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Syftet med denna studie är att undersöka vad lärare anser är nyckelstrategier 

för att tillämpa formativ bedömning i matematikundervisning. För att studera 

detta användes semistrukturerade intervjuer samt enkät som metod. Resultatet 

visar att lärarnas arbete med formativ bedömning överensstämmer med 

forskning om formativ bedömning där Wiliams (2011) strategier är 

framstående. Det visade sig alltså att lärarna beskriver att de arbetar med 

strategier som att synliggöra målen för eleverna, möjliggöra diskussioner och 

kommunikation, ge feedback för att föra eleven framåt, gör samarbete mellan 

elever möjligt och gör eleverna medvetna och aktiva i sitt lärande. 
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1 Inledning 

Lundahl (2011) skriver att många skolor använder formativ bedömning i praktiken men att 

det inte har fått någon dominerande plats i bedömningstraditionen. Detta anser han bland 

annat beror på att lärarna inte har fått tillräckligt med kompetensutveckling. Minten (2013) 

skriver att formativ bedömning är nödvändigt eftersom det gynnar lärandet och kan 

användas för att fånga upp bristande kunskaper medan det finns tid att anpassa 

undervisningen. Genom formativ bedömning kan lärare följa hela elevens lärandeprocess 

och därmed synliggöra och tydliggöra lärandet för eleven samtidigt som läraren får belägg 

för bedömningen (Minten, 2013). Vi har genom verksamhetsförlagd utbildning och arbete i 

skolans värld upplevt att lärare har ett formativt arbetssätt men att de i vissa fall kan sakna 

vissa strukturerade strategier och begrepp.  

Enligt Wiliam (2011) är syftet med formativ bedömning att ta reda på och synliggöra 

elevernas kunskaper. Det är nödvändigt för att läraren ska kunna anpassa och göra 

undervisningen relevant efter elevernas kunskapsnivå. Den formativa bedömningen syftar 

på elevernas framtida utveckling. Wiliams (2011) forskning inom området formativ 

bedömning har genererat fem nyckelstrategier för ett formativt arbetssätt. I Skolverket 

(2017) står det att läraren ska ha ett organiserat och strukturerat arbetssätt för att eleverna 

ska utvecklas efter deras individuella förutsättningar. Formativ bedömning kan vara ett sätt 

för lärare att organisera sitt arbetssätt.  

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Det verkar enligt oss som att lärares olika utbildningar och erfarenheter kan generera 

varierande åsikter om vad formativ bedömning är och hur det kan genomföras i 

matematikundervisningen. Syftet med denna studie är att undersöka vad lärare anser är 

nyckelstrategier för att tillämpa formativ bedömning i matematikundervisningen. Detta är 

relevant att studera då forskning pekar på att kvalitativ formativ bedömning förbättrar 

elevernas lärande. (Björklund Boistrup, 2013) 

Studiens syfte uppfylls genom att besvara följande forskningsfrågor: 

1. Hur beskriver 18 lärare att de arbetar med formativ bedömning i deras 

matematikundervisning? 

2. Vilka nyckelstrategier anser 18 lärare som viktiga för deras tillämpning av formativ 

bedömning i matematikundervisning? 

1.2 Disposition av studien 

I kapitel 1 presenteras en inledning av studien följt av problemområde, syfte och 

forskningsfrågor. Kapitel 2 inleds med den formativa bedömningens historia följt av 

bakgrundslitteratur som består av aktuell forskning. I kapitel 3 redovisas studiens teoretiska 

perspektiv och studiens ansats. I kapitel 4 beskrivs studiens metodologi genom metod, 
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genomförande, etiska överväganden och validitet och reliabilitet. Kapitel 5 innehåller 

resultat genom kategorisering av data, tolkning av resultat och en sammanfattning av 

resultatet. I kapitel 6 diskuteras studiens resultat, slutsats, metod och framtida forskning.  

2 Bakgrund 

Denna bakgrund utgår till stor del från Wiliams (2011) forskning som genererat fem 

nyckelstrategier inom formativ bedömning. Nedan presenteras rubrikerna definition av 

begrepp, formativa bedömningens historia, formativ bedömning och tidigare forskning. 

2.1 Definition av begrepp 

Wiliam (2013) skriver att formativ bedömning ibland kallas för bedömning för lärande för 

att beskriva den processen som det innebär. Denna studie utgår från bedömningsprocessen 

och de strategier som lärare använder för att bedriva formativ bedömning i undervisningen. 

Formativ bedömning är en del av undervisningen och handlar enligt Wiliam (2011) om att 

läraren tar reda på och synliggör elevernas kunskaper för att kunna anpassa undervisningen. 

Detta beskrivs ytterligare i avsnitten nedan. 

2.2 Formativa bedömningens historia 

Wiliam (2014) menar att det anses vara Michael Scriven (1967) som var den förste att 

använda begreppet ”formativ” för att beskriva utvärderingsprocesser med uppgift att 

förbättra läroplanen. Efter detta använde Bloom (1969) begreppet ”formativ utvärdering” 

med meningen att ge feedback för förbättringar jäms med alla steg i elevers 

utvecklingsprocess. Begreppet formativ bedömning användes till en början som ett sätt att 

göra små utvärderingar av kunskaper som hjälpmedel i inlärningsprocessen innan den 

slutgiltiga bedömningen. Formativ bedömning hade inget betydande fokus inom 

forskningen under 1970- och 1980- talet och där det faktiskt användes handlade det mest 

om formella bedömningsprocedurer som tester för att ge framåtsyftande instruktioner. 

(Wiliam, 2014) 

Sadler (1989) skriver att formativ bedömning från början skulle vara integrerad och 

innehålla effektiva instruktioner där elevrespons kunde användas för att forma och förbättra 

elevens kompetens genom att hindra onödiga och resultatlösa studier. Wiliam (2014) menar 

att formativ bedömning har fått större fokus de senaste två decennierna vilket har genererat 

en ökad förståelse för formativ bedömning som en process där både eleven och läraren 

medverkar. 

2.3 Formativ bedömning 

Det finns mycket forskning som visar att formativ bedömning påverkar elevernas lärande 

positivt. Björklund Boistrup (2013) skriver att forskningen har visat att formativ bedömning 
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med hög kvalitet förbättrar elevernas lärande där de lågpresterande eleverna visar tydligast 

förbättring.  

När formativ bedömning används i undervisningen är syftet att ta reda på och synliggöra 

vad eleverna kan. Detta är viktigt för att läraren ska kunna anpassa undervisningen efter 

elevernas kunskapsnivå och göra lärandet relevant och meningsfull. Läraren ska i stöd av att 

observera eleverna kunna bedöma vad nästa steg är i elevernas lärande. Formativ 

bedömning syftar därmed på framtida utveckling och kallas också bedömning för lärande. 

En betydelsefull faktor i den formativa bedömningsprocessen är att eleverna behöver ha 

förståelse över sitt eget lärande. Det behöver läraren och eleven arbeta för tillsammans. 

Detta är viktigt för att eleven ska kunna se sitt slutgiltiga mål och motiveras att arbeta vidare 

mot det. Elever behöver ha tydliga och utmanande mål att sträva mot för att de ska kunna 

utvecklas men målen får däremot inte kännas ouppnåeliga. (Gipps, 1994; Wiliam, 2011; 

Sadler, 1989).  

2.3.1 Formativ bedömning i matematikundervisning 

Hodgen och Wiliam (2013) menar att en huvudsaklig del i att undervisa matematik formativt 

handlar om att kommunicera om matematik och med ett matematiskt språk. De menar att 

det därför är viktigt att möjliggöra tillfällen då eleverna kan diskutera, ventilera och 

argumentera för sina tankar. När eleverna utforskar och analyserar matematik blir deras 

kunskaper synliga för dem (Hodgen och Wiliam, 2013). Björklund Boistrup (2010) skriver 

att läraren kan i samtal med elever ge återkoppling med råd som hjälper eleven att utveckla 

sitt lärande. För att återkoppling ska kunna ges måste läraren i någon form bedöma vad 

eleven gör eller säger och bedömningen blir då synlig för eleven (Björklund Boistrup, 2010).  

Björklund och Grevholm (2014) skriver att matematikuppgifter bör vara varierande och 

kunna ge information om elevernas tankar och de strategier eleverna använder för att det 

ska bli tydligt vilka kunskaper och brister eleven har. Detta är viktigt för att läraren ska 

kunna göra lämpliga åtgärder. För att läraren ska kunna ta reda på vad eleverna kan är det 

nödvändigt att eleverna blir utmanade av uppgifter där de behöver prata och reflektera över 

sina tankar. (Björklund och Grevholm, 2014) 

2.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för arbete med formativ 

bedömning. Sedan redogörs tidigare forskning kring lärares erfarenheter om arbetet med 

formativ bedömning. 

2.4.1 Wiliams nyckelstrategier 

Wiliam (2013) skriver att det finns tre nyckelprocesser som tillsammans med lärare, elev och 

kamrat är grunden för undervisning. De tre nyckelprocesserna är att ta reda på vart eleverna 

befinner sig i sitt lärande, att ta reda på vart eleverna är på väg och att ta reda på hur man 

ska komma dit. De fem nyckelstrategier som presenteras nedan har genererats utifrån de tre 
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nyckelprocesserna kombinerat med de tre individerna lärare, elev och kamrat. (Wiliam, 

2013) 

Dessa nyckelstrategier är utformade av Dylan Wiliam och är grunden för den formativa 

bedömningsprocessen enligt forskare som bland annat Sadler (1989), Gipps (1994) och 

Lundahl (2011).  

1. Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg 

Att klargöra målen handlar om att eleverna behöver veta vart de är på väg och vad som 

förväntas av dem. Detta är viktigt för att elevernas lärande ska bli synligt för dem själva. I 

allmänhet är det bra att eleverna vet vart de är på väg. Wiliam och Leahy (2015) lyfter dock 

att det kan finnas ett syfte med att strunta i att varje lektion berätta om vad som förväntas 

av eleverna då det kan hämma deras motivation och inspiration. Att synliggöra målen för 

eleverna kan ske i ett större sammanhang än inför varje lektion. Eleverna behöver i stort veta 

vart de är på väg i sin utveckling för att de ska kunna bli aktiva i sin egen lärandeprocess. Ett 

praktiskt tips är att använda fraser som ”Vi lär oss att…” och ”Vad jag söker…” för att 

lärandemål och framstegskriterier ska bli lättare för eleverna att arbeta med. Det kan också 

kompletteras med frasen ”Det är för att…” för att det ska bli tydligt för eleven att ett 

lärandemål kan användas i andra sammanhang. (Wiliam, 2011; Wiliam & Leahy, 2015) 

2. Effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar 

fram belägg för lärande  

Denna strategi handlar om att undervisningsmiljön där diskussionerna, aktiviteterna och 

uppgifterna ska synliggöra vad eleverna kan och hur man ska arbeta vidare för att de ska lära 

sig mer. Läraren måste ta reda på vart eleverna befinner sig i sitt lärande (Wiliam, 2007). 

Ersgård (2016) menar att majoriteten av elever undviker att räcka upp handen och visa att 

de inte förstår och detta är en kritisk punkt inom formativ bedömning. Därför är det viktigt 

att ha ett tillåtande klassrumsklimat där det är okej att misslyckas då det är en förutsättning 

för lärande.  

Praktiska exempel inom matematiken kan till exempel vara att ställa en problemformulering 

för att få igång en klassrumsdiskussion. Wiliam (2013) menar att diskussioner synliggör 

elevernas lärande och möjliggör återkoppling och feedback. No hands up- metoden är enligt 

Ersgård (2016) en formativ strategi där läraren kan använda till exempel pinnar med 

elevernas namn på och slumpmässigt dra ett namn på vilken elev som ska svara.  Ersgård 

(2016) menar att det gör att en större andel av eleverna blir delaktiga i undervisningen 

samtidigt som det blir tydligt för eleverna att allas svar är betydelsefulla. Som avslutning på 

en lektion kan läraren använda exit-ticket då det möjliggör att läraren ser vart eleverna 

befinner sig kunskapsmässigt. Exit-ticket går ut på att eleverna skriver ett snabbt svar på 

lärarens fråga för att få ett formativt avslut på lektionen som läraren kan använda för 

framtida planering (Ersgård, 2016).  

3. Ge feedback som för lärandet framåt 

Feedback är en stor del av den formativa bedömningen då det kan öka elevernas insikt i hur 

de ligger till i inlärningsprocessen och kan därför hjälpa eleverna att rätta till det som blev 
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fel eller att motivera dem att fortsätta framåt. Detta kan öka elevernas självkänsla och deras 

lärandeprocess. När eleverna får feedback kan de rätta till det som de inte förstod och 

möjliggör att läraren kan ändra sin undervisning efter vad eleverna behöver. Med hjälp av 

kontinuerlig feedback kan läraren ge mer tid till det eleverna inte förstod eller att veta när 

det är dags att gå vidare med nästa steg. (Gipps, 1994; Sadler, 1989) 

För att kunna ge produktiv feedback där läraren ska veta när den bör utmana eleverna eller 

när läraren bör avvakta är det viktigt att man känner sina elever och har byggt ett förtroende. 

Förtroendet är viktigt för att resultatet ska bli att eleverna får motivation och inspiration 

istället för att eleven ska känna misslyckande (Wiliam & Leahy, 2015). Läraren kan föra 

eleven framåt genom att utmana elevens tankar kring ett fel i en uppgift. Detta genom att be 

eleven hitta fel själv i sin uppgift istället för att läraren påpekar felet: ”Lisa, en av dina 

uträkningar är fel, försök att lista ut vilket.” (Ersgård, 2016) 

4. Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra  

Denna strategi bygger likt den sociokulturella teorin på att undervisning sker mellan både 

lärare och elev men även mellan eleverna (Säljö, 2014). Ett sätt att arbeta med detta är att 

låta eleverna hjälpa varandra till bättre förståelse och därmed också lättare når målen. 

Elevernas samarbete ska vara positivt inriktat med förbättringsförslag istället för kritik.  

Fördelar med samarbetet kan vara att det gynnar deras förmåga att förstå sitt eget lärande 

och att elever ibland har lättare att förstå någon på samma nivå. Gemensamt lärande gör att 

elever utvecklar kunskaper om bedömning, får lättare att greppa kriterier samtidigt som de 

får möjlighet att prata om matematiska begrepp. (Hodgen och Wiliam, 2011; Lundahl, 2014) 

5. Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 

Formativ bedömning handlar i grunden om att göra eleverna delaktiga i sitt lärande och 

därmed äga sitt eget lärande. Eleverna får genom det syn på sitt lärande och kan jämföra 

prestationer för att förstå olika kvalitéer. När eleverna får utvärdera sitt arbete blir de 

medvetna om att de lär sig något och att de utvecklar mer kunskap. Wiliam och Leahy (2015) 

hävdar att denna strategi är den viktigaste då den krävs för att de andra strategierna ska 

fungera. Eleverna får genom utvärdering av sitt arbete reflektera över kvalitén på arbetet, 

bedöma om det stämmer överens med kunskapskraven och därefter öva mer och bearbeta 

sitt arbete. När eleverna arbetar på det sättet möjliggör det att eleverna förstår vad som 

kännetecknar kvalitét och det förstärker elevernas lärande. Eleverna blir därmed mer 

självständiga, får självdisciplin och får möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande. När 

eleverna äger sitt eget lärande blir det möjligt för dem att kunna se sin egen utveckling och 

därmed kunna sätta egna mål för framtida utveckling. (Sadler, 1989) 

Strategier som användning av portföljer eller loggböcker kan ge eleverna möjlighet att se 

sina förbättringar i sitt lärande. Olikfärgade muggar och trafikljus är strategier som kan 

användas där man till exempel efter ett avslutat arbete får markera om de känner sig säkra, 

osäkra eller inte har förstått alls. Detta kan appliceras på prov och inför prov där de kan 

markera vad de behöver arbeta mer med. Ytterligare en strategi kan vara att eleverna får 

svara på frågor som ”vad som var lätt, vad som var svårt, vad var intressant? Vad ska jag bli 
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bättre på denna vecka?” då lärandet blir synligt för dem. (Wiliam, 2007; Wiliam, 2011; 

Wiliam & Leahy, 2015) 

2.4.2 Tidigare forskning kring lärares erfarenheter av formativ 

bedömning. 

Black, Harrison, Lee, Marshall och Wiliam (2003) menar att många av lärarna som 

medverkade i deras studie ansåg att formativ bedömning förbättrade deras egen 

undervisning. De menade att det hjälpte dem att fokusera mer på elevernas lärande och inte 

bara ta sig igenom lärandemålen i läroplanen. Lärarna kunde med det formativa arbetssättet 

lättare identifiera vad eleverna hade kvar att lära sig och tydligt se hur klyftan mellan vad 

eleverna kunde och vad de ska kunna minskade. Lärarna påpekade även att deras inställning 

förändrades till att alla elever kan lära sig och uppmuntrar oftare till diskussioner och eget 

tänkande bland eleverna. De kom fram till att framgångsrika strategier kan vara att låta 

eleverna diskutera de vanliga misstagen som sker. Eleverna bör också få möjlighet att 

diskutera vad som blev fel och genom diskussionen komma fram till rätt svar. Läraren kan 

också möjliggöra delaktighet i klassrummet med hjälp av no hands up- metoden som 

innebär att slumpmässigt låta eleverna svara. (Black, Harrison, Lee, Marshall och Wiliam, 

2003) 

Rashid och Jaidin (2014) skriver att lärarna som medverkade i deras studie menar att 

formativ bedömning ger en möjlighet för eleverna att vara delaktiga i undervisningen och ge 

varandra feedback. De menar att det kan möjliggöra en mer elevcentrerad undervisning. De 

kom fram till att det är lärarens ansvar att eleverna tar en aktiv roll i sitt lärande. De kom 

också fram till att det är nödvändigt att ha ett klart syfte med undervisningen och göra det 

enkelt för eleverna att förstå vad som förväntas av dem. De menar att man ska se formativ 

bedömning som ett verktyg för att se elevernas utvecklingssteg och att det är en långvarig 

process. (Rashid och Jaidin, 2014) 

3 Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel beskrivs det sociokulturella perspektivet kopplat till bedömning samt studiens 

ansats. Det teoretiska perspektiv denna studie utgår från är det sociokulturella perspektivet. 

Vi kopplar den formativa bedömningen till det sociokulturella perspektivet på lärande 

eftersom samspel och kommunikation anses vara framgångsfaktorer för elevernas lärande 

och utveckling. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2010) skriver att i det sociokulturella perspektivet är fokus på kommunikation och 

samspel mellan människor då det är genom samspel man skapar förståelse för olika 

perspektiv och synsätt. Inom perspektivet ses kunskap som något man använder sig av i olika 

kontexter och som förändrar och utvecklar sig över tiden (Säljö, 2010). Säljö (2014) skriver 

att relationen mellan läraren och eleven är betydelsefullt i lärandeprocessen då lärandet sker 

i samspel med andra. Kunskap kan inte överföras till eleven om eleven inte är delaktig. 
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Eleven är inom perspektivet i fokus och behöver kamrater och läraren som stöd för att skaffa 

sig kunskaper och förståelse som eleven sedan kan bygga vidare på och använda 

självständigt.  

