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Abstract 

 

This thesis examines the implications of a shorter intensive action research project on the formative 

assessments key strategies four and five that are activating learners as learning resources for one 

another and activating learners as owners of their own learning. The research questions were “How 

do the pupils experience the formative approach?” “What didactic consequences does the formative 

approach mean for the role of the teacher?” and “How does the formative approach affects the 

pupils’ results on a short term?”. The results were that the majority of the pupils liked the approach 

and that they felt like their efficiency increased. The didactic consequences were that the teacher had 

to spend more time on evaluation but had more time during the lesson to listen to and discuss with 

the pupils. The pupils’ results were not changed in comparison with the control group.  

 

 

Nyckelord: Nyckelstrategi. Kollegialt lärande. Elevansvar. 
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1 Inledning 

 

Formativ bedömning har en gammal tradition men kan falskeligen ses hos vissa som 

något nytt (Nyström, 2014) med dess ökade popularitet. En enkel sökning på Google 

med begreppet formativ bedömning ger 245 000 träffar och den översta träffen är en 

länk till Skolverkets hemsida. Om man istället använder den engelska översättningen 

formative assessment har man närmare 1,9 miljoner träffar. Detta visar på spridningen 

av detta arbetssätt och därmed kan det finnas en risk att många lärare uppfattar metoden 

som en ny pedagogisk fluga (Nyström, 2014). 

 

Trots att jag under hela min lärarutbildning hört formativ bedömning nämnas och att 

begreppet är vedertaget är det ingen lärare jag mött under min verksamhetsförlagda 

utbildning som aktivt använt sig av metoden trotts att de fått utbildning i metoden. 

Varför jobbar inte alla verksamma lärare formativt då studie på studie (Wiliam, 2013) 

har visat att det är effektivt? Med de dalande resultaten i matematik som Trends in 

International Mathematics and Science Study, TIMSS, (Skolverket, 2012a) och 

Programme for International Student Assessment, PISA, (Skolverket, 2013) har visat på 

borde det vara av högsta intresse att förändra matematikundervisningen för att gynna 

elevers lärande. 

Dessa frågor gjorde mig intresserad att ta reda på hur en kortare intensivinsats med 

aktionsforskning som endast förändrar mindre delar av hela verksamheten kunde 

påverka elevernas resultat, hur eleverna upplever ett annat arbetssätt och vilken 

påverkan att arbeta formativt har på lärarrollen inom matematikundervisningen. 

 

Det vedertagna begreppet formativ bedömning är något även Skolverket (2011a) 

använder och betyder i korthet att information samlas in under ett moment och att 

informationen används för att forma undervisningen på ett sätt som troligtvis blir mer 

gynnsamt än om informationen saknades (Wiliam, 2013). Det finns olika sätt att samla 

ihop informationen (Cizek, 2010), men det som är av vikt är att informationen används 

för att forma undervisningen med en positiv utkomst, i annat fall kan det inte kallas 

formativ bedömning (Wiliam, ibid.). 

 

För att skapa en effektiv formativ bedömning har fem nyckelstrategier utkristalliserats 

(Wiliam och Thompson, 2007) och dessa är: klargöra och delge lärandemål, skapa 

effektiva klassrumsdiskussioner som ger belägg för elevernas kunnande, effektiv 

feedback, aktivera eleverna som läranderesurser för varandra och att aktivera eleverna 

att ta ägande av sitt eget lärande. Det är de två sista nyckelstrategierna som används i 

denna studie. 
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2 Syfte och frågeställning 

 

I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011a) framgår vikten av att eleverna ges 

möjlighet att arbeta varierat i matematik. Syftet med detta arbete är att i ett 

aktionsforskningsprojekt arbeta formativt i matematikundervisning för att utforska 

möjligheterna och konsekvenserna av arbetssättet. De nyckelstrategier av formativ 

bedömning som fokuserats är elevers självreglerande lärande och elever som 

läranderesurser för varandra. 

Frågeställningar: 

 

Hur upplever eleverna det formativa arbetssättet? 

Vilka didaktiska konsekvenser innebär arbetssättet för lärarrollen? 

Hur påverkar det formativa arbetet elevernas resultat i matematik på kort sikt? 
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3 Forskningsöversikt  

Forskningsöversikten startar med en beskrivning av dagsläget i matematik i Sverige. 

Därefter förklaras vad formativ bedömning och nyckelstrategier är. Avsnittet avslutas 

med en beskrivning av den valda forskningsmetoden, aktionsforskning. 

3.1 Matematikundervisning i Sverige 

 

I ett beslut (Utbildningsdepartementet, 2012) i mars 2012 där regeringen ger uppgift åt 

Skolverket att ansvara för fortbildning av matematiklärare i matematikdidaktik 

framkom det att regeringen värdesätter kunskaper i matematik väldigt högt. De anser att 

det är gynnande för individer inte bara i vardagen men även i utbildningar och att det 

hjälper med andra aspekter i livet såsom logiskt tänkande. I beslutet tas det även med att 

internationella och nationella utvärderingar visar på en nedgång i svenska elevers 

resultat, vilket bekräftas av TIMMS (Skolverket, 2012a) och PISA (Skolverket, 2013). I 

beslutet (Utbildningsdepartementet, 2012) har regeringen poängterat att en anledning till 

varför svenska elevers resultat sjunker är att undervisningen i matematik i alltför stor 

utsträckning består av att eleverna räknar enskilt utan tillräckligt med handledning eller 

feedback från läraren. Att eleverna arbetar i stor grad enskilt visas i en undersökning av 

Olovsson (2014). 

 

Olovsson (2014) utförde en undersökning i en klass för årskurs fem med observationer 

och intervjuer. En vanlig lektion för klassen bestod av en kort genomgång av läraren 

och sen jobbade eleverna individuellt resten av lektionen. I grundskolans kursplan för 

matematik (Skolverket, 2011a) står det däremot att ”eleverna ska i undervisningen ges 

förutsättningarna att utveckla sin förmåga att använda matematikens uttrycksformer för 

att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar beräkningar och 

slutsatser” (Skolverket, 2011a: 63). Olovsson (ibid.) beskriver vidare att 

utvärderingarna som skedde under lektionen var att läraren ställde en fråga till klassen 

och eleverna besvarade med korta svar. Det var endast några elever vars respons blev 

hörda av läraren. Veckans planering fick eleverna i början av veckan och om eleverna 

inte klarat av planeringen till på fredagen fick de alternativen att stanna på 

fredagseftermiddagen för läxhjälp eller att ta hem arbetet och göra klart. Olovsson 

(ibid.) skriver att eleverna hade god uppfattning och planeringsförmåga då det gällde 

arbetsprestationer men vaga uppfattningar om lärandemål. För eleverna var det 

hastighet som var det viktiga då eleverna jämförde varandra och de första som nådde 

målen sågs som framgångsrika. Under en elevintervju som Olovsson (ibid.) genomförde 

berättade en elev att han ibland gjorde nästa veckas planering för att kunna ta det lugnt 

den kommande veckan. Enligt Olovsson (2014) kan stress att nå mål för att få beröm 

vara stjälpande för elevernas lärande. 
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Tid är något som lärare känner att det finns för lite utav vilket påverkar verksamheten 

då tiden till planering anses vara en bristvara (Skolverket, 2015). Enligt Skolverket 

påverkades dock inte erfarna lärare på samma sätt av tidsbristen då de kunde använda 

sina tidigare erfarenheter för att överbrygga tidsbristen. De lärare som Skolverket 

intervjuat angav att p.g.a. tidsbrist finns risken att aktiviteter som kompetensutveckling 

och reflektion prioriteras bort då tiden inte är tillräcklig, dessa aktiviteter kommenterade 

Skolverket (ibid.) som centrala för att skapa kvalité i undervisningen.  

 

Wiliam (2013) skriver att enligt hans vetskap så har inte undervisningen förändrats 

speciellt mycket de senaste 2000 åren och att lärarna inte har några krav på sig att 

utveckla sin undervisning. Det enda kravet som finns gällande utveckling enligt Wiliam 

(ibid.) är att lärare ska vara insatta i forskning. Detta kan dock ses som ett problem då 

lärarna gärna bara kopierar de senaste forskningarnas höjdpunkter och att de byts ut 

snabbt, vilket resulterar i att det inte blir några förändringar som befäster sig i 

undervisningen och att lärarna blir likgiltiga inför nya metoder (ibid.). 

 

Det finns en fördel för staten att förbättra skolgången för eleverna som visas i en studie 

som Wiliam (2013) beskriver där det framkom att genom att förhindra ett avhopp av en 

elev från gymnasiet i USA får staten en nettovinst på $206 000 till samhället. Denna 

summa består av $139 000 mer i skatter då högre utbildade tjänar ungefär tre gånger så 

mycket som de som hoppade av gymnasiet, $45 000 från lägre hälso- och 

sjukvårdskostnader då lågutbildade enligt Wiliam har sämre hälsa än högutbildade och 

$26 000 lägre kostnader från kriminalvård. Det är alltså en nationell ekonomisk 

angelägenhet att öka lärarkvaliteten (ibid.). Studier har däremot visat att erfarna lärare 

bara ger en liten ökning gällande lärande, eleverna lär sig ett moment på 50 veckor med 

en erfaren lärare medan med en oerfaren lärare lärde sig eleverna samma stoff på 52 

veckor. Ökningen är liten men ändå statistiskt signifikant (ibid.). 

 

I en rapport från Skolinspektionen 2009 (Skolinspektionen, 2009) var en av slutsatserna 

av granskningen att matematikundervisningen var mer inriktad mot kursplanens 

innehållsmoment än mot elevernas möjligheter att utveckla de centrala matematiska 

förmågorna. I rapporten hävdades att eleverna endast fick undervisning i begränsade 

delar av ämnet matematik, och därmed inte gavs förutsättningarna att utveckla olika 

förmågor såsom problemlösning, att se samband, resonera och kommunicera. En av 

huvudslutsatserna från granskningen (ibid.) var att många elever inte får den 

undervisning de har rätt till för att lärare saknar tillräcklig kunskap om målen i 

kursplanen och läroplanen för matematik, något som lärarna själv uppgav under 

intervjun. Kursplanen för matematik verkar enligt Skolinspektionen (ibid.) ha liten eller 

obefintlig inverkan för lärarna. Vidare visade granskningen att undervisningen var starkt 

läromedelsstyrd vilket fick som resultat att eleverna gavs begränsade möjligheter att 

utveckla förmågan till problemlösning, att använda logiska resonemang samt att sätta in 

matematiska problem i sitt sammanhang. 
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Svenska elever arbetar mer enskilt i matematik än elever i andra länder som tillhör EU 

eller OECD (Skolverket, 2004). Det framkom av lägesbeskrivningen 2009 (Skolverket, 

2010) att generellt är det allt färre elever som når målen i matematik i Sverige. I 

bedömningen i lägesrapporten konstaterades det att elevernas svårigheter kan kopplas 

till att undervisningen är inriktad på beräkningar utan begreppslig förståelse. Det 

framkom även i bedömningen att matematikundervisningen präglas i stor utsträckning 

av procedurinriktat eget arbete, något som stöds av rapporter från Skolverket (2008, 

2011b) där det påvisades att den svenska matematikundervisningen tycks i stora delar 

domineras av enskilt arbete i läroboken. I lägesbedömningen 2010 (Skolverket, 2011b) 

framgår det att elevernas matematikkunskaper från grundskolan inte är tillräckliga. Som 

slutsats i bedömningen angav Skolverket att eleverna måste få tillfälle att diskutera 

matematik med sina lärare och sina klasskamrater, och att gemensam reflektion och 

diskussioner måste finnas i högre grad. 

