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Förord 
Först och främst vill jag tacka samtliga respondenter som deltagit i min studie. Utan er 

medverkan hade inte arbetet gått att genomföra. Jag vill också tacka min handledare Anna 

Wikström för allt stöd under arbetets gång. Slutligen vill jag även tacka vänner som har ställt 

upp med respons och korrekturläsning av mitt arbete.



Abstrakt 
Efter att den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet infördes har 

formativ bedömning i undervisningen fått ett betydligt större fokuseringsområde än tidigare. 

Formativ bedömning har visat sig vara en mycket effektiv metod för att öka elevers 

kunskapsinlärning. Detta har resulterat i att många lärare har förändrat sina 

undervisningsmetoder. I detta arbete kommer jag att undersöka hur lärare arbetar med 

formativ bedömning? Vilka åsikter de har och hur den formativa bedömningen påverkar 

elevernas inlärning och i så fall hur? Studien omfattar fyra stycken lärare med många års 

arbetslivserfarenheter inom läraryrket. Lärarnas arbetssätt varierar en del individuellt och 

mellan skolor. Samtliga av de intervjuade lärarna är positiva till att tillämpa formativ 

bedömning i sin undervisning.  

Nyckelord: formativ bedömning, kvalitativ undersökning, matematik, sociokulturell teori, 

årskurs 4-6 
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Inledning 
I många klassrum som jag har varit i under praktiker är matematiken ett ämne där elever till 

stora delar arbetar självständigt med sina böcker. En lektion består ofta utav en teoretisk 

genomgång följt av enskilt arbete. Matematiken blir allt mer teoretiskt ju äldre eleverna blir. 

Detta resulterar i att många elever tappar intresset för matematiken redan i årskurs 4-6. För att 

öka elevernas lärande är formativ bedömning en mycket viktig aspekt i undervisningen. I 

detta arbete kommer jag att undersöka hur formativ bedömning används i 

matematikundervisningen och lärares åsikter om detta. Under de senaste åren har en mängd 

reformer inträffat i den svenska skolan. I den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Lgr 11) finns krav på ökad elevdelaktighet och formativ bedömning i 

undervisningen. Arbete med formativ bedömning är därmed ett högt prioriterat område för 

lärare och skolledare, då detta bevisligen är mycket effektivt för lärandet och ökad 

måluppfyllelse. I mitt arbete vill jag undersöka hur arbetet med formativ bedömning ser ut på 

olika skolor och hur detta påverkar undervisningen i ämnet. 

 

I den första delen kommer jag att behandla tidigare forskning om formativ bedömning samt 

olika typer av arbetssätt som används av lärare inom området. Arbetssätten är baserade på 

forskning och beprövad erfarenhet. Under metoddelen kommer jag att beskriva vad en 

kvalitativ intervjustudie innebär och hur den genomförs, samt etiska aspekter för mitt arbete. I 

resultatdelen presenterar jag resultaten från varje intervju. Varje intervju presenteras var för 

sig och är uppdelad i stycken efter ämne. Diskussionen kommer att behandla både metod och 

resultat i separata stycken. Jag kommer utöver resultat från frågeställningen diskutera andra 

aspekter som uppkommit under studien. Slutligen kommer jag att ge förslag på fortsatt 

forskning utifrån resultatet av mitt arbete. 
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Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka hur klasslärare ställer sig till formativ bedömning i 

matematik och på vilket sätt detta påverkar deras undervisning. 

 

Frågeställning 
 Hur arbetar lärarna med formativ bedömning i matematik? 

 På vilka sätt anser lärarna att elevernas förståelse påverkas med formativ bedömning? 

 Vilka åsikter har lärare om formativ bedömning? 
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Bakgrund 
I bakgrunden presenterar jag fakta som rör formativ bedömning på olika sätt. Jag behandlar 

också styrdokument, teorier om lärande samt arbetssätt som är framtagna för stöd i det 

formativa bedömningsarbetet.  

Vad är formativ bedömning? 
Formativ bedömning i undervisningen är inget nytt påfund. Redan under senare delen av 60-

talet skrevs det om formativa arbetssätt. Det problematiserades om att eleverna inte lär sig i 

tillräckligt hög utsträckning genom att lyssna på lärarens genomgångar och därefter utföra 

uppgifterna enskilt (William, 2011). Bedömningen av elevernas prestationer utfördes 

framförallt i summativt syfte. Under mycket lång tid sågs bedömningsprocessen som något 

summativt istället för en pågående utvecklingsprocess (William, 2011). 

Med uttrycket formativ bedömning menas lärande som sker i syfte att utveckla individens 

kunskaper efter uppsatta kriterier och riktlinjer. Individen ska genom bedömningen utveckla 

sina inlärningsstrategier, reflektera över sig själv och lärandet, disciplinera sig själv samt att 

stimulera och öka lärandet. I denna typ av bedömning är det läroprocessen som står i fokus för 

elevens måluppfyllelse (Korp, 2003, Hult & Olofsson, 2011). Arbetet med formativ 

bedömning brukar delas in i två olika kategorier: bedömning för lärande och arbete i formativt 

syfte.  

Begreppet bedömning i formativt syfte innebär att prov, arbeten och tester inte används för att 

summera elevens lärande utan för att utveckla elevens prestationsförmåga (Balan, 2012). 

Denna typ av prov kallas ibland för formativa prov och kan inkludera nästan alla typer av 

tester (Balan, 2012, Hult & Olofsson, 2011). Bedömning för lärande innebär att syftet istället 

är att synliggöra lärandet och uppmuntra individen att utvecklas. Detta sker genom att 

uppsatta mål eller delmål används för att bedöma elevens arbeten aktivt i undervisningen. Det 

kan t.ex. ske genom att elevers problemlösningar diskuteras och bedöms i helklass. Därefter 

får eleven respons på hur lösningen kan förbättras för att högre måluppfyllelse ska uppnås. 

Läraren får på så sätt en god kunskap om var varje elev befinner sig och kan använda 

informationen till att planera fortsatt undervisning (Balan, 2012).  

När lärare planerar hur kunskaper ska bedömas är det viktigt att utgå ifrån eleven. För många 

elever är kunskaper som bedöms i skolan mycket otydliga och obegripliga. Med hjälp av 

formativ bedömning i undervisningen kan eleven få förståelse för vad som är ett väl utfört 

arbete. Detta får eleven inte genom ensamarbete t.ex. i böcker där det sällan framgår vilka mål 

och kriterier som utmärker ett väl utfört arbete. Eleven får därför med formativ bedömning i 

undervisningen en utvecklande förståelse för hur ett arbetsmoment ska utföras och hur det ska 

praktiseras på ett bra sätt (Lundahl, 2011). Utifrån undersökningar som gjorts har det 

framkommit att elever med bestämda inlärningsmål får djupare förståelse för ämnet än elever 

med presentationsmål (Lundahl, 2011).  

Det har tidigare varit svårt att i pedagogisk forskning bevisa att formativ bedömning 

garanterat ökar elevers kunskapsresultat. Precis som i mycket annan forskning om lärande 

spelar en mängd andra faktorer in än själva arbetsmetoden (Balan, 2012).
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Trots tidigare svårigheter att vetenskapligt bevisa effekten av formativ bedömning har 

slutsatser kunnat dras utifrån Black & Willams forskning där elever mellan årskurs 5 och 

universitetsnivå undersökts under flera års tid. Eleverna har följts under flera ämnen och i 

flera olika länder. Resultatet visade att eleverna som hade fått formativ bedömning i 

undervisningen uppnådde högre resultat (Hult & Olofsson, 2011).  

Idag går det dock att fastställa att formativ bedömning har en mycket viktig funktion för ett 

effektivt lärande. I boken Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to 

achievement (Hattie, 2009) har forskarna sammanställt de faktorer som är viktigast för en 

effektiv undervisning. Aktiv formativ bedömning i undervisningen är placerad på fjärde plats 

av de 138 olika aspekterna. Datamaterialet som forskarna har utgått ifrån är massivt ca 52000 

studier som sammanförts vilket innefattar 83 miljoner elever. 

Att arbeta aktivt med bedömning i undervisningen kan dock innebära risker. En sådan risk är 

att undervisningen endast fokuserar på styrkor och svagheter som eleverna har samt hur dessa 

kan utveckla och planera framtida lektioner (SAF, 2010). När en lärare använder sig av ett 

specifikt arbetssätt t.ex. formativ bedömning innebär inte det att eleverna utvecklas då 

lärandet är betydligt mer avancerat. För att undervisningen ska vara effektiv krävs följande: 

ett tydligt syfte om det som ska läras, konkret formulering av bedömningskriterier, 

återkoppling, konkreta exempel på välutförda arbeten och mångsidiga undervisningsmetoder 

(SAF, 2010). 

För att ett effektivt formativt arbete ska kunna genomföras krävs omfattande planering, 

mycket samarbete mellan lärare, arbete med kamratrespons, elevdelaktighet, tid för lärare att 

delta i diskussioner samt framgångssyftande bedömningskriterier. Det är också nödvändigt att 

bedömningen inte sker hela tiden och syftar på både positiva och negativa aspekter. Om 

elever bara får höra negativa saker om sitt arbete riskerar detta att utvecklas till passivitet och 

dålig självkänsla hos eleven (SAF, 2010).  

Den formativa bedömningsprocessen 
Förutsättningarna för att en formativ bedömningsprocess ska fungera är att syftet med 

undervisningen konkretiseras och tydliggörs för eleverna. I bedömningsprocessen finns 

därmed tre huvudaspekter riktade till både elever och lärare. Dessa aspekter är följande: 

1. Vad är syftet med undervisningen? 

2. Var någonstans befinner eleven sig/vad kan jag? 

3. Hur ska eleven/jag arbeta för att utveckla mina förmågor? (Skolverket, 2011a) 

För att eleven ska förstå målen i styrdokumenten är det viktigt att läraren förtydligar målen 

och uppsätter delmål för det aktuella arbetsområdet (Lundahl, 2011). Om eleverna inte förstår 

syftet med arbetet de ska utföra är det väldigt svårt för dem att ta ansvar för det egna lärandet. 

Detta resulterar i att de får problem att utveckla självständigt lärande. 

En förutsättning för att eleverna ska förstå målen är att lärarna tolkar och reflekterar kring 

kursplanens mål och betygskriterier. Eleverna bör också vara delaktiga i arbete med målen för 

att bedömningsprocessen ska bli effektiv (Lundahl, 2011) t.ex. genom diskussioner om 

arbetsområdet i helklass.  

