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Abstract 

The aim of this study is to describe how young students perceive aspects of formative 

assessment in mathematics education and how their understanding is expressed in their speech. 

Within this work, the following questions are examined: 
 

1. How is didactic questions reflected when students talk about their learning of mathematics? 

2. What strategies regarding assessment are expressed in the students’ speech? 

3. Which components in the students’ speech relate to the formative assessment's educational 

function and effects? 
 

The theoretical starting point used is a socio-cultural aspect of learning. The method used is 

qualitative children interviews with ten third grade students in a primary school in Stockholm. 

Results show that students´ perceive aspects related to five key strategies for formative 

assessment. The results do not claim generalizability but can be used by teachers and may have 

implications on research since primary school students' perception on formative assessment has 

not yet been examined. Suggestions for future research is to extend the empirical material with 

more interviews from primary school students but also with other types of studies to 

supplement, strength, and confirm the results. 
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Kapitel 1 Bakgrund  

Inledning  

Idéen till denna uppsats föddes under ett möte då jag och några kollegor diskuterade formativ 

bedömning i lågstadiet. Under samtalet framkom det att vi lärare ibland har svårigheter med 

att introducera och använda begreppet ”formativ bedömning” i dialogen med eleverna. 

Samtidigt uppstod konsensus i att eleverna de facto möter en formativ bedömningspraktik 

genom att den finns inbakad i undervisningen. Diskussionen mynnade ut i frågan ”Behöver vi 

lärare prata om begreppet formativ bedömning med eleverna när vår gemensamma målbild i 

själva verket är lärande?”. Det var enligt oss en relevant fråga eftersom läroplanen har ett 

sådant tydligt fokus på strategier för formativ bedömning och elevens roll i lärandeprocessen. 

När jag reflekterade över denna diskussion bestämde jag mig för att undersöka hur elevers 

erfarenheter av formativ bedömning konstrueras i en kontext där själva begreppet saknas i 

vokabulären. 

 

    

Bild 1. Frågor uppsatta i klassrummen på lågstadiet.  

 

Den svenska undervisningskulturen ska enligt de nu gällande styrdokumenten kännetecknas 

av den kunskap om undervisning och elevers lärande som påvisats genom forskning och 

praktik (Svensk författningssamling, 2010; Skolverket, 2012). Läroplanen Lgr11 och det 

stödmaterial som skolverket tillhandahåller för tolkning av denna baseras i mångt och mycket 

på Paul Black och Dylan Wiliams definitioner och modeller av formativ bedömning (Hirsh & 

Lindberg, 2015). Läroplanen lägger därmed en grund till att bedömning, som verktyg för 

elevens kunskapsutveckling, betraktas ur ett lärandeperspektiv.  

Internationell forskning har visat att formativ bedömning ger positiva resultat och effekter  

(Black & Wiliam, 2009; Hattie, 2012) men vilken effekt har verktyget i den svenska skolan?  

Carlgren (2015) belyser frågan i sitt resonemang gällande interaktionen mellan läroplanens 

mål- och resultatstyrning, idéer om formativ bedömning och elevernas involverande i 

bedömningen av sitt eget lärande. Enligt Carlgren genererar diskrepansen mellan teori och 

verklighet effekter som urholkar kunskap och motverkar bildning genom att lärandet 

transformeras till något som kan liknas vid en fasad. Med detta i åtanke anser jag att det är 

förvånande att det knappt finns någon forskning som belyser elevperspektivet på formativ 

bedömning, speciellt märkbart är detta i grundskolekontexten (Hirsh & Lindberg, 2015). 
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Min ståndpunkt är att de farhågor och brister som Carlgren identifierat visar hur viktigt det är 

att kartlägga yngre elevers uppfattning om lärande i relation till formativa nyckelstrategier. 