 

I granskningen gjord av Skolinspektionen (2009) kom rekommendationen att lärarna 

skulle i större utsträckning använda utarbetade arbetssätt som ger alla elever möjlighet 

att utvecklas. I lägesbedömningen 2011 (Skolverket, 2012b) uppmärksammas att 

kollegialt lärande som ett arbetssätt vilket möjliggör gemensamma reflektioner över 

undervisningen och lärandet i matematik vilket svarar mot Skolverkets (ibid.) slutsats. 

 

3.2 Formativ bedömning 

 

Formativ bedömning är inget nytt och alla lärare bedriver formativ bedömning oavsett 

om lärare vill det eller inte och om det är medvetet eller omedvetet (Nyström, 2014). 

Formativ bedömning har sina rötter tillbaka på 60-talet. Det var Michael Scriven som 

först nämnde begreppet Formative evaluation år 1967 i American Education Research 

Associations Monograph series on curriculum evaluation (Cizek, 2010). Det var dock 

inte förrän Benjamin Bloom och hans medarbetare 1971 släppte boken Handbook of 

Formative and Summative Evaluation of Student Learning, som är mer känt för Blooms 

taxonomier, som begreppet blev vidare känt (ibid.). Begreppet fick sitt stora genombrott 

1998 genom publikation av Dylan Wiliam och Paul Blacks artikel Assessment and 

classroom learning (Procopé, 2014). Cizek (ibid.) menar att formative evaluation enligt 

Bloom m.fl. var att systematiska utvärderingar skedde i processen av planering av 

lektionerna, i utlärandets och inlärandes faser för att förbättra något av dessa. Formative 

evaluation måste sträva efter att utveckla bevis som är mest användbara för processen, 

söka efter den bästa metoden för att rapportera bevisen, och söka efter sätt att minska de 

negativa effekterna som förknippas med utvärdering. 
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Idag ses enligt Cizek (2010) formativ bedömning som den samarbetade processen som 

lärare och elever är engagerade i. Detta med syfte att få förståelse för elevers lärande 

och konceptuella organisation. Processen används även i syfte för identifierande av 

styrkor, diagnostiserande av svagheter, identifierande av områden för förbättring och 

som en källa av information som lärare kan använda i instruktionsplanering och 

eleverna kan använda för att fördjupa sin förståelse och förbättra sina resultat.  

 

Cizek (2010) jämför formativ bedömning med summativ bedömning för att visa på 

skillnaderna. Han skriver att summativ bedömning ska följa två kriterier: att det utförs i 

slutet av ett moment och att syftet primärt är att kategorisera en elev eller ett system. 

Formativ bedömning ska däremot uppfylla två andra kriterier: Det ska utföras under ett 

moment och dess primära syfte ska vara en av följande, att identifiera elevers styrkor 

eller svagheter, hjälpa läraren att planera kommande lektioner, eller att hjälpa elever 

styra sitt eget lärande. Nyström (2014) skriver att genom lärarnas självgranskning, 

jämförelse med andra lärare och inspiration de får av forskning gör att utvecklandet av 

metoder inom formativ bedömning kan öppna upp möjligheter att ge eleverna 

förutsättningarna för att de ska lära sig. 

 

Wiliam (2013) tar upp flera olika definitioner av begreppet formativ bedömning utifrån 

andra verk. Dessa är som följande, att formativ bedömning är:  

 Alla aktiviteter lärare och/eller eleverna utför som ger information som används 

för att anpassa momentets aktiviteter som undervisningen och lärandet omfattar.  

 En process som läraren och/eller eleverna använder under lärandets gång för att 

känna igen och möta elevernas lärande i ett syfte att förbättra lärandet.  

 Bedömning som utförs under lärprocessen i syfte att förbättra undervisningen 

eller elevernas lärande.  

 Frekventa interaktiva bedömningar av elevernas förståelse och deras framsteg 

för att kunna identifiera de lärandebehov som finns och att anpassa 

undervisningen därefter. 

 Ett verktyg lärare har och använder för att uppskatta om eleverna har lärt sig de 

ämnen och färdigheter som läraren menar att lära dem. Detta verktyg används i 

lärandeprocessen för att identifiera specifika missförstånd och misstag som 

uppkommer hos eleverna medan ämnet lärs ut. 

 

Wiliam (ibid.) nämner ytterligare en definition av formativ bedömning vilket detta 

arbete framhåller som den giltiga definitionen av formativ bedömning.  

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 grundande, än de beslut de skulle ha fattat om bevisen inte funnits. (Wiliam, 

2013: 53) 
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Enligt Stiggins (2005) finns det skillnader mellan formativ bedömning och bedömning 

för lärande. Han anser att i formativ bedömning sker bedömningarna oftare medan i 

bedömning för lärande sker bedömningen kontinuerligt från dag till dag. Vad som 

händer med bedömningen skiljer sig också. I formativ bedömning går informationen 

enligt Stiggins (ibid) till läraren medan den från bedömning för lärande går till eleverna. 

Den sista skillnaden är att bedömningen som tas fram i formativ bedömning visar vilka 

som nått målen eller inte medan i bedömning för lärande visas framstegen under 

processen. Wallberg (2013) däremot likställer formativ bedömning med bedömning för 

lärande, synligt lärande och lärande bedömning. Wallberg motiverar sitt val av 

begreppet formativ bedömning eftersom det i hennes tycke är det som beskriver 

innehållet bäst, för att Skolverket använder det och för att begreppet är vedertaget. 

Nyström (2014) anser att formativ bedömning även kan ses som formativ 

klassrumspraktik då arbetssättet handlar om att utveckla undervisning som tar reda på 

vad eleverna uppfattar och förstår av lektionerna. 

 

Cizek (2010) menar att man kan få ut information till formativ bedömning ur vanliga 

klassrumsaktiviteter, såsom test, observationer, muntliga frågor, projekt, läxa, mm. 

Enda kriteriet är att informationen som fås ut av aktiviteterna används för att anpassa 

undervisningen och lärandet efter elevernas behov. Wiliam (2013) anser att termen 

formativ bedömning inte ska användas om undervisningen och/eller lärandet inte 

förbättras. Wiliam (ibid.) nämner att vi inte kan förutspå vad eleverna kommer lära sig 

av lektionerna och därav är bedömning av vikt för att lokalisera vad eleverna faktiskt lär 

sig. Han menar även att information som samlas in men inte används är värdelösa i 

sammanhanget. Nyström (2014) beskriver forskning som visar på att aspekterna som 

ses i formativ bedömning används tillfälligt och de som används dagligen har en stor 

potential att göra skillnad på undervisningens effekt. 

 

Hodgen och Wiliam (2011) uttrycker att läroböckerna för matematikundervisning 

varierar i kvalité och vissa av dessa består i merpart av förutsägbara övningar och 

procedurträning. Däremot menar Hodgen och Wiliam att alla läroböcker kan användas 

som en start i formativ undervisning. Exempelvis kan eleverna få presentera och 

argumentera för sin åsikt då elevernas uppfattningar skiljer sig åt. 

3.3 Nyckelstrategier 

 

Wiliam och Thompson (2007) skriver att det finns tre nyckelprocesser, Nyström (2014) 

beskriver dessa som tre frågor som är centrala för undervisningen. Dessa 

nyckelprocesser eller centrala frågor är: Vart ska vi?, Var är vi? och Hur tar vi oss dit?. 

Wiliam och Thompson (ibid.) nämner även att förutom läraren finns det två andra typer 

av involverade aktörer: Eleven och kamraten. När nyckelprocesserna och de 

involverade individerna slås ihop får den strukturen i tabell 3.3.1. 
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Tabell 3.3.1. Nyckelstrategier i formativ bedömning. Wiliam och Thompson 2007 

 
 

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

Lärare Klargöra och delge 

lärandemål och kriterier 

för framsteg. 

Förstå och dela 

lärandemål och kriterier 

för framsteg. 

 

Förstå och dela 

lärandemål och kriterier 

för framsteg. 

(nyckelstrategi ett) 

Genomföra effektiva 

diskussioner, aktiviteter och 

uppgifter som tar fram belägg 

för lärande. (nyckelstrategi två) 

Ge feedback som för 

lärande framåt. 

(nyckelstrategi tre) 

Kamrat Aktivera eleverna som läranderesurs för varandra. 

(nyckelstrategi fyra) 

Elev Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. 

(nyckelstrategi fem) 

 

Av tabell 3.3.1. kan man läsa ut fem nyckelstrategier för formativ bedömning. 

3.3.1 Eleverna som läranderesurser för varandra 

 

Wiliam (2013) beskriver att flertalet undersökningar visar att kollaborativt arbete, att 

eleverna arbetar tillsammans, är ett effektivt lärandesätt men ändå används det sällan. 

Wiliam menar även att forskningen om kollaborativt lärande är en av de största 

framgångssagorna i utbildningsforskningens historia.  

 

Genom att beskriva fyra faktorer förklarar Wiliam (2013) varför kollaborativt lärande är 

effektivt: 

 Det ökar elevernas motivation. I välstrukturerade lärmiljöer får eleverna ett 

egenintresse av att hjälpa andra och det medför att elevernas insatser blir högre. 

 Eleverna som placeras i en grupp börjar värna om gruppen. Detta ger en social 

sammanhållning som ökar eleverna insatser. Dock hjälper denna faktor inte 

lärandet mycket om de andra faktorerna inte tas med. 

 Inom gruppen finns det olika nivåer på kunnande hos eleverna. Vid varje uppgift 

kan vissa elever uppleva svårigheter att lösa dem, men det finns även elever som 

lättare kan lösa samma uppgift. Detta gör att de som har en högre förmåga att 

lösa en given uppgift kan hjälpa de övriga att lösa uppgiften. 

 Eftersom det finns olika nivåer inom gruppen måste de med högre förståelse för 

ett givet problem tänka igenom problemet mer genomgående för att hjälpa de 

övriga i gruppen och detta leder till en kognitiv utveckling. 
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Wiliam (2013) beskriver en analys av 17 studier som visar att vid kamrathjälp som 

består av det korrekta svaret eller den korrekta metoden att använda för uppgiften inte 

ger framgång för den som ger hjälp, och en nergång i prestationerna av eleverna som 

mottog hjälp. Om hjälpen istället kom i form av utarbetade förklaringar ökade däremot 

lärandet hos de som gav hjälpen med minst 50 %. 