Säljö (2014) och Korp (2011) skriver om den närmsta utvecklingszonen som är ett begrepp 

i fokus inom den sociokulturella bedömningstraditionen. Denna zon är inom fältet av vad 

eleven klarar med hjälp av andra och där eleven snart kommer att kunna använda sina 

kunskaper på egen hand (Säljö, 2014). Enligt Korp (2011) har det visat sig att denna zon har 

en betydande påverkan på elevens studier jämfört med den verkliga utvecklingszonen som 

istället innebär vad eleven redan klarar av på egen hand. Korp (2011) menar att dynamisk 

bedömning är en metod som utvecklades av Vygotskij för att kunna utvärdera elevers 

närmsta utvecklingszon. Det innebär att elevens prestation utvärderas i att lösa en uppgift 

ensam, att sedan lösa uppgiften tillsammans med läraren och att slutligen kunna lösa 

liknande uppgifter på egen hand. Genom att jämföra hur eleven klarade uppgiften på första 

försöket jämfört med det sista blir den närmsta utvecklingszonen synlig. Den närmsta 

utvecklingszonen i den sociokulturella bedömningstraditionen har enligt Korp (2011) 

inspirerat till att arbeta på olika sätt med bedömning och feedback såsom självbedömning 

och kamratbedömning.  Med ett sociokulturellt perspektiv på elevers lärande blir 

bedömningsprocessen samarbetsinriktad då det är nödvändigt att både elever och lärare är 

delaktiga. Den närmsta utvecklingszonen menar Säljö (2014) hänger ihop med Vygotskijs 

sätt att se på lärande. Vygotskij menade att lärande och utveckling är en ständig process som 

innebär att när en människa har lärt sig något så är den nära att kunna lära sig något mer. 

Säljö (2014) skriver att ”exempelvis kan den som lärt sig addera ensiffriga tal efter en tid 

vara nära att appropriera de principer som gäller för att addera tvåsiffriga tal.” (s. 305) 

3.2 Ansats 

Denna studies ansats är abduktiv då befintliga teorier förklarar tolkningen av studiens 

resultat. Resultatet kan i gengäld utveckla nya teorier. Då studien är skriven av två författare 

gestaltas den både av våra erfarenheter men även informanternas svar på 

forskningsfrågorna. 

4 Metodologi 

Nedan beskrivs studiens metod och genomförande. Kapitlet innehåller även en diskussion 

om etiska överväganden samt validitet och reliabilitet.  

4.1 Metod 

Till studien har totalt 18 lärare medverkat. Av dem har sju lärare intervjuats och elva lärare 

besvarat en enkät. Enkät som metod (Bilaga 1) valdes för att få en bild av ett större antal 

lärares uppfattning om hur formativ bedömning kan genomföras i 

matematikundervisningen. Valet att intervjua sju lärare gjordes för att möjliggöra en djupare 

bild av lärarnas uppfattningar samt för att kunna ställa följdfrågor. Frågorna till intervjuerna 
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(Bilaga 2) skapades för att möjliggöra samtal mellan författarna och informanter. Detta för 

att det skulle bli en trygg miljö för den som blev intervjuad och för att det gav författarna 

chans att få detaljerade svar. Intervjun hölls utan fokus på Wiliams (2011) strategier eller 

annan forskning. Detta för att undvika påverkan på lärarna och deras svar. När intervjun 

utformas som ett samtal kallas det semistrukturerad intervju. De semistrukturerade 

intervjuerna kombinerades med en webbenkät för att nå ut till fler informanter och därmed 

få en större datainsamling. Metoderna som används i studien blir kvalitativa då data tolkas 

genom att beskrivningar och sorteringar görs med hjälp av ord. (Bryman, 2011)  

4.2 Genomförande 

I detta avsnitt beskrivs datainsamlingsmetod, bearbetningsmetod och urval.  

4.2.1 Datainsamlings- och bearbetningsmetod 

Alla intervjuer som gjordes i studien spelades in och transkriberades för att säkerställa att 

inga viktiga detaljer från informanterna gick förlorade. Alla intervjuer blev transkriberade 

och all data analyserades till resultatet genom innehållsanalys som metod (Bryman, 2011). 

Vid transkriberingen skrevs endast de ord som sades ner utan större hänsyn till bland annat 

gester och tonfall. Eftersom intervjuerna spelades in och transkriberades blir de kvalitativa 

då informanternas svar kan analyseras i detalj. Alla informanter gick med på att bli 

intervjuade och inspelade. Informanterna intervjuades var för sig för att undvika påverkan 

från andra informanter. (Bryman, 2011) 

Då det var sju intervjuer som skulle transkriberas delades de upp mellan författarna för att 

spara tid. Transkriberingarna lästes därefter av båda författarna flera gånger för att kunna 

urskilja mönster. Därefter lästes enkätsvaren flera gånger, både enskilt och gemensamt av 

författarna för att hitta kopplingar mellan informationen från båda 

datainsamlingsmetoderna. När analysen påbörjades kände vi till Wiliams (2013) 

nyckelstrategier för formativ bedömning. Det var dock inte vår avsikt att använda 

nyckelstrategierna vid kategoriseringen av data. När vi började kategorisera data framkom 

det att lärarnas beskrivningar av deras arbete med formativ bedömning i matematiken 

stämde väl överens med Wiliams nyckelstrategier. De mönster som återkom under tiden 

informationen lästes var till exempel hur lärarna arbetar med lärandemålen, hur lärarna 

arbetar med feedback i undervisningen och hur de får eleverna att diskutera med varandra. 

De mönster som kunde urskiljas var kopplade till vad forskning säger om formativ 

bedömning. Dessa mönster behövde därefter analyseras gemensamt för att få ut den 

information som kunde besvara forskningsfrågorna. Informationen kunde sedan sorteras till 

fem kategorier som tolkades utifrån det sociokulturella perspektivet. De mönster som kunde 

urskiljas genererade fem kategorier som visade sig samstämmiga med Wiliams (2013) 

nyckelstrategier. För att den interna reliabiliteten i studien skulle stärkas analyserades all 

information gemensamt där diskussion fördes om hur informationen skulle tolkas. Fokus 

vid en kvalitativ forskning är enligt Bryman (2011) tolkningsinriktad och därför är det 

nödvändigt att författarna tar beslut om hur de ska tolka tillsammans. Kategorierna som 

kunde urskiljas grundades i studiens syfte och forskningsfrågor.  
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4.2.2 Urval 

Sju lärare som undervisar f-3 i matematik deltog i intervjuer och 11 lärare som undervisar f-

3 i matematik deltog i enkäten. Enkäten skickades ut i en offentlig lärargrupp där lärare som 

arbetar med formativ bedömning i matematik fick möjlighet att svara. Lärare som arbetar 

med formativ bedömning i matematik kontaktades även för intervjuer. Bryman (2011) 

beskriver det urval som gjordes till intervjuerna som bekvämlighetsurval då enkäten och 

förfrågan om medverkan i intervju skickats till lärare som har funnits tillgängliga.  

4.3 Etiska överväganden 

Bryman (2011) skriver om etiska principer som berör informanternas frivillighet, 

konfidentialitet och integritet. De olika principerna kallas informationskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. Vid förfrågan om 

informanternas medverkan blev de upplysta om studiens syfte och att informationen som 

ges enbart används till denna studie. Informanterna har blivit upplysta om dessa krav genom 

mejl och informationstexter via enkäten och godkänt sin medverkan. De blev också 

informerade om att de har möjlighet att avbryta sin medverkan i studien om de önskar. 

(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011) 

4.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet handlar om hur giltig och tillförlitlig en studie är. Detta behöver en 

studie ha för att anses trovärdig. För att en studie ska ha validitet krävs det en hög reliabilitet. 

Validitet handlar om att mäta det som enligt studiens forskningsfrågor ska mätas. Studiens 

syfte och forskningsfrågor låg till grund för de frågor som utformades till enkät samt intervju 

och därmed ger det validitet till studien då informanternas svar relateras till syftet och ger 

svar på forskningsfrågorna. Reliabilitet innebär noggranna mätningar vilket i en kvalitativ 

studie omfattar hur data har samlats in och hur den har bearbetats. Det handlar också om 

upprepade mätningar som ger liknande resultat. Då intervjuerna som användes i studien 

fokuserade på samtal och diskussion med lärarna om deras arbetssätt med formativ 

bedömning är det svårt att replikera och återkonstruera studien. Det betyder att studien inte 

uppnår extern reliabilitet. Den interna reliabiliteten för studien blev stärkt då informationen 

som var tolkningsbar blev analyserad gemensamt och författarna hade kommit överens hur 

detta skulle gå till. (Bryman, 2011) 

Studien vände sig till lärare vilket var lämpligt eftersom syftet med studien var att undersöka 

vad lärare anser är nyckelstrategier för att arbeta med formativ bedömning i 

matematikundervisning. Detta medförde att lärarnas erfarenheter och beskrivning av sitt 

arbetssätt blev utgångspunkten i studien. Alla intervjufrågor som användes i studien är 

kopplade till formativ bedömning och bakgrundslitteraturen. Forskningsfrågorna visar sig 

giltiga då intervjusvaren som bearbetades besvarade våra forskningsfrågor vilket gör att 

studien har resultatvaliditet (O.Tivenius. personlig kommunikation, 7 september, 2017).   
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5 Resultat 

Nedan presenteras de data som kunde urskiljas i 5 kategorier under rubriken kategorisering 

av data. Informanterna från intervjuerna beskrivs i följande text som lärare A – G. 