För att eleverna ska kunna förstå den andra och tredje aspekten måste eleven få kunskaper om 

var de befinner sig och hur deras förmågor ska utvecklas för att uppnå högre kunskapskriterier 
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(Skolverket, 2011a). Detta sker med fördel utifrån tidigare elevarbeten eller diskussioner av 

befintliga. På så sätt konkretiseras även betygskriterier som för väldigt många elever är svåra 

att förstå (Lundahl, 2011). Utifrån undersökningar med högpresterande elever har det 

framkommit att gruppen har mycket goda kunskaper i att bedöma sina förmågor. Eleverna 

som innehar kunskap om metakognition är de elever som klarar av att reflektera över sitt 

lärande och utveckla det i positiv riktning i förhållande till målet (Hodgen & William, 2011). 

En färdighet som den formativa bedömningen syftar till att uppnå (Lundahl, 2011). 

För att formativ bedömning ska fungera i undervisningen är olika aspekter av respons och 

återkoppling nödvändig. Det är genom återkopplingen som eleven blir delaktig i sin 

läroprocess (Lundahl, 2011, Hodgen & William 2011). Enligt Hodgen & William (2011) De 

tre olika typerna av feedback som krävs för att bedömning för lärande ska ske är:  

1. Återkoppling från elev till lärare:  

Denna återkoppling gör läraren genom att utgå ifrån elevernas kunskaper i det aktuella 

arbetsområdet. Ett bra sätt kan vara att introducera ett påstående eller problem för att skapa en 

dialog. Syftet med dialogen är att bygga på tidigare kunskaper och förklara didaktiska 

sammanhang. Återkopplingen i början av lektion är mycket viktig då en genomgång annars 

riskerar att bli ett nytt lager. Det är viktigt att läraren låter denna återkoppling få tidsutrymme. 

Elevernas svar måste tas på allvar även om de inte är korrekta. Det är viktigt att eleverna 

uppmuntras att föra fram sina idéer för att lärandet ska kunna utvecklas. Lärarens viktigaste 

roll i dialogen ska vara att hjälpa till och utveckla elevernas resonemang och tankar (Hodgen 

& William, 2011). 

2. Från lärare till elev   

Elevdelaktigheten är en grundförutsättning för denna aspekt. Eleverna måste själva bidra med 

kunskap. Lärandet ska utövas av aktivt deltagande och inte åt eleverna.  

3. Från elev till elev 

Den sista av de tre aspekterna innebär att eleverna måste utveckla sin förmåga att utveckla sin 

förmåga att hantera ämnesspråk. Detta sker genom både helklass och gruppdiskussioner. 

Läroprocessen sker genom att samtliga tre kombineras i undervisningen på ett rationellt och 

varierat sätt (Hodgen & William, 2011). Utöver de tre grundaspekterna tillkommer övriga 

aspekter som är grundprinciperna i formativ bedömning. I det sista steget får eleven 

kunskaper om hur arbetet kan förbättras. Denna typ av feedback syftar på lyfta fram styrkor 

och svagheter i arbetet som eleven sedan kan utveckla. I det efterföljande arbetet kan eleven 

få stöd av läraren eller andra elever för att utveckla kvalitén ytterligare. Elever motiveras på 

så sätt till att utveckla sitt lärande och får makten över sina prestationer (Hodgen & William, 

2011).  

Återkoppling för formativt lärande kan dock ske på andra sätt än de som Hodgen & William 

(2011) presenterar.  I rapporten Kunskapsbedömning i skolan- praxis, begrepp, problem och 

möjligheter Skolverket (2011a) beskrivs Hattie & Timperleys definition av formativ 

bedömning som riktar sig åt framåtsyftande utveckling av elevens prestationer. Deras sätt att 

beskriva formativ bedömning är utifrån olika nivåer: 

 Uppgiftens nivå, processnivå 

 Metakognitiv nivå 

 Personlig nivå
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Uppgiftens nivå innebär att bedömningen sker utifrån den specifika uppgiften och kan inte ges 

på andra typer av uppgifter. Responsen syftar oftast till att utveckla begrepp eller 

förtydliganden av fakta. 

Processnivå fokuserar på färdighetskunskaper och individens förståelse av strategier och 

begrepp. Den används därför till granska och utveckla missuppfattningar och felkällor.  

Metakognitiv nivå syftar på att eleven ska utveckla förståelse för att bedöma sig själv och ta 

ansvar för sitt lärande. Bedömningen syftar till att utveckla elevens tillit till den egna 

förmågan och vilja att utvecklas.  

Personlig nivå innebär återkoppling till eleven som person t.ex. beröm eller motivation att 

anstränga sig för att utvecklas. 

Självskattning 
Självskattning i ett undervisningssyfte innebär att eleven ska lära sig att bedöma arbetet de 

gjort och vad de ska utveckla utifrån detta. Självskattning används alltid i formativt syfte och 

som stöd i elevens lärande. I första hand sker detta för att träna eleverna att bedöma sig själva 

och ta ansvar för sitt lärande (Jönsson, 2011). För att självbedömning ska vara effektivt ska 

detta ske som en naturlig del i undervisningen och ske löpande. Informationen som eleverna 

får om sina styrkor och svagheter måste sedan bearbetas för att uppnå ett formativt syfte. I det 

avseendet behöver eleverna stöd av läraren. Detta sker med fördel med konkreta exempel eller 

elevarbeten.  

I lärarens undervisning är det inte alltid möjligt att ge respons till varje elev (Jönsson, 2011). 

Utifrån undersökningar som gjorts har det framkommit att positiva aspekter med formativ 

bedömning kan avta om det inte sker kontinuerligt. Det är därför nödvändigt att eleverna lär 

sig att bedöma sig själva och med självskattning som hjälp ta ansvar för sitt lärande (Jönsson, 

2011). Arbete med självskattning kan användas på många olika sätt i formativa bedömningar. 

Ett exempel på detta är att elever bedömer sina kunskaper som de fått under en tidsperiod i ett 

ämne. Utifrån dessa kunskaper kan de sätta betyg på sina förmågor och jämföra med lärarens. 

Genom att jämföra och diskutera skillnaderna i bedömning lär sig eleverna hur de ligger till. 

Med hjälp av detta kan eleverna få kunskaper om hur de ligger till inför prov och därmed få 

kunskap om hur de ska arbeta för att förbättra sitt resultat (Jönsson, 2011). 

Självskattning av undervisning 
Ett effektivt sätt för läraren att få respons på sina genomgångar är att använda självskattning i 

verifikationssyfte. Detta sker genom att läraren testar elevernas uppfattningsförmåga efter en 

genomgång. Fördelen med detta är att det kan tillämpas i alla åldersgrupper. Läraren kan med 

informationens hjälp välja hur undervisningen ska fortsätta. Antingen kan läraren välja att 

arbeta vidare med ämnet utifrån elevernas förutsättningar eller så kan informationen användas 

i repetitionssyfte. Bedömningen fokuserar dock inte så mycket på elevens eget lärande utan 

riktar sig som återkoppling till lärarens utvärdering av undervisningen (Jönsson, 2011). För att 

denna typ av bedömning ska kunna genomföras i undervisningen krävs att flera typer av 

förmågor uppnås. Eleverna måste få träna på att utföra olika typer av självskattningar. Först 

på egen hand och sedan i grupp. För att detta ska kunna ske med goda resultat behöver 

eleverna utveckla flera kognitiva förmågor. De måste bl.a. kunna lyssna på varandra, prata i
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tur och ordning samt gemensamt dra slutsatser (Black, Harrison, Lee, Marshall & William, 

2003). 

Utifrån studier i praktisk undervisning beskriver Black m.fl. (2003) följande aspekter för att 

undervisningen ska lyckas: 

 Bedömningskriterierna för undervisningen ska presenteras tydligt för eleverna så de 

vet vad de ska uppnå och hur de ska utföra arbetet. Konkreta exempel utifrån 

elevernas kunskapsnivå ska genomgås för att utveckla deras förståelse. 

 Eleverna måste lära sig de färdigheter som behövs för att arbeta i mindre grupper. 

Kunskapsvärdering i grupp ger eleven mycket goda redskap för att sedan utföra bra 

självskattningar. Aktiviteten är därför värd att utföra även om det kan ta tid för 

eleverna att lära sig bemästra den.  

 Elever ska uppmuntras att reflektera över syftet med arbetet och att bedöma sin 

utveckling mot målen. De blir efter ett tag själva medvetna om sitt lärande och därefter 

självständiga i sitt arbete. 

Kamratrespons 
Kamratbedömning har många pedagogiska fördelar i det formativa bedömningsarbetet. En 

viktig sådan aspekt är att eleverna själva får ge respons till andra och förmedla egna 

kunskaper och strategier (Jönsson 2011, Lundahl, 2011).  Det finns många sätt för lärare att 

använda sig utav kamratbedömning i undervisningen. Lundahl (2011) beskriver följande 

styrkor med denna bedömningsform:  

Eleverna utvecklar förståelse för att bedöma sitt eget lärande. I flera fall utgör eleverna bättre 

resurser för varandra än deras lärare och att bedömningar av varandras arbeten utvecklar en 

kognitiv förstärkning för elevernas lärande. Detta sker genom att responsen ges fortare och att 

eleverna alltid har tillgång till varandra. Det är viktigt att elever får återkoppling på sitt 

lärande ofta. Skillnaden i bedömningskvalitet mellan den som utförs av lärare och elevernas 

egna varierar däremot en del, men kamratrespons kan trots detta vara en god 

motiveringsfaktor (Jönsson, 2011).   

Det finns flera sätt att använda sig av kamratrespons som effektiv responsmetod. Ett arbetssätt 

att göra detta på är att eleverna ger respons på varandras uppgifter och får sedan med hjälp av 

responsen göra om eller förbättra sin uppgift. Därefter gör läraren en ny bedömning beroende 

på syftet med uppgiften får eleven antingen göra ytterligare förbättringar eller ett omdöme 

(Jönsson, 2011). Arbete med checklistor har visat sig vara effektiva och lätta att använda. 

Innan eleven lämnar in sitt arbete till läraren går de igenom att alla kriterier är uppfyllda. 

Därefter sker kamratrespons på arbetet. Beroende på vilket ämne och elevernas ålder varierar 

checklistans kriterier och omfattning (Lundahl, 2011). Läxhjälpstavlan är ett annat sätt som 

Lundahl (2011) presenterar. Eleverna skriver upp de uppgifterna som de har svårt att klara av 

på tavlan. De elever som har klarat uppgiften visar sina klasskamrater hur de ska lösa 

uppgiften. Detta ska ske med så lite inblandning som möjligt av vuxna. Läraren får på detta 

sätt information om hur eleverna klarar läxuppgifter, men även hur arbetsområdet uppfattas av 

eleverna. Det är inte lätt för elever att lära sig hur man bedömer klasskamraters arbeten. 

