberg, 

2015). En del lärare kan ha ett fungerande system i användningen mellan summativ och 

formativ bedömning medan andra lärare däremot inte kan ha fått ihop relationen mellan 

de två bedömningsmetoderna och använder sig därför enbart av den ena. 

 

Lärarna uttrycker tidsaspekten som en kritik mot formativ bedömning, vilket överens 

stämmer med Bennett (2011). Lärarna kommenterar att de bland annat vill ägna mer tid åt 

att diskutera bedömning och mål för undervisningen tillsammans med eleverna men tiden 

räcker inte alltid till. Det här är en likhet mellan de båda kommunerna för över hälften av 

lärarna har kommenterat att tidsaspekten är ett hinder för formativ bedömning, det 

överensstämmer med vad Sadler (1989) skriver att formativ bedömning är mer 

tidskrävande än summativ bedömning. Däremot lägger lärarna ner tid för att planera vilka 

olika bedömningsaktivitet de ska använda, vilket är viktigt så alla elever får möjlighet att 

visa sina kunskaper. Lärarna anser sig variera sina bedömningsaktiviteter beroende på 

vilken sorts kunskap det är som ska bedömas, vilket kan kopplas till vad Forsberg & 

Lindberg (2010), Atjonen (2007) och Pettersson (2017) skriver att bedömningen ska vara 

varierande och spegla innehållet i undervisningen.  
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Den vanligaste bedömningsaktiviteten i skolan är det kontinuerligt pågående samtalet och 

några andra mycket vanliga bedömningsaktiviteter är läxor, prov samt muntliga eller 

skriftliga förhör (Forsberg & Lindberg, 2010). För lärare från kommunen i Sverige 

stämmer resultatet för den här studien överens om att diskussion är en av de mest 

vanligaste bedömningsaktiviteterna och förhör är också relativt vanliga. Prov och läxor 

som bedömning förekommer men är inte en av de vanligaste. För den finlandssvenska 

kommunen stämmer resultatet överens med forskning men är tvärtom mot kommunen i 

Sverige. De tre vanligaste bedömningssätten i den finlandssvenska kommunen är prov, 

förhör och läxor, vilket även stämmer överens med det Uljens (u.å.) skrev att i finländska 

skolor används prov flitigt vid bedömning. Det kontinuerliga samtalet är däremot inte en 

av de vanligaste bedömningsaktiviteterna och är därmed inte i linje med forskningen. En 

eventuell orsak till varför lärarna använder prov och förhör kan vara att det är behäftad i 

bedömning för matematik (Lunde, 2010). En annan möjlig orsak är att prov ger 

information om samtliga elevers kunskap och uppfyller det som ska finnas med i 

bedömningen, vilket Nyström & Palm, 2001, skriver om.  

 

      9.3 Förslag på vidare forskning om bedömning 

Förslag på vidare forskning om bedömning kunde vara att fortsätta studien ur ett 

lärarperspektiv men undersöka om lärare använder sig av samma bedömningsaktiviteter 

och metoder i alla ämnen eller om lärare varierar dem beroende på vilket ämne elever ska 

bedömas i. Det kunde vara intressant eftersom forskningresultat antyder att bedömning i 

matematik ofta kan vara summativ och elevers kunskaper bedöms med prov (Black et.al, 

2003). I många lärarhandledningar i matematik förekommer färdiga prov att kopiera och 

ge till elever men hur gör lärarna i andra ämnen än matematik eftersom det inte i lika stor 

utsträckning förekommer färdigt material i andra lärarhandledningar som i matematik?  
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Bilagor 
Bilaga 1-Tillståndsbrev 
 

Anhållan om tillstånd för enkätstudie 

 
Jag anhåller härmed om tillstånd att utföra en enkätundersökning för mitt examensarbete. 

Uppsatsen handlar om lärares bedömningsmetoder inom matematik, en jämförelse mellan lärare i 

en kommun i Sverige och en finlandsvenskkommun i Finland.  

 

Studien är ur ett lärarperspektiv för de lärare som undervisar och bedömer i matematik i någon av 

årskurserna 4 – 6. Undersökningen utgår från webbaserad enkätundersökning i syfte att få svar på 

frågor om bedömning i matematik. Att delta beräknas ta ungefär 10 till 15 minuter.  