Informanterna från enkäten beskrivs i texten som lärare 1 - 11. Avslutningsvis presenteras 

vår tolkning och sammanfattning av resultatet. 

5.1 Kategorisering av data 

I detta avsnitt presenteras analys av intervjuerna och enkät i form av fem kategorier. 

Kategorierna sammanställdes utifrån datainsamlingen och analysen. Kategorierna är 

tydliggörande av lärandemål, diskutera och kommunicera matematik, feedback, elevernas 

samarbete och elevernas reflektion. 

5.1.1 Tydliggörande av lärandemål 

Denna kategori kunde urskiljas ur datainsamlingen då det är tydligt att synliggörandet av 

lärandemålen är en betydande strategi i formativ bedömning. Gemensamt för alla lärare i 

studien är att de arbetar för att eleverna ska veta vilka mål de ska nå och vad som krävs av 

dem. De menade att de inför varje matematiklektion beskriver vilka mål lektionen har. I de 

tre följande citaten syns exempel på hur lärarna synliggör målen inför stundande lektion.  

Inför varje mattelektion så har vi ju genomgångar, och där ser man väldigt bra om de förstår och 

vilka som inte förstår. Mål för lektionen kan ju vara det att nu ska vi ha multiplikation med 

uppställning, nu ska ni lära er det här då. (Lärare B). 

Nej kanske inte en strategi utan egentligen att jag talar om och frågar om de förstår det, på så sätt. 

Ett mål för varje lektion som är nedbrutet från lärandemålen. Det här är det vi ska lära oss idag 

(Lärare G). 

Vi går alltid igenom målet för lektionen, så eleverna vet vad som förväntas av dom (Lärare 2). 

I de följande två citaten syns det att lärarna arbetar för att tydliggöra målen för att 

medvetandegöra eleverna om vad som väntas.  

Att man ger dem en tydlighet vad gäller syfte och mål. Vart ska vi sträva, ge mindre delmål och 

ser eleverna nyttan med det vi håller på med (Lärare 5).  

Informera om varför vi jobbar med nuvarande moment - för att klara av nästa nivå (Lärare 10) 

Två av lärarna tar hjälp av matematikböckerna de använder och menade att de genom dem 

får stöd att beskriva målen för lektionen vilka kopplas till lärandemålen vilket visas i de två 

citaten nedan. 

Ja, i boken är det liksom först själva målen som vi pratar om då. Målen för kapitlen, och det här 

är ju så skönt att det här är gjort redan, det blir så enkelt att jobba då, det tar ju mindre tid (Lärare 

E). 

Vi utgår ju mycket från boken för vi gillar vårt mattematikmaterial, och den är ju rätt så tydlig, att 

det är ett moment som tränas just i det här avsnittet (Lärare A). 
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En lärare påpekade att hen väljer att bryter ner målen grundligt för att underlätta elevernas 

förståelse av lärandemålen.  

De behöver veta vad som krävs av dem. De ska veta varför de ska kunna det här eller varför de ska 

göra det här. Vi kör målen inför lektionerna, så bryter vi ner på väldig enkel nivå så att de ska 

förstå vad de ska kunna med den lektionen (Lärare C). 

Det som däremot skiftar är åsikten om hur det påverkar eleverna. En lärare menade att 

arbetet kan vara onödigt.  

Man gör det ju, men man vet inte hur mycket de egentligen vet, de är ju kanske bra att de vet om 

vad de ska kunna men egentligen så struntar nog dom i det (Lärare D). 

5.1.2 Diskutera och kommunicera matematik  

Denna kategori kunde urskiljas då det insamlade data tydligt visar att diskussion och 

kommunikation mellan elever är betydelsefull i matematiken. Samtliga lärare i studien 

menade att diskussion och kommunikation har en betydande roll som formativ bedömning 

i matematiken. De tre följande citaten visar hur lärarna poängterar den positiva påverkan 

diskussioner har.  

De får prata i par […]En sak som aktiverar mera kan jag tycka är när jag ställer en fråga och säger 

åt dem att prata två och två. […] Jag tycker jag får fler händer upp om jag kör med 

handuppräckning efter en sådan minut än om jag bara ställer frågan rakt ut och sen ber dem att 

svara. (Lärare A).    

I de allra flesta fallen så märker jag skillnad om de fått diskutera innan eller inte. Vad som är mest 

positivt just med det här när man kör par samtal är att jag försöker se till att alla får någonting 

sagt, att de får göra sin stämma hörd. Att bara få kunna säga något ord eller få utrycka sin åsikt 

tycker jag är jätteviktigt (Lärare F). 

Istället för o bara säga mm bra så kan jag uttrycka mig bättre, ställa bättre motfrågor och få igång 

diskussioner.  Och sen tycker jag ju att det är lättare att bedöma dem när de sitter i smågrupper, 

att jag kan gå runt och koncentrera mig på två grupper till exempel (Lärare E). 

Det framgick att ett sätt som används för att få igång diskussioner bland annat är enskilt, par 

och alla (EPA). EPA metoden innebär att eleverna först ska tänka själva sedan diskutera med 

en kompis och till sist diskutera i helklass. De nästföljande fyra citaten visar att detta är en 

vanlig metod bland lärarna.  

Jag jobbar ofta med EPA. E som står för enskilt, då får man tänka själv, P då tar man par samtal 

och diskutera med kompisen, A då diskuterar vi alla, då får man prata om vad kom ni fram till 

(Lärare F). 

Just med EPA, att de får tänka själv i en uppgift, sen par och sen alla (Lärare G). 

Eleverna får arbeta enligt EPA modellen, då elever först arbetar enskilt sedan i par/liten grupp 

och till sist diskuterar vi uppgiften tillsammans (Lärare 1) 

Muntliga uppgifter, arbetsuppg i EPA,enskilt,par ,alla. problemlösningar i diskussioner mm 

(Lärare 6). 
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En annan metod som nämns är no hands up. No hands up- metoden innebär att läraren 

slumpmässigt fördelar ordet för att få eleverna mer delaktiga i diskussioner. De tre följande 

citaten visar att lärarna använder glasspinnar för att fördela ordet.  

No hands up använder jag ibland. Till exempel när de ska få arbetskompis, då är det pinnen som 

bestämmer. Men annars, det här med pinnen är ju att man inte bara ska vara bekväm och sitta 

och glida igenom lektionen utan att göra någonting (Lärare A). 

Vi drar glasspinnar så att alla ska få chansen att svara, så att det inte alltid blir de som man vet 

kan. Så tycker man att man ser alla, om det är någon som inte är med (Lärare D). 

Förut såg man några som bara satt och väntade på att de andra skulle säga svaren. Drar man 

glasspinnar så behöver de vara med och de vet att man åtminstone ska vara med och försöka med 

och tänka och inte bara sitta och vänta. Sen kräver man ju inte ett svar och sen ställa direktfrågor 

till de här som inte hänger med (Lärare C). 

Två av lärarna ansåg att det är mer betydelsefullt att själva bestämma vilken elev som 

behöver svara och visa sina kunskaper i matematik.  

Mm jag brukar ta att man inte räcker upp handen och så säger jag bara någon som ska svara eller 

så får de komma fram och så gör vi en diskussion inför klassen här framme (Lärare E). 

Jag väljer ju den jag tycker behöver gnugga lite extra. Ja om jag ställer en lätt fråga då tar jag den 

här som är lite svagare för o se om den är med på banan (Lärare B). 

Två av lärarna uttryckte att även ett tillåtande klassrumsklimat är nödvändigt för att få igång 

diskussioner som visar elevernas lärande.  

Man får svara fel. Jag brukar säga det är bra att du gör fel så kan vi rätta till det (Lärare E). 

Vi har klassrumsdiskussioner och så får de sitta och tänka och så är det någon som kommer med 

förslag och då uppmuntrar vi vad intressant att du säger det, nu har du startat tankarna. svarar 

du fel så ändå jättebra (Lärare A). 

5.1.3 Feedback 

Det som kunde urskiljas i denna kategori är att feedback mellan lärare och elev anses vara 

nödvändigt för en formativ bedömning i matematik. Det framgick att lärarna tar reda på vad 

eleverna kan och använder feedback för att föra elevernas lärande framåt. Detta är en stor 

del av lärarnas undervisning och bedömning då de berättar att de efter uppgifter och 

diagnoser väljer att ge feedback vilket kan ses i tre av lärarnas svar nedan.  

Vi behöver ha koll på vad barnen kan egentligen och märker vi att de inte kan det så kan vi inte 

börja på ett nytt arbetsområde egentligen Då får vi jobba lite mer eller lämna ett tag och komma 

tillbaks till det (Lärare A). 

 […] och ser jag att alla har haft fel på den här uppgiften, då gör vi den gemensamt och diskuterar. 

Så diagnosen rättar jag när de är med elev för elev när de räcker upp handen. Och så rättar jag 

den under tiden vi står tillsammans här. Fråga Hur kunde det bli fel och så visar jag på vilket felet 

var och hur kan vi rätta till det här liksom (Lärare E). 

Sen nu när vi haft dem där summativa proven i matteboken, att man sen efteråt prata om det de 

inte har förstått, att man pratar med dem och går tillbaka och förklara. Då tar jag dom en och en 

och går igenom det som de behöver, på det sättet fick de feedback direkt. (Lärare G). 
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En lärare ansåg dock att det inte finns den tid som det tar att ge feedback. 