 

I en annan studie med 109 elever i årskurs 4-6 som Wiliam analyserat framkom det 

angående lärandet att elevledda grupper ökar i lärande i ungefär samma utsträckning 

som elever som får individuell lärarhandledning. Dessutom visade det att elevledda 

grupper hade ett lärande som översteg den av lärarledda grupper. En anledning till detta 

kan vara att eleverna använder och förstår varandras språk medan lärarens språk kan bli 

för abstrakt för eleverna. Att eleverna inte förstår lärarens förklaring kan leda till att 

eleverna säger att de förstår för att inte stjäla mer av lärarens tid, ofta en orsak hos tjejer, 

eller för att inte verka dum, killarnas anledning. När eleverna istället får hjälp av sina 

kamrater vågar de verka dumma eller ta tiden av sin kamrat och ber dem därför att 

förklara igen. (Wiliam, 2013) 

 

För att kollegialt lärande ska vara effektivt krävs det två komponenter. Den första 

komponenten är gruppmål. Eleverna måste arbeta som en grupp och inte bara i en 

grupp. Den andra komponenten är individuell ansvarsskyldighet. Det innebär att alla 

deltagare i gruppen är ansvariga för att lärandet förs framåt, ingen elev får således 

utnyttja sina kamrater genom att låta dem göra allt arbete. (ibid.) 

 

Hodgen och Wiliam (2011) menar att då eleverna aktivt deltar i diskussioner lär de sig 

inte bara mer om matematik utan även deras allmänna färdigheter ökar. De påpekar 

dessutom att om läraren lyssnar på eleverna kan läraren uppfatta vad elever kan och hur 

väl de kan det. Genom att läraren lyssnar på eleverna inser eleverna även att läraren 

faktiskt är intresserad av vad de tycker och det får som följd att eleverna blir mer 

uppmuntrade att prata (ibid.). 

 

Kamratdiskussioner spelar en betydande roll i det formativa klassrummet. Då eleverna 

diskuterar i mindre grupper öppnar det möjligheten för alla lever att delta direkt i 

diskussionen om ett matematiskt problem. Genom att samarbeta och diskutera ges 

eleverna en större möjlighet att förstå problemet och följaktligen kan deras egna tankar 

bli tydligare. Det resultat som fås av att fler elever deltar i diskussioner är att eleverna 

bättre kan uttrycka sig. (Hodgen och Wiliam, 2011) 

3.3.2 Elevernas som ägare av sitt lärande 

 

Grundidén med självreglerat lärande är enligt Wiliam (2013) att eleverna kan samordna 

sina kognitiva resurser, känslor och handlingar för att ta dessa till hjälp för sina 
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lärandemål. Wiliam (ibid.) menar även att det inte är läraren som kan skapa ett lärande, 

utan det är de som ska lära sig som skapar lärandet. 

 

Wiliam (2000) beskriver en studie av Fontana och Fernandes 1994 i Portugal där 25 

lärare fick träffas två timmar i veckan under 20 veckor där de fick träning i strukturerat 

användande av självbedömning hos elever. 20 lärare som motsvarade samma ålder, 

kvalifikationer och erfarenheter agerade som kontrollgrupp. Eleverna fick samma test i 

matematik före och efter perioden och det som framkom var att kontrollgruppen ökat 

sina resultat med 7,8 markeringar medan testgruppen ökade sina resultat med 15 

markeringar.  

 

Wiliam (2013) uttrycker att det ofta finns en negativ förväntning av att eleverna skulle 

kunna sköta sitt eget lärande, men Wiliam påpekar att det finns underlag för att elever 

kan ungefärligt uppskatta sig själv summativt så länge det inte står mycket på spel 

genom att göra det. Wiliam (2000) menar att det finns en livlig debatt om huruvida 

elever faktiskt kan bedöma sina egna prestationer eller inte men de som är negativa ofta 

har argument som riktar sig mot summativ bedömning. Han skriver att ingen seriöst 

menar att eleverna skulle få sätta sina egna betyg. Wiliam (ibid.) anser att de som är för 

självbedömning menar att noggrannheten är en sekundär oro men fortsätter med att det 

som är viktigt med självbedömning är att det gynnar lärandet. 

 

När eleverna tar sig an en uppgift finns det två sätt som eleven kan välja att lägga sin 

energi. Antingen lägger eleven energin på att utveckla sig själv eller väljer eleven att 

använda energin för sitt välbefinnande (Wiliam, 2013). För att avgöra vad eleven ska 

lägga sin energi på använder de enligt Wiliam följande tre informationskällor: 

 Elevens uppfattning av uppgiftens karaktär och dess kontext. 

 Elevens kunskap om uppgiften och vad det är som krävs för att klara av den. 

 Vad eleven tror om sin motivation till uppgiften, vilket inkluderar elevens 

intresse för uppgiften, och om eleven tror att han/hon har tillräckligt med 

kunskap och förmåga att lösa uppgiften 

 

Enligt Wiliam (2013) är det svårt för lärare att uppfatta alla faktorer som styr elevernas 

val om de ska lägga energin på utveckling istället för välbefinnande, dock finns det 

några sätt att försöka få eleverna att fokusera på utveckling:  

 Det första sättet är att berätta om lärandemål för eleverna så att eleverna kan 

kontrollera sina framgångar mot målen. Wiliam menar även att om eleven når 

mål som är specifika, inom räckhåll och erbjuder en viss grad av utmaning blir 

eleverna motiverade  

 Det andra sättet är att läraren ska uppmuntra eleverna med att förmågan växer 

stegvis och att det inte är förutbestämt. Om eleven uppfattar att de inte kan bli 

smartare/duktigare kommer eleven dra sig till att lägga energin på att undvika 

misslyckande. Wiliam skriver att om utmaningen av en uppgift motsvarar 
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elevens förmåga kan det leda till att eleven blir totalt fängslad av aktiviteten, ett 

så kallat flow. 

 Den tredje delen är att försvåra att eleverna jämför sig själv med andra när det 

gäller prestationer. 

 Fjärde sättet är att ge feedback för vad eleven ska göra i framtiden för att lyckas, 

istället för att kolla på vad eleven tidigare ha misslyckats. Wiliam (2013) nämner 

en studie som visar att konstruktiv feedback får eleverna i större utsträckning att 

vilja lära sig istället för att bara prestera. 

 Det sista sättet är att överföra den verkställande kontrollen av lärandet från 

läraren och till eleven för att låta eleven utvecklas som självständiga studerande. 

3.4 Problem/utmaningar med formativ bedömning 

 

Cizek (2010) skriver om sju stycken utmaningar som gäller mindre verksamheter, t.ex. 

en skola, under formativ bedömning. Utmaningarna är syfte, resurser, förberedelse, 

validitet, logi, efterrättelse och tid.  

 

Den första utmaningen är att skapa och att ha ett tydligt syfte med bedömningen. Om 

bedömningen leder till rutinförhör eller uppdrag kommer effektiviteten av den formativa 

bedömningen bli drabbad. 

 

Den andra utmaningen rör resurser. Den formativa bedömningen kräver mycket av 

lärarens tid för utvecklande, utförande och feedback. Dessutom kan materiella kostnader 

tillkomma. Om det inte finns ett intresse att investera tid och pengar blir effektiviteten i 

formativ bedömning drabbad. 

 

Tredje utmaningen är förberedande. Lärarna som använder sig av formativ bedömning 

behöver träning både före arbetssättet implementeras och under tiden arbetssättet 

används för att bygga upp två olika kompetenser. Dessa kompetenser är färdigheten att 

sköta och tyda traditionella summativa bedömningar och färdigheten som krävs för att 

utveckla och tyda klassrumsbaserad formativ bedömning. 

 

Fjärde utmaningen är validiteten. Validitet i den här meningen betyder att bevisen 

stämmer överens med de tolkningarna som tas fram av bedömningsinformationen. Vid 

mindre formella bedömningar som inte är standardiserade finns en stor risk för att 

observatören eller bedömaren är subjektiv mot testpersonerna, så kallad bias. Det är 

därför viktigt att ha insikt om att bias finns och måste tas med i beräkningarna. 

 

Den femte utmaningen är logi. Målet med all logi är att möjliggöra för alla testtagare, 

oavsett behov, att få visa sina riktiga kunskapsnivåer, färdigheter och förmågor. Inom 
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formativ bedömning är det inte lika viktigt att bedömningsinformationen fås ut genom 

en standardiserad administration, men det är av största vikt att få ut säker information. 

 

Näst sista utmaningen är efterrättelse. Idag har världen blivit mer bekymrad över 

rättsliga konsekvenser av handlande och det gäller även lärarna. Lärarna känner större 

press att följa de lagar och ramar som gäller, och många av lagarna och ramarna styr 

även det minsta i klassrummet. Många av lagarna gäller information som fås ut av den 

summativa bedömningen men även vid formativ bedömning krävs det att man tar 

lagarna i beaktning vid dokumentation. 

 

Den sjunde och sista utmaningen Cizek (2010) nämner är tid. En nyckel till effektivt 

användande av formativ bedömning är utvecklandet av högt kvalitativa 

bedömningshändelser, målmedveten integration av formativ bedömning i 

klassrumsaktiviteter och en cyklisk process av användandet av information från 

formativ bedömning för att forma och förfina lärandet. Tid krävs till mycket i 

klassrummet så att hitta tid till formativ bedömning kan enligt Cizek vara den största 

utmaningen i att använda formativ bedömning. 

3.5 Aktionsforskning 

 

Aktionsforskningens grunder kommer från Kurt Lewin som uttryckte att det inte är 

tillräckligt med forskning som bara producerar teori, utan att denna teori även måste 

omvandlas till en praktik. Annan forskning bedrivs av forskare för att sedan 

implementeras i praktiken av praktiker (Denscombe, 2009). I aktionsforskning bedrivs 

däremot forskningen och praktiken samtidigt av forskaren som en del av den större 

deltagargruppen (ibid.). Somekh (2006) skriver att en svårighet med aktionsforskningen 

är att de tidigare teoretiska verken antog en oproblematisk länk mellan orsak och verkan 

i sociala situationer. I Lewins ursprungliga cykliska modell började aktionsforskning 

med en process av sökande för att kunna identifiera nyckelfunktioner som formar 

aktiviteter av den sociala grupp som undersöks. Data som samlats in under detta första 

stadie används till att identifiera problem och hypotisera lösningar som är baserade på 

teoretiska insikter. Därefter kan lösningarna testas genom planering och implementering 

av aktionsstrategier (ibid.). 

 

Enligt Denscombe (2009) är aktionsforskningen ett sätt att inte bara förstå problemet 

utan även att själv förändra saker. Det innebär att forskaren måste sträva efter att 

undersöka och granska sin egen praktik med avseende att förändra praktik på ett sätt 

som blir gynnsam. 

