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Sammanfattning 

Formativ bedömning är den process där bedömningar används för att fatta beslut och forma 

undervisningen. Att som lärare använda formativ bedömning i praktiken har visat sig ha goda 

effekter på elevers lärande och resultat. Syftet med studien är att få fördjupad förståelse för 

elevers erfarenheter av de metoder som används inom formativ bedömning och elevernas 

förmåga att uppfatta och värdera sitt eget lärande i matematikundervisningen. Jag vill 

undersöka vilka elevernas erfarenheter är av metoderna som baseras på de nyckelstrategier 

som finns inom formativ bedömning samt jämföra om det är någon skillnad på grupper som 

arbetat med lärare som utbildats i formativ bedömning och de elever som inte arbetat med en 

lärare som har fått samma utbildning inom formativ bedömning. För att göra detta kommer 

jag använda mig av en enkätundersökning. Resultaten i min undersökning visade att elever 

som undervisas av lärare med utbildning i formativ bedömning har större erfarenhet av 

metoderna inom nyckelstrategierna. Resultaten visade också att dessa elever i större 

utsträckning kunde värdera sitt lärande och undervisningen på ett sätt som gynnar deras 

utveckling.  

 

Nyckelord: nyckelstrategi, lärandeprocesser, feedback, lärandemål 
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1. Inledning 
Under mina år på lärarutbildningen har jag många gånger fått höra att när jag planerar min 

undervisning måste ta reda på elevernas förkunskaper och intressen. Inte bara för att så många 

elever som möjligt ska kunna lära av undervisningen, utan också för att det också står i vår 

skollag (SFS 2010:800; kap 3 4 §, kap 4 3 §) och i vår nuvarande läroplan, Lgr11 (Skolverket, 

2011). 

 

När jag första gången kom i kontakt med termen ”formativ bedömning” och förstod att det 

handlade om att forma undervisningen efter eleverna, tänkte jag att det har jag ju gjort under 

mina VFU-perioder under hela min utbildning. Innan jag har börjat med ett arbetsområde 

kollar jag vad de kan om det, kanske med en gemensam genomgång i klassen med en mind 

map på tavlan för att sedan utifrån vad de sa planera undervisningen. Efter arbetsområdet 

kollade jag sedan upp vad de hade lärt sig och försökte analysera vad som har fungerat och 

vad som kanske inte har gjort det. Men när jag började läsa på om formativ bedömning och 

formativ klassrumspraktik och de metoder som utvecklats förstod jag att formativ bedömning 

var något annat än vad jag först trott. Jag var tidigare av uppfattningen att formativ 

bedömning var relaterad till ett läroplansdidaktiskt perspektiv; att om eleverna är svaga inom 

exempelvis subtraktion, planerar jag lektioner där de får träna på det eftersom det står i 

läroplanen. Vad jag då inte har tagit med i analysen kan då vara “Varför är de svaga i 

subtraktion?” “Vilka metoder har använts? Vilka metoder ska användas nu?” I formativ 

bedömning är det processen som är i fokus, där alla bedömningar som görs ska användas till 

att förändra undervisningen och fatta nya beslut. När bedömningen är formativ ses den som en 

del i lärandeprocessen och är integrerad med elevens arbete. På så sätt kan den visa elevens 

styrkor, svagheter och möta behov. (Nationalencyklopedin, den 4 december 2013) 

Arbete med formativ bedömning har visat sig ha goda effekter på elevprestationer  

jämfört med dem som inte använder dessa metoder och har detta arbetssätt (Wiliam, 2013). 

Studier har bland annat visat att elevers inlärningstakt ökar, ökat självförtroende och ökad 

självkänsla bland eleverna, det sker en ökning av elevers lärande och de får en ökad 

motivation för sina studier (Lundahl, 2011; Wiliam, 2013). De goda effekter som Wiliam och 

Lundahl presenterar har gjort att jag vill undersöka detta ytterligare. Det jag vill ta reda på i 

min studie är hur elevers erfarenheter och uppfattningar om formativ bedömning ser ut. Jag 

vill ta reda på vilka likheter och skillnader som finns bland elever som har lärare som fått 

utbildning i formativ bedömning med elever vars lärare inte genomgått en sådan utbildning.  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras viktiga begrepp som ingår i uppsatsen. Jag kommer att förklara den 

historiska utveckling som skett i Sverige och internationellt som förändrat kunskapssynen och 

synen på bedömning som har lett in på formativ bedömning. Jag kommer vidare förklara vad 

de olika nyckelstrategierna inom formativ bedömning innebär.  

 

2.1 Bedömning 

Enligt Nationalencyklopedin är bedömning “insamling av information om en individs 

kunskapsutveckling och tolkning av denna” (Hämtad den 4 december 2013) och att det 

används för att kartlägga och synliggöra kunskaper. Skolverket (2011) skriver i 

”Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och möjligheter” att 

“Bedömningen av elevprestationer tar sin utgångspunkt i elevens arbetsprestation.” (sid 6). 

Syftet med bedömning i skolan är också enligt Skolverket (2011) att kartlägga och värdera 

elevens kunskaper, ge feedback för lärande, synliggöra elevens praktiska kunskaper och 

utvärdera undervisningen. 

 

Black (2003) menar att bedömning är något som sker hela tiden genom interaktion mellan 

elev- lärare, elev- elev och lärare- elev och inte endast genom prov och redovisningstillfällen. 

Forskning om kunskapsbedömning har inom Sverige och internationellt sedan mitten av 

1980-talet gjort teoretiska vändningar med nya sätt att se på kunskap och bedömning (Korp, 

2003). Black och Wiliam (1998) menar också att fokus har flyttats mot samspelet mellan 

bedömning och klassrumsundervisningen och bort från bedömning som endast testar 

elevernas konkreta kunskaper. Man kan säga att skolan idag har gått från provkultur till en 

bedömningskultur (Korp, 2003; Lundahl, 2011). I en forskningsöversikt om 

kunskapsbedömning (Korp, 2003) omnämns de största förändringarna från mitten av 1980-

talet som följande: 

 Behaviorismen som grund för inlärning har övergått till metakognitiva och 

sociokulturella lärandeteorier. En tyngdpunkt i dessa teorier är lärande sker genom 

anknytning till elevers förförståelse, erfarenheter och attityder. 

 Intelligens ses nu som flerdimensionellt och är ett resultat av biologiska 

förutsättningar och erfarenheter, istället för att ses som någonting medfött, 

oföränderlig och endimensionell. 
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 Bedömningsforskningen har expanderat mot nya discipliner, som exempelvis 

kunskapssociologi och utbildningshistoria och därav gett mindre plats åt forskning om 

test- och inlärningsteori. 

 Intresset för provs pedagogiska syfte har ökat medan provens mättekniska egenskaper 

har minskat. Intresset för elevens lärande som “kompetens” har ökat. 

 

Nationalencykoklopedin skriver följande om den svenska bedömningskulturen: “Inom svensk 

utbildning har en förskjutning skett från bedömning av faktakunskaper och färdigheter mot en 

bedömning som även innefattar förståelse, förtrogenhet och förmågor som kritiskt tänkande 

och problemlösning” (Hämtad den 4 december 2013). Varför denna förändring inom 

kunskapssynen har förändrats både i Sverige och även internationellt förklarar Korp (2003) att 

det fanns ett ökat behov av att hitta nya metoder för att styrka elever, då främst de 

svagpresterande, att bli motiverade att gå i skolan, då de annars riskerade arbetslöshet och 

riskerade ett liv “utanför samhället” (sid. 43). En annan faktor var att elevers resultat var ett 

mått på skolans effektivitet, så nya vägar behövde hittas för att öka elevers motivation 

(Lundahl, 2011). Men Wiliam (2013) menar att reformförsök där fokus har legat på skolornas 

struktur, ledning, och läroplaner för att öka elevers prestationer, hittills har varit ineffektiva. 

Han menar att endast förändringar i läroplaner inte behöver leda till förbättrade 

lassrumssituationer och hävdar att “En dålig plan med bra undervisning kommer alltid att ge 

eleverna en bättre erfarenhet än en bra plan med dålig undervisning” (Wiliam, 2003, sid 28).  

 

2.1.1 Formativ bedömning 

Kunskapssynen på lärande och undervisning har alltså förändrats i Sverige och internationellt 

vilket har lett till nya krav på kunskapsbedömningar i skolorna (Lundahl, 2011). Bedömningar 

av elevers kunskaper har alltid gjorts av lärare, men en av de första som delade upp 

bedömningens syften i två olika typer gjordes av Scriven (1967) som beskrev dessa två typer 

som summativ och formativ bedömning. Bägge dessa ska bedöma elever, men har olika, 

särskilda syften. Wiliam (2013) definierar formativ bedömning på följande sätt: 

 

“Bedömning fungerar formativt när bevis för elevens prestationer tas fram, tolkas 

och används av lärare, elever eller deras kamrater för att besluta om nästa steg i 

undervisningen som förmodligen blir bättre, eller bättre grundade, än de beslut 

de skulle ha fattat om bevis inte funnits.” (sid. 59) 
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Korp (2003) skriver att formativ bedömning har ett pedagogiskt syfte där processen står i 

fokus, där syftet är att förbättra det som studeras, medan att summativa bedömningar alltid 

står i relation till kriterier, och syftet är att ge en säker och sammanfattande bild över elevens 

kunskaper.  

 

Summativ bedömning ska resultera i någon form av omdöme om något fenomen som 

studerats där produkten står i fokus och är kopplad till en rankning av elevers prestationer 

(Black och Wiliam, 1996; Korp, 2003). All bedömning kan därför vara summativ, medan bara 

några bedömningssätt har kapacitet att fylla formativa syften.  