 

Att delta i enkäten är självklart anonymt. Undersökningen utförs och materialet behandlar så att 

anonymitet garanteras. Varken lärarnas namn eller skolans namn kommer att framgå i min 

uppsats, endast om lärarna undervisar i Finland eller Sverige kommer att framgå. Svaren på 

enkäten kommer bara att användas i syfte till denna studie. Undersökningens utförande och 

resultat kommer att redogöras i min uppsats som kommer att finnas på diva-portal.org  

 

Svar på anhållan kan skickas som svar på detta e-mejl!  

 

Tack på förhand!  

Med vänliga hälsningar Elin Herrmans 

Umeå 10.01.2018 

Elin Herrmans 

Umeå universitet; Examensarbete för grundlärarexamen 

e-mejl:  

 
 

Bilaga 2-Informationsbrevet 
 

Informationsbrev för att besvara enkäten 
Hej! 

Jag har fått tillstånd från er rektor för deltagande i min enkätstudie. I det här mailet bifogar jag en 

länk till enkäten. Klicka på länken nedan för att börja besvara enkäten och det beräknas ta ca 10 - 

15 minuter att besvara. 

 

Min avhandling handlar om vilka bedömningsmetoder lärare använder för att bedöma elever i 

matematik. Genom att delta kan ni som lärare få en inblick och möjligtvis lite nya tankar om 

bedömning. 

Inför besvarande av enkäten; 

1. Det är självklart anonymt att delta. I bakgrunden kommer du skriva ditt namn men det 

kommer inte framgå i studien utan är endast till för att jag ska veta vem som svarat. 

2. Kom ihåg att enbart besvara frågorna utifrån din bedömning i matematik. 

3. När du besvarat samtliga frågor, kom ihåg att klicka på ”Skicka in” längst ner så jag får 

ditt svar.  

Är det något du funderar? Ta i sådana fall kontakt med mig! 

Tack på förhand för ditt deltagande, det betyder mycket för mig och till min uppsats! 

 

Kontaktuppgifter 

Mvh Elin Herrmans 
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Bilaga 3-Enkäten 
 
1.Berätta om din bedömning? (öppen fråga) 
2.När bedömer du/ samlar in information från eleverna?  
(Kommentar; Välj det som är vanligast för din bedömning) 

-I mitten av ett arbetsområde 
-I slutet av ett arbetsområde 
-Under hela arbetsområdet, som en process 

3.Vad är syftet med din bedömning?  
(Kommentar; Du kan välja flera alternativ) 

- Att ge betyg 
- Att ge poäng 
- Få information om hur elever ligger till kunskapsmässigt just nu 
- Hjälpa eleverna framåt i sin utveckling 
- Forma din undervisning 

4.Vad fokuserar du på i din bedömning? 
- Allmän kunskap 
- Avgränsningar och detaljer i kunskapen 

5.Bedömer du eleverna med fokus på; 
(Kommentar; Du kan välja flera alternativ) 

- Vilka mål som eleverna ska uppnå, målsättningar inom ämnesområdet  
- Var eleven befinner sig kunskapsmässigt just nu 
- Hur eleven ska komma vidare och utvecklas mer? 

6.Hur samlar du in information från eleverna, hur du bedömer eleverna?  
(Kommentar; Du kan välja flera alternativ) 

- Under tiden eleverna jobbar 
- Läxor 
- Pararbete 
- Grupparbete 
- Frågor 
- Diskussioner 
- Utgångspass 
- Förhör, muntliga 
- Förhör, skriftliga 
- Prov 
- Inlämningar 
- Något annat? 

7.Varför använder du dig av just de bedömningsmetoder som du besvarade i 
frågan ovanför, fråga 7? (öppen fråga) 
8. Hur använder du den information du får in från de bedömningstillfällen du 
kryssade i på fråga 7? (Förklara för varje bedömningsaktivitet du kryssade i. Du kan ta 
hjälp av svarsalternativen för fråga 3) 
9.Samtalar du med eleverna om bedömning? (Kommentar; svarsalternativ är hur ofta 
det görs inom 5 skoldagar) 

- Aldrig 
- Mycket sällan 
- Ibland 
- Ja, ofta 

10.Kommentera hur du samtalar med eleverna om bedömning! (öppen fråga) 
11.Samtalar du med eleverna om vilka mål det är eleverna skall uppnå? 
(Kommentar; svarsalternativen är för hur ofta det görs inom 5 skoldagar) 

-Aldrig 
-Mycket sällan 
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-Ibland 
-Ja, ofta 

12.Kommentera hur du samtalar med eleverna om målen? (öppen fråga) 
13.Ger du återkoppling till elevernas arbeten såsom prov, förhör, inlämningar?  