 

Denscombe (2009) beskriver att aktionsforskningen vilar på fyra grundpelare: praktisk 

inriktning, förändring, cyklisk process och deltagande. Dessa grundpelare förklaras 
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nedan först utifrån Denscombe (ibid.) och kompletteras mot Somekhs (2006) åtta 

grundpelare för aktionsforskning 

 

Praktisk inriktning. Aktionsforskningen är menat att behandla faktiska problem i olika 

miljöer. Somekh (2006) anser att aktionsforskning inte är värdeneutral utan 

aktionsforskaren strävar efter att agera moraliskt och främja en social rättvisa. 

 

Förändring. Genom förändring kan problemen behandlas och man får större insikt och 

förståelse för problemets karaktär. Somekh (ibid.) menar att strävan efter förändring och 

involverandet av en deltagande forskare som en ”insider” ger tillgång till kunskap och 

förändring som inte skulle ha nåtts av någon utomstående forskare. 

 

Cyklisk process. Aktionsforskningen är cyklisk istället för linjär. Det finns en ständig 

återkoppling där resultat möjliggör förändring av fortsatta undersökningar. Somekh 

(ibid.) beskriver att aktionsforskning integrerar forskning och aktion i en flexibel cykel 

som innehåller holistiska steg. Enligt Somekh (ibid.) är stegen datainsamling, analys 

och tolkning av data, planering och introduktion av aktionsstrategier för att få en positiv 

förändring, utvärdering av förändringen genom ytterligare insamlande av data, analys 

o.s.v. och processen fortsätter fram till ett beslut att bryta studien tas för att publicera 

resultat.  

 

Deltagande. I en aktionsforskning ses de som ska undersökas som aktiva deltagare i 

forskningen istället för passiva objekt för forskning. Somekh (ibid.) menar att 

aktionsforskning genomförs genom ett kollaborativt partnerskap mellan deltagare och 

forskare. Hon beskriver vidare att aktionsforskning frambringar kraftfullt lärande för 

deltagarna genom att kombinera forskning med reflektioner på praktiken. 

 

Förutom de nämnda pelarna ovan innefattar Somekhs (2006) grundpelare även att 

aktionsforskning kräver en hög nivå av reflexivitet och att aktionsforskning involverar 

undersökande förbindelser mot ett brett spektrum av existerade kunskap. 

 

Att aktionsforskning kräver en hög nivå av reflexivitet innebär att forskaren inte kan 

granska sig själv inifrån utan forskarens ”jag” måste granskas utifrån. Forskningen 

kräver även en hög känslighet till rollen av ”jaget” i medlingen av hela 

forskningsprocessen. ‘Jaget’ hos forskaren kan bäst förstås som sammanblandad med 

andra genom nät av interpersonal och professionella relationer som tillsammans 

konstruerar forskarens identitet. (Somekh, 2006) 

 

Somekh (ibid.) menar att aktionsforskning kräver undersökningen ställs mot kunskap 

från flera forskningsområden. Denna kunskap kommer från psykologi, filosofi, 

sociologi och andra vetenskapliga fält. Att testa dess utforskande kraft och praktisk 

användbarhet i förhållande till existerande kunskap är viktig, den accepteras inte blint, 
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istället blir den utforskad och testad i relation till data som samlats in från situationer 

under forskningen och blir en integrerad del av analys och tolkning i 

aktionsforskningen. Somekh skriver att kunskapen från förr skiner ljus på data från 

undersökningen. 

 

Aktionsforskning sträcker sig längre än annan forskning genom att den inte bara strävar 

efter att förstå problemet, utan att forskaren själv finns med och förändrar praktiken för 

att lösa problemet. Forskaren måste undersöka sin egen praktik med mål att förändra 

denna till något bättra. Som hjälpmedel använder sig forskaren av systematisk reflektion 

och forskning för att förbättra reflektionen. (Denscombe, 2009) 

3.5.1 För- och nackdelar med aktionsforskning 

 

Att deltagare måste spela en aktiv del i forskningen gör att forskningen blir begränsad 

med avseende på ramar och skala. Det medför att forskningsresultaten inte kan 

generaliseras på en större skala. Däremot ger deltagaraktiviteten en fördel för deltagarna 

då det medför en självutveckling (Denscombe, 2009). 

 

Eftersom forskning och praktik sker samtidigt istället för i olika steg i en 

aktionsforskning minskar det forskarens möjligheter att kontrollera faktorer som styr 

undersökningen för att forskaren inte kan kontrollera eller manipulera de variabler som 

finns. Forskningen begränsas även av vad den praktiska verksamheten anser är tillåtet 

och etiskt. Forskningen har däremot fördelen att den kan lösa problem eller förbättra 

praktiken genom att den ständigt genomgår en utvecklings- och förändringscykel 

genom den direkta forskningen (ibid.). 

 

Aktionsforskaren är enligt Denscombe (ibid.) troligtvis inte opartisk och objektiv till 

forskningen, något som annars brukar vara en vetenskaplig strävan, eftersom 

forskningen är riktad på att lösa problem som deltagarna ställts inför. Forskaren har 

därför ett egenintresse i forskningens resultat. Däremot är aktionsforskningens styrka att 

den riktar in sig på att lösa problem som annan forskning misslyckats med att lösa 

(ibid.). 

 

Somekh (2006) beskriver att den mänskliga faktorn har stor inverkan vid 

aktionsforskning. Hon menar att den mänskliga instinkten är att skapa en mening ur 

något komplext, att minska osäkerhet och skapa orsak-och-verkan-förklaringar. Hon 

menar även att denna instinkt vilseleder oss till att skapa naiva förenklingar och att 

dessa inte kan utgöra basen för aktion. 
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4 Material och metod 

4.1 Undersökningsmetod 

Forskningen i denna studie utfördes enligt ramarna för aktionsforskning. I 

aktionsforskning deltar forskaren i verksamheten som en aktiv deltagare vilket innebar 

att forskaren, i detta fall som lärare, granskat och format den egna praktiken för att 

uppnå en gynnsam effekt. 

 

Undersökningens utformning var att skapa en praktik där elever i matematik använde 

sig av den formativa bedömningens nyckelstrategi fyra och fem, dvs. att eleverna 

fungerade som läranderesurser för varandra och att eleverna tog ansvar för sitt eget 

lärande. För att nå detta fick eleverna arbeta kollegialt i grupper om tre och själva inom 

gruppen konstruera egna mål för lektionen. Eftersom forskningen endast grundats i 

dessa två nyckelstrategier var ett mål att inte förändra hela undervisningen utan endast 

de delar som krävdes för att uppnå ett kollegialt lärande och ansvar för eget lärande hos 

eleverna. 

 

För att kunna svara på frågeställningen användes tre typer av datainsamlande: elevers 

reflektionsjournal, lärarens reflektioner samt diagnoser tagna från elevernas 

läromedel. Elevernas reflektionsjournal konstruerades i syfte att både svara på deras 

uppfattningar om arbetssättet och att fungera formativt. Elevernas reflektionsjournal 

bestod först av öppna frågor men fick efter första tillfälle bytas ut då eleverna upplevde 

det som svårt och tidskrävande (se bilaga 2-3). Lärarnas reflektioner genomfördes under 

lektionstid då läraren uppmärksammat något och efter lektionen för att samla upp alla 

tankar som rörde lektionen och undersökningen. Elevernas diagnoser togs från 

läromedlet de använde och berörde olika arbetsområden. Eftersom diagnoserna rörde 

olika arbetsområden krävdes det att en kontrollgrupp som utfört samma diagnoser vid 

samma tidpunkt användes som referenspunkt. Resultaten på tidigare diagnoser ställdes 

sedan mot slutdiagnos för både behandlad grupp och kontrollgrupp och i ett andra led 

jämfördes dessa gruppers slutdiagnos mot varandra i syfte att utforska om skillnader 

fanns. 

4.2 Urval 

Av aktionsforskningens karaktär behövde forskningen begränsas till en enskild klass 

och klassen valdes av det skälet att klassen fanns på forskarens arbetsplats. Av skäl som 

rörde en anpassad studiegång för en elev togs beslutet i samråd med ansvarig rektor att 

den berörda eleven ej skulle delta i studien. Undersökningsklassen bestod av 15 elever 

varav åtta pojkar och sju flickor. Eleverna har tidigare varit skilda på två olika skolor 

men har haft vissa praktiska ämnen gemensamt. Eleverna har sedan slagits samman och 

blivit en klass i början på läsåret. Eftersom gruppen nyligen var konstruerad gjorde det 

att eleverna från samma skola kände varandra väl medan elever mellan de två grupperna 
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inte kände varandra lika väl även fast de haft viss undervisning gemensamt. En av 

undersökningsklassens parallellklasser användes vid jämförande av elevresultat efter 

undersökningsperioden. Detta för att de mottagit likvärdig undervisning tidigare, av 

samma lärare och utfört diagnoserna vid samma tidpunkt under skolgången. 

4.3 Procedur 

Denna undersökning har grundat sig i att arbeta formativt med nyckelstrategi fyra och 

fem, att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra och att aktivera eleverna att 

ta ansvar för sitt eget lärande. Undersökningstiden var en lektion i veckan, i totalt fem 

veckor, varav varje lektion var 80 minuter lång.  

 

För att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra har elever arbetat i grupper 

om tre elever för de skulle få möjligheten att samtala mellan eleverna med de kamrater 

som de kunde lära sig utav, men som de möjligtvis annars inte skulle valt att arbeta 

med. Att antalet elever per grupp var tre stycken var för att vid en grupp om tre elever 

har varje elev relativt stort utrymme för tal och agerande till sitt förfogande som 

underlättar känslan av samhörighet och inflytande (Svedberg, 2012). Hade grupperna 

varit större hade varje elevs part minskat vilket skulle ha lett till att varje elevs 

inflytande och engagemang minskat samt att vid större grupper tenderar gruppens 

sammanhållning att minska (ibid.).  

 

Gruppkonstellationerna bestämdes genom att elevernas tidigare resultat på diagnoser 

analyserats och därefter har eleverna placerats i grupper där minst en elev har presterat 

högt, minst en elev har visat ett resultat över medel i taluppfattning och minst en elev 

som låg under medel i resultat och taluppfattning (se bilaga 1). Grupperna konstruerades 

på detta sätt för att eleverna skulle ligga inom varandras proximala zoner av utveckling 

och att alla hade något att vinna på att arbeta tillsammans. Dessa tre olika 

elevkategorier, högpresterande, god taluppfattning och under medel i taluppfattning 

och resultat, behövde inte betyda att de tre eleverna uppfyller var sin kategori, utan en 

elev kunde uppfylla en eller flera kategorier, exempelvis kunde en elev ha höga 

markeringar i både taluppfattning och på resultat, eller högt på taluppfattning men låg 

på resultat och därför kunde en grupp innehålla fler än en elev som har höga 

markeringar, eller fler än en som har låga markeringar. En grupp kunde således bestå av 

två elever som har låga resultat men god taluppfattning och en elev med höga resultat. 