Det är ganska mycket helklass så att om jag har tid så går jag runt och kollar och rättar direkt. 

Men jag känner att jag inte har den tiden (Lärare G). 

En lärare menade att det genom feedback är möjligt att få eleverna att försöka själva.  

De brinner för att liksom bli klara och för att förstå. Och så kan man säga såhär jaha så du vill 

alltså ha hjälp, men inte han, då säger de nejnejnej jag vill inte ha hjälp och så försöker de själva 

(Lärare B). 

Tre av lärarna i studien betonade vikten av att ge eleverna snabb återkoppling i form av 

direkt feedback. Det framgick även att de anser att direkt feedback möjliggör att eleverna får 

större förståelse när de får respons på en uppgift direkt. Detta visas i de tre följande svaren.  

De får feedback direkt och det är högst görligt nu på lågstadiet, det ger ju också en överblick att ja 

men det här tror jag gruppen kan och det här kan varje enskild elev också, man ser om de gör fel 

på dem. Sen gör vi ju också så att när de rättar, när de har gjort två sidor, då kommer de och visar 

boken för oss, så vi ögnar igenom de här två sidorna på direkten (Lärare A). 

Att försöka ge feedback direkt är det bästa. Att kunna sitta med elever runt ett bort med de elever 

som har det lite svårare. Får de tillbaka en bok där de har gjort fel eller tänkt fel blir svårare att 

koppla för dem. Så jag försöker ge feedback direkt (Lärare C). 

Det försöker jag göra varje dag till varje elev på ett eller annat vis. […] Titta här, vad kan vi göra 

åt det här eller är du nöjd med det här, ja – bra då är jag också nöjd (Lärare F). 

Det framgick att användningen av feedback har ett starkt fäste bland lärarna. Lärarna 

nämner i de tre följande citaten att feedback är bra för att eleverna får se vad de behöver 

träna mer på samt för att läraren ska kunna anpassa undervisningen.  

Man kan använda dig att witboardtavlor för att se så att eleven har förstått en uppgift. Om eleven 

inte har förstått vet man på en gång vad det är man behöver träna mer på (Lärare 3) 

Använda sig aktivt av positiv feedback med förmaningar. Både muntliga prov med muntlig instant 

feedback och skriftliga prov med den feedbackform som lämpar sig beroende på elev (Lärare 4). 

Vi har prov efter varje kapitel för att se vad eleverna kan. De gör ett miniprov innan det riktiga 

där de får prova sina kunskaper och jag ger återkoppling på vad dom behöver tränas extra på. 

Efter det riktiga provet får eleverna en muntlig feedback. (Lärare 5). 

Två av lärarna nämner att de använder feedback med avseende att motivera eleverna och ge 

dem bekräftelse för att läraren ska kunna utmana eleven vidare.  

Snabb och kontinuerlig återkoppling med framåtsträvande feedback upplever jag gör eleverna 

mer intresserade och ökar lusten till fortsatt lärande. (Lärare 9).  

Många av de yngre eleverna är i behov av bekräftelse under arbetets gång och jag har då möjlighet 

att samtidigt bedöma elevens arbete och ge vägledning/handledning för att utmana eleven 

ytterligare (Lärare 9).  

5.1.4 Elevernas samarbete 

I denna kategori kunde det urskiljas att samarbete mellan elever är av betydelse för elevernas 

lärande och den formativa bedömningen. Elevernas samarbete är viktigt då de får förståelse 



 14 

för sitt lärande. Detta är en förutsättning för att eleverna ska äga sitt eget lärande vilket är 

grunden i formativ bedömning. Lärarna är eniga om att eleverna utvecklas gemensamt. De 

följande fyra citaten visar att lärarna arbetar för att ha ett klimat som tillåter eleverna att 

hjälpa varandra.  

Jag brukar alltid säga det, att innan du räcker upp handen, kolla med en kompis om de vet. Och 

just det här att de inte ska säga svaret. Men som jag har ju jobbat med det här sen i ettan så de är 

ju ganska vana, att det är inte fusk om man hjälper varandra (Lärare E).  

De hjälper varandra framför allt på de här svårare uppgifterna då med de här lite klurigare. Basic 

uppgifterna brukar de få hjälp av oss. Men just de här tänk och kluriga, problemlösningar (Lärare 

A). 

Dom får ju hjälpa varandra, där har jag vissa konstellationer i klassrummet som jag vet fungerar 

bäst (Lärare F). 

Om vi arbetar med matteboken är det helt okej att fråga sin bänkkompis om hjälp innan de räcker 

upp handen (Lärare 11).  

Två av lärarna menade att de försöker skapa situationer där eleverna kan lära av och med 

varandra.  

De starka får rätta tillsammans och göra kluringar tillsammans (Lärare D). 

De sitter ju tillsammans och så hjälper de ju varandra då. Och om en elev blir klar i boken före de 

andra så får eleven rätta de andra elevernas böcker och ge dem feedback (Lärare B). 

En lärare menade att det är bra att eleverna hjälper varandra men att man som lärare kan 

behöva finnas där som stöd.  

De hjälper varandra, men då får man vara med hur de hjälper varandra. Det är ju också en 

tränings sak (Lärare C).  

Två lärare nämnde kamratbedömning som ett arbetssätt där eleverna kan lära av varandra. 

Det som visas i de två följande citaten är att det är något som de vill arbeta mer med.  

Vi har inte kommit till det arbetssättet så då vill man träna upp det först innan. Allt man läser så 

är det ju att det ger någonting. Att det är bra (Lärare C). 

Inte så mycket än, sen tänker jag jobba mycket mer med det. (Lärare G).  

5.1.5 Elevernas reflektion 

I denna kategori kunde det urskiljas att lärarna uppmuntrar eleverna att utvärdera eller 

bedöma sitt eget lärande. Detta är viktigt för att eleverna får syn på sina kunskaper och blir 

mer medvetna i sitt lärande. Läraren behöver veta vilka kunskaper eleverna har för att kunna 

anpassa undervisningen samtidigt som eleverna behöver bli medvetna för att se det 

slutgiltiga målet och bli motiverade att arbeta framåt.  

Lärarna menade att de försöker få eleverna att utvärdera och reflektera kring sin utveckling 

och kunskapsinhämtning. Detta visas i de tre följande citaten.  

[…] hur de tänkte, varför de tänkte så och jämföra med någon annan uppgift de gjort (Lärare 1).  
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Efter lektionen får eleverna blunda och svara på frågor genom handuppräckning. Hur de 

upplevde lektionen och om de behöver öva mer mm. En självuppskattning. Vi använder också 

plickers (Lärare 2). 

Vi har inte prov, utan självuppskattning av vad de tycker (Lärare 2).  

En lärare menar att bedömning av sitt eget lärande utvecklar elevernas förståelse och 

strategier.  

Mina erfarenheter är att det är viktigt då det leder till ett utvecklande av elevens val av metoder, 

resonemang och kommunikation i uppgifter. De får en tydligare insikt i tex hur valet av metod i 

en uppgift är viktigt för läsandet av den (Lärare 1). 

Två lärare använder utvärderingar som finns i matematikböckerna som stöd för en formativ 

bedömning.  

 […] och sen har de sådan här utvärdering också i matteboken. Om de tycker att det var svårt eller 

lätt. Ja det är något som alla ska göra, men jag kan inte tycka att den är helt bra för de svarar ja, 

jag kan, man VILL ju kunna (Lärare E). 

Det är lite i boken, det är några som fyller i de utvärderingarna vad har jag lärt mig. Det finns som 

röd, gul, grön som trafikljus (Lärare A).  

Ytterligare två lärare använder utvärderingar ur boken men påpekade dock att elevernas 

utvärderingar inte alltid stämmer överens med deras egentliga kunskaper. 

De gör utvärdering sin mattebok efter varje avsnitt, men det är också svårt. De kryssar i vad de 

tycker och man ser att de kanske tycker att jag kan det här bra men en annan ser ju att det kanske 

inte är jättebra (Lärare D).  

De ska göra utvärderingen som är i boken och jag tycker att det fungerar bra. Man märker att det 

kan vara någon enstaka som kanske skriver i att de kan det bra men som har haft det lite svårt 

(Lärare G).  

De två följande citaten visar att två lärare utvärderar elevernas utveckling tillsammans med 

eleverna i loggböcker eller dagböcker.  

Vi försöker ibland i loggböckerna, att utvärdera lite. Om de har uppnått målet eller inte, om de 

tycker att de har klarat det här eller om de tyckte att något var svårt (Lärare C).  

Vi har även en skoldagbok där vi har ett eget mål. Nu har vi haft klassens mål och nu ska vi börja 

med eget mål. Då får man också skriva vad man har lärt sig (Lärare G).  

Lärarna i de två följande citaten menade att de arbetar för att eleverna ska se progression i 

sin egen utveckling. De ansåg att de gör utvärderingar kontinuerligt för att progressionen 

ska bli synlig för eleverna.  

Inför varje mattekapitel så går vi igenom målen, vi går igenom kunskapskraven, nu är vi här och 

hit ska vi när vi är klara. Det är varje elev medveten om. […] Jag tycker nog att vi är ganska tydliga 

med att föra kunskaperna vidare och att de ska veta själva i det här området så vet jag att det är 

dit jag ska. Jag tror att de själva så småningom kommer att lära sig att se en progression i sin egen 

kunskap, alltså att i början då kunde inte jag det här men nu kan jag det här (Lärare F).  