Eleverna kommer behöva mycket stöd i början och arbeta ofta med området. Det finns många 

områden som eleven måste behärska för att göra en bra kamratbedömning (Jönsson, 2011).
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Eleven måste kunna hitta styrkor och svagheter, formulera responsen samt lära sig att se på 

andras arbeten som en betraktare utan att koppla det till sitt eget (Jönsson, 2011). För en del 

elever kan det vara en stor hjälp att utföra kamratbedömning innan de själva utför 

bedömningar på sina egna arbeten. Detta sker genom övning att se styrkor och svagheter och 

skriva respons utan att själv vara involverad i arbetet. Många elever har förmågan att hitta 

styrkor och svagheter, men har svårigheter att se det i sina egna arbeten (Jönsson, 2011). När 

arbete med kamratbedömning sker är det viktigt att eleverna lär sig att ge respons som inte 

sårar mottagaren eller på annat sätt skapar problem för det fortsatta lärandet. Responsen ska 

vara konstruktiv och lyfta fram både styrkor och svagheter. Det är viktigt att läraren sätter 

kriterier för hur kamratbedömningen ska gå till då de flesta elever har begränsade kunskaper. 

Allt eftersom de utvecklas kan bedömningen bli mer omfattande (Lundahl, 2011). 

Arbete med formativa prov 
För att elever ska bli delaktiga och ta ansvar för sitt lärande är det viktigt att eleven får den 

möjligheten i undervisningen. Elever som har svårigheter i skolämnen utvecklar negativ 

inställning och anstränger sig inte när de upplever motgångar. Om dessa elever själva får välja 

vilka uppgifter de vill svara på, fritt välja arbetssätt och gruppkompisar kan de som ett resultat 

dra sig undan från undervisningen. För att förhindra detta är det viktigt att läraren använder 

sig av olika tekniker för att fördela ordet på lektionerna (Lundahl, 2011). Detta är nödvändigt 

för den gruppen elever då de är i behov av att se hur andra elever tänker och resonerar. 

Dialogen som skapas gynnar alla elevers lärande och resulterar i att eleverna får uppleva nya 

studietekniker och arbetsstrategier som de inte skulle gjort på egen hand. Detta är mycket 

effektivt att göra i arbete med prov och diagnoser (Lundahl, 2011).  

Arbete med formativa prov kan bedrivas på flera olika sätt. Oavsett om arbetet sker praktiskt 

är syftet att eleven ska lära sig att reflektera över sitt lärande och med hjälp av lärare och 

kamrater utveckla sina egna förmågor. Detta kan ske både enskilt eller i grupper (Black m.fl. 

2003). Ett sätt att arbeta på som beskrivs i Black m.fl. (2003) är att eleverna själva får rätta 

sina uppgifter. Därefter kan läraren välja hur arbetet med provet ska utveckla elevens 

förmågor. I denna typ av undervisning ser författarna följande möjligheter till ökat lärande:  

 Elever lär sig att bli engagerade i arbetet som de har utfört och hur de ska 

vidare utveckla sina förmågor. 

 Genom självrättningen ska eleven känna uppmuntran att ställa frågor och 

markera svar som hjälpmedel. Detta hjälper dem både att få förståelse för 

bedömningsprocessen och att fokusera på områden där de behöver förbättras. 

Eleven ska uppmuntras att i arbete med självskattning eller i grupp tillämpa kriterier för att 

inse hur deras lärande har utvecklats och hur de ska arbeta vidare för att förbättra sina 

förmågor. 

Behaviorism 
En mycket viktig aspekt inom formativ bedömning är hur individen påverkas av positiv och 

negativ stimulans. En lärandeteori som lägger mycket stor betydelse på detta är 

behaviorismen.  

Behaviorism är en inlärningsteori som menar att det finns olika typer av lagar för olika sorters 

beteenden. Lagarna utgår ifrån olika typer av förstärkningar som gäller för såväl barn som
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vuxna. Det som framförallt intresserar behaviorister är förhållanden mellan stimulans och 

respons. En del av dessa är medfödda medan andra är betingade. Läroteorin anser att lärandet 

är en livslång process där beteenden kopplas till olika stimulanser (Hwang & Nilsson, 2011). 

En viktig behaviorist inom bedömningsområdet är Burrhus Frederic Skinner som utvecklade 

teorin instrumentell betingning.  

Instrumentell betingning innebär att en individ har lärt sig att ett visst beteende resulterar i en 

specifik respons. Beroende på om en person får positiv eller negativ respons kommer ett 

beteende att fortsätta eller avta. En persons beteende styrs därmed av vilka konsekvenser det 

får. Skinner kallar det som troligtvis orsaker ett positivt beteende för positiv förstärkning och 

det negativa för negativ förstärkning. En viktig aspekt enligt Skinner är att negativ 

förstärkning inte ska ges till personer om de inte vet var de bestraffas för. Positiv respons ger 

alltid bättre resultat än negativ respons även om det har kort verkan (Hwang & Nilsson, 

2011). När ett beteende har lärts in kommer individen fortsätta med detta även om positiv 

stimulans bara ges ibland. Om ingen stimulans ges finns risk att beteendet kommer att avta en 

så kallad släckning. Ett beteende som ibland ges positiv stimulans är svårt att avta t.ex. barn 

som tjatar och ibland får sin vilja igenom kommer troligtvis att fortsätta (Hwang & Nilsson, 

2011).  

Sociokulturellt perspektiv på lärande 
Det sociala samspelet mellan lärare och elever är mycket viktigt inom formativ bedömning. 

Samspelet sker genom dialoger mellan lärare och elev med syftet att utveckla elevens arbete 

till en högre kvalitet. En lärande teori som intresserar sig för det sociala samspelets betydelse 

för lärandet är den sociokulturella teorin. 

Den sociokulturella teorin om lärande utvecklades ur Lev Vygotskijs teorier. Till skillnad från 

individfokuserade lärandeteorier utgår det sociokulturella perspektivet på lärande i olika 

sociala sammanhang. Vygotskijs teorier riktar sig mot hur människor utvecklas i grupp och 

hur kulturella och sociala aspekter påverkar individens förutsättningar (Dysthe, 2001). För att 

kunna förstå hur mentala processer utvecklas måste de sociala aktiviteter de sker i studeras.   

Pedagogiken måste orientera sig mot morgondagen i barnets utveckling och vända sig bort från 

gårdagen. Inlärningsprocessen i leken och undervisningen är god, i de fall den föregår barnets 

utveckling och väcker en rad funktioner som befinner sig på ett mognadstadium i zonen för den 

närmaste utvecklingen. Leken och undervisningen kan i sig bidra till att något nytt uppstår. (Bråten, 

1998 s. 43). 

Enligt Vygotskijs perspektiv medför individens aktiva lärande kunskapsutveckling. Flera 

olika utvecklingsprocesser är omöjliga utan aktivt lärande. En människas utveckling och 

lärande är inte likadana processer utan är sammanlänkade med varandra. För att kunna 

förklara denna process i barnets utveckling hänvisar han från vad barnet klarar av själv i 

förhållande tillsammans med hjälp av andra. Ett exempel som används för att styrka 

påståendet är ett test med två barn. Båda barnen klarar av testet utifrån sin mognadsnivå, men 

visar skillnader i resultat efter att ha fått hjälp att lösa uppgiften. Avståndet som skapas mellan 

kunskapsnivåerna kallar Vygotskij för ”den proximala utvecklingszonen”. Ett 

utbildningsområde som han diskuterar detta förhållande i är just bedömningsprocessen. Han 

menar att det är viktigt att både bedöma den aktuella nivån och den potentiella nivån som 

barnet kan uppnå. Vygotskij anser därmed att bedömningsprocessens tyngdpunkt ska flyttas
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från resultat, kvantitet och normer till att innefatta process, bedömningskriterier och kvalitet 

(Dysthe, 2001). I vardaglig undervisning syftar Vygotskijs tankesätt till att individens 

svagheter inte bör ses som ett hinder utan en möjlighet att förbättra och utveckla. En god 

undervisning bör därför inte utgå ifrån elevens egna initiativ och bearbeta kunskaper som 

redan uppnåtts. Istället ska syftet vara hög måluppfyllelse för att nå maximalt lärande. För att 

detta ska kunna vara genomförbart måste socialt utbyte ske med andra t.ex. elever och lärare 

(Dysthe, 2001). 

Styrdokument och direktiv från Skolverket 
I den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) har flera 

krav på formativ bedömning i undervisningen genomförts. I övergripande mål och riktlinjer 

och delen bedömning och betyg finns följande krav: 

Skolans mål är att varje elev 

 Utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och 

 Utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 

bedömning i relation till de egna arbetspresentationerna och förutsättningarna. 

Läraren ska 

 Utifrån kursplanens krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt 

och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn. 

(Skolverket, 2011b s.18) 

I Skolverkets Allmänna råd- planering och genomförande av undervisningen (2011c) betonas 

specifikt hur bedömning ska bedrivas i de lägre årskurserna. Trots att det inte finns några 

bestämda mål om elevernas kunskaper i varje årskurs rekommenderas det att lärare sätter upp 

detta. Elevernas kunskaper ska bedömas på flera olika sätt och eleverna ska informeras hur 

processen går till. Det räcker inte med information under t.ex. utvecklingssamtal (Skolverket, 

2011c). Bedömningen bör ske genom återkoppling, samtal och prov. Detta ger eleven 

delaktighet i sitt lärande och läraren information om undervisningens effektivitet (Skolverket, 

2011c). Eftersom läroplanen kräver att elevernas kunskaper ska bedömas på flera sätt är 

formativ bedömning nödvändigt i undervisningen. För att bedömningen ska bli så effektiv 

som möjligt rekommenderas det att lärare utvecklar bedömningsverktyg tillsammans. Det är 

viktigt att det finns en gemensam strategi för bedömningsprocessen och att eleverna blir 

delaktiga tidigt. Utvärderingar bör göras regelbundet för att bedömningen ska bli så effektiv 

som möjligt (Skolverket, 2011c). Om bedömning är ett vanligt fenomen i undervisning blir 

den slutgiltiga summativa bedömningen mer rättvis utifrån deras förmåga. Eleverna blir heller 

inte lika hårt pressade inför provtillfällen (Skolverket, 2011c).  

Trots att läroplanen och Skolverkets allmänna råd är tydliga med att formativ bedömning både 

är ett krav och viktigt för lärandet får många skolor kritik av Skolinspektionen både gällande 

undervisningsupplägg och i hur bedömning sker. I rapporten Rätten till kunskap (2009) i 

delen ”vad kan skolan göra?” skrivs följande om hur effektiva skolor genomför sin 

undervisning: 

” I denna slags skola har undervisningen 

ett tydligt syfte med strukturerade lektioner och anpassad pedagogik. 

Lärarna klargör målen för lektionen och hänvisar också till dem för att
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behålla fokus (Skolinspektionen, 2009 s.13)” 

I citatet framgår det att bedömning används för att disciplinera och fokusera elever. Denna typ 

av struktur presenteras även i Skolverkets allmänna råd ”Planering och genomförande av 

undervisningen för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan” (2011c).  