 

Eftersom hela matematikundervisningen inte skulle förändras arbetade eleverna i sitt 

läromedel, vilket Hodgen och Wiliam (2011) uttrycker kan vara en start för det 

formativa arbetet, under lektionerna men med förändringen att de arbetade kollegialt 

och att de konstruerat sina egna mål för lektionerna. Lektionerna byggdes därför upp 

enligt principen att genomgångar endast gjordes om eleverna signalerat en önskan om 

detta eller att det på annat sätt synliggjorts att ett behov av detta fanns. Lektionerna 
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startade i övriga fall med att eleverna läste igenom sina reflektioner från förgående 

lektion och antingen accepterade målen gruppen satte upp i slutet av förgående lektion, 

eller förkastade dessa mål och formade av nya mål. Eleverna började sedan arbeta 

tillsammans i grupperna för att nå sina mål. Lärarens funktion under lektionerna var att i 

första hand hjälpa diskussioner framåt genom att ställa frågor såsom ”finns det andra 

sätt att räkna detta på?” och kontrollera elevernas kunskap genom att ställa följdfrågor. 

Endast om gruppen helt fastnat vid en uppgift och själva inte klarar att ta sig vidare 

hjälpte läraren dem genom utvecklade förklaringar. 

 

I slutet av varje lektion har eleverna enskilt skrivit reflektioner utifrån färdiga mallar (se 

bilaga 2 och 3) som de fått tillgång till genom Google Classroom. Den första mallen 

förkastades efter första tillfället då eleverna tyckte det var för tidskrävande och ersattes 

istället med en mall där reflektionsfrågorna bytts mot frågor som Wiliam (2013) ger 

som förslag. Denna andra mall var konstant fram till sista lektionen då sista delen, att 

eleverna skulle göra nya mål bytts ut mot en slutreflektion för hela perioden (se bilaga 

4).  

4.4 Etik 

För att undersökningen skulle vara korrekt etiskt uppbyggd har eleverna som deltagit i 

undersökningen fått information om vad forskningsperioden innebar, att de inte fått 

några negativa följder av sitt deltagande eller önskan att inte vara deltagande. Elever 

och vårdnadshavare har blivit informerade om att varken elevernas namn, skola, stad 

eller kommun finns vid namn i studien och elevernas vårdnadshavare har blivit 

tillfrågade om tillstånd att eleverna deltog i undersökningen vilket alla tillät. 

 

4.5 Databearbetning 

 

För att besvara hur eleverna uppfattade det formativa arbetssättet krävdes det ett 

instrument för att fånga upp deras tankar men även en som gynnade det formativa 

arbetet och därför krävdes det även att reflektionsfrågorna innefattade elevernas tankar 

om deras insats och prestation. Eleverna skrev därför reflektionsjournaler i slutet av 

varje lektion. Första lektionen började med en reflektionsjournal som bestod av mer 

öppna frågor för att kunna samla in mer kvalitativ data, dock var detta svårt och 

tidskrävande för eleverna och deras svar blev därför inte lika breda som önskat. Av 

dessa anledningar byttes frågorna mot att eleverna skulle fortsätta skriva på påbörjade 

meningar som de fritt fick välja tre stycken utav. Elevernas svar blev av den 

anledningen inte direkt riktade mot deras egna uppfattningar om arbetssättet utan mot 

hur arbetssättet har fungerat under lektionen. Dessa journaler analyserades därefter först 

genom sållande av vilka svar som rörde deras uppfattningar och sedan genom 
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kategorisering och sortering för att skapa en bild av elevernas gemensamma 

uppfattning. 

 

De didaktiska påverkningar som försöksperioden gav har visats genom 

aktionsforskarens reflektioner som bearbetats genom granskning och sammanfattning 

av de reflektioner som rörde arbetssättet. Dessa reflektioner analyserades med avsikt att 

visa endast de didaktiska konsekvenserna och har utelämnat det som rörde 

undervisningen. 

 

För att kunna granska vilken effekt undersökningen hade på elevernas resultat på kort 

sikt har en envägs variansanalys ANOVA (analys av varians) använts för att utforska 

betydande genomsnittliga skillnader mellan behandlad grupp och kontrollgrupp. Syftet 

var att studera interaktionseffekter med avseende på de tidigare diagnoserna mot 

respektive slutdiagnos. Excel 2013, användes för att ordna och analysera data. 

 

Envägs ANOVA är en statistisk metod för hypotesprövning som undersöker skillnader i 

medelvärde mellan flera grupper. För att undersöka variansen bildas kvadratsummor av 

avvikelserna från medelvärdena. Av testen framkom F-värden för varje test som 

jämförts med det kritiska värdet på F från varje test som beräknats av den valda 

signifikansnivån. Om F-värdet var lägre än det F-kritiska värdet var grupperna lika, och 

var F-värdet högre än det F-kritiska värdet var grupperna olika. 
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5 Resultatredovisning 

Lektionerna var planerade att vid start av lektionen har läraren tid att informera om det 

behövs. Eleverna ska efter eventuell genomgång/information samla sig i sina grupper 

och läsa igenom sina reflektioner från förra lektionen och därefter acceptera sina mål de 

skrivit upp eller förkasta dem och skapa nya. När gruppen är överens om mål för 

lektionen får de fortsätta räkna i sitt läromedel tillsammans. Cirka tio minuter innan 

lektionens slut får eleverna sitta och skriva sina individuella reflektioner från lektionen 

och tillsammans i gruppen göra nya mål för nästa lektion. 

5.1 Elevernas upplevelse 

Det som framkom i elevernas reflektionsjournaler från alla fem veckor är att alla 

grupper var ständigt förvånade över med vilken effektivitet som de arbetat. Många av 

grupperna anser att arbetet underlättades av att de arbetade tillsammans speciellt då de 

fick hjälp i större utsträckning än vad de annars hade mottagit vid ordinarie 

undervisning. En del grupper anser att deras lärande blev högre än vad det skulle varit 

om de arbetat själv. Det framkom även en uppskattning av att kunna hantera sin tid 

inom gruppen och då kunna ta en paus när behovet uppkom. 

 

Eleverna anser sig ha utvecklat sin förmåga att kommunicera och diskutera matematik 

och att denna förmåga förenklar arbetet och de värderar även förmågan högt. Eleverna 

anser även att det är positivt att de kunde samtala, dels om matematik och dels om 

annat, under lektionen och att deras humör blir bättre av det. Flertalet elever har noterat 

att de efter lektionen kände sig stolta, bra, nöjda eller glada (se tabell 5.1.1). Genom att 

läsa frågorna för varandra och sedan diskutera innebörden anser många elever att de 

lättare kunde förstå vad som efterfrågas. 

 

Till största del har alla grupper antecknat att arbetet i grupperna gått bra varav en elev 

antecknat att eleven under denna period blev intresserad av matematik. En elev ansåg i 

början av perioden att gruppen inte arbetade som en grupp, men som vid de senare 

tillfällena ändrat åsikt och istället önskade att fortsätta arbeta på samma sätt i framtiden. 

Dock var det en elev i en grupp som i början var likgiltig till arbetsformen men efter två 

tillfällen utryckte att arbetet inte fungerade i gruppen, att det var ansträngande och att 

eleven vill arbeta ensam för att öka lärandet vilket eleven därefter antecknade efter varje 

tillfälle. 

 

Av elevernas reflektionsjournaler sammanställs tabell 5.1.1 som en sammanfattning 

genom att granska svaren mot fem karaktärer samt om dessa är positiva eller negativa. 
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Tabell 5.1.1. Antal elevreflektioner av olika karaktärer 

 Antal 

Positiva kommentarer om eleven själv 8 

Negativa kommentarer om eleven själv 3 

Positiva känsloord (Glad, stolt mm) 20 

Negativa känsloord (Ledsen, arg mm) 0 

Positiva kommentarer om lärande 24 

Negativa kommentarer om lärande 2 

Positiva kommentarer om gruppen 29 

Negativa kommentarer om gruppen 8 

Positiva kommentarer om formativt arbetssätt 7 

Negativa kommentarer om formativt arbetssätt 5 

Positiva kommentarer om en annan deltagare 0 

Negativa kommentarer om en annan deltagare 4 

 

I tabell 5.1.1 är elevernas reflektioner summerade efter vilka karaktärer de har. Av tabellen går det att 
avläsa att eleverna under försöksperioden upplevt positiva känslor om sig själv och gruppen. Eleverna har 
även uttryckt att deras lärande har varit positivt under perioden. 

 

Av elevernas slutreflektioner framkommer det att i majoritet, se tabell 5.1.2, är eleverna 

nöjda med att arbeta enligt detta formativa arbetssätt. Tabell 5.1.2 konstrueras genom att 

granska elevernas slutreflektioner mot om elevernas svar består av positiva eller 

negativa kommentarer. Många elever skrev att det har gått bra, att det varit roligare och 

enklare att arbeta kollegialt än vid ordinarie undervisning. De anser att de fått mer hjälp 

och att det är positivt att sätta egna mål då de känner att det finns en möjlighet att uppnå 

målen. Av hela klassen är det två elever som uttrycker negativa åsikter om perioden där 

ena inte tycker att det fungerat bra och den andra tycker att det gått relativt bra men att 

eleven skulle komma längre i sitt lärande om eleven arbetar enskilt. 

  

Tabell 5.1.2. Fördelning av elevkommentarer beträffande arbete med nyckelstrategi fyra och fem av 
formativ bedömning. 

 Antal 

Positiva 13 

Negativa 5 

Ur tabell 5.1.2 går det att avläsa att majoriteten av eleverna uppfattade arbetssättet som positivt. 

 

 

5.2 Didaktiska konsekvenser för lärarrollen 

Det finns flertalet didaktiska dimensioner. För att visa vilka konsekvenser det formativa 

arbetssättet haft i matematikundervisningen har fyra dimensioner valts utifrån vad lärare 

själv har en möjlighet att, åtminstone delvis, styra över. Dessa är: tid, planering, 
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undervisning och utvärdering. Dessa dimensioner är, liksom andra, sammankopplade i 

verksamheten. Nedan är de utplockade och resultaten redovisas för varje del. 

5.2.1 Tidsaspekt 

Då eleverna fungerar som läranderesurser för varandra arbetar de inom grupper. För att 

strukturera grupper utifrån elevernas förmågor krävds cirka tre timmars arbete till 

genomgång och analys av elevernas tidigare diagnosresultat för att bestämma 

gruppkonstellationer (se bilaga 1). 

 

Efter varje lektion behövds ungefär en timme spenderas på att läsa och analysera 

elevernas reflektionsjournaler för att bevaka eventuella svårigheter eller önskemål som 

eleverna kan uppvisa och planera kommande lektion utifrån detta. 

 

5.2.2 Planering 

Nyckelstrategi fem är att aktivera eleverna för att ta ansvar för sitt eget lärande. Genom 

användande av denna nyckelstrategi försvinner delvis behovet att planera mål för 

eleverna. Eleverna ska själv konstruera egna mål och slutföra dem i sin egen takt. 