 

I Hatties undersökning (2013) av 900 metaanalyser som innefattade ca 240 miljoner elever 

om vilken praktik som fungerar i skolan finns likheter med den praktik som formativ 

bedömnng innebär. Hattie benämner inte detta som formativ bedömning, utan som “Sex 

vägvisare mot högsta kvalitet inom utbildning”. Dessa vägvisare är följande:  

 

1. Lärare är de starkaste påverkansfaktorerna på lärande. 

2. Lärare måste vara instruktiva, påverkande, omtänksamma, aktivt och passionerat 

engagerade i undervisning och lärande. 

3. Lärare måste vara medvetna om vad varenda elev i klassen tänker och kan för att 

skapa meningsfulla upplevelser som bakgrund av detta. De måste ha goda kunskaper 

om sitt ämne för att kunna erbjuda meningsfull återkoppling till stöd för elevens 

progression genom kursplanens olika nivåer. 

4. Lärare och elever måste kunna lärandemålen och kriterierna för måluppfyllelse för 

lektionerna, veta hur väl samtliga elever uppnår dessa kriterier och veta vad som är 

nästa steg i ljuset av skillnaden mellan elevers nuvarande kunskap och kriterierna för 

måluppfyllelsen, det vill säga “Vart är du på väg?”, “Hur ska du komma dit?”, och 

“Vad är nästa steg?” 

5. Lärare måste röra sig från de enskilda idéerna till mångfalden av idéer, relatera till 

dessa och sedan lägga fram dem så att eleverna kan konstruera och rekonstruera 

kunskap och idéer. Det är inte kunskapen eller idéerna utan elevens konstruktion av 

denna kunskap och dessa idéer som är det viktiga. 

6. Skolledare och lärare måste skapa skolor, personalrum och klassrumsmiljöer där misstag 

välkomnas som en möjlighet för lärande, där man uppmuntras att förkasta felaktig 
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kunskap och förståelse och där lärare kan känna trygghet i att lära, lära igen och utforska 

kunskap och förståelse. (Hattie, 2013, sid. 38) 

 

Det stora genombrottet inom formativ bedömning kom 1998 i en artikel som skrivits av Paul 

Black och Dylan Wiliam; “Inside the black box” (Lundahl, 2011). Black och Wiliam (1998) 

valde i sin artikel att utifrån all forskning och alla resultat som de använt sig av att försöka 

svara på följande tre frågor:  

1. Finns belägg för att förbättrat arbete med formativ bedömning leder till 

förbättrat lärande? 

2. Finns belägg för att det finns utrymme för förbättring av bedömningar? 

3. Finns belägg för hur formativ bedömning kan förbättras? (sid. 82, min 

översättning) 

 

Svaret på samtliga tre frågor blev “Ja”. De drog också slutsatsen att för att öka lärares 

kompetens inom bedömning är det särskilt viktigt att fokusera på den formativa bedömningen 

och de formativa arbetssätten. De visar också resultat för att elever som arbetar med formativ 

bedömning dubblerar sin inlärningshastighet, gynnar svagpresterande elever och gör lärandet 

mer lustfyllt. (Black och Wiliam, 1998; 2001). Lundahl (2011) menar att om lärandet är första 

fokus kan man också ha högre förväntningar på eleverna. 

 

Arbete med formativ bedömning i dagens skola finns också beskrivet i läroplanen. Under 

rubriken “Skolans övergripande mål och riktlinjer” (Skolverket, 2011) finns riktlinjer läraren 

ska följa som också finns som metoder och riktlinjer i formativ bedömning.  

Ur Lgr11 (Skolverket, 2011): 
 

Läraren ska 

• ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande, 

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, 

• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika 

uttrycksmedel, 

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och 

• organisera och genomföra arbetet så att eleven 

 – utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 

utveckla hela sin förmåga, 

– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen 

går framåt, 

– får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, 
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– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar, 

– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, (sid 14) 

 

Wiliam (2011) utgår från en tidigare modell av Sadler (1989) för att illustrera 

nyckelprocesserna i formativ bedömning. Dessa är: Var ska jag/Vad är målet? Var är jag nu? 

Hur ska jag komma till målet? Dessa tre frågor kräver aktivitet, sampel och dialog mellan 

elev- lärare, lärare- elev och elev- elev (Grönlund, 2013).  

 

2.3 Fem nyckelstrategier i formativ bedömning 

Utifrån de tre nyckelprocesser som jag nämnde ovan har Thompson och Wiliam (2007) 

utvecklat fem nyckelstrategier inom formativ bedömning. Dessa är:  

 

1: Att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för 

framsteg 

2: Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och 

inlärningsaktiviteter som visar att lärande har skett 

3: Att ge feedback som för lärandet framåt 

4: Att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra 

5: Att aktivera elever till att äga sitt eget lärande (Wiliam, sid 18) 

 

Utöver beskrivningarna av de olika strategierna har Thompson och Wiliam (2007) också gjort 

följande modell som kartlägger hur de tre nyckelprocesserna samverkar med de fem 

strategierna och dess aktörer: (min översättning) (Thompson och Wiliam, 2007, sid 7). 

Siffrorna i varje ruta representerar en av nyckelstrategierna. 

 

Tabell 1: De fem strategierna i formativ bedömning 

 

Vart eleven är på 

väg 

Var eleven befinner sig just 

nu 

Vägen dit 

Lärare Klargöra och delge 

lärandemål och 

kriterier för 

framsteg (1) 

Genomföra effektiva 

diskussioner, aktiviteter och 

uppgifter som tar fram belägg 

för lärande (2) 

Ge feedback som för 

lärandet framåt (3) 
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Kamrat Förstå och dela 

lärandemål och 

kriterier för 

framsteg (1) 

Aktivera elever som 

läranderesurser för varandra 

(4) 

Aktivera elever som 

läranderesurser för 

varandra (4) 

Elev Förstå och dela 

lärandemål och 

kriterier för 

framsteg (1) 

Aktivera eleverna till att äga 

sitt lärande, stärka förmåga till 

självbedömning (5) 

Aktivera eleverna till att 

äga sitt lärande, stärka 

förmåga till 

självbedömning (5) 

 

Jag kommer nedan att förklara mer ingående vad strategierna innebär och baseras på. 

 

2.3.1   Strategi 1: Att klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och 

           kriterier för framsteg 
Wiliam (2013) menar att för att elever ska förstå vart de är på väg i sin utveckling är det 

viktigt att de förstår vad det är som de ska lära sig. Om det inte blir klargjort för eleverna vad 

som önskas kan de inte heller avgöra vad som behöver göras för att nå målet. För att klargöra 

för eleverna vad detta innebär kan en process som kallas “medkonstruktion” användas där 

eleverna utvecklar förståelse för målen och utvecklar inlärningsmålen genom att man 

tillsammans kommer överens om vad målet är och vad som ska göras för att nå dit.  Varför 

detta är en fördel är för att eleven själv kan komma att hantera och arbeta mot lärandemålen 

genom framstegskriterierna man kommit överens om och förstå vad det är de ska lära sig 

(Lundahl, 2011; Wiliam, 2013).  

 

Vid denna strategi bör lärare skilja på inlärningsmål och prestationsmål. Skillnaden mellan 

dessa är att fokus vid ett inlärningsmål är vilken kompetens man uppnår snarare än en 

prestation (Dweck, 1999; Lundahl, 2011). Dweck (1999) skriver att det är skillnad på hur 

elever utvecklar användbara kunskaper om motivationen exempelvis är att kunna läsa och tala 

ett nytt språk på ett bra sätt, snarare än att få ett högt betyg. Lundahl (2011) skriver att elever 

som arbetar mot inlärningsmål utvecklar djupare och mer användbara kunskaper än de gör om 

de arbetar mot prestationsmål. Arbete med inlärningsmål ger också eleverna en klarare bild 

över var de är och vart de ska och på så sätt för de också ta ett större ansvar för sitt lärande.  
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I denna strategi är det viktigt att lärare bedömer hur lärandemål på bästa sätt ska förmedlas till 

eleverna. Det är när detta är gjort som lärare och elever kan bedöma om de är på rätt spår 

(Wiliam, 2013). 

 

2.3.2  Strategi 2: Att åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter 

          och inlärningsaktiviteter som visar att lärande har skett 
I den första strategin tog jag upp att elever måste förstå vad målet är för att se om de är på rätt 

väg. För att detta ska kunna genomföras måste eleverna veta var de är i sitt lärande, vilket är 

den andra strategin inom formativ bedömning.  

 

Lärare bör förstå var ifrån elever har fått sina uppfattningar. Detta kan göras genom att denne 

noggrant planerar och utformar sina förklaringar så att inga oavsiktliga uppfattningar kan ta 

plats i undervisningen (Wiliam 2013). Idag menar Wiliam (2013) att processen att fastställa 

var eleverna befinner sig i sitt lärande ofta bara används flyktigt i klassrum och att mer tid går 

åt att planera lektioner för att uppnå de utsatta målen. 

 

Lundahl (2011), som har valt att kalla denna strategi “Att skapa synliga tecken på lärande” 

menar att det är viktigt att lärare skapar tillfällen där eleverna får olika möjlighet att visa sina 

kunskaper på ett varierat och nyanserat sätt. Inom denna strategi är det också viktigt att 

analysera elevens felsvar och missförstånd, då man kan lära sig mer om en elevs kunskaper 

om den svarar fel än om den svarar rätt om man förstår varför den har svarat på ett visst sätt 

(Black, 1998).  