Bedömningsmatriser 
En bedömningsmatris är ett bedömningsunderlag som består av uppsatta mål och kriterier 

som eleverna ska uppnå i sitt arbete. Hur matriserna är upplagda varierar mycket mellan 

ämnen och årskurser. Exempelvis kan en bedömningsmatris för problemlösning i lågstadiet 

endast bestå av ett par kvalitetskriterier som läraren bockar av, medan en motsvarande på 

högstadium nivå har ett mer omfattande kvalitativt innehåll.  

Fördelen med att använda sig av bedömningsmatriser är att lärare får ett effektivt verktyg för 

att analysera sin undervisning, måluppfyllelse och styrdokument. Lärandet blir synligt och 

underlättar det fortsatta undervisningen t.ex. för återkoppling eller diskussioner utifrån 

styrdokument (Lundahl, 2011). Bedömningsmatriser kan konstrueras för olika mottagare och 

åldersgrupper (Jönsson, 2011). De kan användas både i summativt och formativt syfte och 

skiljer sig mycket åt i olika ämnen (Lindström, Lindberg & Pettersson, 2011). Oavsett 

användningsområde är en matris uppbyggd med mål från styrdokument, delmål och en 

kriterieskala. Bedömningsmatriser har utvecklats på olika sätt beroende av utgångspunkten för 

bedömningen.  

Bedömningsmatriser utgår därför ifrån två olika perspektiv. Det holistiska och analytiska 

perspektivet (Lindström, Lindberg & Pettersson, 2011, Jönsson, 2011). Bedömning utifrån ett 

holistiskt perspektiv syftar på att bedöma hela inlärningsprocessen. Elevernas färdiga arbeten 

bedöms därefter utifrån flera kriterier. Fördelar med att använda sig av holistiska 

bedömningsmatriser är att de försöker ge en helhetsbedömning av vad eleverna har presterat. 

Nackdelar med detta är att elevers individuella styrkor och svagheter inte uppmärksammas. 

När en analytisk bedömning görs bedöms delar av det färdiga arbetet eller varje del av arbetet 

uppdelat i olika grupper (Lindström, Lindberg & Pettersson, 2011, Jönsson, 2011). Elevens 

styrkor och svagheter blir därmed fokusområdet i bedömningen medan elevens arbete i sig 

självt rangordnas efter kriterier (Lindström, Lindberg & Pettersson, 2011).  

När matriser konstrueras brukar de delas in specifika och generella. De generella matriserna 

kan användas i flera ämnen och i många sammanhang. De specifika mallarna är mer abstrakta 

och lämpar sig enbart till ett eller ett fåtal områden (Jönsson, 2011). Det rekommenderas att 

använda sig av olika matriser för olika ändamål. Vissa matriser riktar sig mot specifika 

kriterier som kan vara svåra att bedöma med t.ex. prov. Tillförlitligheten när bedömningar 

görs utifrån matriser beror på lärarens kunskaper och hur aktiviteterna planeras. För att göra 

uppgiften tillförlitlig i bedömningssyfte kan flera uppgifter utföras. Lärarens kompetens i 

bedömning ökar ju mer detaljerad matrisen är konstruerad. Utifrån forskning som gjorts om 

bedömningar utifrån matriser har följande aspekter fastställts: läraren har ett verktyg som 

bedömer samtliga elevers kunskaper utifrån samma förutsättningar. Läraren får också ett 

tydligt stöd i bedömningsarbetet som ger trygghet för eleven då det inte spelar någon 

avgörande roll i vilken ordning den blir bedömd. Det finns dock begränsat med forskning om 

bedömare, men forskning som har gjorts visar att bedömningsmatriser kan ge ett gott stöd och
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att bedömarna är generellt sätt konsekventa. I undersökningar som gjorts utifrån matrisers 

tillförlitlighet är följande aspekter avgörande i planering och genomförande av bedömningen: 

1. Matrisen ska användas tillsammans med konkreta elevarbeten. 

2. Läraren har tränat på att utföra bedömningar med matrisen. 

3. Analytiska modeller ger tillförlitligare information än holistiska 

4. Uppgiftsspecifika matriser bör användas mer än generella modeller. 

5. Antal bedömningskriterier i matrisen minskar dess tillförlitlighet då de är 

svårhanterliga för bedömaren.  

6. Lärare jämför och diskuterar utifrån varandras bedömningar med samma matris 

Validiteten med att använda sig av bedömningsmatriser är komplicerad att ge svar på. Detta 

beror på att många olika typer av faktorer påverkar resultatet. Även om utförliga kontroller av 

att matrisen lämpar sig för bedömning av uppgiften är det inte säkert att bedömningen sker 

utifrån målen i styrdokumenten. Det finns också risker att andra typer av aspekter påverkar 

bedömningen som inte var tänkta att bedömas (Jönsson, 2011).  

Matematik 
I skolmatematiken är ämnet uppdelat i fyra olika områden algebra, geometri, statistik och 

analys. Utifrån ämnesområdena tränar eleverna flera olika typer av färdigheter. Björklund 

Boistrup (2013) beskriver följande kompetenser:  

 Problemlösningsförmåga 

 Resonemangsförmåga, 

 Tillämpning av metoder 

 Representationsförmåga 

 Begreppskopplingar 

 Kommunikationsförmåga (skriftligt och muntligt) 

Arbete i skolan med matematik liknar på många sätt arbetet i andra ämnen. Till skillnad från 

många andra skolämnen så gör däremot eleverna sällan några längre enskilda arbeten. Ofta är 

undervisningen uppdelad i moment efter ämnesområde. Läraren behöver därför använda sig 

av undervisningsformer som är tillämpbara under enskilda lektioner (Björklund Boistrup, 

2013). 

Att förlänga elevernas betänketid när uppgifter genomgås är ett exempel på detta. I många fall 

är betänketiden väldigt kort, ibland enbart ett par sekunder. Genom extra betänketid får alla 

elever förutsättningar tänka igenom uppgiften och lyssna på andras lösningar. Elever som 

tidigare inte har kommit fram till en lösning får ytterligare en möjlighet att svara. De får också 

hjälp av övriga elever att utveckla sin förståelse genom deras resonemang (Hodgen & 

William, 2011). För att lärare ska få kunskap om vad elever förstår av undervisningen är det 

viktigt att lärare planerar aktiviteter som syftar till aktivt deltagande och matematiska 

resonemang. Att använda det matematiska ämnesspråket är mycket viktigt i detta 

sammanhang. En av matematikens styrkor är att utrycka resonemang och olika begrepp på ett 

kompakt sätt. Det är däremot inte enkelt för eleverna att lära sig det kompakta språket. Därför 

bör eleverna möta detta ofta och få det introducerat på olika sätt (Hodgen & William, 2011). 

Precis som i alla ämnen är lärarens syfte med uppgiften viktig. Hur läraren väljer att planera 

sin undervisning avgör vilka metoder som bäst lämpar sig för bedömningen och vad eleven
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ska lära sig. För lärare som arbetar med yngre elever är det viktigt att hitta arbetssätt som 

synliggör elevernas matematiska resonemang både skriftligt och muntligt. Effektiva sätt kan 

därför vara att använda sig av bilder eller vardagliga händelser och resonera kring dessa. När 

eleven arbetar på egen hand kan det vara svårt att bedöma om eleven har svårt med 

läsförståelsen eller matematiska förmågan. Det blir därmed svårt att göra bedömning och ge 

eleverna en rättvis sådan (Pettersson, 2010). Ett problem med stora delar av 

matematikundervisningen är att den utgår ifrån att det finns ett rätt och ett felaktigt svar. 

Problemet med den utgångspunkten är att eleverna inte utmanas att tänka och resonera vidare. 

Viktiga diskussioner och matematiska resonemang riskerar att förloras (Hodgen & William, 

2012). För att eleverna ska kunna utvecklas är det viktigt att de får ta del av varandras tankar 

och lösningar. Då läroplanen och kursmålen är mycket omfattande riskerar även skickliga 

elever att göra enkla misstag t.ex. beräkningsfel eller hantering av arbetsmetoder. Om 

eleverna får ta del av varandras arbete kan samtliga utvecklas av varandra och motivera så väl 

svaga som starka elever.  

Problemlösningen är ett område där inte bara elevens färdigheter tränas utan ger även eleven 

möjligheter att skapa matematik. Elevens matematiska skapande kan ske på många olika sätt. 

Skapandet kan vara följande: att undersöka problem, undersöka ett påstående, reflektera över 

egna slutsatser och föra resonemang. I ett undersökande perspektiv innebär problemlösning 

att svaret inte är uppenbart och att lösningarna kan bedömas utifrån kriterier (Pettersson, 

2010). Lärare behöver många gånger också använda sig av flera olika typer av uppgifter för 

att kunna bedöma elevers kunskaper. Kompletterande undervisning är inte enbart för eleven 

utan även för att ge läraren ett utökat bedömningsunderlag (Pettersson, 2010).  

Det finns flera olika formativa bedömningsmetoder som lärare kan använda sig av för att 

utveckla elevernas kunskaper i undervisningen. Metoderna skiljer sig inte särskilt mycket från 

andra ämnen. Att förändra matematikundervisningen och utveckla arbetet med formativ 

bedömning och effektiva metoder tar tid. Studier som presenteras av Hodgen & William 

(2011) visar att lärare som fokuserar på att utveckla ett par aspekter i sin undervisning lyckas 

bättre än de som gör många förändringar på en gång. Det är därför av stor vikt att lärare får 

stöd i utvecklingsarbetet av skolledning och kollegor.
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Metod 
I metoden beskriver jag vilken metod jag har använt för att få tillgång till mitt material, etiska 

riktlinjer för studien samt hur jag har analyserat materialet.  

Motivering av metodval 
När jag planerade val av metod till min undersökning hade jag följande att välja mellan: 

intervjustudie, fokusgruppsamtal eller öppna enkäter. Enkäter valdes bort då risken är stor med 

högt antal bortfall samt ofullständiga svar. Det behövs också många fler respondenter till en 

sådan undersökning (Patel & Davidsson, 2003). Fokusgruppsamtal prioriterades bort på grund 

av att respondenterna kan påverka varandra i samtalet och att jag saknade erfarenhet av 

metoden.  Valet blev därför en intervjustudie. I en intervjustudie finns goda möjligheter att få 

kunskaper om en persons uppfattningar i ett ämne samt möjlighet att få kompletterande 

information genom följd frågor (Patel & Davidsson, 2003). En intervjustudie kräver inte så 

många respondenter och det finns möjlighet att kontakta intervjupersonerna igen om något 

skulle behöva kompletteras. Jag har också lite erfarenhet av metoden ifrån mindre 

undersökningar jag gjort.  