 

I ordinarie matematikundervisning ska läraren hålla en genomgång på området då 

eleverna nått det momentet. Genom att arbeta formativt får läraren istället information 

från eleverna, dels genom reflektionsjournalerna och dels genom samtal mellan elev-

elev och elev-lärare under lektionstid. Med den informationen kan läraren sedan 

uppfatta när en genomgång behövs eller önskas. Informationen kan även användas för 

att planera upp gruppernas placering i undervisningssalen utifrån de skilda behoven. 

 

5.2.3 Undervisning 

Den stora skillnaden från ordinarie matematikundervisning och undervisning med detta 

formativa arbetssätt är att eleverna inte längre sitter inaktiva med händerna i luften för 

att tillkalla lärarens uppmärksamhet på grund av deras behov av hjälp. Hjälpen hämtar 

de istället hos sina kamrater inom gruppen vilket får som resultat att eleverna inte sitter 

inaktiva under lektionen utan kan då arbeta med matematikinnehållet. När eleverna inte 

längre förväntar sig eller kräver tid av läraren kan läraren istället spendera tid till att 

sitta med varje grupp och lyssna på elevernas diskussioner och hjälpa dem föra 

diskussionen framåt genom att ställa frågor som ”finns det andra sätt att räkna det på?”, 

”ser ni några likheter från de tidigare uppgifterna?” eller ”när har man behov av det 

här?”. 
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5.2.4 Utvärdering 

Eftersom eleverna inte efterfrågar hjälp av läraren frigör det läraren att istället sitta och 

observera eleverna. Detta får resultatet att istället för att endast uppfatta information 

från eleverna om vad eleverna uppfattar som svårt kan en mer holistisk bild där 

elevernas styrkor, metodval, tankegångar, formuleringar och svårigheter skapas vilket 

underlättar senare utvärdering och betygsättning av eleverna. Elevernas 

reflektionsjournal ger även information som kan användas till utvärdering av eleverna 

och undervisningen. 

 

5.3 Påverkan på elevresultat 

För alla elevresultat och tabeller se bilaga 5. 

 

I tabellerna används förkortningarna:  

”F” för F-värdet.  

”p-värde” för sannolikheten att nollhypotesen felaktigt förkastas. 

”F-krit” för värdet då nollhypotesen ”lika resultat” ska förkastas. 

 

För att uppfatta betydande genomsnittliga skillnader mellan behandlad grupp (r) och 

kontrollgrupp (o) används en envägs variansanalys, ANOVA, med nollhypotesen, H0, 

att det inte föreligger någon skillnad. Då diagnoserna är från elevernas läromedel inom 

olika arbetsområden skiljer de sig i antal poäng. För att kompensera för detta används 

kvoten mellan maximala poängen på diagnoserna och varje elevs poäng som elevernas 

resultat. 

 

I tabell 5.3.1 redovisas om behandlad grupp påvisar lika eller ett förbättrat resultat i 

diagnos fem (Mb5r) jämfört med diagnos ett till fyra (Dbr1-4). 

Tabell 5.3.1 Jämförelse diagnosresultat (Dbr1-4) i förhållande till sluttest Mb5r. 

Variationsursprung F p-värde F-krit 

Mellan grupper 6,913266 0,0001 2,5027 

Inom grupper       

        

Totalt       

Med kravet att om F < F-krit stämmer H0 = Lika resultat. Ur tabell 5.3.1 utläses att det föreligger en 
förbättring av den behandlade gruppens (n=15) resultat. 

 

Av tabell 5.3.1 avläses ett F-kritiskt värde på 2,5027, d.v.s. att nollhypotesen ska 

förkastas om F-värdet överstiger detta, och ett F-värde på 6,913266. Detta innebär att 

nollhypotesen måste förkastas. Det föreligger således ett förbättrat resultat för den 

behandlade gruppen i diagnos fem kontra diagnos ett till fyra. 
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I tabell 5.3.2 redovisas om kontrollgruppen påvisar lika eller förbättrat resultat i diagnos 

fem (Mb5o) jämfört med diagnos ett till fyra (Dbo1-4).  

Tabell 5.3.2 Jämförelse diagnosresultat (Dbo1-4) i förhållande till sluttest Mb5o. 

Variationsursprung F p-värde F-krit 

Mellan grupper 13,2634 0,00000001 2,45821 

Inom grupper       

        

Totalt       

Med kravet att om F < F-krit stämmer H0 = Lika resultat. Ur tabell 5.3.2 att det föreligger en förbättring av 
kontrollgruppens (n=22) resultat. 

 

Av tabell 5.3.2 avläses ett F-kritiskt värde på 2,45821, d.v.s. att nollhypotesen ska 

förkastas om F-värdet överstiger detta, och ett F-värde på 13,2634. Detta innebär att 

nollhypotesen måste förkastas. Det föreligger således ett förbättrat resultat för 

kontrollgruppen i diagnos fem kontra diagnos ett till fyra. 

 

I tabell 5.3.3 redovisas om behandlad grupp påvisar lika eller förbättrat resultat i 

diagnos fem (Mb5r) i kontrast till kontrollgruppens resultat på diagnos fem (Mb5o). 

Tabell 5.3.3 Jämförelse av gruppernas resultat Mb5r, Mb5o. 

Variationsursprung F p-värde F-krit 

Mellan grupper 0,259359 0,61376 4,1213 

Inom grupper       

        

Totalt       

Med kravet att om F < F-krit stämmer H0 = Lika resultat. Ur tabell 5.3.3 utläses att det inte föreligger en 
skillnad i prestation mellan behandlad grupp och kontroll-grupp 

 

Av tabell 5.3.3 avläses ett F-kritiskt värde på 4,1213, d.v.s. att nollhypotesen ska 

förkastas om F-värdet överstiger detta, och ett F-värde på 0,249359. Detta innebär att 

nollhypotesen behålls. Det föreligger således ingen skillnad i resultat för den 

behandlade gruppen jämfört med kontrollgruppen. 
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6 Diskussion och analys 

Detta avsnitt börjar med att sammanfatta resultaten från avsnitt fem. Därefter analyseras 

och diskuteras resultaten mot den tidigare forskningen. 

6.1 Sammanfattade resultat 

Eleverna var i majoritet positiva till att arbeta formativt i matematik. De fann att deras 

effektivitet blev högre då de fick arbeta kollegialt samtidigt som att de uppfattade att de 

fick mer hjälp än tidigare. 

 

Det formativa arbetssättet innebar att det krävdes viss mycket tid till utvärdering, 

reflektion och planering. Genom att arbeta formativt kunde information samlas in om 

elevernas lärande på ett mer effektivt och holistiskt sätt vilket underlättade vidare 

planering. 

 

Genom att eleverna arbetade kollegialt fick det som följd på undervisningen att eleverna 

inte längre satt inaktiva då de mötte en svårighet utan kunde ta hjälp av sina kamrater. 

Detta innebar för eleverna en roligare lektion vilket gjorde att de kunde fokusera på det 

som var utstakat. För läraren innebar det att tid frigjordes åt att sitta ner och observera 

och delta i elevernas diskussioner. 

 

Till skillnad från ordinarie undervisning fick läraren en klarare bild av vad eleverna lärt 

sig då läraren kunde observera och delta i elevernas diskussioner. Vid ordinarie 

undervisning kunde eleverna välja att vara tysta eller välja att säga att de förstod även 

fast de inte gjorde det. När läraren istället hade tid och möjlighet att sitta med eleverna 

och lyssna vad de diskuterade och ställa följdfrågor till eleverna kunde elevernas 

styrkor, tankegångar, resonemang och svårigheter uppfattas. Detta möjliggjorde en 

djupare utvärdering av lektionen. Dessa kunskaper och förmågor skulle annars endast gå 

att observera senare vid summativa bedömningar, vilka inte behöver visa på elevernas 

tankegångar och resonemang. 

  

Eleverna i den behandlade gruppen förbättrade sina resultat i diagnos fem jämfört med 

diagnos ett till fyra. Även kontrollgruppen uppvisade ett förbättrat resultat i samma 

diagnoser. Sammanfattningsvis förelåg det ingen skillnad mellan behandlad grupp och 

kontrollgrupp med avseende på diagnoserna och avslutande diagnos. 

6.2 Formativ bedömning - elevfokus 

Eleverna var förvånade över hur mycket de hann med under lektionerna då de arbetade 

med nyckelstrategi fyra och fem. William (2013) förklarade om varför kollaborativt 

lärande är effektivt genom ett par faktorer. Den andra av dessa faktorer som William 

beskrev är att elever som placeras i grupper tenderar att börja värna om gruppen vilket 

ger en social sammanhållning som ökar elevernas insatser, vilket bekräftas av att 
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eleverna i denna studie uppfattade det som roligt att arbeta i grupper. Detta innebär att 

eleverna inte längre bara slösar sin egen tid om de väljer att göra annat utan även de 

andras. I förlängning gör det att alla elever arbetar mer fokuserat. Dessutom förklarar 

William den tredje faktorn, att det inom grupper finns olika nivåer av kunskap och 

förståelse vilket gör att när en elev upplever en svårighet finns det troligtvis en elev i 

gruppen som enklare kan ta sig an problemet och de kan då hjälpa varandra framåt. 

Wiliam nämner även att elever kan ha lättare att förstå hjälp som kommer från andra 

elever än hjälp som kommer från lärare då språket som läraren använder kan ses som 

abstrakt för eleven.  

 

Elevernas förvåning att de arbetat effektivt kan även grunda sig i att då eleverna möter 

en utmaning kan de välja att kanalisera sin energi i två led, antingen på utveckling eller 

på att sitt välbefinnande (Wiliam, 2013). Han beskriver även att om eleven är medveten 

om lärandemål kan eleven bättre kontrollera sina framgångar mot målen, och om eleven 

når mål som är specifika, inom räckhåll och erbjuder viss grad av utmaning blir 

eleverna motiverade. Wiliam nämner även att den verkställande kontrollen av lärandet 

ska överföras från läraren till eleven för att utveckla eleven som självständigt 

studerande. Genom att eleverna själva fått placera ut mål har de kunnat välja mål som är 

inom räckhåll, vilket även framkom i reflektionsjournalen att det uppskattades av 

eleverna, och möjligtvis påverkat eleverna att kanalisera sin energi på framgång istället 

för välbefinnande. 

 

Eleverna uttryckte att deras lärande hade ökat under försöksperioden vilket kan 

bekräftas av Wiliam (2013) som menar att lärandet ökar för den som givit hjälpen med 

minst 50 % om hjälpen kom i utförliga förklaringar medan om den istället givits som 

det korrekta svaret eller metoden gav det en nedgång i lärandet hos mottagaren och 

ingen förändring för givaren. Den hjälp som eleverna i denna studie givit eller mottagit 

kan vara av olika karaktär där de ibland försökt hjälpa med utförliga förklaringar men 

av vana senare givit hjälp i form av svar eller metod. Hodgen och Wiliam (2011) 

nämner att när eleverna aktivt deltar i diskussioner ökar inte endast deras matematiska 

lärande utan även deras färdigheter ökar. De menar även att då eleverna får diskutera 

och samarbeta får eleverna en bättre förståelse för problemet. 