2.3.3    Strategi 3: Feedback som för lärandet framåt 

För att feedback ska leda till ökat lärande bland eleverna krävs att läraren analyserar hur 

skillnaden mellan elevers nuvarande position och det förväntade målet skal kunna överbyggas 

(Black och Wiliam, 1998). Wiliam (2013) poängterar att det är viktigt att lärare ger feedback 

som verkligen för lärandet framåt, då han menar att en del feedback inte fungerar eller i vissa 

fall sänker prestationer hos elever. Forskning visar dock att elever som fått feedback som för 

lärandet framåt dubblerar sin inlärningstakt samt får en förbättrad attityd till matematik 

(Elawar och Corno, 1985). 

 

När en lärare ger feedback till en elev som beskriver att denne har nått eller gått förbi det 

uppnådda målet kan fyra saker hända; eleven ändrar målet till något mer krävande, eleven 
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börjar koppla av och anstränger sig mindre, den ser framgången som för lätt och därför överge 

målet, eller så förkastar den feedbacken som irrelevant. (Wiliam, 2013) 

Om en elev får feedback om att målen inte har uppnåtts kan även där fyra olika saker hända; 

eleven anstränger sig mer för att uppnå målet, eleven sätter ett lägre mål som den arbetar 

emot, eleven ser målet som för svårt och anstränger sig inte, eller att eleven beslutar att målet 

aldrig kommer uppnås och förkastar feedbacken helt. 

 

Vid feedback kan alltså enligt Wiliam (2013) åtta olika responser inträffa, där sex stycken av 

dem ses som negativa responser. Se tabell gjord av Wiliam (2003) som visar de möjliga 

responser som kan ske efter feedback där de i kursiv stil beräknas som positiva effekter. 

 

Tabell 2: Möjliga responser på feedback 

Typ av 

respons 

Feedback som tyder på att 

prestationen överträffar målet 

Feedback som tyder på att 

prestationen underskrider målet 

Ändra 

beteende 

Anstränga sig mindre Anstränga sig mer 

Ändra mål Sätta ett högre mål Sätta ett lägre mål 

Överge mål Besluta att målet är för lätt Besluta att målet är för svårt 

Förkasta 

feedback 

Strunta i feedback Strunta i feedback 

 

Under en studie av Ruth Butler (1988) deltog 132 sjätteklassare i tolv olika klasser. Syftet 

med studien var att undersöka om olika typer av feedback kunde påverka elevers resultat 

kunskapsmässigt och om deras uppfattningar om undervisningen kunde påverkas. Klasserna 

fick under första lektionen ett häfte med uppgifter som sedan lämnades in och graderades av 

lärare och forskare. Två dagar senare fick eleverna tillbaka häftet. I det första klassrummet på 

de olika skolorna fick eleverna poängresultat utan kommentarer, i det andra klassrummet fick 

de kommentarer, i det tredje fick eleverna både poäng och kommentarer. Sedan fick eleverna 

nya, liknande uppgifter som de skulle lösa och lämna in och fick veta att de skulle bedömas 

på samma sätt som förra gången. Resultatet visade att klasserna som bara hade fått poäng på 

den första bedömningen gjorde inga framsteg från den första lektionen till den andra. På 
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frågan om detta var ett arbetssätt de ville fortsätta jobba med, var de med höga poäng positiva 

och de med låga poäng negativa. 

 

De elever som hade fått kommentarer på sitt arbete hade i snitt 30 % högre resultat på den 

andra uppgiften och i denna grupp ville alla elever fortsätta arbeta på detta sätt. I den tredje 

gruppen, som hade fått både poäng och kommentarer, var resultatet likadant som i gruppen 

som bara hade fått poäng. Detta är för att elever med höga poäng inte behövde läsa 

kommentarerna och elever med låga poäng inte ville göra det (Butler, 1988). Att använda 

kommentarer snarare än att använda poäng gynnar alltså de lågpresterade eleverna (Butler, 

1988; Wiliam 2013). I dagens läroplan, Lgr11 (Skolverket, 2011), står följande om den 

svenska skolan och den likvärdiga utbildning den ska erbjuda: ”Undervisningen ska anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper.” (sid.8) 

 

Vid arbete med denna strategi är det viktigt att man pratar om att ge feedback som för 

lärandet framåt eftersom feedback kan ha negativa konsekvenser på lärande. Kvalitativ och 

konstruktiv feedback ska innehålla minst en positiv anmärkning, specifika kommentarer och 

fel samt förslag till hur de kan bli bättre (Lundahl 2011; Wiliam, 2013) 

 

2.3.4   Strategi 4: Att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra 

Wiliam (2013) menar att låta elever använda sig som läranderesurser för varandra är en metod 

som kan gynna alla i ett klassrum. Kamrathandledning har visat starka resultat inom lärande 

och många elever kan också lättare ta till sig informationen av en kamrat då de använder 

samma språk. Elever kan också känna motvilja att framför andra fråga sin lärare och då är 

kompisen ett alternativ. En annan positiv effekt är att när en elev lär en annan gynnar det 

också den elev som hjälper en annan. Detta för att Wiliam (2013) menar att den måste tolka 

och kunna beskriva lärandemålen och de framstegskriterier som krävs. Inom kollaborativt 

lärande har Slavin, Hurley och Chamberlain (2003) sett fyra större positiva effekter: 

motivation, social sammanhållning, information som är anpassad för varje person och 

kognitiv utveckling. Dessa effekter bör fungera i samverkan med varandra för att ha goda 

effekter på elevernas lärande. 

 



11 
 

Detta arbete kräver att läraren kan göra goda etiska avvägningar för att eleverna inte känner 

sig uthängda eller utsatta och att de får lära sig att ge kommentarer som inte sårar eller på ett 

sätt som påverkar lärandet negativt. Kamratbedömningar kan också ses som ett sätt att 

konkretisera och tydliggöra skolans mål genom att elever får träna på att känna igen dessa 

kriterier hos varandra (Black, Harrison, Lee & Marshall, 2003). 

  

 Black, Harrison, Lee, Marshall och William (2003), skriver att argument för att arbeta med 

kamratbedömningar är att genom bedöma andras arbete främjar det förmågan att kunna 

bedöma sitt eget, elever utgör bättre resurser för varandra än vad läraren gör och att bedöma 

varandra skapar kognitiv förstärkning av det egna lärandet. 

 

Att använda elever som läranderesurser för varandra är att låta eleverna förbättra varandras 

lärande. Detta (som jag skrev ovan) är ett sätt som i sin tur utvecklar elevernas kognitiva 

utveckling och förmågan att kunna bedöma sig själva, att kunna äga sitt eget lärande, som 

nästa och den sista strategin handlar om.  

 

2.3.5    Strategi 5: Att aktivera elever till att äga sitt eget lärande 

Lärare kan genom sin undervisning inte skapa lärande hos eleverna, det är något de måste 

göra själva. Vad läraren kan göra är att förmedla information och ge dem de rätta verktygen 

för att de själva ska utvecklas. För att förstå sitt eget lärande måste elever också ha kunskaper 

om och insikt i hur man bedömer ens arbete. Detta resulterar i sin tur till mycket goda effekter 

på lärande (Wiliam 2013). Självbedömning ökar elevernas metakognition. Metakognition 

innefattar vad man vet, vad man kan göra och vad man vet om ens egen begåvning. Varför 

detta är viktigt är för att forskningen visar att elever som är självreglerande och som har fått 

träning i att behärska metakognition är mer effektiva och ökar sina prestationer (Butler & 

Winne, 1996). För att lärare ska ge eleverna så goda förutsättningar som möjligt för att 

utveckla deras kompetens inom självreglerat lärande har Wiliam (2013) tagit fram följande 

metoder:  

 

 Berätta om lärandemålen för elever så de kan omvandla dem till konkreta framsteg 

den gör mot dem. 

 Uppmuntra dem med att förmågan växer stegvis och inte är förutbestämd; när elever 

tror att de inte kan bli smartare ägnar de gärna sin energi till att undvika misslyckande.  
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 Gör det svårare för elever att jämföra sig själva med avseende prestationer 

 Ge feedback som innehåller ett recept för framtida handling i stället för att gå igenom 

tidigare misslyckanden (läkarundersökning i stället för obduktion)  

 Använda varje tillfälle att överföra verkställande kontroll av lärandet från läraren till 

eleverna för att stödja deras utveckling som självständiga studerande. (sid 165-166) 
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3. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att få fördjupad förståelse för vilka erfarenheter och uppfattningar elever 

har om de strategier som finns inom formativ bedömning. Studien kommer att undersöka 

elevers erfarenheter om metoderna i formativ bedömning, hur de värderar sig själva och 

undervisningen. I mina frågeställningar kommer jag jämföra grupper med elever som i 

matematikundervisningen undervisats av lärare som genomgått en utbildning i formativ 

bedömning respektive elever som undervisats av lärare som inte har genomgått samma 

utbildning i formativ bedömning.  

 

Frågorna och påståendena i enkäten kopplas alla till mina forskningsfrågor som i sin tur 

baseras på tre av de fem strategierna i formativ bedömning: Att ge feedback som för lärandet 

framåt, att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra, att aktivera elever till att äga 

sitt eget lärande. De strategier jag inte har med i min studie är: Att klargöra, delge och skapa 

förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg och att åstadkomma effektiva 

klassrumsdiskussioner, aktiviteter och inlärningsaktiviteter som visar att lärande har skett. 

Varför jag har valt tre av strategierna och inte har med alla, är för det skulle bli en för stor 

undersökning på den tid som jag hade på mig för studien. 