Kvalitativ intervjustudie 
Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att undersöka hur en individ eller mindre grupp 

uppfattar ett specifikt fenomen. Information utgår ifrån respondenternas uppfattningar utan 

fördomar eller med utgångspunkt att få bekräftelser på allmänna åsikter. Studien har däremot 

alltid ett specifikt syfte att undersöka ett eller några ämnen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjun sker därför alltid i en strukturerad form. Med strukturering menas att frågorna i en 

viss grad redan är planerade av forskaren. I en kvalitativ undersökning används 

halvstrukturerade frågor. Det innebär att frågorna i viss mån är planerade av intervjuaren som 

stöd för att hålla intervjun till ämnet. Frågorna är alltid öppna och flera frågor kan ställas 

under intervjun för att ge en djupare förståelse om intervjupersonens uppfattningar. 

Ledande frågor ska därför undvikas (Kvale & Brinkmann, 2009, Trost, 2010). Frågorna ska 

hjälpa intervjupersonen att hålla sig till ämnet och inte leda till att respondentens 

uppfattningar påverkas. Intervjun är alltid fokuserad på den kvalitativa informationen och ska 

inte användas till några kvantitativa syften d.v.s. för att få fram statistisk data. Med hjälp av 

intervjun kan forskaren få tillgång till djup information om specifika ämnen. Detta kräver 

dock att intervjuaren har förmågan att styra samtalet och tolka sociala signaler. Det kan t.ex. 

vara på vilket sätt det samtalade sägs, kroppsspråk etc. (Kvale & Brinkmann 2009, Trost, 

2010). 

När forskningsintervjun utförs sker en interaktion mellan båda parterna. För att forskaren ska 

få så goda svar som möjligt är det viktigt att intervjun är en positiv upplevelse för 

intervjupersonen. Efter en väl planerad och genomförd intervju ska båda parter upplevt att 

samtalet varit givande (Kvale & Brinkmann, 2009, Trost, 2010). Det är därför viktigt att 

förstå maktförhållandet mellan personen som intervjuar och respondenten, då detta annars kan 

leda till negativ respons under intervjun. Den som intervjuar har oundvikligen makten då 

denna person ställer frågor och styr samtalet. Intervjuaren innehar kunskaper om ämnet och 

intervjupersonen ger svar på dessa utifrån förmåga. Intervjun kan resultera i en form av
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manipulativ dialog där forskaren har ett dolt syfte att få fram en specifik information (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Slutligen har alltid forskaren tolkningsföreträde när resultatet av 

undersökningen presenteras. Respondenten har ingen möjlighet att i efterhand påverka 

resultatet eller utveckla sin ståndpunkt om inte intervjun görs om eller kompletteras (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

Etiska riktlinjer 
Innan en studie kan genomföras ska en etisk analys alltid göras av forskaren (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Jag har i min intervjustudie utgått ifrån följande etiska aspekter: 

informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser.  

Informerat samtycke  

Informerat samtycke i ett studiesammanhang innebär att de tillfrågade deltagarna har 

kännedom ett antal aspekter. Information om syftet till undersökningen, hur denna är planerad 

att genomföras samt vilka eventuella konsekvenser som eventuellt kan uppkomma (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Deltagarna måste delta frivilligt och få vetskap att de när som helst kunna 

dra sig ur undersökningen. Information om anonymitet och konfidentialitet måste tydligt 

framgå innan studien börjar. Den privata information som behövs för undersökningen skall 

tydligt framgå för respondenten innan undersökningen börjar (Kvale & Brinkmann, 2009, 

Vetenskapsrådet, 2002). När deltagarna får information om syftet till studien är det viktigt att 

avväga hur detaljerad denna skall vara. Om personerna får för mycket information riskerar det 

att leda till att viktiga aspekter i studien försvåras eller i värsta fall gör studien omöjlig. I en 

kvalitativ studie kan detta bli ett etiskt dilemma i vissa situationer t.ex. studier med barn och 

personer på institutioner eller arbetsplatser (Kvale & Brinkmann, 2009, Trost, 2010).  

Konfidentialitet 

Ordet konfidentialitet i ett undersökningssammanhang innebär att privatinformation inte 

kommer spridas vidare. Om någon typ av privatinformation behövs för studien bör detta 

informeras till deltagarna innan undersökningen har börjat (Kvale & Brinkmann, 2009, 

Vetenskapsrådet, 2002). Ett etiskt dilemma för forskaren är vilken information som vem ska ha 

tillgång till i studien. Hänsyn måste tas till eventuella konsekvenser för de inblandade. Detta är 

extra viktigt i studier på arbetsplatser eller institutioner där deltagande kan orsaka problem i 

deltagarens yrkesutövning. Det kan vara svårt att avväga hur mycket information som behövs i 

en kvalitativ undersökning. Detta problem uppkommer då kravet på integritet för den enskilde 

och behovet av data som behövs för att kunna bedriva en vetenskaplig studie. En viss mängd 

personliga data kommer oundvikligen att behövas då denna är ett alibi för intervjuaren och att 

andra forskare ska kunna göra samma undersökning igen och uppnå liknande resultat (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Konsekvenser 

När en intervjustudie ska genomföras måste en analys av vilka konsekvenser detta kan få för 

samtliga involverande. Huvudsyftet med en studie är att den ska leda till något positivt för alla 

inblandade. Incidenter som kan orsaka konsekvenser kan även uppkomma under studiens 

gång. Intervju personer kan t.ex. lämna information som de sedan riskerar att ångra. Detta 

problem kan lätt uppkomma i intervjusituationer omedvetet hos respondenten. Forskaren 

måste därför vara medveten om sin professionella roll och vara medveten om hur djup 

information som behövs för att uppnå syftet (Kvale & Brinkmann, 2009).
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För att undvika etiska problem måste forskaren vara mycket väl insatt i sitt forskningsområde 

för att kunna göra dessa avvägningar. Det är komplicerat för intervjuaren att göra detta i en 

intervjustudie. Forskaren kan förvisso låta respondenterna läsa en utskrift av intervjun eller 

lyssna på en inspelning och därefter lämna sitt godkännande. Problemet med detta är att det 

kan resultera i att intervjupersonen blir upprörd då skrift och talspråk skiljer sig åt (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Det svåra med kvalitativa studier är att det ibland kan vara komplicerat att 

bedöma vad som är känsligt för respondenter när detta kan inträffa hastigt t.ex. mitt i 

intervjun. Forskaren står då inför valet att fortsätta studien eller att avsluta. För att undvika 

detta bör forskaren i förhand ha planerat hur dessa konsekvenser ska hanteras (Kvale & 

Brinkmann, 2009).  

Urval 
I min intervjustudie har deltagarna blivit tillfrågade genom intresseanmälan. Eftersom studien 

bara har innefattat fyra intervjuer har urvalsprocessen inte utgått ifrån några omfattande 

kriterier. Respondenterna skulle vara behöriga i ämnet samt helst ha några års yrkeserfarenhet. 

Risken med att intervjua nyexaminerade lärare är att de eventuellt inte har blivit trygga i sin 

yrkesroll och heller inte hunnit utveckla sin undervisning så mycket. 

Intervjuplan 

En intervjuplan kan beskrivas som en mall för hur intervjun ska genomföras. Beroende på hur 

strukturerad intervjustudien skiljer sig planen åt. Gemensamt för dessa är att de fungerar som 

ett manuskript som stöd för forskaren (Lantz, 2007). I en halvstrukturerad intervjustudie är 

detta förslag på frågor och i vilket sammanhang de ska ställas. I vilken utsträckning 

intervjuplanen ska följas och vilka följdfrågor som är lämpliga beror på respondenternas svar 

och situation. Oftast börjar en intervjuplan med bakgrundsfrågor för att sedan bli mer 

djupgående och analyserande. Forskaren börjar med att förklara syftet med studien och 

därefter kommer direkta frågor i ett logiskt sammanhang (Kvale & Brinkmann, 2009). I min 

intervjuplan har jag använt mig av några stödfrågor (bilaga). Intervjufrågorna och 

bakgrundsinformation skickade jag ut till intervjupersonerna innan undersökningen.  

Intervjufrågor 

Det är inte lätt att konstruera intervjufrågor när man planerar studien. Det finns dock ett par 

regler man bör utgå ifrån.  Frågorna ska vara så tydliga och enkla som möjligt och helst 

ganska korta (Kvale & Brinkmann, 2009). När frågan ställs till respondenten är det avgörande 

om personen uppfattar frågan på det sätt som var meningen. Språket bör därmed anpassas till 

en nivå som respondenten är van vid (Patel & Davidsson, 2003). Följande typer av frågor bör 

därför undvikas i så stor omfattning som möjligt: 

 Långa frågor eller dubbelfrågor 

 Ledande frågor 

 Ifrågasättande frågor 

 Förutsättande frågor 

 Olika typer av negationer 

Intervjufrågor kan delas in i olika kategorier beroende på syfte och användningsområde. 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver följande kategorier av frågor och dess 

användningsområde:
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Inledande frågor: är t.ex. Vilken utbildning har du i ämnet? Eller kan du berätta för mig om 

ditt arbetssätt? Frågornas är bra till att få igång ett samtal och ge respondenten möjlighet att 

beskriva sitt svar nyanserat och detaljrikt, Uppföljningsfrågor eller följdfrågor: Frågor som 

ställs när intervjuaren vill ha mer information eller ett förtydligande av intervjupersonenssvar. 

Detta kan också användas som ett ifrågasättande av ett påstående eller som hjälp att föra 

dialogen vidare. 

Sonderande frågor: Forskaren söker efter svar hos respondenten utan att tala om i vilket syfte 

detta sker. Exempel på frågor är: Kan du förklara mer om? Kan du ge en djupare beskrivning 

av? 

Specificerande frågor: Denna typ av frågor är lämpliga att använda om forskaren får många 

ospecificerade svar. T.ex. Hur resonerade du i situationen? 

Direkta frågor: Intervjuaren ställer frågor som riktar sig direkt mot ett specifikt ämne eller 

händelse. Direkta frågor är därför inte lämpliga att använda sig av i början av en intervju. 

Exempel på direkta frågor är: Hur arbetar du med bedömning? Vilka arbetsmaterial använder 

du? 

 

Indirekta frågor: Denna typ av frågor används för att få svar på frågor som inte nödvändigtvis 

har ett bestämt syfte. T.ex. Hur tror du andra lärare resonerar om formativ bedömning? 

Strukturerande frågor: Det är forskaren som har ansvaret att studien håller sig inom det 

avgränsade ämnet. En strukturerad fråga kan användas för att på ett artigt sätt avbryta 

respondenten i ett resonemang och gå över till ett annat område. 

Tystnad: Forskaren använder tystnad för gå vidare i intervjun. Denna metod kan vara bra för 

att ändra fokus i intervjun och inte få den att bli som ett förhör. 