(Kommentar; Återkoppling är respons, till exempel en kommentar. Poäng eller rätt 
/ fel räknas inte i denna fråga som en återkoppling. Svarsalternativen är för hur 
ofta det görs inom 5 skoldagar) 
-Aldrig 
-Mycket sällan 
-Ibland 
-Ja, ofta 

14.Kommentera hur du ger återkoppling till elevernas arbeten? (öppen fråga) 
15.Ger du återkoppling till eleverna under tiden de jobbar?  
(Kommentar; Återkoppling är till exempel en kommentar om hur eleven jobbar, vad 
eleven gjort bra, vad eleven behöver öva mer på. Tiden för svarsalternativen är för hur 
ofta det görs inom 5 skoldagar) 

-Nej 
-Vid fåtal tillfällen, skriftlig återkoppling 
-Vid fåtal tillfällen, muntlig återkoppling 
-Ja ofta, skriftlig återkoppling 
-Ja ofta, muntlig återkoppling 

16. Kommentera hur du ger återkoppling när eleverna jobbar? (öppen fråga) 
17.Jobbar eleverna tillsammans, i par eller grupp, för att lära av varandra? 
(Kommentar: svarsalternativen är för hur ofta det görs inom 5 skoldagar) 
         -Aldrig 
         -Sällan 
         -Ibland 
          -Ja, ofta 
18. Kommentera hur eleverna jobbar tillsammans? (öppen fråga) 
19.Jobbar eleverna tillsammans för att bedöma till exempel varandras läxor, 
arbeten, uppgifter? (Kommentar; Svarsalternativ är för hur ofta det görs inom 5 
skoldagar) 
            -Nej 
            -Mycket sällan 
            -Ibland/ vid fåtal gånger 
            -Ja, ofta 
20. Kommentera hur eleverna bedömer varandras läxor, arbeten, uppgifter?? 
(öppen fråga) 
21. Ges det tid för att eleverna själv får reflektera över sitt lärande?  
(Kommentar; Till exempel vad eleven är bra på, mindre bra på och behöver öva samt 
utvecklas mer i. Svarsalternativen är för hur ofta det görs inom 5 skoldagar)  

- Aldrig 
- Mycket sällan 
- Ibland 
- Ja, ofta 
- Kommentar 

 
Bakgrundsfrågor;  

 Namn: 

 Vilket land undervisar du i: 

            -Sverige 
            -Finland 

 Vilken/vilka årskurser undervisar du i matematik? (Skriv alla om du undervisar 
matematik i flera årskurser)      
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Bilaga 4-Kommentarer från öppna frågorna 
 

Öppna frågor, 

kommentarer 

Kommunen i Sverige Finlandssvenska 

kommunen 

Fråga 1; berätta om din 

bedömning 

-Eleverna få möjlighet att visa 

vad de kan och vad de behöver 

träna mer på 

-Bedöma regelbundet, elevens 

arbete, diskussioner, 

utvärderingar och aktivitet. 

-Bedömer formativt när 

eleverna arbetar på lektionerna 

samt några gånger/ termin 

summativt från t. ex 

bedömningsstöd  

-Använda mycket formativ 

bedömning 

-försöker göra bedömningen 

till en vardaglig aktivitet  

 

 

-Utgår från aktivitet under 

lektionerna, läxor och prov! 

-Prov efter varje avsnitt, blir 3 

- 4 prov/ termin 

-Enligt läromedlet, läroplan 

-Bedömer ofta med skriftliga 

prov och hur de jobbat på 

lektionen 

-Använder olika aktivitet för 

att bedöma på olika sätt 

-Långt används materialet som 

ingår i matematikboken och 

kompletterar med lite eget 

 

Fråga 7; Varför använder 

du just de 

bedömningsaktiviteterna 

som du valde i fråga 6? 

- Jag följer kontinuerligt med 

hur eleven tar till sig det nya 

stoffet och det påverkar hur jag 

lägger upp följande lektion. 