 

Följande forskningsfrågor kommer besvaras:  

 

1. Vilka är elevernas erfarenheter av feedback som för lärandet framåt och vad 

finns för likheter och skillnader mellan grupperna? 

Frågan syftar till om eleverna har några upplevelser eller uppfattningar om några av 

metoderna som används för feedback kan haft en negativ respektive positiv inverkan 

på lärandet. Ytterligare syftar frågan till vilka likheter och skillnader finns mellan 

grupperna.  

 

2. Vilka är elevernas erfarenheter av att använda varandra som läranderesurser? 

Vilka likheter och skillnader mellan grupperna? 

Frågan syftar till att utifrån litteraturen och de positiva effekter de visar med 

kamratbedömning vill jag med de här undersöka om gruppen använder några av de 

strategier som tagits fram om kollaborativt lärande, samt vilka likheter och skillnader 

som finns mellan grupperna.  
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3. Vilka är elevernas erfarenheter av att använda metoder som aktiverar dem till 

att äga sitt lärande? Vilka likheter och skillnader mellan grupperna? 

Forskning visar att en förutsättning för att elever på ett effektivt sätt ska kunna 

utvecklas måste de själva vara aktiva och deltagande i lärandeprocessen. Utifrån en av 

lärandestrategierna syftar frågan till att undersöka elevernas erfarenheter och 

upplevelser om att medvetandegöra elever om sitt eget lärande. 
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4. Metod 
I detta avsnitt presenteras och motiveras de metodval jag gjort i min undersökning. Vidare 

kommer jag här beskriva hur min enkät är uppbyggd och hur jag motiverat mina frågor. Sedan 

redogör jag för hur jag gick tillväga när jag genomförde undersökningen, de forskningsetiska 

överväganden jag gjort samt analysmetod. 

 

4.1  Urval 

Eftersom denna studie fokuserar på elevers uppfattningar kommer forskningsfrågorna att 

besvaras genom en enkätundersökning som kommer besvaras av eleverna. För 

undersökningen besökte jag fyra klasser.  I två av klasserna har lärarna fått utbildning i 

formativ bedömning och som arbetar med detta praktiskt. Jag har kommit i kontakt med dessa 

lärare genom forskare som varit med och utbildat lärarna. Dessa har sedan gett mig 

kontaktuppgifter till lärarna som jag kontaktade via mail. 

 

Jag kommer också besöka två klasser där lärarna inte har genomgått samma eller likvärdig 

utbildning i formativ bedömning. Dessa klasser har jag kontaktat på egen hand via mail. 

Dessa klasser går på samma skola men har olika lärare och är olika årskurser. Eleverna på 

denna skola har jag varit i kontakt med förut under mina praktikperioder under 

lärarutbildningen. Under dessa perioder har jag heller inte sett någon av lärarna använda 

någon av de metoder som finns inom formativ bedömning. 

 

I gruppen där lärarna genomgått utbildningen var det en klass i årskurs fyra och en klass i 

årskurs sex. I dessa klasser gick det 25 respektive 29 elever. I gruppen där lärarna inte 

genomgått utbildningen var det även där en årskurs fyra och en årskurs sex. I dessa klasser 

gick det 20 respektive 16 elever. I de fyra klasser som skulle delta i undersökningen gick det 

sammanlagt 90 elever.  

 

4.2  Metodval 
Detta är en undersökning som innehåller både kvantitativ undersökning och kvalitativ data 

utifrån en enkät som eleverna har fått besvara. Mina forskningsfrågor behandlar elevernas 

erfarenheter, upplevelser och inställningar och är då enligt Johansson och Svedner (2010) en 

bra och effektiv metod. Jag har också med denna metod många informanter vilket ger ett brett 

underlag för analys.  
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4.3  Datainsamlingsmetod 
Jag kommer att besöka sammanlagt fyra klasser i årskurs fyra och sex. Där kommer de 

anonymt svara på frågorna i enkäten.  

4.3.1 Enkäten 

I studien har jag använt mig av elevenkäter som är baserade på Hatties elevenkät i ”Synligt 

lärande för lärare” (2012) samt ur Lundahls självskattningsenkät som finns som bilaga i 

”Bedömning för lärande” (2011). I Lundahls enkät behandlar frågorna erfarenheterna eleverna 

har om metoderna som finns inom nyckelstrategierna. Hatties enkät syftar på elevernas 

uppfattningar och erfarenheter om vilken praktik de upplever finns i skolan. Frågorna är 

direkt kopplade till mina forskningsfrågor och handlar om elevernas erfarenheter av 

metoderna och hur de uppfattar sitt lärande. Frågorna är uppdelade i två typer av frågor, dels 

där eleverna får läsa påståenden och sedan ringa in det alternativ som passar dem bäst och 

frågor där de får skriva egna personliga svar med egna ord. Frågorna där de får inga in sina 

svar har alternativen: Alltid/Oftast/Sällan/Aldrig. Frågorna som eleverna ska ringa in berör 

deras erfarenheter om metoder inom formativ bedömning, exempelvis ”Jag har fått bedöma 

mina klasskompisars arbeten där vi pratar om styrkor och svagheter”. I enkäten finns också 

frågor där eleverna skriver egna svar, exempelvis ” Vad gör du om läraren har en genomgång 

och du inte förstår eller om du tycker läraren går för fort fram?”. De frågor där eleverna ska 

skriva egna svar berör deras personliga uppfattningar, upplevelser och åsikter.  

 

Enkäten kommer att göras anonymt vilket jag också hoppas kommer att göra att elever vågar 

vara ärliga i deras svar och inte säger det som de tror att jag vill höra. I mitt informationsbrev 

till föräldrarna stod det att den skulle genomföras anonymt och jag sa det under mitt besök 

och förklarade vad det innebar. När jag informerade eleverna var jag tydlig att detta gjordes 

för att jag vill veta vad elever tycker för att jag ska bli en bättre lärare. Därför var det viktigt 

att de är ärliga. 

 

Innan klasserna som ska användas i studien har fått svara på frågorna har jag använt mig av en 

testklass (Johansson och Svedner, 2010). Dessa fick genomföra enkäten, ställa frågor och 

kommentera. Utefter deras kommentarer och frågor reviderade jag enkäten ytterligare till min 

studie. 

 

På enkätfrågorna som behandlar den första forskningsfrågan; ”Vilka är elevernas erfarenheter 

av feedback som för lärandet framåt och vad finns för likheter och skillnader mellan 
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grupperna?” kommer eleverna bland annat svara på frågor där jag får en överblick av elevers 

erfarenheter av poäng eller betyg, som enligt studier har negativ inverkan på lärandet (Butler, 

1998) för att sedan se vad de har för inställningar till betyg eller poäng. Detta genom frågor 

som ”När jag får tillbaka uppgifter i matematik står det vilken poäng eller betyg har fått” där 

eleverna sedan har fått svara på ”Hur känns det att få poäng eller betyg?”.  

 

Min andra forskningsfråga; ”Vilka är elevernas erfarenheter av att använda varandra som 

läranderesurser? Vilka likheter och skillnader mellan grupperna?”, kommer eleverna få 

svara på frågor som ” Jag är rädd för att säga fel svar i klassrummet” där man kan få en 

överblick huruvida det är ett tillåtande klimat i klassrummet som är viktigt vid lärande (Black 

1999; Black och Wiliam 2001; Wiliam 2013) och sedan svara på hur de skulle agera i 

klassrummet om de inte förstår. Jag kommer även fråga dem om deras erfarenheter om 

kamratbedömning, exempelvis genom att de får svara på frågan: ”Jag har fått bedöma mina 

klasskompisars arbeten där vi pratar om styrkor och svagheter.” 

 

Den tredje forskningsfrågan; ”Vilka är elevernas erfarenheter av att använda metoder som 

aktiverar dem till att äga sitt lärande? Vilka likheter och skillnader mellan grupperna?”, 

berör bland annat elevernas förmåga inom självbedömning. Exempelvis ska de ringa in det 

svar som passar dem på följande fråga; ”Jag vet vad jag behöver träna på för att bi bättre i 

matematiken”. De ska sedan skriftligt ge exempel på något de behöver träna på. I och med 

detta får jag kunskap om elevens kompetens inom självbedömning som i sin tur ökar 

metakognitionen. Detta är viktigt för att forskningen visar att elever som är självreglerande 

och som har fått träning i att behärska metakognition är mer effektiva och ökar sina 

prestationer (Butler och Winne; 1996; Wiliam. 2013). Jag kan då jämföra hur stor del som 

procentuellt uppfattar att de alltid/oftast/sällan/aldrig vet vad de behöver träna på, för att 

sedan se vad de ger för typ av exempel. Dessa två frågor kompletterar varandra på så sätt att 

de både får uppskatta sina kunskaper och ge exempel på konkreta förbättringsområden.  

 

4.3.2  Genomförande 

Jag åkte ut till skolorna när enkäten skulle genomföras. Jag informerade om vad den handlade 

om och i vad den skulle användas till. Jag hade innan informerat lärarna när jag kontaktade 

dem, men vid mitt besök informerade jag eleverna om vad min studie handlade om och 

svarade på eventuella frågor eleverna hade. Då försäkrade jag mig också om att eleverna 
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visste att de var frivilligt att delta och att de skulle vara anonyma. Eftersom jag är ansvarig för 

enkäterna när eleverna har svarat på dem ville jag inte att de skulle hanteras av några 

mellanhänder. Enkäten i varje klass gjordes vid ett och samma tillfälle utan någon rast i 

mitten. Eleverna pratade inte med varandra under tiden och alla arbetade enskilt. Medan 

eleverna genomförde enkäten var jag i klassrummet och kunde hjälpa eleverna medan under 

tiden de svarade om det var någon fråga de inte förstod.  