Tolkande frågor: En tolkande fråga kan innebära att forskaren om formulerar frågor och på så 

sätt får bekräftelse om respondentens uppfattning. Det kan också användas som direkta 

tolkningar av en persons påståenden.  

Intervjuarens roll 
För att en intervju studie ska ge så goda resultat som möjligt för forskaren så är det avgörande 

hur respondenten upplever intervju ögonblicket. Miljön där intervjun ska utföras är därför 

mycket viktigt. Då det ska vara så bekvämt som möjligt för intervjupersonen (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Det är mycket viktigt att försöka hitta en plats där man inte blir avbruten 

på och som intervjupersonen känner sig bekväm i (Lantz, 2007). 

I en intervjustudie är det helt avgörande för resultat hur relation mellan forskaren och 

intervjupersonen är och utvecklas. Forskaren måste visa ett intresse och förståelse för 

personens åsikter och bygga upp ett förtroende. Det är annars lätt att intervjupersonen 

upplever sig kritiserad eller ifrågasatt. Detta riskerar att göra personen defensiv (Patel & 

Davidsson, 2003, Kvale & Brinkmann, 2009). Ett första steg för att bygga upp ett förtroende 

görs genom att intervjuaren visar förtrogenhet för sin uppgift och har en tydlig struktur för 

samtalet (Lantz, 2007). Eftersom en intervju bygger på förtroende är det viktigt att 

intervjuaren visar en empatisk förståelse för intervjupersonen. Empati ska dock inte förväxlas 

med sympati för intervjupersonens som person eller dess åsikter (Lantz, 2007).
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Eftersom en intervjustudie innebär ett nära samspel med dess respondenter finns en risk att 

forskaren påverkas av deras uppfattningar eller som individer. Detta kan resultera i att 

forskaren kan få svårigheter att hantera sin professionella roll. Problematiken är extra stor när 

detta sker med personer som forskaren har goda relationer med. Forskaren riskerar att inte 

kritiskt granska deras ståndpunkter i samma utsträckning eller tar dem för sina egna (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

I intervjun är det väldigt viktigt att samtalet inte blir som ett förhör. Detta sker genom att 

intervjuaren ger respondenten känslomässig bekräftelse på sina svar t.ex. genom återkoppling 

eller bekräftelse (Lantz, 2007). Forskaren har utöver detta även ett ansvar för att intervjun 

fokuserar på dess forskningssyfte. Svårigheten för forskaren är att avgränsa information som 

ges samtidigt som information inte får missas under tillfället. I en väl genomförd studie har 

intervjuaren och intervjupersonen spenderat majoriteten av tiden på frågor som är relevant för 

ämnet (Lantz, 2007). För att intervjun ska bli så effektiv som möjligt är det viktigt att 

forskaren berättar vad syftet med studien är och vad han vill veta. Det också viktigt att tala om 

värdet av personupplysningar och hur informationen kommer att användas (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Mer omfattande information och frågor bör ges efter att intervjun har ägt 

rum då detta riskerar att dra ut på tiden och flytta fokus från ämnet. Detta kan däremot med 

fördel göras efter intervjun. Om ytterligare information för undersökningen skulle uppkomma 

kan forskaren med intervjupersons tillåtelse lägga till denna utöver det inspelade materialet 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

Registrering av intervjuer 

I min undersökning valde jag att registrera dessa med hjälp av inspelningsprogram i min 

Iphone. Fördelen med detta var att till skillnad från ljudbandspelare fanns större utrymme för 

taltid. Materialet kunde enkelt bearbetas vid behov och konverteras till lämpliga filformat. Det 

fanns också möjlighet att förbättra ljudkvalitén i dator. Att göra en ljudinspelning är 

nödvändigt för kvalitén på resultatet i undersökningen. 

Analys och tolkningar av intervjuer 
Till skillnad ifrån kvantitativa studier så finns inga bestämda analysmodeller för det 

insamlade materialet. Vilka metoder som analysen görs utifrån beror ofta på hur materialet 

har dokumenterats, mängden information och vilken typ av läsare som rapporten riktar sig till 

(Trost, 2010). Det finns dock två principer som alltid gäller för alla intervjuanalys. Detta är 

analys och tolkning av materialet. I analysen genomgås anteckningar och information som 

kom upp under samtalet (Trost, 2010). I min undersökning gjorde jag efter varje intervju 

reflektionsanteckningar som tillsammans med inspelningarna var stöd för sammanställningen. 

Tolkning av intervjun skedde delvis under analysprocessen, men även genom att det inspelade 

materialet genomgicks flera gånger och bearbetades (Trost, 2010). Under mitt arbete med 

intervjutolkningen har gjorde jag först en sammanfattning av varje intervju. Därefter jämförde 

jag intervjuerna med varandra och tog bort material som inte var aktuellt för syftet med min 

undersökning. Trost (2010) menar att det inte finns någon specifik modell som ska användas 

vid sammanställningen av resultatet. Vilket val som väljs beror på läsarkrets och hur 

omfattande materialet är. Eftersom min undersökning omfattade ett väldigt avgränsat område 

var mitt material ganska begränsat. Jag valde därför att presentera mitt resultat genom 

separata intervjusammanställningar. Därefter kommer en sammanfattning utifrån mitt syfte 

och frågeställning.
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Resultat 
I min resultatsammanställning presenterar jag min analys och tolkning av varje intervju i sin 

helhet. Sammanställningen är upplagd i stycken som behandlar separata ämnen. I början 

kommer bakgrundsinformation presenteras och därefter områden som är relevanta till mina 

forskningsfrågor. I intervjun kommer respondenterna presenteras som lärare och en siffra t.ex. 

lärare 1 (lr 1) o.s.v. I slutet av resultatrapporteringen har jag en sammanfattning enbart 

kopplat till forskningsfrågorna. I rapporteringen beskrivs lärarnas åsikter sammanställda 

utifrån mina tolkningar och analyser.  

Lärare 1 
L1 arbetar i en klass med ca 20 elever och ansvarar för klassens matematikundervisning. Han 

har varit yrkes verksam som lärare under 17 år. Personalen på skolan arbetar på antingen på 

hög eller lågstadiet.  

L1 har gått en universitetskurs om bedömning och betyg som framförallt riktar sig till lärare 

som ska sätta betyg för första gången. Kursen riktade framförallt in sig på formativ 

bedömning och betonade betygsättningen i mindre omfattning. Under intervjun var han även 

involverad i matematiklyftet och bedömningsutbildningen som den innefattar. Han har dock 

under sin tid som gymnasielärare satt betyg under flera års tid. Utifrån erfarenheter som 

utbildningen gav och tidigare yrkesroll upplever han att han har en bra grund att stå på när han 

ska bedöma elever framförallt summativt.  

Det finns ingen utarbetad strategi för hur bedömning ska tillämpas likvärdigt mellan 

årskurserna. Hur arbetet med bedömning ska utföras är upp till varje lärare att själv ta 

ställning till på skolan. Inom vissa områden samarbetar lärarna med varandra. Framförallt när 

det kommer till summativa bedömningar. 

I ämnet matematik sker en formativ bedömning genom en aktiv respons under lektionerna. 

Detta sker genom att läraren är väldigt aktiv i elevernas arbete. Genom den aktiva närvaron 

under lektionerna uppfattar han vad eleverna gör och vilka strategier de använder. 

Informationen kan sedan användas på olika sätt i undervisningen. T.ex. diskussioner om 

elevers lösningar på tavlan eller gruppdiskussioner. Genom gruppredovisningarna på tavlan 

får eleven respons både av lärare och klasskamrater. På det individuella planet får eleven 

respons på sitt lärande genom muntliga diskussioner och samtal om uppgifterna. Arbetet med 

formativ bedömning sker generellt sätt genom feedback från muntlig kommunikation. Läraren 

förklarar att han föredrar att arbeta mycket med direkt kommunikation och feedback 

därigenom även i andra ämnen där han undervisar.  

Dokumentation med syfte till formativ bedömning görs framförallt när han arbetar med 

problemlösning eller mer avancerade matematiska uppgifter. Till detta används en mall där 

han antecknar elevernas resonemang och lösningar. Mallen är konstruerad utifrån de förmågor 

som eleven ska uppnå i kursplanen och läroplanen. Dessa förmågor är sedan utvecklade till 

delmål som eleven får ta del av i bedömningen. Måluppfyllelsen är i tre steg låg, medel och 

hög. Utifrån anteckningarna får eleverna återkoppling på vilka kriterier de har lyckats bra med 

och vad de behöver utveckla vidare. Resultatet tas sedan upp i helklass där läraren går igenom 

grupperna och ger eleverna ytterligare respons. Utifrån denna process är målsättningen att 

eleven ska utveckla sin förståelse om sina kunskaper och hur de ska utvecklas för att uppnå 

högre kriterier nästa gång.
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L1 är positivt inställd till formativa bedömning i matematik och poängterar att detta inte är 

något nytt påfund utan är något som lärare har arbetat med hela tiden. Däremot har det 

fokuserats mer på detta bedömningssätt under senare år. Han anser också att lärare generellt 

sätt har en positiv inställning till formativ bedömning.  

Lärare 2 
Lärare 2 är verksam i en klass med ungefär 20 elever på en skola uppdelat i två stadier. Hon 

har varit yrkesverksam lärare i 29 år och är utbildad klasslärare i årskurs 4-6.   

L2 har gått en fortbildningskurs i bedömning och betygssättning på högskolenivå. Kursen 

fokuserar på både summativ och formativbedömning och riktar sig framförallt till lärare som 

aldrig har betygsatt tidigare. Alla lärare som hade en klass i årskurs 6 fick möjlighet att gå 

utbildningen på skolan. Innehållet i kursen behandlade formativ bedömning på ett allmänt sätt 

och lyfte inte fram någon specifik bedömningstyp. Utöver högskoleutbildningen i bedömning 

är hon även aktiv som processledare tillsammans med en kollega i arbetslaget. I hennes arbete 

som processledare ingår det att delta i olika pedagogiska träffar där lärarna diskuterar olika 

didaktiska områden. Innehållet som tas upp på träffarna varierar, men innefattar både 

praktiskt pedagogiskt arbete och teoretiskt. Processledarna ansvarar även för att förmedla 

kollegorna om vad de har lärt sig på träffarna. L2 är också aktiv inom matematiklyftet, men 

under intervjutillfället har de inte diskuterat formativ bedömning speciellt mycket. De har 

dock behandlat formativ bedömning i mindre utsträckning inom de arbetsmoment som de har 

behandlat. 

Det finns ingen utarbetad plan för hur alla lärare ska arbeta med bedömningsprocessen på 

skolan. Det är därmed upp till varje lärare hur de vill lägga sitt arbete med formativ 

bedömning i respektive klass. Lärarna samarbetar dock med varandra när detta behövs.  