- Kontinuerligt t.ex. med mini 

White board, signalsystem 

eller exitpass för att ta reda på 

hur jag ska gå vidare med var 

och en. 

- Pararbete, grupparbete och 

diskussioner - för att de ska få 

möjlighet att kommunicera och 

resonera om matematik. 

- Vill inte lägga så stor vikt vid 

prov och bedömning  

-Vid bedömning bör det göras 

det på ett sätt som kan anses 

vara rättvist, bör ha något som 

man går efter! 

-Skriftliga prov är vanligast. 

- Målet är att få en mångsidig 

bedömning. 

- Kontinuerligt under elevens 

arbete. jag använder den 

metoden eftersom jag vill att 

alla elever hänger med och 

uppfattar det vi lär oss. 

- Prov är lätt och snabbt att få 

reda på vad eleverna kan och 

hur de lärt sig stoffet. 

Fråga 8; Hur använder du 

den information du får 

från 

bedömningsaktiviteterna 

(från fråga 6)? 

-Det är av största vikt att jag 

formar undervisningen så att 

de flesta kan utvecklas. 

-Mestadels av bedömningen 

används i formativt syfte. 

-Använder formativa verktyg 

såsom exitpass och mini White 

boards. 

-En del av bedömningen 

används summativt för att 

dokumentera.  

-För att få in information från 

-Skriftliga förhör och prov: 

Summativ bedömning. 

-Informationen av eleverna är 

mest av summativ karaktär. 

-När eleverna jobbar bedöms 

de ibland formativt eftersom 

det inte är något nerskrivet. 

-Samla in information från 

elever.  

-Prov för att det är ett ”enkelt” 

sätt att få information från alla 

elever. 
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eleverna och kunna hjälpa dem 

vidare.  

 

Fråga 10; Kommentera 

hur du samtalar med 

eleverna om bedömning? 

-Skulle gärna tala om det mer 

men det är frågan om tiden, det 

hinns inte med allt jag skulle 

vilja hinna med.  

- Viktigt att de vet vad jag ser 

på. 

-För att de ska kunna påverka 

sina egna resultat är det viktigt 

att de förstår olika kvaliteter 

som bedöms.  

-Vi pratar tillsammans om 

varför vi lär oss något och för 

vem vi lär oss det.  

-Eleverna har rätt att veta vad 

som utvärderas, att det inte 

bara handlar om de skriftliga 

proven. 

- De bör känna till vad jag ser 

på och vad som är viktigt att 

kunna. 

-Samtalar om målen och 

varför vi har prov 

- Tidsbrist 

-Borde lägga ner mer tid på 

det, blir för mycket fokus på 

vad vi ska göra.  

 

Fråga 12; Kommentera 

hur samtalar med eleverna 

om målen? 

-Tiden gör att det inte alltid 

hinns med att tala om målen i 

den utsträckning jag skulle 

vilja tala om målen. 

- Det är motiverande för eleven 

att ha en tydlig målbild och 

förståelse för vad som 

förväntas av hen. 

- I de högre klasserna väcks 

ofta frågan vad de har för nytta 

av det här och ger en spontan 

diskussion av 

vardagsmatematik och logiskt 

tänkande. 

-För att de ska äga sitt lärande 

- Både vad målet är och vad de 

kan ha för nytta av att kunna 

det vi ska arbeta med. 

-Tidsbristen är också här en 

orsak varför det inte talas 

tillräckligt om målen 

- Om jag berättar varför vi ska 

arbeta med något så blir de 

mer motiverade när de förstår 

anledningen. 

- Berättar vad de behöver 

kunna efter avslutat avsnitt. 

-Det är ett utvecklingsområde; 

blir vi stressade, motiverade, 

förvirrade eller vad av målen? 

- Så att de vet varför vi jobbar 

med just det här. 

Fråga 14; Kommentera 

hur du ger återkoppling 

till elevernas arbeten? 

- För att uppgifterna ska vara 

meningsfulla behöver de få 

återkoppling, så att eleverna 

kan lära av misstagen eller 

bekräftas och stärkas av 

framstegen. 

-Ger positiv förstärkning, tips 

och förbättringsförslag  

-Ger återkoppling om de gjort 

bra ifrån sig såsom kommit 

igång med uppgiften, gjort rätt 

eller har räknefel 

-Så att eleverna ska ta sina 

uppgifter på allvar och alltid 

- Det borde jag bli bättre på. 