Utvärderingen för dem är ju raketmatten, hela tiden. Där ser de hur de utvecklas för varje gång 

(Lärare B).  
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Två lärare nämnde att de även väljer att låta eleverna reflektera kring frågor som aktiverar 

deras lärande. 

Sen efteråt frågar jag dem ju, vad lärde ni er? Vad tränade vi på, lärde ni er nått nytt? (Lärare E). 

De får alltid gå tillbaka och titta och berätta för mig vad tyckte du om det här, hur ser det här ut, 

är du nöjd med det här (Lärare F).  

Lärarna i de två följande citaten menade att genom formativ bedömning blir eleverna mer 

engagerade och medvetna i sin lärandeprocess.  

Det är ju liksom ingen idé och titta bakåt, det vill man ju inte. Man vill ju titta framåt. Mycket 

mera positivt nu. Man engagerar eleverna på ett annat vis, de får vara med och tycka och tänka. 

De får prata mera matte. Än vad det var när jag gick dels när jag gick min utbildning och när jag 

började jobba. (Lärare F).  

Ja det är det ju absolut! Ju mer vi pratat om det, bedömning då, så blir de ju mer medvetna så 

klart och så kan de ju tänka på det (Lärare E).  

5.2 Vår tolkning av resultat 

Genomföra formativ bedömning i matematikundervisning 

Det framkommer tydligt att majoriteten av lärarna anser att det är viktigt att eleverna är väl 

medvetna om vilka kunskapsmål som ska nås och vad som krävs av eleverna för att kunna 

nå målen. Vad som dock kan urskiljas är att åsikterna bland lärarna skiljer sig kring hur 

grundligt de bör bryta ner målen för eleverna och vilka metoder som räcker som genomgång 

av dem. Det som är synligt i resultatet är att lärarna använder olika sätt att beskriva målen 

på. En del nämner och skriver dem på tavlan medan andra använder matematikboken som 

hjälp. Lärarna menar att eftersom matematikläroböckerna de använder är indelade i olika 

kapitel blir det på så vis tydligt för eleverna vad som ska tränas på. Det kan tolkas som att de 

menar att det räcker som förtydligande av målen för eleverna. En lärare anser att eleverna 

kanske inte alls bryr sig om att veta vilka mål de ska nå. Det kan tolkas som att läraren tror 

att eleverna inte har förmåga eller intresse av att bry sig om vilka mål undervisningen har 

utan bara gör det som de blir tillsagda.  

De är lite små fortfarande och jag tror inte att de vet riktigt (Lärare D). 

Då majoriteten av lärarna har en samstämmig åsikt om att förtydligande av målen ska ske 

kan det ses som att de anser att det förbättrar undervisningen och underlättar bedömning 

av elevernas kunskaper. Övervägande delen av lärarna anser att det är inför lektionens 

början som lärandemålen ska beskrivas för att kunna fortsätta lektionen. Exempel på det är 

att de bland annat nämner att det behövs för att eleverna ska veta vart de ska sträva mot vid 

lektionstillfället. Ingen lärare nämner att de går igenom kunskapsmålen i stort vilket kan 

tolkas som att de anser att eleverna endast behöver veta vad de ska kunna just nu.   

Jag tycker det är jätteviktigt att alltid tala om för barnen att det här är målet och det här ska vi 

lära oss den här lektionen (Lärare G). 

Mål för lektionen kan ju vara det att, ja nu ska vi ha multiplikation med uppställning, nu ska ni 

lära er det här (Lärare B). 
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Det som kan urskiljas är att alla lärarna anser att diskussioner och feedback är strategier de 

anser är nödvändiga samt relativt enkla att genomföra. Lärarna menar att de genom 

diskussioner och feedback har lättare att se vart eleverna befinner sig i sin 

kunskapsutveckling. Framgångsfaktorer som nämns av lärarna är att det är lättare att 

bedöma eleverna när man kan hör dem diskutera saker tillsammans och att de märker att 

eleverna kan ge utförligare svar om de har fått diskutera tillsammans. Något som skiljer sig 

mellan lärarna är hur de får igång diskussioner.  

Om jag frågar dig så ska du kunna svara vad din kompis har sagt sådär för att annars, ni ska förstå 

båda två och veta så att det inte bara är den starkaste som kommer och levererar svar då (Lärare 

A). 

De använder olika metoder för att få igång diskussioner och för att göra alla elever delaktiga. 

Två lärare anser att det är nödvändigt att läraren själv bestämmer vem som ska svara medan 

två andra lärare hellre slumpmässigt fördelar ordet. En stor del av lärarna i studien påpekar 

att eleverna behöver tänka såväl själva som ihop med andra. Detta tolkas som att majoriteten 

av lärarna anser att elevernas diskussioner är betydelsefulla för undervisningen och 

bedömning men att det varierar vilken metod som är användbar i olika klasser. Två lärare 

nämner klassrumsklimatets påverkan på hur effektivt arbetet med att få igång diskussioner 

kan bli. Dessa två lärares svar kan tolkas utifrån ett sociokulturellt perspektiv som att lärarna 

anser att eleverna lär bättre av att samarbeta och att deras svar inte behöver vara rätt från 

start utan att med diskussion kommer de tillslut på rätt svar tillsammans. Utifrån det 

sociokulturella perspektivet kan det ses att lärarna använder diskussion och samarbete för 

att öka elevernas förståelse för matematik. Ett exempel på detta är att lärarna väljer att 

använda enskilt, par och alla (EPA). Det tolkas som att lärarna använder det för att öka 

elevernas förståelse både enskilt och gemensamt med varandra. Detta för att skapa 

delaktighet i klassrummet men även för att se om alla elever hänger med. Genom diskussion 

kan även alla elever få dela sin åsikt och alla elever blir delaktiga. 

Sen får man alltid se till att man är relativt aktiv ändå i samtalen, att man smyger runt och ”hur 

tänker ni, vad pratar ni om, har ni förstått vad ni ska göra” så att man uppmuntrar dom till att 

uttrycka sina åsikter (Lärare F).  

Resultatet kan tolkas som att feedback är en viktig del i den formativa bedömningen för att 

kunna se till att eleverna kommer framåt i sitt lärande. Lärarna nämner att de använder 

direkt feedback efter att eleverna gjort en uppgift vilket vi kan tolka utifrån det 

sociokulturella perspektivet och begreppet dynamisk bedömning.  

Att man sitter och gör det muntligt med varje elev, att man har pratat om det och på det sättet fick 

de feedback direkt. Sen allmänt när vi jobbat och gjort saker att man försöker, så mycket som 

möjligt fråga dem hur tänker ni (Lärare G). 

När läraren ger feedback och stöttar eleven direkt kan eleven gå vidare och därefter lösa 

uppgiften enskilt vilket också är något som kan förstås som att lärarnas mål är med att 

använda feedback som formativ bedömning. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan vi 

tolka det som att lärarna utgår ifrån vart eleverna befinner sig i sin proximala utvecklingszon 

och därefter arbetar för att eleverna ska nå sin närmsta utvecklingszon med hjälp av 

feedback.  
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Det kan urskiljas att lärarna har samstämmiga uppfattningar om den påverkan som sker när 

eleverna får möjlighet att arbeta tillsammans. Lärarna vill att eleverna arbetar tillsammans 

bland annat när de får mer avancerade matematikuppgifter och när det handlar om 

problemlösning. Då lärarna är eniga om att eleverna bör hjälpa varandra med sina uppgifter 

är det tydligt att de anser att det är positivt att aktivera eleverna som läranderesurser för 

varandra.  

Har man ett mer problemlösning då blir det att man pratar mycket tillsammans. Ibland kan det 

bli att de bara får diskutera i par (Lärare G). 

Detta är även en nödvändighet utifrån det sociokulturella perspektivet. Ur lärarnas svar kan 

det också urskiljas att de vill arbeta för att aktivera eleverna i sitt eget lärande. Detta genom 

att få dem att reflektera över sina kunskaper. Några exempel på det är att lärarna 

uppmuntrar eleverna att på olika sätt göra utvärderingar i matematiken. Det sker genom 

utvärderingar i matematikböckerna, som loggbok eller dagbok där eleven enskilt eller 

tillsammans med läraren utvärderar vad de har lärt sig eller om de nått målen i matematik 

som läraren har satt för lektionen. Två av lärarna beskrev att när eleverna får möjlighet att 

utvärdera ser de tydligare sin progression i utvecklingen. Två lärare påpekade också hur 

utvärderingar gör eleverna mer engagerade och medvetna i sin lärandeprocess. Tre av 

lärarna anser att självvärdering är nödvändigt att träna på men att elevernas tankar kring 

sitt arbete inte alltid stämmer överens med lärarens tankar.  Utifrån lärarnas svar kring hur 

de arbetar med formativ bedömning tolkar vi det som att Dylan Wiliams (2013) strategier 

ligger till grund för de allra flesta lärares arbetssätt med formativ bedömning i 

matematikundervisningen. Strategierna lärarna använder för att bedöma eleverna formativt 

verkar stämma överens med de strategier som Wiliam (2013) har forskat om.  

5.3 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att lärarna har en samstämmig bild om hur formativ bedömning kan 

genomföras i matematikundervisningen. I lärarnas beskrivningar av sina arbetssätt om hur 

den formativa bedömningen genomförs syns tydliga likheter med de strategier som Dylan 

Wiliam (2013) anser är nödvändiga för en formativ bedömning. Det handlar om att 

medvetandegöra eleverna om vilka lärandemål som de ska nå, att skapa diskussioner och 

uppgifter som ger belägg för vad eleverna lär sig, att ge feedback för elevernas utveckling, att 

möjliggöra samarbete mellan elever då de lär tillsammans och att ge eleverna möjligheter att 

bli medvetna om sitt eget lärande.  