 

Skolverket (2011a) lägger vikt på förmågan att samtala, resonera och diskutera 

matematik i kursplanen för matematik. Eleverna i studien ansågs sig fått träna och 

utveckla sin förmåga till detta, vilket de annars inte skulle fått möjligheten att göra vid 

ordinarie undervisning. 

  

Det var inte alla elever som upplevt försöksperioden som positivt. De största 

klagomålen var på gruppen. Wiliam (2013) skrev för att ett kollegialt lärande ska vara 

effektivt krävs två komponenter, att eleverna måste arbeta som en grupp och inte bara i 

en grupp och att alla deltagare ska vara ansvariga för att lärande förs framåt. I dessa 
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grupper har grupparbetet inte fungerat optimalt och istället för en grupp om tre elever 

har de varit grupp om två med en extra deltagare (Svedberg, 2012), antingen självvalt 

eller påtvingat. Grupperna kan även bestå av tre fristående elever som hjälpt varandra då 

de fått påtryckningar att göra det. 

6.3 Formativ bedömning - lärarfokus 

Skolverket (2015) beskriver att tid ses som en viktig aspekt för den didaktiska 

verksamheten. I undersökningen framkom det att det krävdes mer tid i förberedande 

syfte innan perioden startade och cirka en timme åt utvärdering och reflektion, 

utvärdering och planering efter varje tillfälle. Cizek (2010) nämner att tid kan vara den 

största utmaningen vid formativ bedömning då det krävs mycket tid till många aspekter 

i klassrummet. Att då implementera en cyklisk process av informationssamlande, 

informationsbearbetande till formande och förfinande av lärandet kan vara 

problematiskt. Denna undersökning var småskalig med endast en lektion i veckan under 

en period på fem veckor vilket tillät att en timme spenderades efter varje lektion för 

utvärdering, reflektion och planering. Tiden användes även för aktionsforskningens krav 

om den cykliska processen av informationssamlande och formning av forskning 

(Denscombe, 2009). 

 

Enligt Skolverket (2015) känner lärare att de har för lite tid till planering. Speciellt 

gäller det tiden för den individuella planeringen för eleverna. Vid formativ bedömning 

används information som samlats in under undervisningen för att ta beslut som är bättre, 

eller bättre grundade, än de beslut som annars skulle tas om informationen inte fanns 

(Wiliam, 2013). Cizek (2010) skriver att informationen kan samlas ur flertalet olika 

källor. Vid undersökningen kunde information till planering av lektionerna samlas in 

genom elevernas reflektioner. Dessutom kunde läraren sitta ner och observera eleverna 

och därmed skapa sig en större bild av elevernas lärande och förståelse vilket Hodgen 

och Wiliam (2011) nämner. Denna information kunde senare användas för att forma 

nästa lektion. Enligt Denscombe (2009) är en av aktionsforskningens grundpelare att det 

ska vara en cyklisk process där återkoppling av resultat möjliggör en förändring av 

fortsatta undersökningar. Vid studien kunde information samlas in för att forma den 

vidare forskningen. 

 

Det formativa arbetssättet som använts i denna studie fick som följd för undervisningen 

att eleverna inte längre satt inaktiva då de mötte en svårighet. Vid ordinarie 

undervisning har lärarens tid under lektionen spenderats på att hjälpa dessa elever som 

hade svårigheter. När läraren hjälpt en elev fick läraren gå vidare till nästa elev, som satt 

inaktiv medan han/hon väntade. Att eleverna satt inaktiva gjorde dem ofta rastlösa och 

kunde innebära att de valde att störa andra elever. Flera undersökningar 

(Utbildningsdepartementet, 2012; Skolinspektionen, 2009; Skolverket, 2004, 2008, 

2010, 2011b) kommenterar att en av anledningarna till svenska elevers sjunkande 
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resultat kan bero på att eleverna arbetar enskilt i för stor utsträckning. Även Skolverket 

(2011a) poängterar vikten av att elever får samtala och diskutera i kursplanen för 

matematik. När eleverna i denna studie fick arbeta i grupp minskade elevernas 

efterfrågan av hjälp från lärare drastiskt och ersattes med samtal mellan eleverna vilken 

innebar att undervisningen fick samtals- och diskussionsaspekten som tidigare saknats. 

Det gav även läraren möjlighet att följa elevernas diskussioner  

 

Enligt Wiliam (2013) ska bevis tas fram, bearbetas och användas för att forma lektioner. 

Det är därför viktigt att utvärdering sker kontinuerligt i formativ bedömning. Även 

undervisning som inte bygger på formativ bedömning kräver att läraren utvärderar sin 

undervisning. I den ordinarie matematikundervisningen framkom det negativa endast 

om eleven villigt visade att eleven mött en svårighet. I övriga fall såg undervisningen 

väldigt lik det Olovsson (2014) beskrivit, att eleverna arbetade till största dels enskilt, 

vilket innebar att eleverna räknade i sitt läromedel och efter de nått en viss uppgift tar de 

rättningshäftet och rättar uppgifterna de gjort. Väljer eleven att inte visa en svårighet för 

läraren kommer det inte i ljus förrän vid ett summativ utvärdering i slutet av momentet. 

Wiliam (ibid.) skriver att det inte är möjligt att förutspå vad eleverna kommer att lära 

sig av lektionen och därför krävs det bedömning för att få information om vad eleverna 

faktiskt lär sig. Vid undersökningsperioden krävde inte eleverna lika mycket tid till 

hjälp då de hjälpte varandra, vilket gjorde det möjligt för läraren att sitta med i 

grupperna och observera dem för att samla bevis om vad eleverna kan, vad de lärt sig 

och vad eleverna uppfattar som svårt.  

 

6.4 Formativ bedömning – elevresultat 

Enligt Wiliam (2013) ökar lärandet för eleven som ger hjälp med minst 50 % om 

hjälpen kommer i form av utvecklade förklaringar. Wiliam (2000) beskrev en studie av 

Fontana och Fernandes från 1994 där resultatet var att elever som hade en lärare som 

blev tränad i självbedömning ökade sina resultat. Även andra studier som Wiliam 

(2013) analyserat framkom det att elevers lärande och prestationer ökat vid användande 

av formativ bedömning. I undersökningen för detta arbete framkom det att den 

behandlade elevgruppen ökat sina resultat på avslutande test ställt mot tidigare test. 

Även kontrollgruppen ökade sina resultat mot samma test. Jämförandet av behandlad 

grupp och kontrollgrupp visade att det föreligger ingen skillnad mellan grupperna 

avseende på testerna och avslutande test vilket betyder att insatsen var utan synlig 

verkan. 

  

Wiliam (2013) skrev att för att kollegialt lärande ska vara effektivt krävs det två 

komponenter; gruppmål och individuell ansvarsskyldighet. Det är möjligt att en eller 

båda av dessa två komponenter saknades hos den behandlade gruppen då grupparbete 

var nytt för eleverna. Wiliam (ibid.) skrev även att för att kamrathjälp ska vara effektiv 
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krävs utförlig hjälp. Vid hjälp som bestod av korrekt svar eller metod ökade inte lärande 

för den som gav hjälp och en nedgång för den som mottagit hjälpen. Det är rimligt att 

spekulera att åtminstone delar av hjälpen som gavs hos eleverna i den behandlade 

gruppen var i form av sådan enkel hjälp. 

 

De studier som nämnts i forskningsöversikten har skett under en längre tid än denna 

undersökning. För denna studie arbetade eleverna formativt 80 minuter under en 

lektion, en gång i veckan, med ordinarie lektioner mellan, under en period på fem 

veckor. Studiens och arbetssättets utsträckning kan vara avgörande för hur väl det 

formativa arbetet fungerade. Då undersökningen utfördes enligt aktionsforskningens 

ramar innebar det att deltagare, elever och lärare, måste spela en aktiv del i forskningen 

vilket begränsade skalan för undersökningen (Denscombe, 2009). Detta medför en 

svårighet att dra slutsatser om vilka faktorer som påverkade denna undersökning att 

skilja sig från annan forskning som visat på ökade elevresultat och lärande. 

6.5 Metoddiskussion 

Att använda aktionsforskning vid denna undersökning har visat sig givande då metoden 

och det formativa arbetssättet delar egenskaper med varandra. Både metoden och 

arbetssättet syftar efter att förändra praktiken för att lösa problem och de delar även 

egenskapen om en cyklisk process där information samlas in och formar kommande 

tillfällen. 

 

Den stora svårigheten med att använda aktionsforskning i denna studie var att forskaren 

skulle agera lärare. Ett mål som alla lärare har är att förbättra undervisningen för att öka 

lärandet för eleverna. Följaktligen var det svårt att förhålla sig objektiv till sin egen 

undervisning. De resultat som framkom tolkades även av forskaren/läraren vilken hade 

en vilja att tolka resultaten på ett visst sätt utifrån dess egna förhoppningar. Det krävdes 

därför stor ansträngning till att hålla sig objektiv och endast tolka data utifrån vad som 

var troligt. Det var även viktigt att förstå, som Somekh (2006) beskriver, att människor 

har en instinkt att skapa orsak-och-verkan-förklaringar där det inte finns några och det 

innebär att förenklade slutsatser inte kunde dras. 

 

Även skalan för undersökningen bör tas hänsyn till. Eftersom forskaren var en aktiv del 

i undersökningen blev undersökningen begränsad avseende ramar och skala och det 

medförde att forskningsresultaten som framkom i studien inte kan generaliseras på en 

större skala. I denna studie har en klass från en skola deltagit i undersökningen och 

skulle studien göras i en annan klass på samma skola kan resultaten bli annorlunda. 

 

Insamlande av data från eleverna har delvis skett genom informations- och 

kommunikationsteknologi, IKT, genom Google Classroom. Detta förenklade 

insamlandet genom att det var samlat på en plats och gick att nå oavsett geografisk 
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plats. Dock har det även medfört bortfall på cirka 6-13% för varje lektion. Vissa 

tillfällen har problem uppstått med Google Classroom vilket gjorde att vissa av 

elevernas reflektioner inte sparats. Andra tillfällen hade eleverna inte med sig sin dator. 