 

4.6  Forskningsetiska överväganden 
Jag har i min studie utgått ifrån de forskningsetiska ställningstaganden som presenteras i 

“Examensarbetet i lärarutbildningen” av Johansson och Svedner (2010).  Dessa är: 

 Deltagarna ska få en rättvisande och begriplig beskrivning av 

undersökningsmetoderna och undersökningens syfte 

 Deltagarna ska ha möjlighet att när som helst ställa frågorom undersökningen och få 

sina frågor sanningsenligt besvarade 

 Deltagarna ska upplysas som att de kan avböja att delta eller avbryta sin medverkan 

utan negativa följder 

 Deltagarna ska vara säkra på att deras anonymitet skyddas. Av den färdiga rapporten 

ska det inte vara möjligt att identifiera vare sig förskola/skola eller elever/barn. Om 

man överväger att namnge de som deltagit i undersökningen måste man ha tillstånd 

från alla berörda: personalen på skolan, eleverna och deras föräldrar och eventuellt 

andra. 

 Om deltagarna inte är myndiga ska målsman informeras och tillfrågas om barnen får 

medverka. (sid. 22-23) 

 

Innan jag genomförde enkäten skickades ett brev ut till samtliga föräldrar där jag informerade 

om att jag skulle genomföra en enkätundersökning i klassen och vad min studie handlade om. 

Elevernas målsmän fick sedan fylla i om de tillät sitt barn att delta eller inte och skicka 

tillbaka till skolan. Elever som inte återlämnade något svar deltog inte i enkätundersökningen. 

Det var sju elever som saknade intyg från sina målsmän och en elev som valde att inte delta. 

Av de 90 elever som ingick i klasserna blev det totala antalet elever som deltog i 

undersökningen 82 stycken.   

I skolorna informerade jag dem om mitt syfte och vad resultatet ska användas till samt gav 

eleverna tillfälle att ställa frågor. Jag poängterade också att det är frivilligt att delta och att de 

är helt anonyma. 
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4.7  Analysmetod 
Varje forskningsfråga syftar till en strategi och enkäten är gjord utifrån mina frågeställningar. 

Jag kommer i resultatdelen redovisa resultaten var för sig. 

På frågorna där eleverna ska ringa in det svarsalternativ som passar dem bäst; 

Alltid/Oftast/Sällan/Aldrig, kommer jag att göra om resultaten till procent och sedan jämföra 

gruppernas svar. Frågorna från enkäten kommer i resultatdelen att presenteras var för sig i 

tabeller där jag under tabellen kort sammanfattar vad resultatet visar. Här kommer jag slå ihop 

svaren alltid/oftast och sällan/aldrig.   

På frågorna där eleverna ska skriva själva handlar frågorna om deras personliga uppfattningar 

och attityder.  Här kommer jag gruppera svaren utifrån de svar eleverna gjort. Jag kommer 

exempelvis på frågan om varför de har prov eller diagnoser att dela upp svaren i summativa 

syften, formativa syften och syften som både är formativa och summativa. Detta gör jag för 

att få en tydlig överblick i hur stor del av gruppen anser att något är på ett visst sätt. Eftersom 

elever kan svara olika kommer jag göra en tolkning av deras svar för att bestämma hur det ska 

grupperas.  

 

Jag kommer sedan jämföra svaren som de ringat in med sammanställningen av deras 

personliga svar. Exempelvis kommer jag se hur stor del av grupperna som vet hur de behöver 

arbeta för att bli bättre i matematiken. De kommer först få svara på frågan “Jag vet hur jag ska 

arbeta för att bli bättre i matematiken”. De kommer på denna fråga ringa in 

alltid/oftast/sällan/aldrig. Sedan kommer de att skriva exempel på hur de kan arbeta för att bli 

bättre. Då kommer jag titta på vilka typer av metoder som eleverna har skrivit i förhållande 

till metoder inom formativ bedömning och sedan jämföra med resultatet för gruppen i 

frågorna där de ringade in svaren. Jag kommer undersöka om det finns några likheter och 

skillnader mellan grupperna och om resultaten skiljer sig inom gruppen, exempel om en stor 

del elever i formativ-gruppen menar att de alltid vet hur de ska jobba för att bli bättre, men 

 inte skriver exempel som är förenligt med formativ bedömning. I resultat- och 

diskussionsdelen kommer jag referera gruppen som har arbetat med formativ bedömning som 

“FB-gruppen” och elever som inte har arbetat med formativ bedömning som “EjFB-gruppen”. 
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5. Resultat 
I denna del kommer jag presentera varje forskningsfråga var för sig där resultaten från 

tillhörande enkätfrågor också presenteras. Efter frågorna där eleverna har fått ringa in svar 

kommer en sammanfattning av deras skriftliga svar. Varje del avslutas med svar på 

forskningsfrågan.  

 

5.1 Forskningsfråga 1 

 

Forskningsfråga 1: Vilka är elevernas erfarenheter av feedback som för lärandet framåt och 

vad finns för likheter och skillnader mellan grupperna? 

Tabell: 3: Elevrespons gällande påståendet ”Jag har fått tillbaka matematikuppgifter där 

läraren har skrivit vad jag behöver göra för att utvecklas.”  

 Alltid Oftast Sällan Aldrig Bortfall 

Formativ 39,2 % % 31,4 % 21,6 % 3,9 %  4 % 

Ej formativ 9,7 % 35,4 % 48,4 % 6,5 %  0 

 

Frågan visar att över 70 % av eleverna i FB-gruppen svarade alltid eller oftast, medan det i 

EjFB-gruppen var runt 45 % som hade samma erfarenheter. 

 

Tabell 4: Elevrespons gällande påståendet ”När jag får tillbaka uppgifter i matematik står det  

vilken poäng eller betyg jag fått.” 

 Alltid Oftast Sällan Aldrig Bortfall 

Formativ 19,6 % 50,9 % 25,4 % 1,96  % 2 % 

Ej formativ 54,8 % 38,7 % 6,5 % 0 0 

 

Cirka 90 % av eleverna i EjFB-gruppen menar att de alltid eller oftast får poäng eller betyg på 

sina uppgifter. I FB-gruppen hade ca 70 % av eleverna likande upplevelser.  
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Tabell 5: Elevrespons gällande påståendet ”Jag har lämnat in matematikuppgifter som jag sen 

har fått arbeta om efter lärarens kommentarer.” 

 Alltid Oftast Sällan Aldrig Bortfall 

Formativ 15,7 % 39,2 % 35,3 % 9,8 % 0 

Ej formativ 16,1 % 41,9 % 32,3 % 9,7 % 0 

 

Runt 50 % av eleverna i FB-gruppen har svarat alltid eller oftast och i EjFB-gruppen hade 58 

% av eleverna svarat alltid eller oftast.  

 

Sammanfattning skriftliga svar  

I frågorna om denna strategi där eleverna fick skriva egna svar, skiljde det sig inte i 

uppfattningar om hur ofta de har prov/diagnoser. Svaren i båda grupperna är jämt fördelade 

mellan 1 gång/vecka, 2 ggr/månad, ibland, inte så ofta, jätteofta. Jag tolkar elevernas svar som 

att alla associerar prov/diagnos som ett formellt skriftligt test. 

 

En stor majoritet av eleverna i båda grupperna anser att prov eller diagnos är för att läraren 

ska kunna se elevens kunskaper och vad eleven behöver träna mer på, de har alltså både 

summativa och formativa syften. Resultaten kan läsas i följande diagram: 

 

Diagram 1: Elevrespons på prov och diagnosers syften 
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 I FB-gruppen svarade cirka 21 % av eleverna att prov och diagnoser görs i summativa syften 

(de svarade “För att läraren ska kolla vad man kan”). 33 % svarade att de gjordes i formativa 

syften (“För att läraren ska se vad vi behöver träna på”) och 37 % svarade att de gjordes i 

både summativa och formativa syften (“För att läraren ska se vad vi kan och vad vi behöver 

träna på”). I EjFB-gruppen svarade 41 % att de gjordes i summativa syften, 19 % i formativa 

och 35 % i både summativa och formativa syften.  

 

 På frågan om lärarens agerande vid felsvar eller ”Jag vet inte” som svar, svarade 19 % 

eleverna i FB-gruppen att läraren agerar på så sätt att hen låter en annan elev i klassen hjälpa 

till för att sedan återkoppla till eleven som inte kunde svaret från början (vilket då leder till 

forskningsfråga 2), cirka 15 % säger att läraren ger ledtrådar eller förklarar, runt 7 % av 

eleverna har skrivit “frågar någon annan” där det inte framgår om det är för att hjälpa eleven 

som inte kan eller om frågan går vidare till nästa utan återkoppling till den första eleven. 

 

Enligt 25 % av eleverna i EjFB-gruppen frågar läraren en annan. Det som skiljer sig från 

svaren i FB-gruppen här är att inte någon kommenterar om att läraren återkopplar det nya 

svaret med den första eleven som inte kunde svaret. I FB-gruppen var det cirka 9 % som 

svarade att läraren försöker förklara. 

 

Ungefär 19 % elever i FB-gruppen sa att läraren vill att man ska gissa och att det inte gör 

något om man har fel, medan det i EjFB-gruppen var 38 % av eleverna som menade att 

läraren svarar “gissa” eller “försök”.  