6 Diskussion 

Detta kapitel innehåller resultatdiskussion, slutsats, metoddiskussion och framtida 

forskning.  
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6.1 Resultatdiskussion 

En av Wiliams (2011) fem nyckelstrategier för formativ bedömning är att delge, klargöra och 

förstå lärandemålen och detta kan vi se tydliga spår av i resultatet. Lärarna anser att 

lärandemålen är viktiga för eleverna att veta och förstå och även Wiliam och Leahy (2015) 

skriver att eleverna behöver veta vad som förväntas av dem. Detta för att lärandet ska bli 

synligt för eleverna och för att de ska få möjlighet att bli aktiva i sitt eget lärande. Wiliam 

(2011) påpekade att i vissa fall kan det vara bäst att inte nämna målen alls för att det kan 

göra eleverna omotiverade men som förklarar ytterligare att målen som eleverna ska klara 

av får inte vara ouppnåeliga. Det som lärarna gör med att bryta ner målen för varje lektion 

ger då eleverna en chans att förstå vad som krävs av dem men även en chans att nå målen. 

Det är något som vi likt Sadler (1989) anser är bra då eleverna behöver ha utmaning för att 

utvecklas men samtidigt behöver utmaningarna finnas inom räckhåll för dem. En lärare 

påpekade att arbetet med att synliggöra lärandemålen kunde vara onödigt vilket vi tolkar 

som att läraren inte fullföljer strategin då läraren behöver kontrollera om eleverna har 

förståelse för lärandemålen.  

Lärarna anser att diskussion har en betydande roll i matematikundervisningen vilket även 

Wiliam (2011) hävdar. En av Wiliams nyckelstrategier är att skapa aktiva diskussioner som 

ger belägg för lärandet vilket lärarna gör då de använder metoder för att ge eleverna tid att 

diskutera med varandra två och två men även i helklass. Detta är enligt oss ett tecken på att 

lärarna tycker att samarbete är betydelsefullt och att eleverna lär tillsammans. Wiliams 

strategi handlar om att eleverna lär sig bäst med andra och från varandra. Ersgård (2016) 

skriver att ett sådant arbetssätt är betydelsefullt även för lärarna då de behöver veta vart 

eleverna befinner sig i sitt lärande för att kunna föra utvecklingen framåt. Detta menade 

lärarna att de kan göra genom gemensamma diskussioner i klassrummet men även när 

elever får diskutera två och två. Ersgård (2016) skriver att för att eleverna ska få möjlighet 

att vara delaktiga i klassrummet är det viktigt att ha ett tillåtande klassrumsklimat där 

eleverna ska känna sig fria att få uttrycka sig. Han menar att eleverna ska veta att det är okej 

att ha fel och detta påpekade även lärarna. Detta tyder även vårt resultat på då lärarna 

menade att genom diskussion kan eleverna rätta de fel som blev i en uppgift tillsammans för 

att genom samarbete kan eleverna lära sig mer av varandra och även lära sig bättre. En 

metod för detta som några av lärarna valde att använd var No hands up- metoden som även 

Ersgård (2016) beskriver som en bra metod för att få eleverna delaktiga i diskussioner där 

allas svar anses lika betydelsefulla. Det faktum att lärarna väljer att använda strategier för 

att få alla elever delaktiga i diskussioner visar enligt oss att det är betydelsefullt och en bra 

strategi för både lärare och elever då det synliggör elevernas kunskaper och tankeprocesser.   

Feedback har en betydande roll i formativ bedömning och med feedback kan lärarna föra 

elevernas lärande framåt. Ersgård menar (2016) att eleverna behöver utmanas genom att få 

dem att tänka om angående ett fel i en uppgift och detta påpekade även lärarna. Detta anser 

vi att lärarna använder i undervisningen eftersom de beskriver att de valde att ge feedback i 

syfte att stötta eleverna men även att få dem att gå vidare för att sedan lösa uppgiften själv 

eller rätta det fel som blivit. Hodgen och Wiliam (2013) menar även dem att läraren kan ge 

återkoppling för att elevernas lärande ska utvecklas framåt.  
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Vårt resultat visar att lärarna arbetar för att få eleverna att agera som läranderesurser för 

varandra. Lärarna möjliggör elevernas samarbete i matematiken när det handlar om kluriga 

uppgifter i matematikboken samt vid problemlösningsuppgifter. De vill att eleverna ska 

diskutera tillsammans med andra och därmed reflektera över varandras tankar vilket vi 

anser är positivt då vi tror att det kan synliggöra elevernas tankestrategier. Även Hodgen och 

Wiliam (2013) menar att elevernas samarbete har en positiv påverkan på elevernas förståelse 

för matematik. När eleverna samarbetar och lär tillsammans får de förståelse för bedömning 

och kriterier samtidigt som vi anser att det kan stärka deras förståelse för matematik och 

matematiska begrepp.  

Wiliam (2007) betonar vikten av hur betydelsefullt det är att göra eleverna delaktiga i sitt 

lärande. Detta möjliggör för eleverna att se progressionen i sin utveckling vilket gör att 

eleverna kan sätta egna mål för framtiden. I Skolverket (2017) står det att lärarna ska göra 

det möjligt för eleverna att utvecklas till att använda sina förmågor och ta eget ansvar. I 

studiens resultat syns det tydligt hur lärarna har tagit till sig strategi fem då de arbetar för 

att aktivera eleverna att reflektera över sitt eget lärande genom att utvärdera sina förmågor. 

Detta gör de bland annat genom loggböcker, dagböcker eller utvärderingar vilket också 

Wiliam och Leahy (2015) nämner som formativ bedömning. I skolverket (2017) står det att 

läraren ska arbeta för att eleven ska lita på sin egen förmåga genom att förvänta sig att 

eleverna har förmåga och vilja att ta ansvar för sitt lärande och arbete. Sadler (1989) skriver 

att när eleverna får chansen att reflektera över och undersöka kvalitén på det arbete de lägger 

sin tid på i skolan får de också möjlighet att ta ansvar för sitt lärande. Detta har även lärarna 

i studien tagit fasta på och två av dem nämner specifikt att de arbetar för att de menar att 

det gör att eleverna blir mer engagerade och medvetna. Detta anser även vi och precis som 

Wiliam och Leahy (2015) skriver tror vi att denna strategi behöver användas för att de andra 

strategierna ska fungera som bäst.   

6.2 Slutsats 

1. Hur beskriver 18 lärare att de arbetar med formativ bedömning i deras 

matematikundervisning? 

2. Vilka nyckelstrategier anser 18 lärare som viktiga för deras tillämpning av formativ 

bedömning i matematikundervisning? 

Resultatet på forskningsfrågorna är att lärarna beskriver att de arbetar formativt genom 

olika strategier.  Lärarna i studien beskriver strategierna med begrepp som till exempel 

tydlighet vad gäller syfte och mål, få igång diskussioner, feedback, hjälpa varandra och rätta 

tillsammans samt utvärdering och självuppskattning. Dessa strategier anser vi är 

samstämmiga med Wiliams (2013) fem nyckelstrategier även om dem benämns med andra 

begrepp. Lärarna anser därmed att det är viktigt att klargöra lärandemålen för eleverna, att 

skapa diskussioner i klassrummet, att ge feedback som ger belägg för lärandet, att ge 

eleverna möjlighet att samarbeta och att eleverna ska lära sig att reflektera över sitt eget 

lärande. Vi anser att spår av Dylan Wiliams (2013) strategier kan ses i hur lärarna beskriver 

deras arbete med formativ bedömning i matematikundervisningen. Detta tyder på att 

lärarna anser att det är strategier som är möjliga att genomföra i skolan. Det faktum att 
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lärarna väljer att använda dessa strategier kan ses som att det är något lärarna anser 

förbättrar undervisningen och underlättar deras bedömningsuppdrag.  

6.3 Metoddiskussion 

För att få ut mest möjliga data användes intervjuer kombinerat med en enkät. Enkäten var 

ett bra komplement då det gav mer data men det gjorde det även komplicerat att 

sammanställa resultatet. Detta för att det var oklart hur resultatet skulle presenteras då 

svaren kom från olika datainsamlingsmetoder. Semistrukturerade intervjuer fungerade bra 

då passande följdfrågor kunde ställas i samtalen. Inspelningarna och transkriberingarna av 

intervjuerna fungerade bra och upplägget av studien gick som planerat. Då studien är gjord 

av två författare räckte tiden till som planerat då transkriberingen och en del av skrivandet 

av resultatet delades upp. Urvalet av informanter gav oss de data som behövdes för att 

genomföra studien. 

Tolkningen och kategoriseringen av resultatet utgick inte från Wiliams (2013) strategier. Det 

som däremot kunde urskiljas ur de data som samlades in och tolkades var att Wiliams 

strategier stämmer överens med hur lärarna arbetar med formativ bedömning i 

matematikundervisningen. Intervjufrågorna konstruerades och ställdes på ett sätt som 

uppmuntrar diskussion kring lärarnas arbete med formativ bedömning utan fokus på 

Wiliams strategier eller annan forskning. Detta för att undvika påverkan på informanternas 

svar.  