Den idé som utgör basen för detta arbete utgår ifrån de beröringspunkter som binder samman 

didaktik 1och formativ bedömning; frågorna när, vad, hur och varför lärande sker (Pettersson, 

2010; Skolverket; Säljö, 2000). Jag vill ta del av elevernas perspektiv och undersöka vad 

yngre elever säger om sitt lärande i matematik med syfte att synliggöra om och i så fall hur 

det som sägs relaterar till formativ bedömning. På så sätt hoppas jag bidra till en ökad 

kunskap som i slutändan gynnar både eleverna och lärare. 

 

Styrdokument 

I detta avsnitt avser jag kortfattat synliggöra hur lärande och formativ bedömning kommer till 

uttryck i styrdokument som är relaterade till matematikundervisning i grundskolan. 

Styrdokumenten som jag valt att undersöka är: Läroplanen för grundskolan (Skolverket, 

2011a), Kunskapsbedömning i skolan, -praxis, begrepp, problem och möjligheter (Skolverket, 

2011b), Komentarsmaterial till kursplanen i matematik (Skolverket, 2011c) och Bedömning 

för lärande i matematik (Skolverket, 2014).  

Jag har valt att presentera valda avsnitt ur dessa styrdokument och placerat materialet under 

rubriker som är hämtade ur stödmaterialet för kunskapsbedömning i skolan (Skolverket, 

2011b). Dessa rubriker speglar de fem nyckelstrategierna för formativ bedömning som återges 

senare i arbetet, se Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv. Styrdokumenten kan inte betraktas som ett 

teoriunderlag i forskningsprocessen men min avsikt är att visa hur Black och Wiliams (2009) 

definitioner och modeller av formativ bedömning uttrycks i styrdokument. 

Vad ska eleverna lära sig? 

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska 

begrepp, metoder och deras användbarhet (Skolverket, 2011a) samtidigt som syftet med 

undervisningen ska tydliggöras för eleven (Skolverket, 2011b). I ämnet matematik är syftet att 

utveckla elevens kunskaper om matematik och dess användning i vardagen inom olika 

ämnesområden (Skolverket, 2011a). Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar ett 

intresse för matematik och en tilltro till den egna förmågan att använda kunskaperna i olika 

sammanhang (ibid.). Målet för undervisningen är att utveckla elevens förmågor (Skolverket, 

2011b). 

Vad kan eleverna redan? 

Elevernas kunskap i matematik kan bedömas vid ett flertal olika situationer utöver lektioner i 

ämnet. Exempel på sådana tillfällen är fritidsaktiviteter och vardagssituationer; för de yngre 

eleverna kan det även vara under leken (Skolverket, 2014). Läraren ska organisera och 

genomföra arbetet så eleven utvecklas efter sina förutsättningar. Samtidigt ska hen stimuleras 

att använda och utveckla hela sin förmåga (Skolverket, 2011a).  

                                                      
1 Inom didaktiken anses lärande vara ett fenomen som går att analysera och undersökas efter faktorer 

som påverkar det (Skolverket). 
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Lärare kan enbart bedöma elevens visade kunskap, därför är elevens aktiva deltagande viktigt. 

Läraren ska också planera situationer, ställa frågor och föra samtal där eleverna får möjlighet 

att visa sina kunskaper (Skolverket, 2014, s 7).  

Hur ska eleven göra för att komma vidare? 

Läraren ska utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling 

samt informera eleven om studieresultat och utvecklingsbehov (Skolverket, 2011a ). Vid 

förberedelsen av ett arbetsområde i matematik bör det i planeringen ingå en definition av vad 

som ska bedömas och i vilken omfattning olika förmågorna ska bedömas (Skolverket, 2014, 

s.11). Undervisningen ska utformas så att: bevis på lärande kan ses av både lärare och elever, 

att det eleven lärt sig eller förstått blir tydligt samt att elevens kunskaper i relation till målet är 

explicit (Skolverket, 2011b). Med anledning av detta måste eleverna vara medvetna om att de 

förväntas uppvisa kunskaper för att dessa ska kunna bedömas (Skolverket, 2014). Läraren, 

eleven själv samt kamrater kan ge återkoppling som kan föra lärandet framåt (Skolverket, 

2011b).  