 

Vid analys av elevernas svar framgår inte hur läraren agerar när eleverna skrivit att läraren 

uppmuntrar eleverna till att försöka eller gissa. Feedback kan ha både positiva och negativa 

konsekvenser beroende på hur man agerar och eftersom svaren skiljer sig och några saknar 

förklaring är det svårt att analysera hur detta påverkat eleverna. Men utifrån svaren tolkar jag 

detta som att eleverna i FB-gruppen har större erfarenheter av formativt arbete vid muntligt 

aktivitet än eleverna i ej FB-gruppen. Detta på grund av att det i den gruppen fanns elever 

som skrev hur lärarens metoder såg ut och dessa metoder överensstämmer med metoderna 

som presenteras inom denna nyckelstrategi (Lundahl 2011), Wiliam 2013), vilket inte fanns i 

EjFB-gruppen. 
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Resultaten visar att elevernas erfarenheter av feedback som för lärandet framåt är större i FB-

gruppen. På frågorna där eleverna skulle skriva egna svar visar eleverna i FB-gruppen på mer 

erfarenheter i formativ bedömning. Detta för att högre andel anser prov och diagnoser ha 

formativa syften och deras beskrivningar på hur lärare agerar i klassrummet. Det kan vara så 

att lärare i EjFB-gruppen också återkopplar svaren till eleverna (som FB-gruppen beskrev). 

Men eftersom ingen elev skrev detta drar jag slutsatsen att så inte är fallet.  

 

 

5.2   Forskningsfråga 2 
 

Forskningsfråga 2: ”Använder sig eleverna av varandra som läranderesurser? På vilket sätt 

och vad finns det för likheter och skillnader mellan grupperna?” 

Tabell 6: Elevrespons gällande påståendet ”Jag har fått bedöma mina klasskompisars arbeten 

där vi pratar om styrkor och svagheter.” 

 Alltid Oftast Sällan Aldrig Bortfall 

Formativ 6,3 % 26,8 % 40,3 % 26,6 % 0 

Ej formativ 3,2 % 2,5 % 51,6 % 38,7 % 5 % 

 

Ungefär 30 % av eleverna har svarat alltid/oftast på denna fråga i FB-gruppen, i EjFB-

gruppen har cirka 5 % svarat liknande.  

 

Tabell 7: Elevrespons gällande påståendet ”Jag brukar fråga en kompis om sådant jag inte  

förstår.” 

 Alltid Oftast Sällan Aldrig Bortfall 

Formativ 33,3 % 58,8 % 1,9 % 0 6 % 

Ej formativ 22,5 % 48,5 % 25,8 % 3,2 % 0 

 

Denna fråga visar att det är cirka 25 % av eleverna i EjFB-gruppen som sällan frågar en 

kompis om sådant de inte förstår, medan FB-gruppen ligger det svarsantalet på cirka 2 %, 
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vilket visar på en stor skillnad mellan grupperna. Det är 92 % av eleverna i FB-gruppen som 

alltid eller oftast frågar en kompis. I EjFB-gruppen svarade cirka 70 % likande. 

 

Sammanfattning skriftliga svar   

På frågan där de skulle skriva själva inom denna strategi; “Vad gör du om läraren har en  

genomgång och du inte förstår eller om du tycker läraren går för fort fram?” visar att det i 

bägge grupperna är ett stort antal elever som i situationer som dessa skulle räcka upp handen 

och fråga läraren vad han menar eller säga att det går för fort (74 % i EjFB-gruppen och 90 % 

i FB-gruppen). 

 

De elever som inte svarade att de skulle fråga läraren under genomgången svarade att de 

skulle fråga läraren efter genomgången, fråga en kompis eller försöka hänga med ändå. 

Sammanfattningsvis visar elevernas svar att det är stor skillnad mellan gruppernas 

erfarenheter kring arbetet med denna strategi. 

 

5.3 Forskningsfråga 3 
 

Forskningsfråga 3: Används metoder som aktiverar elever till att äga sitt lärande? På vilket 

sätt och finns några likheter och skillnader mellan grupperna? 

Tabell 8: Elevrespons gällande påståendet ”Jag vet vad jag behöver träna på för att bli bättre i 

matematiken.” 

 Alltid Oftast Sällan Aldrig Bortfall 

Formativ 9,8 % 86,2 % 3,9 % 0 0 

Ej formativ 19,4 % 67,7 % 12,9 % 0 0 

 

Vid denna fråga är en hög andel elever som har svarat alltid/oftast i båda grupperna, där FB-

gruppen ligger på 96 % och EjFB-gruppen på 87 %. Det är dock större andel som har svarat 

sällan i EjFB-gruppen.  

 

Tabell 9: Elevrespons gällande påståendet ”Genom matematiklektionerna lär jag mig se vad 

jag är bra på och vad jag behöver träna mer på.” 
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Påstående 7 Alltid Oftast Sällan Aldrig Bortfall 

Formativ 23,5 % 60,7 % 9,8  % 3,9 % 2 % 

Ej formativ 48,4% 38,7% 12,9% 0 0 

På denna fråga ligger också grupperna relativt jämt, där det i EjFB-gruppen är ca 87% av 

eleverna som har svarat alltid eller oftast, och det i FB-gruppen är 84 %.  

 

Tabell 10: Elevrespons gällande påståendet ”Vi har fått vara med och bestämma hur uppgifter 

ska bedömas.” 

Påstående 8 Alltid Oftast Sällan Aldrig Bortfall 

Formativ 3,9% 15,7% 50,9 % 29,5 % 0 

Ej formativ 3,2% 19,1% 45,1 % 32,2 % 0 

 

Resultatet visar att båda grupperna har liknande erfarenheter om denna metod. FB-gruppen 

har svarat alltid/oftast med 19 % och EjFB-gruppen med 22 %.  

 

Tabell 11: Elevrespons gällande påståendet ”Jag har fått bedöma mitt arbete själv utifrån mål  

läraren visat i matematiken.” 

 Alltid Oftast Sällan Aldrig Bortfall 

Formativ 13,7 % 39,2 % 35,3% 7,8 % 4 % 

Ej formativ 6,5 % 29 % 48,4 % 16,1 % 0 

 

Genom sina svar visar eleverna i FB-gruppen att de har större erfarenhet (53 %) av denna 

metod jämfört med EjFB-gruppen (35 %) 
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Tabell 12: Elevrespons gällande påståendet ”Jag vet hur jag ska arbeta för att bli bättre i  

matematiken.” 

 Alltid Oftast Sällan Aldrig Bortfall 

Formativ 23,5% 64,7 % 9,8 % 0 2 % 

Ej formativ 32,3 % 58 % 9,7 % 0 0 

 

På denna fråga visar svaren som eleverna gett att det i de båda grupperna ser relativt lika ut. I 

EjBF-gruppen har 88 % svarat alltid/oftast, och 90 % i FB-gruppen.  

 

Sammanfattning skriftliga svar 

På frågan ”Kan du skriva exempel på något du är bra på i matematiken?”, där de skulle skriva 

eget svar, svarade samtliga elever i EjFB-gruppen med områden inom matematiken de är bra 

på, som exempelvis multiplikation. FB-gruppen svarade också med områden, men i denna 

grupp svarade cirka 15 % med förmågor inom matematiken de anser sig vara bra på, som att 

exempelvis göra utförliga lösningar och läsa uppgifter noga. Att veta och reflektera över hur 

man arbetar och huruvida det fungerar visar på kompetens inom formativ bedömning och för 

att ha kunskaper i att kunna äga sitt lärande.  

 

På två av påståendefrågorna inom denna strategi låg FB-gruppen högre på svaren alltid/oftast. 

Med en liten marginal (cirka 5 %) har eleverna i FB-gruppen angett att de vet vad de behöver 

träna på i matematiken. På frågan ”Kan du skriva exempel på något du behöver träna på i 

matematik?” svarade EjFB-gruppen att cirka 90 % av alla elever med områden inom 

matematiken som de behövde förbättra sig i (ex. multiplikation). Ungefär 6 % skrev istället 

vad de kunde förändra och utveckla hos sig själva för att förbättras, t.ex att ”ta det lugnt och 

inte tävla”. Övriga skrev “Vet ej” eller att hen inte behövde bli bättre på någonting. 

 

I FB-gruppen svarade cirka 70 % av eleverna med områden inom matematiken de behövde 

träna på (exempelvis multiplikation). Men 25 % svarade med vad de kunde förändra hos sig 

själva som de behövde träna på och utveckla, exempelvis “att vara mer noggrann och rätta 

oftare så jag vet vad jag behöver träna på”. Övriga elever svarade “Vet ej”. 
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På frågan om hur de kan arbeta för att utvecklas inom matematiken skiljde sig grupperna åt. 

Deras svar har jag kategoriserat in i två kategorier; metoder som kan utveckla deras kunskaper 

(exempelvis ”ta ett arbetsblad”) och förändring i sitt eget beteende (exempevis ”inte ge upp 

när det är svårt”). 78 % i ej FB-gruppen svarade med förslag på metoder och 22 % svarade 

med förslag på förändringar hos sig själva. 

 

I FB-gruppen svarade 58 % av eleverna med metoder och 27 % med förändringar hos sig 

själva för att utvecklas. Övriga elever svarade med “Vet ej”. Här skiljer sig de båda grupperna 

åt på så sätt att EjFB-gruppen svarade med områden inom matematiken de är bra på, som 

exempelvis multiplikation. I FB-gruppen fanns det elever som svarade på samma sätt, men 

här svarade 15 % av eleverna med förmågor inom matematiken de anser sig vara bra på, som 

att exempelvis kunna göra utförliga lösningar och läsa uppgifter noga. Att veta och reflektera 

över hur man arbetar och huruvida det fungerar visar på kompetenser för att äga sitt eget 

lärande vilket kan gynna utvecklingen hur elever. 