Bortfallen kan ha medfört att viktig data missats, dock var det inte samma elevers 

reflektioner som saknades för alla tillfällen, och att majoriteten av data kunde 

sammanställas bör ha givit en, om något missvisande, helhetsbild. 
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7 Slutreflektioner 

Formativ bedömning är något som är välkänt och studie efter studie har visat på dess 

effekt på lärande. Hela lärarutbildningen har genomsyrats av detta arbetssätt, antingen 

givet eller i det dolda. Jag har personligen upplevt att jag vill frångå den ”klassiska” 

undervisningsform mot något som mer liknar formativt arbete. Både Skolverket och 

Skolinspektionen framför rekommendationer om att förändra undervisningen för att 

eleverna i de svenska skolorna ska få utveckla sina förmågor i matematik och stoppa 

trenden med sjunkande elevresultat i matematik. Denna studie har visat att det är 

möjligt att med enkla medel implementera åtminstone delar av formativ bedömning i 

verksamheten som den är. Däremot visade inte studien att det påverkar elevernas 

resultat på kort sikt men tidigare forskning har visat höjning av resultat och lärande. Att 

elevernas resultat inte höjdes kan bero på undersökningens utformning. Dels var 

insatsen väldigt fragmenterad då det bara var under en lektion i veckan vilket inte gav 

eleverna tid att verkligen lära sig att arbeta enligt arbetssättet då de ständigt hoppade 

mellan ordinarie undervisning och formativ undervisning. Dels var undersökningstiden 

väldigt kort vilket även det innebar att eleverna fick liten tid att lära sig arbeta enligt 

arbetssättet och att de eventuella fördelarna inte hann koncentreras i den utsträckningen 

att det kunde uppvisas vid sluttestet. 

 

Lärarnas professionsutveckling pågår för fullt. De utbildade lärarna vill förflytta sig från 

att vara lärare som ett yrke till lärare som en profession. Ena kravet för en profession är 

kunskapsutveckling där forskning ingår. I detta arbete har aktionsforskning använts som 

undersökningsmetod. I aktionsforskning är forskaren en del av verksamheten, precis 

som läraren är. Genom att använda aktionsforskning kan verksamma lärare forska 

medan de utför sitt dagliga arbete som lärare och det skulle kunna medföra att samhället 

skiftar sin syn på att lärare bara undervisar till att lärarna har en profession där de 

forskar för att förbättra sitt och elevernas lärande.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Elevers tidigare resultat och gruppindelning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alltid över median med 10+ 

Elev 2 Elev 5 Elev 6 

Över median med 10+ Minst 1 gång, median +- 9 2 gånger, över 90 % test 2 

Elev 3 Elev 7 

Median +- 9 (minst) 3 gånger  

Elev 12 

Median +- 9 (minst) 2 gånger, 90 % test 2 

Elev 14 Elev 10 

Median +- (2 gånger) 

Elev 15 Elev 11 Elev 1 

Median +- 1 gång eller färre  

Elev 4 Elev 8 Elev 9 Elev 13 

 

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 

Elev 2 Elev 5 Elev 6 Elev 7 Elev 3 

Elev 10 Elev 12 Elev 14 Elev 11 Elev 15 

Elev 8 Elev 13 Elev 9 Elev 4 Elev 1  

Elev | 
Test Test 1 Test 2 Dia 1 Dia 2 Dia 3 McIntosh 

Elev 1 92 % 86 % 40 % 41 % 13 % 15 

Elev 2 100 % 100 % 84 % 72 % 91 % 25 

Elev 3 100 % 97 % 52 % 59 % 43 % 26 

Elev 4 96 % 38 % 80 % 45 % 30 % 20 

Elev 5 100 % 100 % 84 % 90 % 78 % 27 

Elev 6 100 % 90 % 80 % 59 % 61 % 19 

Elev 7 100 % 92 % 74 % 41 % 39 % 14 

Elev 8 92 % 68 % 66 % 31 % 4 % 13 

Elev 9 96 %   44 % 10 % 48 % 13 

Elev 10 100 %   56 % 41 % 52 % 16 

Elev 11 96 % 96 % 70 % 38 % 17 % 13 

Elev 12 100 % 52 % 88 % 62 % 43 % 18 

Elev 13 92 % 47 % 44 % 59 % 9 % 9 

Elev 14 100 %   52 % 62 % 48 % 21 

Elev 15 100 % 87 % 52 % 48 % 17 % 10 

Median 100 % 88 % 66 % 48 % 43 % 16 

Medel 98 % 79 % 64 % 51 % 40 % 17,27 



 

Bilaga 2. Reflektionsjournal 1 

Reflektionsjournal  

 

Hur har grupparbetet fungerat? Varför? 

 

Vad har du lärt dig idag? 

 

Vad har du lärt någon annan idag? 

 

Det här tyckte jag var lätt: 

 

Det här tyckte jag var svårt eller krångligt: 

 

 

Uppskatta ungefärlig tid 

Så här många minuter har jag spenderat på 

Att räkna matematik: 
 

Att prata om matematik: 
 

Att prata om annat: 
 

Toa-besök: 
 

Vässa pennan: 
 

Annat: 
 

 

 

Gruppmål. Diskutera i gruppen 

Nästa torsdag ska vi: 

 ex. Hinna till tal __ 

  



 

Bilaga 3. Reflektionsjournal 2 

Reflektionsjournal  

Idag nådde vi målen: 

  
  
  

Genom att: 

 

Välj tre av nedanstående påståenden och försätt dem: 

 

Idag lärde jag mig att … 
 

Jag blev förvånad över … 
 

Det mest användbara jag tar med mig från den här lektionen är … 
 

Jag blev intresserad av … 
 

Det jag tyckte bäst om på lektionen var … 
 

En sak som jag inte är säker på är … 
 

Det viktigaste saken som jag vill veta mer om är … 
 

Efter den här lektionen känner jag … 
 

Jag skulle ha fått ut mer av den här lektionen om ... 

Uppskatta ungefärlig tid 

Så här många minuter har jag spenderat på 

Att räkna matematik: 
 

Att prata om matematik: 
 

Att prata om annat: 
 

Toa-besök: 
 

Vässa pennan: 
 

Annat: 
 

 

Gruppmål. Diskutera i gruppen 

Nästa torsdag ska vi 
  



 

Bilaga 4 Ändrad sista fråga på reflektionsjournal 
 

Vad tycker du om denna period med grupparbete och att själv 
få göra upp mål? 

  



 

Bilaga 5 ANOVA 

 

Behandlad grupp 

Elevresultat 

D1b D2b D3b D4b M5b 

0,40 0,41 0,13 0,53 0,77 

0,84 0,72 0,89 0,87 0,94 

0,52 0,59 0,43 0,53 0,80 

0,80 0,45 0,28 0,57 0,89 

0,84 0,90 0,78 0,58 0,89 

0,80 0,59 0,59 0,80 0,86 

0,74 0,41 0,37 0,47 0,71 

0,66 0,31 0,04 0,27 0,57 

0,44 0,10 0,48 0,33 0,49 

0,56 0,41 0,50 0,50 0,86 

0,70 0,38 0,17 0,20 0,54 

0,88 0,62 0,43 0,77 0,80 

0,44 0,59 0,07 0,30 0,46 

0,52 0,62 0,46 0,80 1,00 

0,52 0,48 0,17 0,43 0,54 

 

     

     SAMMANFATTNING 
    Grupper Antal Summa Medelvärde Varians 

D1b 15 9,66 0,644 0,02784 

D2b 15 7,586207 0,505747126 0,035106 

D3b 15 5,804348 0,386956522 0,062193 

D4b 15 7,95 0,53 0,043103 

M5b 15 11,11429 0,740952381 0,031308 

Tabell 5.1 Jämförelse diagnosresultat (Dbr1-4) i förhållande till sluttest Mb5r. 

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 1,1036 4 0,2759 6,913266 0,0001 2,5027 

Inom grupper 2,7937 70 0,0399       

              

Totalt 3,8973 74         
 

 

Med kravet att om F < F-krit stämmer H0 = Lika resultat. Ur tabell 5.1 utläses att det föreligger en 
förbättring av den behandlade gruppens (n=15) resultat. 

 

 



 

Kontrollgrupp 

Elevresultat 

D1o D2o D3o D4o M5o 

0,72 0,38 0,33 0,50 1,00 

0,20 0,24 0,09 0,45 0,60 

0,76 0,21 0,52 0,65 0,86 

0,56 0,41 0,59 0,63 0,74 

0,64 0,38 0,48 0,67 0,89 

0,56 0,52 0,28 0,42 0,69 

0,88 0,59 0,72 0,87 0,94 

0,64 0,41 0,26 0,25 0,57 

0,68 0,48 0,61 0,62 0,89 

0,82 0,41 0,87 0,90 0,97 

0,92 0,48 0,52 0,95 0,94 

0,48 0,41 0,39 0,58 0,49 

0,68 0,24 0,46 0,45 0,89 

0,62 0,66 0,37 0,77 0,86 

0,84 0,45 0,57 0,77 0,89 

0,44 0,28 0,11 0,60 0,79 

0,88 0,45 0,70 0,72 0,46 

0,68 0,21 0,22 0,23 0,43 

0,80 0,72 0,83 0,90 0,97 

0,40 0,10 0,20 0,37 0,37 

0,68 0,45 0,74 0,90 0,91 

0,52 0,28 0,48 0,83 0,89 

 

SAMMANFATTNING 
   Grupper Antal Summa Medelvärde Varians 

D1o 22 14,4 0,65454545 0,031359 

D2o 22 8,758621 0,39811912 0,023071 

D3o 22 10,30435 0,46837945 0,050037 

D4o 22 14,01667 0,63712121 0,045977 

M5o 22 17,01429 0,77337662 0,039384 

Tabell 5.2 Jämförelse diagnosresultat (Dbo1-4) i förhållande till sluttest Mb5o. 

Variationsursprung KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 2,01421 4 0,50355 13,2634 0,00000001 2,45821 

Inom grupper 3,98639 105 0,03797       

              

Totalt 6,00061 109         
 

 

Med kravet att om F < F-krit stämmer H0 = Lika resultat. Ur tabell 5.2 att det föreligger en förbättring av 
kontrollgruppens (n=22) resultat. 

 



 

Behandlad grupp mot kontrollgrupp 

Elevresultat 

M5b M5o 

0,77 1,00 

0,94 0,60 

0,80 0,86 

0,89 0,74 

0,89 0,89 

0,86 0,69 

0,71 0,94 

0,57 0,57 

0,49 0,89 

0,86 0,97 

0,54 0,94 

0,80 0,49 

0,46 0,89 

1,00 0,86 

0,54 0,89 

 
0,79 

 
0,46 

 
0,43 

 
0,97 

 
0,37 

 
0,91 

 
0,89 

 

SAMMANFATTNING 
    Grupper Antal Summa Medelvärde Varians 

M5b 15 11,11429 0,740952381 0,0313081 

M5o 22 17,01429 0,773376623 0,0393838 

Tabell 5.3 Jämförelse av gruppernas resultat Mb5r, Mb5o. 

Variationsursprun
g KvS fg MKv F p-värde F-krit 

Mellan grupper 0,00938 1 0,00938 0,259359 0,61376 4,1213 

Inom grupper 1,26537 35 0,03615       

              

Totalt 1,27475 36         
 

 

 

Med kravet att om F < F-krit stämmer H0 = Lika resultat. Ur tabell 5.3.3 utläses att det inte föreligger en 
skillnad i prestation mellan behandlad grupp och kontroll-grupp. 

 