Formativ bedömning sker hela tiden i undervisningen. Hon beskriver som ett exempel när hon 

hjälper elever under lektioner. Eleverna får feedback på vad de kan och behöver hjälp med. 

Det kan även bli återkoppling till tidigare undervisning etc. Inom varje nytt arbetsområde får 

eleverna göra en självskattning på vad de kan. I slutet av varje arbetsområde får eleverna göra 

samma självskattning igen. Resultatet följs upp och de elever som är i behov av särskilt stöd 

får hjälp att utveckla de förmågorna de behöver. Självskattningen används även som 

återkoppling på lektioner där diskussioner om bl.a. taluppfattning och matematiska begrepp 

diskuteras. Efter genomgångar används ofta formativa bedömningar av det aktuella 

arbetsområdet. Eleverna har varsin mini-whiteboard där de får besvara uppgifter de får av 

läraren. Beroende på hur resultatet ser ut väljer hon hur arbetet ska gå vidare. Detta arbetssätt 

kan användas både enskilt och i grupp beroende på målsättning. I arbete med diagnoser och 

prov sker formativ bedömning genom respons på hur eleverna kan förbättra och förtydliga 

resonemang. Detta görs även vid rättning av elevernas räknehäften och läxor. Uppgifter som 

många har svårt med görs tillsammans på tavlan och diskuteras i klassen. Elever får även 

redovisa sina lösningar för klassen och diskutera kring sina lösningar. I arbeten med 

problemlösningsuppgifter används en bedömningsmatris. Matrisen är uppdelad efter förmågor 

som läraren dokumenterar under elevernas arbete. Matrisen används i grupparbeten och 

bedömningen sker under lärarens observation av deras arbete. Eleverna får sedan feedback på 

sitt arbete och förslag på hur de ska utveckla sina förmågor ytterligare.
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L2 är mycket positiv kring arbete med formativ bedömning. Hon anser att eleverna utvecklas 

mycket genom aktiv återkoppling genom att styrkor och brister konkret förtydligas. Hennes 

uppfattning generellt kring attityder om bedömning bland lärare är positiv, men inget nytt då 

lärare alltid har arbetat med detta på olika sätt hela tiden. Däremot så fokuserar styrdokument 

och pedagogiskt arbete mer på området idag än tidigare.  

Lärare 3  
Lärare 3 är yrkesverksam på en F-6 skola och har arbetat som lärare i 15 år. Hon arbetar som 

klasslärare och undervisar i matematik i årskurs 6.  

L3 har gått en utbildning som processledare i matematik. De som är verksamma träffas fyra 

gånger per år och diskuterar olika områden. Utbildningen som processledare är inte en 

högskoleutbildning utan ett kommunalt projekt. Målet med utbildningen är att alla skolor ska 

ha representanter. Processledarna har sedan som uppgift att delge kollegorna om vad som 

diskuteras på träffarna och hur detta kan ge stöd i undervisningen.   

Hon beskriver formativ bedömning som en process för elever att nå fram till det slutliga 

målet. Bedömningen sker löpande under tiden för att utveckla elevernas förmågor. Det finns 

därför många olika sätt att arbeta på för olika syften. Ett exempel hon lyfter fram är arbete 

med exit tickets. Exit tickets används antingen i början eller slutet på en lektion för att 

undersöka om eleverna har förstått uppgiften. Eleverna får svara på en eller ett par uppgifter 

som har genomgåtts underlektionen. Beroende på resultatet kan läraren välja hur 

undervisningen ska fortsätta. Övningen kan utföras i samtliga åldersgrupper med lite 

variation. I klassen hon undervisar i har alla elever varsin pedagogisk planering. I planeringen 

står det vad eleverna ska arbeta med och på vilka sätt de kommer att bli bedömda. Planeringen 

utgör ett par veckors arbete. Därefter får eleverna göra ett prov på det aktuella området. Ibland 

används självskattning innan eleverna börjar ett nytt område. Detta varierar dock en del 

beroende på hur arbetet planeras. Prov och diagnoser rättas inte längre särskilt ofta utifrån 

poäng system. Istället används diagnoser innan ett nytt arbetsmoment börjar för att undersöka 

vad eleverna kan. Resultatet används sedan för att planera undervisningen och på så sätt 

effektivisera den. Poäng ges aldrig på prov då detta inte ger någon tydlig information om 

vilka förmågor eleven verkligen har. Hon förklarar att det krävs mycket eftertanke när prov 

används i formativt syfte då läraren måste veta vilka förmågor som testas. När hon själv 

konstruerar prov är hon noggrann med att välja uppgifter för rätt syfte. Hon nämner också 

svårigheter att hitta uppgifter som innefattar de kraven som krävs för att nå de högsta betygen.  

För att kartlägga elevernas lärande används en bedömningsmatris som finns på en 

läroplattform. Där antecknar hon kontinuerligt elevernas utveckling. Utifrån matrisen finns 

stöd för hur resonemang kan föras med varje elev. Genom återkopplingen får eleverna reda på 

hur de har utvecklats och vad de behöver träna mera på. Samtalen utifrån matrisen är mycket 

viktig för elevernas utveckling. Hon betonar att tack vare samtalen är eleverna mycket väl 

medvetna om vilka förmågor de har och behöver utveckla. Eleverna vet också om ungefär 

vilket betyg de kommer att få när terminen är slut. 

Eleverna är mycket positiva till formativ bedömning och anser att det hjälper dem att utveckla 

deras matematiska förmågor. Detta syns i klassen när feedback ges enskilt till varje elev då 

eleverna visar respekt för varandra. Resonemangen hjälper dem framåt i sin utveckling och 

kunskaper om sina svagheter och styrkor.
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Lärare 4 
Lärare 4 arbetar på en större 6-9 skola och ansvarar för årskurs 6 matematikundervisning. Han 

har arbetat som lärare i 30 år och är utbildad mellanstadielärare.  

Skolan och kommunen har satsat mycket på arbete med formativ bedömning. Lärarna på 

skolan har under studiedagar gemensamt arbetat fram strategier för hur de ska bedöma 

eleverna. Under utbildningarna har de diskuterat hur elevarbeten ska bedömas och arbetat 

fram bedömningsmatriser som de flesta lärarna använder sig av.  

Bedömningsverktyg som används finns digitalt på plattformen UNIKUM som samtliga 

elever, föräldrar och lärare har tillgång till. På plattformen sker den mesta av 

elevdokumentationen. Där finns också bedömningsmatriser och annat material som lärarna 

använder. Elever och föräldrar har därmed goda möjligheter att tillsammans följa 

utvecklingen. Föräldrar och elevers aktivitet på plattformen varierar dock väldigt mycket. 

Skolan deltar också i ett IT projekt som gör att elever har tillgång till egen dator. Eleverna har 

därmed alltid tillgång till dokumentation om sitt lärande.  

Arbetet med formativ bedömning sker så ofta det finns tillfälle t.ex. genom en direkt 

återkoppling. Detta kan ske genom feedback under grupparbeten eller helklassdiskussioner. 

Prov och diagnoser används ofta i formativt syfte och sker efter att eleverna klarat av ett 

arbetsområde. Diagnoser och prov görs inte vid ett och samma tillfälle utan de flesta gör detta 

i individuell takt. Eleven får därefter återkoppling på sina förmågor. Vid ett senare tillfälle får 

de göra ett prov baserat på kapitlet i boken. 

Bedömningsmatriser används dels för allmän kartläggning och för bedömning av 

problemlösningsuppgifter. De är baserade på mål från styrdokumenten och kriterier kopplade 

till betygsskalan. Återkoppling sker både på grupp, individ och helklassnivå.  

Eleverna är framförallt aktiva i den egna bedömningen när uppgifter rättas och genomgås 

tillsammans. Genom dialogen som förs blir det tydligt för eleven vilka styrkor och brister som 

finns samt hur de kan utvecklas. Han är positiv till formativ bedömning i undervisning och 

tycker att effekten av detta framförallt uppmärksammas i dialogen med eleverna. Han betonar 

betydelsen av grupparbeten för lärandet där eleverna ger feedback till varandra. Elevernas 

diskussioner kan sedan användas av läraren för ytterligare återkoppling på individuell nivå. 

Sammanfattning 
Samtliga intervjuade lärare ansåg att formativ bedömning var positivt för elevernas 

utveckling. Dialogen om lärandet betonas som mycket viktigt för elevernas lärande. Flera 

lärare var också överens om att den metakognitiva förmågan ökar hos eleverna genom 

formativ bedömning.  

Arbetssätten varierade en del mellan lärarna och de olika skolorna. Muntlig feed back 

användes på olika sätt av alla lärare i undervisningen. Direkt återkoppling på uppgifter sker
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både på grupp och individnivå. Eleverna får på så sätt kunskaper om vad de själva kan 

förbättra samt lära nytt av klasskamrater.  

Två av lärarna använde sig av självskattningar på olika sätt. L2 använde sig av detta i börja 

och slutet på olika arbetsområden. Eleverna kan på så sätt följa sitt lärande och reflektera 

kring detta. L3 använde sig av självskattningar ibland på liknande sätt. Självskattning i 

uppföljningssyfte på genomgångar användes också av dessa lärare. L3 använde sig av exit 

tickets och L2 mini-white boards där elevernas lösningar kontrolleras innan eleverna börjar 

med självständigt arbete. 

Bedömningsmatris används av samtliga lärare för att utveckla elevens förmågor kring 

problemlösningsuppgifter och mer avancerade uppgifter. Genom att eleverna får se hur 

lösningar med högkvalitet ser ut får de kunskaper om hur deras lösningar ska utvecklas. 

Bedömningsmatriserna var oftast skapade av lärarna själva utifrån mål i läroplanen och 

kvalitetssteg. 

De flesta lärarna arbetade självständigt med bedömningsarbetet och tillsammans med 

kollegor. Lärarna styrde själva hur arbetet skulle bedrivas. På en av skolorna fanns en 

gemensam strategi för hur summativ och formativ bedömning ska genomföras.
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Diskussion 
Diskussionen är uppdelad i metod- och resultatdiskussion. Jag behandlar olika ämnesområden 

i separata stycken för att underlätta läsningen. I metoddiskussionen tar jag upp områdena 

urval, intervjuteknik, analys samt övriga svårigheter. Resultatdiskussionen behandlar mina 

forskningsfrågor, validitet, reliabilitet, förslag på ny forskning och lärdomar inför kommande 

yrke.  

Metoddiskussion 
Att använda sig av intervjuer för att samla in data är på flera sätt komplicerat. Metoden ställer 

höga krav på intervjuaren och tidigare erfarenhet av intervjuarbete påverkar slutresultatet 

väldigt mycket (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag hade dock inte något fullgott alternativ till 

min undersökning. Den metod som jag hade kunnat ersätta intervjustudien med är 

fokusgruppsamtal. Metoden blev inte aktuell eftersom respondenterna kan påverka varandra 

och att jag inte hade någon tidigare erfarenhet av metoden (Patel & Davidsson, 2003).  