 

På frågan om vad eleverna tyckte om matematik finns det utifrån elevernas svar både likheter 

och skillnader. I båda grupperna svarade cirka 6 % av eleverna att matematik är roligt när det 

är ett område de behärskar men tråkigt (för att det är så svårt) när det är något de inte 

behärskar. I FB-gruppen svarade cirka 13 % att de anser matematik vara roligt när det är 

något man kan eller för att de är bra på matte. I EjFB-gruppen svarade cirka 30 % liknande. 

 

Elever som tycker matematik är tråkigt och svårt när man inte förstår var 9 % i EjFB-gruppen 

och 10 % i FB-gruppen. Ungefär 28 % i FB-gruppen uttryckte att matematik kunde vara 

långtråkigt och i EjFB-gruppen gav 22 % av eleverna samma svar. Elever som tycker 

matematik är tråkigt för det är för lätt är 5,8 % i FB-gruppen och 6,5 % i EjFB-gruppen. Vad 

som skilde grupperna åt var att det i FB-gruppen fanns elever (8 %) som kommenterade sina 

lärare i matematik och hur de har förändrat matematiken till det bättre, där eleverna jämförde 

matematiken med sina tidigare lärare. Exempel på kommentar från elev: ”Matte är roligt, fast 

det kan bli lite tråkigt när det blir svårt. Men jag tycker mycket som gör det roligt är att vi har 

en bra mattelärare som gör matte mer kul.”. Av eleverna i EjFB-gruppen var det ingen som 

kommenterade hur lärare har påverkat undervisningen som har lett till förändrade åsikter och 

attityder i ämnet. 
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Inom denna strategi visar eleverna i FB-gruppen större erfarenheter. Även om det i EjFB-

gruppen var större andel eller lika stora andelar elever som svarade alltid/oftast på några av 

frågorna där de skulle ringa in sina svar, visar eleverna i FB-gruppen större kunskaper om och 

medvetenhet i hur de kan aktiveras till att äga sitt eget lärande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Grupperna som deltog i detta arbete var inte slumpmässiga, då de ska representera elever och 

deras uppfattningar om bedömning och arbetssätt inom matematik beroende på vilket 

arbetssätt de har arbetat med; elever som arbetade aktivt med formativ bedömning utifrån den 

forskning som gjorts och elever som inte gjorde det. Grupperna som arbetar med formativ 

bedömning kom jag i kontakt med via forskare vid Umeå Universitet som varit med och 

utbildad dessa i ett större forskningsprojekt om formativ bedömning vid universitetet. Det är 

alltså lärare jag vet aktivt arbetar med formativ bedömning. För att kunna göra en jämförelse 

mellan olika grupper valde jag att ha som kriterium att lärarna i EjFB-gruppen inte skulle ha 

genomgått samma eller likvärdig utbildning i formativ bedömning som lärarna i FB-gruppen. 

 Vid analys av resultaten krävdes alltså att eleverna gett utförliga och användbara svar. Vid ett 

klassbesök jag gjorde visade sig resultaten oanvändbara på grund av att elever inte svarat på 

frågorna och jag fick göra om undersökningen i en annan klass.  

 

 Vid varje tabell valde jag att placera en kolumn som heter ”Bortfall”. Där lägger jag den 

procentuella del av eleverna som svarade ”Vet ej” på en fråga. Detta fanns inte med som ett 

alternativ men vid analys av datan har elever på vissa frågor svarat så. På grund av den låga 

procenthalten upplever jag inte att bortfallet påverkar resultatet. 

 

Även om jag i två klasser var ett välkänt ansikte upplevde jag inte att det påverkade elevernas 

svar. Jag anser detta baserat på att jag utförligt förklarade syftet med enkäten, att de var 

anonyma och att när jag jämför svaren med eleverna som inte sett mig tidigare så är de 

likadana i svaren. Jag vet också att elever på denna skola inte arbetar med formativ 

bedömning, vilket gör dem goda representanter för den andra gruppen. 

 

Vad jag inte vet är vad lärarna har sagt till eleverna innan mitt besök och om de har påverkat 

eleverna. Men i och med att jag i alla klasser själv förklarade mitt syfte och gick igenom hur 

enkäten var uppbyggd och svarade på deras frågor anser jag deras svar vara tillförlitliga. När 

jag sedan jämförde samtliga gruppers svar med varandra, har alla gett svar som liknar 

varandra, på så sätt att de har tolkat och svarat på frågorna på ett liknande sätt, vilket 

ytterligare stärker tillförlitligheten i svaren. 
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Reliabiliteten i undersökningen är stark, då allt material har distribuerats och samlats in på 

samma sätt hos alla grupper. Enkäten är utformad så att eleverna svarar på attityder, 

upplevelser och inställningar. I och med att jag använde frågor där elever fick kryssa i det 

alternativ som bäst stämde in på dem och frågor där de skulle skriva själva men som ändå 

behandlade samma område fick jag ett bredare underlag för analys. 

 

Vid analys av resultaten kunde jag omvandla elevernas svar till procent, vilket ger en bra 

överblick av resultaten som är lätta att jämföra med varandra. Tabellerna jag gjorde på 

frågorna där de skulle ringa in svaren kunde jag sedan koppla till de frågor där eleverna skrev 

själva. På dessa frågor kategoriserade och grupperade jag elevernas svar och omvandlade 

också dem till procent.  

 

6.2   Resultatdiskussion 

Resultaten visade att eleverna i FB-gruppen överlag hade mer erfarenhet av de metoder som 

baseras på formativ bedömning än elever som inte hade en lärare som var utbildad i formativ 

bedömning. Men vad jag ytterligare såg var att elever i FB-gruppen i större utsträckning hade 

en syn på lärande och utveckling där fokus låg på vad de kunde göra och förändra hos sig 

själva för att utvecklas. När jag jämförde med eleverna i EjFB-gruppen fokuserade deras svar 

snarare på yttre faktorer. Denna undersökning visar liknande resultat som tidigare forskning 

har gjort (Black och Wiliam; 1996, 1998, 2001; Dweck, 1999; Lundahl, 2011; Wiliam, 2013)  

Elevernas svar visar att eleverna i FB-gruppen att de har större erfarenhet när det gäller de 

metoder inom tre av de fem nyckelstrategier som Thompson och Wiliam (2007) tagit fram. 

Mellan frågorna och strategierna finns mer och mindre differens, men på alla frågor utom en 

har FB-gruppen svarat alltid/oftast i större utsträckning än eleverna i EjFB-gruppen. 

 

Resultaten visar att en stor majoritet av eleverna skulle räcka upp handen och säga till en 

lärare om den inte förstod. Detta tyder på ett tillåtande och öppet klassrumsklimat vilket är av 

vikt för lärandeprocesser. Att alla klassrum jag besökte verkar utifrån elevernas svar vara 

öppnat för frågor och diskussioner om missförstånd visar på snarlika erfarenheter om att 

använda varandra som läranderesurser.  

 

Exempel på detta är vad resultaten visade i forskningsfråga 3. På påståendefrågorna som 

handlade om att eleverna skulle skatta sig själva och sitt lärande (”Jag vet vad jag behöver 

träna på för att bli bättre i matematiken”, ”Genom matematiklektionerna lär jag mig se vad jag 
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är bra på och vad jag behöver träna mer på”, ”Jag vet hur jag ska arbeta för att bli bättre i 

matematiken”) hade eleverna i EjFB-gruppen i högre utsträckning svarat alltid/oftast än 

eleverna i FB-gruppen. Men på frågorna där de själva skulle skriva svar som handlade om 

självskattning (Kan du skriva exempel på något du behöver träna på i matematik, Kan du 

skriva exempel på hur du kan arbeta för att bli bättre, Kan du skriva exempel på något du är 

bra på i matematiken?) visar eleverna i FB-gruppen större kunskaper i hur de bär ansvaret för 

och kan förändra och utveckla sitt lärande (Lundahl, 2011). Detta genom att de i större 

utsträckning skrev förklaringar om styrkor och svagheter kopplade till sig själva (exempelvis 

”ta det lugnt och inte tävla med de andra”) snarare än metoder som kan utveckla dem 

(exempelvis ”ta hem och träna”). Även om eleverna i EjFB-gruppen både ansåg sig själva i 

högre grad veta vad de var bra på, vad de behövde bli bättre på och hur de skulle nå dit, och 

faktiskt skrev konkreta svar på frågorna när de skulle ge exempel på dessa, upplever jag att 

elever som svarar med styrkor och utvecklingsområden kopplade till sig själva visar ett mer 

utvecklat synsätt på sitt lärande och sin kunskapsutveckling, vilket elever i FB-gruppen 

gjorde. Feedback som för lärandet framåt enligt denna nyckelstrategi syftar till att elever vet 

hur just de kan förbättra sitt arbete, på så sätt att de vet vad de kan förändra i sin studieteknik 

för att utvecklas (Lundahl, 2011; Wiliam, 2013). Att skriva ”Ta en arbetsstencil” säger 

ingenting om själva prestationen eleven gör eller hur den genom denna metod kommer att 

utvecklas. 