Då all data lästes av författarna var för sig medförde det att gemensamma viktiga punkter 

kunde hittas och generera kategorier. Det Bryman (2011) skriver om tolkningsinriktat fokus 

i kvalitativa studier fanns i åtanke vid tolkningen då författarna kom överens om hur 

informationen skulle tolkas och bearbetas för att få intern reliabilitet. Till intervjuerna 

kontaktades sju lärare som fanns tillgängliga för studien. Bryman (2011) menar att när 

bekvämlighetsurval har tillämpats är det osäkert att svaren är representativt för hela 

lärarkåren. Detta fanns i åtanke vid utformandet av studien. Citat från lärarna som svarade 

på enkäten förekommer inte alltid i samma utsträckning som citat från lärarna som deltog i 

intervjuerna. Detta beror på att enkäten endast innehöll tre frågor där ingen möjlighet till 

följdfrågor fanns vilket vi reflekterade över först efter analyseringen av de insamlade data 

var gjord.  

6.4 Framtida forskning 

Något som vi anser hade gett mer till studien hade varit om vi hade valt att observera istället 

för att använda en enkät. Detta genom att observera hur lärare praktiserar det samt hur det 

påverkar matematikundervisningen och elevresultaten.  

Reflexivitet 

Studiens forskningsfrågor är vetvärda och vetbara då ämnet är aktuellt i skolan. Vi har hållit 

oss objektiva och icke-värderande genom att påminna oss om att stå utanför studien.  
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Bilaga 1  

Enkät till informanter 

Hur anser du att man kan arbeta med formativ bedömning i 
matematikundervisningen? 
1. Jag använder mycket problemlösnings uppgifter för formativ bedömning i matematik. 
Eleverna får arbeta enligt EPA modellen, då elever först arbetar enskilt sedan i par/liten 
grupp och till sist diskuterar vi uppgiften tillsammans. Jag brukar välja ut olika lösningar av 
problem och ta fram dem på tavlan, oftast sker detta på nästa lektion, vi diskuterar de olika 
lösningarna tillsammans. Vilka likheter och skillnader de har. Vilka olika metoder, begrepp, 
resonemang och kommunikation som ses i lösningarna och hur de kan utvecklas. Jag ser 
även till att under varje matematiklektiob diskutera någon uppgift som eleven löst om de 
räkna på i boken. Hur de tänkte, varför de tänkte så och jämföra med någon annan uppgift de 
gjort. 
2. Vi går alltid igenom målet för lektionen, så eleverna vet vad som förväntas av dom. Efter 
lektionen får eleverna blunda och svara på frågor genom handuppräckning. Hur de upplevde 
lektionen och om de behöver öva mer mm. En självuppskattning. Vi använder också plickers. 
3. Man kan arbeta med formativ bedömning på olika sätt och det är något man gör i stort sätt 
hela tiden. Man kollar av så att eleverna är med och man ser tydligt vad det är som de missar 
på och vad de behöver träna mer på. Men man gör inte prov varje lektion. Men på några 
stycken inom varje område, så man vet att eleverna hänger med. 
4. Använda sig aktivt av positiv feedback med förmaningar 
5. Att man ger dem en tydlighet vad gäller syfte och mål. Vart ska vi sträva, ge mindre delmål 
och ser eleverna nyttan med det vi håller på med. Under genomgångar är ett konkret exempel 
att använda miniwhiteboards så alla elever har en chans att svara och visa vad de kan. Vi har 
matteprov och före det riktiga en sammanfattning av kapitlet där eleverna får feedback och 
en chans att träna extra på det som är svårt innan provet. 
6. muntliga uppgifter, arbetsuppg i EPA,enskilt,par ,alla. problemlösningar i diskussioner 
mm 
7. Göra eleverna delaktiga i bedömningen 
8. Ja 
9. Genom kontinuerliga dialoger med eleverna. Många av de yngre eleverna är i behov av 
bekräftelse under arbetets gång och jag har då möjlighet att samtidigt bedöma elevens arbete 
och ge vägledning/handledning för att utmana eleven ytterligare. 
10. Genom för och efterprov. Muntliga frågor vid genomgång. Informera om varför vi jobbar 
med nuvarande moment - för att klara av nästa nivå. 
11. Problemlösning i grupp, par eller tillsammans. Bestäm innan vilka elever du ska observera 
och vad du ska bedöma så går det att göra i helklass. Att eleverna redan från ettan vänjer sig 
vid att hjälpa varandra och att diskutera matte underlättar mitt arbete. Om vi arbetar med 
matteboken är det helt okej att fråga sin bänkkompis om hjälp innan de räcker upp handen. 
 

Vilken typ av prov använder du för att följa upp elevernas kunskaper i matematik och 

hur ger du återkoppling till eleverna? 

1.Till största del används summativa prov, dock så brukar jag arbeta vidare utifrån dessa 
prov. Vad fick bra, vad var svårt och utifrån det lägga mer tid på det som behövs. Men jag 
använder även de problemlösningarna som jag beskrev i frågan innan för att följa upp och 
återkoppla till elevernas kunskaper. 
2.Vi har inte prov, utan självuppskattning av vad de tycker och att jag rättar de dom gör samt 
gemensamma genomgångar och frågor på de vi jobbar / jobbat med. 
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3.Man kan använda dig att witboardtavlor för att se så att eleven har förstått en uppgift. Om 
eleven inte har förstått vet man på en gång vad det är man behöver träna mer på. Annars kan 
man använda sig att favorite no, där man väljer ut favorit lösningar som har något sorts fel i 
sig. Och eleverna får gemensamt se var det blir fel och hur det ska vara om det är rätt. Exit 
ticket är också något som jag har använt. EPA vid problemlösning är bra! 
4.Både muntliga prov med muntlig instant feedback och skriftliga prov med den 
feedbackform som lämpar sig beroende på elev 
5.Vi har prov efter varje kapitel för att se vad eleverna kan. De gör ett ”miniprov” innan det 
riktiga där de får prova sina kunskaper och jag ger återkoppling på vad dom behöver tränas 
extra på. Efter det riktiga provet får eleverna en muntlig feedback. 
6.bedömningsstödet från skolverket, summativa proven efter varje kapitel, egna 
tester,diskussioner 
7.inga prov, enkla frågor via whiteboard och att visa på smartboarden inför klassen 
8.Jag väljer ut några uppgifter i matteboken som jag anser testa elevers kritiska aspekter 
inom ett speciellt område. 
9.Arbetar med de yngre åren så prov används inte. 
10.Favortitmatematiks prov efter varje kapitel. Genomgång direkt efter genomfört prov, mer 
individuell genomgång när det behövs med olika elever. 
11.Diagnoser i matematikboken och skolverkets bedömningsstöd. 

 

Vilka är dina erfarenheter av att bedöma elevernas matematiska förmågor formativt? 

1.Mina erdarenheter är att det är viktigt då det leder till ett utvecklande av elevens val av 
metoder, resonemang och kommunikation i uppgifter. De får en tydligare insikt i tex hur 
valet av metod i en uppgift är viktigt för läsandet av den. De utvecklar sina förmågor i att 
jämföra och se samband mellan olika uppgifter och metoder.  
2.Bra, men som oftast kanske inte hinns med så mycket som jag skulle vilja. 
3.Jag använder mig mycket av formativ bedömning i min undervisning i alla ämnen. 
4.Bara bra. Eleverna uppskattar det! 
5.Jag är ganska ny på detta ännu men försöker mer och mer tänka formativt i hela min 
undervisning. På sikt hoppas jag på en större medvetenhet. 
6.Det gäller att få tid att ha färre i grupperna för att riktigt hinna med. Alltid låta barnen 
förklara hur de tänker mm Mycket gemensamt jobb. 
7.använder mig endast utav ovan nämnda bedömningar samt mina år i yrket som gett mig 
erfarenhet. God utildningsbakgrund samt god bedömmarkompetens hos matematiklärare är 
en förutsättning. 
8.Goda 
9.Snabb och kontinuerlig återkoppling med framåtsträvande feedback upplever jag gör 
eleverna mer intresserade och ökar lusten till fortsatt lärande. 
10.Som en del av det dagliga arbetet för att veta hur fortsatt undervisning ska bedrivas. 
11.Jag tycker att det är enklare att bedöma elevernas kunskaper men även att det krävs mer 
arbete av mig som pedagog. Men det är absolut värt det i längden. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Vilken utbildning har du? 

Under vilka år studerade du? 

Vilken läroplan gällde då? 

Frågor 

Hur tänker ni kring matematikundervisning och bedömning? 

Vad innebär formativ bedömning för er och vilket syfte har det? 

Hur anser du att man kan arbeta med formativ bedömning i matematikundervisningen? 

Vilka strategier arbetar du med för formativ bedömning i matematikundervisningen? Varför? 

Hur värderar ni de olika strategierna? Är det någon av strategierna du anser att du är bättre 

på?  

Hur tror du elevernas lärande påverkas av en formativ bedömning? 

Vilka konsekvenser tror/vill du att ditt arbetssätt får för dina elever? 

Vilka är dina erfarenheter av att bedöma elevernas matematiska förmågor formativt? 

Hur utmanar ni eleverna i matematiken? - nå nästa steg i utvecklingen? 

Avslutar ni ett arbetsområde på något speciellt sätt? 

 

Lyssna efter hur lärarna gör kring dessa frågor: 

Hur synliggör ni lärandemålen för eleverna? 

På vilket sätt får ni eleverna att förstå lärandemålen? 

Hur ger ni feedback till eleverna och i vilket syfte ger du feedback? 

Hur möjliggör ni att kunskaperna och lärandet blir synligt? 

Vilka strategier/aktiviteter använder ni för att få igång samtal och diskussion? 

Hur uppmuntrar ni eget ansvar? 

Vilken typ av prov använder ni för att följa upp elevernas kunskaper? 

 