Innan jag genomförde studien hade jag planerat lämpliga intervjukandidater. Lärarna var jag 

bekant med sedan tidigare. Jag hade därmed god kännedom om deras sätt att arbeta vilket 

underlättade intervjuarbetet. När jag skulle utföra undersökningen kunde tyvärr inte någon av 

mina kontakter ställa upp av olika skäl. Jag fick därmed ett sämre urval eftersom jag fick svårt 

att få ihop nya respondenter på kort tid. Detta påverkade urvalet negativt då spridningen 

mellan skolor blev lite sämre än målsättningen. Min målsättning var att intervjua lärare på 

fyra separata skolor. Istället blev det lärare på tre olika skolor istället för fyra.  

En förutsättning för att ett intervjutillfälle ska bli positivt för både intervjuare och respondent 

är att det sker i en lugn miljö och med god förberedelse (Kvale & Brinkmann, 2009). När jag 

skulle göra intervjuerna var det svårt att hitta lämpliga dagar för intervjuer och tiden för att 

göra dessa var begränsad. Skolor är inte en särskilt bra miljö att intervjua i då det finns stor 

brist på lugna utrymmen. Vid intervjutillfällena användes vid två tillfällen t.ex. klassrum. 

Även om inga större avbrott skedde så upplevde jag att miljön kändes stressande när man 

hade vetskapen om att vi när som helst skulle kunna bli avbrutna. Det verkade dock inte 

påverka lärarna särskilt mycket under samtalen.  

Intervjuteknik är något som bara kan utvecklas genom erfarenhet (Kvale & Brinkmann, 

2009). Jag hade vid intervjutillfällena aldrig gjort en större intervjustudie tidigare. Vid de två 

första intervjuerna hade jag lite svårt att leda samtalen. Det berodde delvis på att jag hade 

svårt att avgöra när följdfrågor skulle ställas samt hur ofta. Som intervjuare måste jag få svar 

på frågorna, men vid för många upprepande följdfrågor kan intervjupersonen bli obekväm.  

Vid ett tillfällen hände detta, men jag kunde få samtalet att flyta på med att gå vidare med 

mina andra frågor. Jag upplevde också att ämnet var mer känsligt än jag hade förväntat mig. 

Det märktes framförallt genom att lärarna i början av ett par samtal var lite spända. Jag var 

medveten om att ämnet kunde vara lite känsligt p.g.a. yrkesprestige, men underskattade det 

lite. Jag hade kanske kunnat förhindra detta om jag varit ännu tydligare med information om 

undersökningens syfte och innehåll. Något som Kvale & Brinkmann (2009) betonar hjälper 

till att avdramatisera intervjun.  

Eftersom det inte finns någon särskild metod för att redovisa och analysera intervjusvaren 

måste man utgå ifrån dels syftet med undersökning och att presentera respondenternas svar så
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objektivt som möjligt (Trost, 2010). Formativ bedömning i matematik är en liten del av en 

klasslärares totala arbetsuppgifter. Hur långt de har utvecklat arbetet är därmed väldigt 

varierat. Jag fick därmed en ganska begränsad mängd data att arbeta med. Jag valde av dessa 

skäl bort mer avancerade redovisningsmetoder. Jag fick ibland svar som var korta eller ganska 

abstrakta och det var något som gjorde det svårt att använda direkta citat i analysen. För att 

göra min analys så objektiv som möjligt fick jag gå igenom anteckningar och det inspelade 

materialet flera gånger. Jag anser att detta är det största problemet med intervju som 

forskningsmetod. Makten över resultatet ligger hos intervjuaren och respondenterna har 

mycket liten möjlighet att påverka slutresultatet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Validitet  
Det finns få metoder som lämpar sig så bra som en kvalitativ intervju för att ge information 

om en persons unika uppfattningar i ett ämne (Kvale & Brinkmann, 2009). Jag anser därför att 

validiteten i min undersökning är hög.  

Reliabilitet 
Jag anser att resultatet av min undersökning har låg reliabilitet av flera skäl. Antalet 

intervjuade lärare är för litet för att kunna dra några djupare slutsatser. Min förmåga att 

intervjua på ett bra sätt är också en faktor som har stor betydelse. Intervjustudier innebär till 

skillnad från kvantitativa undersökningar att intervjuarens tolkningar av materialet tappar i 

objektivitet (Trost, 2010).  

Övriga svårigheter 
Innan varje intervju testade jag att inspelningsprogrammet i Iphonen var rätt inställd, men 

ändå blev nästan alla ljudinspelningarna otydliga. Jag blev därför tvungen att lägga en del tid 

på att redigera ljudkvalitén i min dator. Vid ett intervjutillfälle startade inte inspelningen som 

den skulle i början. Lite information gick därför bort. Genom att jag förde anteckningar efter 

intervjun behövde inte intervjun kompletteras.  

Resultatdiskussion 
Samtliga lärare var positiva till formativ bedömning i matematik undervisningen. Argumenten 

för det var ganska lika varandra. Det som framförallt lyftes fram var att den metakognitiva 

förmågan ökade hos eleverna. Detta sker genom att eleverna blir mer förstående om vad de 

förväntas uppnå och hur de ska utvecklas vilket Lundahl (2011) m.fl. nämner som positiva 

aspekter med formativ bedömning. Ett annat område som beskrevs som positivt var dialogen 

om lärandet med eleverna. 

Om elevernas arbetsdisciplin och initiativtagande skulle öka vid formativ bedömning som 

Lundahl (2011) nämner fick jag inget konkret svar på. Att ökad metakognitiv förmåga skulle 

kunna resultera i det är möjligt, men många andra faktorer utöver är också avgörande t.ex. 

klassers förutsättningar, skolutveckling och personalresurser. 

Ingen av de intervjuade lärarna ansåg att formativ bedömning skulle vara negativt för 

elevernas lärande. Det förvånande mig att inga kritiska aspekter kom upp under samtalen. När 

krav från styrande tillkommit som påverkar lärarnas arbetssätt med kopplingar till formativ 

bedömning t.ex. IUP förväntade jag mig att detta skulle komma upp under intervjuerna. Jag
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vet av erfarenhet från praktiker att missnöjet med detta finns bland lärare. Oftast är 

anledningen på grund av den ökade administrativa bördan.  

Det var stor variation kring hur de intervjuade lärarna arbetade med formativ bedömning. En 

intressant aspekt är att detta skiljde sig mycket åt beroende på om lärarna var vana att arbeta 

med summativ bedömning. De lärarna som arbetade på lågstadiet använde sig av fler 

arbetsmetoder t.ex. exit tickets och små white boards. De andra lärarna arbetade mycket med 

muntlig feed back och betonande dialogen. Jag kan dock inte dra några generella slutsatser 

om det är vanligt förekommande eftersom min undersökning är så liten.  

Ett arbetsmaterial som samtliga lärare använde sig av är bedömningsmatriser. Det visar att 

matrisernas förmåga att utveckla lärandet och hjälpa lärarna med målen i läroplanen 

(Lindström, Lindberg & Pettersson, 2011) fungerar. Bedömningsmatriser verkar också vara 

ett uppskattat arbetssätt eftersom det används på alla skolor. 

För att formativ bedömning ska vara effektiv ska den ske ofta och regelbundet i 

undervisningen. Samtliga intervjuade lärare hade flera formativa arbetssätt som de använde 

sig av under stora delar av sin undervisning. Självskattningar användes aktivt i 

undervisningen av ett par lärare. Arbetsmetoden användes dels för att synliggöra elevernas 

lärande och öka den metakognitiva förmågan (Jönsson, 2011). De använde sig även av 

självskattningar i uppföljningssyfte efter genomgångar. Formativa tester var en annan metod 

som flera av de intervjuade lärarna använde sig av. På vilket sätt detta skedde varierade 

mellan lärarna. Enligt läroplanen (Skolverket, 2011b) ska elever utveckla metakognitivt 

tänkande och kunna bedöma hur ett bra arbete är gjort. Jag anser att de intervjuade lärarna 

arbetar utifrån detta och att det finns en stor medvetenhet till effekterna av arbetssätten.  

Eftersom mitt material är begränsat är det svårt att dra några större slutsatser om hur lärarnas 

arbetssätt är utifrån ett läroteoretiskt perspektiv. Min uppfattning är att både behaviorism och 

sociokulturellt perspektiv är ganska jämbördiga i lärarnas formativa arbete. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet framgår i intervjuerna att dialogen i en praxigemenskap är viktig. 

Denna uppstår mellan dialogen med lärare och elev om lärandet och sker regelbundet i 

undervisningen. Att lärandet är en process fram till ett mål som Vygotskij betonar (Dysthe, 

2001) framkommer också i lärarnas val av arbetsmetoder. Behaviorismens betoning på 

förstärkning för att utveckla ett visst (Hwang & Nilsson, 2011) resultat sker även det genom 

positiv feed back verbalt, men även skriftligt i läxböcker, matriser och formativa prov.  

Lärdomar inför kommande yrke 
Under arbetet med studien har jag lärt mig att många olika formativa arbetssätt används aktivt 

på skolor t.ex. bedömningsmatriser och exit tickets. När jag började med undersökningen var 

jag skeptisk till om flera metoder tillämpades i praktiken eftersom de verkade vara väldigt 

tidskrävande. Efter att ha genomfört studien upptäckte jag att mångfalden är stor för hur 

arbetet kan bedrivas utifrån ledarskapsstil. Det behöver inte heller ta särskilt lång tid att 

utveckla effektiva arbetssätt med formativ bedömning. När så mycket kunskap redan finns på 

skolorna behöver jag som nyutbildad inte utveckla t.ex. bedömningsmatriser på nytt.  

Förslag på vidare forskning 
I min studie visade det sig att lärarna ofta själva eller tillsammans med kollegor fick utveckla 

arbetet med formativ bedömning. Eleverna riskerar därmed att bli bedömda väldigt olika 
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beroende på vilken lärare de får. Mitt förslag på fortsatt forskning är hur rektorers inställning 

till formativ bedömning påverkar utvecklingen av bedömningsarbetet på skolor. 
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Bilaga 

 

Intervjufrågor 
 

Bakgrunds frågor 

Ålder? 

Antal år i yrket? 

Utbildning? 

Innehålls frågor 

Vilken utbildning har du i bedömning? (fortbildning eller liknande kurser) 

Finns det någon utarbetat plan för bedömning på skolan? 

Vilka bedömnings verktyg används för att bedöma elever? 

Hur arbetar du med formativ bedömning? 

Vilken effekt tycker formativ bedömning har på lärandet? 

Hur får eleverna vara delaktiga i bedömningsprocessen? 

Hur tror du andra lärare ser på arbete med formativ bedömning? 

 