 

Elever som arbetar mot inlärningsmål snarare än prestationsmål utvecklar djupare kunskaper 

som också är mer användbara (Dweck, 1999). Att istället få elever att fokusera på mål som 

inlärning eller som kompetens snarare än de prestationer de visar kan sporra elever att 

motiveras att lägga sitt fokus på sitt kunnande mer än på de resultat som deras prestationer 

visar.  Feedback som bygger på återkoppling av just den individuella prestationen eleven visar 

resulterar ofta i att eleven ser lyckade och mindre lyckade prestationer som stabila 

förhållanden (intelligens eller begåvning) och inte som ett resultat av deras egen ansträngning 

(Dweck, 1999; Lundahl, 2011). Inom formativ bedömning ska eleverna känna ansvar för sina 

prestationer och få möjligheten att kunna förändra och förbättra för vidare utveckling 

(Lundahl, 2011) 
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Jag ser arbete med formativ bedömning vara en metod som gynnar elever i skolan, både 

genom de positiva effekter de har på elevers lärande som presenterades i bakgrunden i detta 

arbete och vad jag har sett och kunnat jämföra elevernas svar i enkäterna de båda grupperna.  

 

Tidigare forskning visar hur metoden gynnar de svagare eleverna, stärker den inre 

motivationen, självkänslan och deras förmåga att kunna påverka undervisningen och sig 

själva (Black och Wiliam, 2001, Lundahl 2011; Wiliam, 2013) Vad som talar för att arbeta 

med denna metod är också att det redan finns klara och enkla ”hands on”-metoder för att 

arbeta med det formativ bedömning. En annan positiv faktor är att det inom varje strategi 

finns flera metoder och förslag man kan arbeta med när man hittat det som passar en själv; 

alla metoder behöver inte användas för att det ska fungera och bli skillnad. Detta är ytterligare 

en sak jag har fått höra under hela min utbildning; för att lyckas som lärare måste du hitta de 

metoder som passar för en själv. Det som fungerar för en behöver inte fungera för en annan. 

Det är viktigt att man hittar ”den man är” som lärare. 

 

I den läroplan vi har idag (Lgr11) i ”Skolans värdegrund och uppdrag” står i följande stycke 

om kunskap och hur undervisningen ska främja lärande hos elever där den förändrade synen 

på kunskapsutveckling känns igen. 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda 

skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och 

om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga 

utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap 

kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste 

inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 

dessa former balanseras och blir till en helhet. (Skolverket, 2011, sid 10) 

 

Men när man ser till hur skolan idag är utformad tror jag att arbete med formativ bedömning 

inte är helt problemfritt. Skolan idag arbetar emot det som formativ bedömning arbetar för. 

Formativ bedömning kan ses som en verkningsfull didaktiskt metod som arbetar för att främja 

elevers lärande medan summativ bedömning ger direkt information om elevers 

arbetsprestationer. Då skolan idag är resultatstyrd och fungerar så att elevers resultat är ett 

mått på skolans resultat har därför den summativa informationen ett högt värde (Lundahl, 

2011). Jag undrar om det kan leda till att de positiva effekter som formativ bedömning har 
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försvagas på grund av att det värde den summativa, mer konkreta bedömningen värderas 

högre. 

 

Under mina besök i skolorna kommenterade de lärare som utbildats i formativ bedömning hur 

skolans uppbyggnad idag motverkar de arbetssätt de använder, framför allt nu när elever får 

sina första betyg i årskurs 6 och att de kände en frustration över hur det går emot mycket som 

de har jobbar för. 

 

Även om man kan hålla med om att skolans utformning idag ”går emot” den formativa 

bedömningens grundtanke och jag förstår att lärare kan känna frustration över detta, får man 

ändå ha med i beräkningen att metoderna ger eleverna utrymme för ett mer komplext 

kunnande, mer delaktighet och ansvar. Även om detta inte syns i deras betyg är det ändå 

fördelar man kan ha med i analysen av fördelar och nackdelar med alla typer av bedömning. 

Elever som är förtrogna med formativ bedömning visar även i min undersökning att de känner 

en mindre ”hets” mot höga betyg och poäng, som beskrivs som en negativ effekt av summativ 

bedömning i forskningen (Black och Wiliam, 1996; Wiliam, 2013). Det se det istället som ett 

verktyg för att se vad man behöver förbättra och hur detta kan göras. 

 

All bedömning ska syfta till elever kan förbättra sina kunskaper och användas till att forma 

och förändra utbildningen på samma sätt som elevernas kunskaper formas och förändras 

(Lundahl, 2011). 

I den skollag som började gälla den 1 juli 2011 anger den i dess ”Inledande bestämmelser” 

(också kallad portalparagrafen) följande: 

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt 

en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 

stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare. (SFS 2010:800) 
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Enligt denna skollag ska skolan arbeta formativt, där man ska främja elevers motivation och 

ta hänsyn till elevers behov. Kompetenser och personlig utveckling ligger i fokus där alla ska 

kunna utvecklas genom utbildningen. Bedömning ska användas för skolans ytterligare syften. 

Arbete med formativ bedömning gör detta, den resultatstyrda skolan gör det i dagsläget inte. 

Med den utvärderingstanke som utvecklats till viss del utifrån den teoribaserade 

utvärderingsprincipen, där mål, process och resultat ska ges lika mycket utrymme och en 

vetenskaplig förklaring kunna ges, där skolresultat offentliggörs, chansen till valfrihet ökar 

och granskning av det offentliga, var förhoppningen att det skulle leda till utveckling på 

lärande och på administrativ nivå (Lundahl, 2011). Med denna teori måste det finnas en plan 

om hur resultaten kan komma att användas för att gynna den fortsätta utvecklingen. Lundahl 

(2011) poängterar att ”Information om elever blir återkoppling enbart om informationen 

används för att förändra förhållandet mellan faktiskt resultat och förväntat resultat.” (sid 166) 

 

Som jag nämnt ovan syns i vår läroplan och i vår skollag idag de tecken på en förändrad 

kunskapssyn som Korp (2003) presenterade i sin forskningsöversikt. Men i de internationella 

kunskapsmätningar som görs idag är det oftast de kognitiva dimensioner av elevers kunnande 

som presenteras och visas. Andra kompetenser, så som problemlösande förmågor eller kritiskt 

tänkande är mål som det i dagsläget är svårt att mäta och jämföra för skolorna (Lundahl, 

2011). Därför blir det i ”jakten” på elev- och skolresultat svårt att ge en flerdimensionell bild 

av elevernas kunskaper. Även om arbete med formativ bedömning i den svenska skolan idag 

inte är problemfritt under de åtaganden och det styre vi har, anser jag att arbete med formativ 

bedömning leder till fördelar för både lärare och elever. 
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Bilaga  – Elevenkäten 

Elevenkät 

Frågorna i det här häftet handlar om bedömning i matematik. Du är helt anonym och 

ingen kommer veta vad du har skrivit. Försök vara så ärlig som möjligt! Det här gör ni 

för att jag ska förstå bättre vad elever tycker om undervisning och bedömning så jag 

kan göra lektionerna bättre. 

 

1. Vad tycker du om matematik? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Ringa in det svar som du tycker passar bäst till påståendet. Vi brukar prata om och 

diskutera målen för matematik. 

Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 

 

3. Ringa in det svar som du tycker passar bäst till påståendet. Jag vet vad jag behöver träna 

på för att bli bättre i matematiken. 

Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 

 

Kan du skriva exempel på något du behöver träna på i matematik? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Ringa in det svar som du tycker passar bäst till påståendet. Genom 

matematiklektionerna lär jag mig se vad jag är bra på och vad jag behöver träna mer 

på. 

Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 

 

 



 
 

 

Kan du skriva exempel på något du är bra på i matematiken? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Hur ofta har ni prov eller diagnoser? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Varför gör man diagnoser och prov tror du? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Ringa in det svar som du tycker passar bäst till påståendet. Jag har fått bedöma mina 

klasskompisars arbeten där vi pratar om styrkor och svagheter. 

Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 

 

7. Ringa in det svar som du tycker passar bäst till påståendet. Jag är rädd för att säga fel 

svar i klassrummet. 

Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 

 

8. Vad gör läraren om någon svarar fel eller ”Jag vet inte” på en fråga? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Ringa in det svar som du tycker passar bäst till påståendet. Jag har fått tillbaka 

matematikuppgifter där läraren har skrivit vad jag behöver göra för att utvecklas. 

Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 

 

10. Vad gör du om läraren har en genomgång och du inte förstår eller om du tycker läraren 

går för fort fram? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Ringa in det svar som du tycker passar bäst. När jag får tillbaka uppgifter i matematik 

står det vilken poäng eller betyg jag fått. 

Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 

 

Hur känns det att få poäng eller betyg? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Jag vet hur jag ska arbeta för att bli bättre i matematiken. Ringa in det svar som du 

tycker passar bäst. 

Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 

 

 

 

 

 



 
 

Kan du skriva exempel på hur du kan arbeta för att bli bättre? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

13. Ringa in det svar som du tycker passar bäst till påståendet. Jag brukar fråga en kompis 

om sådant jag inte förstår. 

Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig  

 

14. Ringa in det svar som du tycker passar bäst till påståendet. Jag har fått bedöma mitt 

arbete själv utifrån mål läraren visat i matematiken. 

Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 

 

15. .Ringa in det svar du tycker passar bäst till påståendet. Vi har fått vara med och 

bestämma hur uppgifter ska bedömas 

Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 

 

16. Ringa in det svar du tycker passar bäst till påståendet. Jag har lämnat in 

matematikuppgifter som jag sen har fått arbeta om efter lärarens kommentarer. 

Alltid  Oftast  Sällan  Aldrig 

 

Finns det något mer du vill säga om hur du upplever matematik och bedömning får du 

gärna skriva det här. Annars kan du lämna in! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

TACK!! 
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