Det skulle säkert uppskattas av 

eleverna och föräldrarna. 

- Svårt att finna tid till det. 

Något som jag borde bli bättre 

på men är svårt att få till. 

-Kommenterar vad eleverna 

gjort rätt och vad som gått fel 

-Ger ibland kommentarer över 

hur de kan göra nästa gång för 

att få uppgiften rätt 

-Ger ibland muntlig och ibland 

skriftlig kommentar, beroende 

på uppgiften 
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göra sitt bästa. 

- För att hjälpa eleverna att 

kunna nå nästa steg i sitt 

lärande. 

-Ger jag ger kommentarer ger 

jag endast det och inget poäng 

för då blir poängen tyvärr 

viktigare för eleverna. 

-Mestadels positiva 

kommentarer eftersom det 

alltid känns roligt att ge och att 

få 

-Ibland både kommentar och 

poäng, ibland 1 av dem 

Fråga 16; Kommentera 

hur du ger återkoppling 

när eleverna jobbar? 

- Jag tycker att det är viktigt 

med direkt muntlig feedback. 

- Ger återkoppling genom att 

berätta hur det går för eleven, 

de behöver det för att utvecklas 

-Kommentarer över vad som är 

rätt och vad eleven behöver 

träna på, så att eleverna ska bli 

sedda 

- Jag ger återkoppling muntligt 

genast de gjort något bra för 

uppmuntra och ge dem bättre 

självkänsla. 

-Ger återkoppling under tiden 

eleverna jobbar för att de ska 

veta hur det går för dem och 

för att kunna hjälpa om det är 

något som gått fel 

-Kommentarer om vad som är 

rätt och vad eleven behöver 

göra om och rätt så att eleven 

lär sig och kan fortsätta med 

nya uppgifter 

-Berättar hur det går för 

eleverna för de behöver och 

vill ha återkoppling. 

Fråga 18; Kommentera 

hur eleverna jobbar 

tillsammans? 

-Ja eleverna har t.ex. jobbat 

tillsammans och gjort 

undervisningsfilmer. 

-Vid 

problemslösningsuppgifter 

jobbar eleverna ofta 

tillsammans  

-Vi har ganska ofta spel eller 

kluringar med i undervisningen 

där eleverna jobbar i par eller 

grupp  

-De jobbar tillsammans för att 

lära av varandra 

-Ibland jobbar de tillsammans 

med att lösa uppgifter i boken, 

för att eleverna tycker det är 

roligt att jobba tillsammans 

-Skulle vilja lägga mer tid på 

arbete tillsammans men 

elevgrupperna tillåter inte 

alltid det eftersom de är på så 

olika nivåer i matematik.  

-Vid matematikspel jobbar 

eleverna i små grupper eller i 

par 

 -Ganska ofta enligt EPA; 

enskilt, par och alla 

- Eleverna gör även en del 

uppgifter muntligt med 

varandra i par efter genomgång 

av ett moment. Då kan de sätta 

ord på sina kunskaper när de 

förklarar för någon annan. En 

annan elev kan samtidigt få en 

extra genomgång av något den 

tyckte var svårt. 

-Ibland jobbar eleverna 

tillsammans eftersom de kan 

lära av varandra. 

-I små grupper eller i par med 

samarbetsövningar, är alltid 

bra för det sociala samspelet. 

Fråga 20; Kommentera 

hur eleverna bedömer 

varandra? 

-Nej, inte i min nuvarande 

klass men de kan få göra så när 

de blir något år äldre. 

-Vid genomgång av läxor  

- Ibland, ex vid tabellförhör 

eller läxkontroll. 

-Har inte vågat göra det i 

matematiken för det behövs en 
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- Inte så ofta. Här kommer bl.a 

tidsaspekten in och styr. Det 

tar tid. Dessutom är det svårare 

att bedöma varandras arbeten. 

-Eleverna får resonera 

tillsammans som delvist 

handlar om kamratbedömning. 

stor trygghet eftersom 

eleverna är så olika 

-Om eleverna jobbar 

tillsammans kan de också 

kontrollera och bedöma att de 

gjort rätt tillsammans  

-Tycker att bedömningen ska 

vara mitt ansvar så vill därför 

inte lägga ut det på eleverna. 
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