Hur kan eleverna stödja varandras lärande? 

Genom att bedöma varandras arbeten och ge varandra återkoppling kan eleverna se hur 

uppgifter av olika kvalitet ser ut (Skolverket, 2011b). Eleven kan visa sina matematiska 

kunskaper när hen arbetar ensam eller tillsammans med andra (Skolverket, 2014). Eleverna 

ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 

självständigt som tillsammans med andra (Skolverket, 2011a). De ska kunna utbyta 

information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med 

hjälp av olika uttrycksformer; lika viktigt är att eleverna kan lyssna till och ta del av andras 

beskrivningar, förklaringar och argument (Skolverket, 2011c, s. 11). 

Hur kan eleven bedöma och styra det egna lärandet? 

Skolans mål är att varje elev utvecklar ett ansvar för sina studier samt utvecklar förmågan att 

själv bedöma sina resultat för att så småningom kunna ställa den egna och andras bedömning i 

relation till sin arbetsprestation och förutsättningar (Skolverket, 2011a). Genom deltagande i 

planering och utvärdering av den dagliga undervisningen kan eleverna utveckla förmågan att 

utöva inflytande och ta ansvar (ibid). När eleverna ges möjlighet till reflektion över sina 

kunskaper i matematik kan deras tilltro till den egna förmågan öka (Skolverket, 2014).  

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur yngre elever talar om sitt lärande i matematik 

och därmed söka förstå hur deras erfarenheter av formativ bedömning konstrueras. Jag vill 

beskriva och analysera om och i så fall hur formativa nyckelstrategier kommer till uttryck i 

deras tal. Utifrån detta syftar studien därför till att besvara följande frågeställningar: 

 

1. Hur speglas de didaktiska frågorna varför, när, vad och hur i elevers tal om sitt lärande 

i matematik? 

2. Vilka strategier gällande bedömning kommer till uttryck i elevernas tal? 

3. Vilka komponenter i elevernas tal relaterar till den formativa bedömningens 

pedagogiska funktion och effekter? 



5 

 

Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv  

I detta kapitel avser jag att ge en kort introduktion till denna studies teoretiska perspektiv på 

lärande och de centrala begrepp som används i analysen. Därefter följer tidigare forskning 

inom ämnet lärande och formativ bedömning samt ett ramverk med nyckelstrategier. 

Avslutningsvis har jag avgränsat tidigare forskning i syfte att uppnå ett tydligt fokus på 

elevperspektivet gällande formativ bedömning.  

 

Teoretiskt perspektiv på lärande 

I detta arbete studeras lärande ur ett sociokulturellt perspektiv eftersom det kan ge stöd i att 

förstå hur elevers erfarenheter av formativ bedömning konstrueras i en svensk skolkontext. 

Skolan som sådan har en lång kulturell tradition av regler för samspel och kommunikation 

som ständigt reproduceras i interaktionen mellan individerna. I ett sociokulturellt perspektiv 

är samspelet mellan kollektiv och individ i fokus. Det är genom kommunikation som 

sociokulturella resurser, såsom kunskaper och färdigheter erövras och förs vidare. Samspel 

och kommunikation fodrar aktivitet. Dessa aktiviteter kan i skolan utföras av eleven, läraren 

eller miljön och anses skapa råmaterial för inre processer som utgör lärandets grund 

(Lindqvist, 1999; Strandberg, 2006).  

De aktiviteter som anses leda till lärande och utveckling har utmärkande kännetecken, därför 

kommer dessa granskas närmare för att synliggöra de centrala begrepp som utgör denna 

studies analysverktyg.  

Sociala aktiviteter 

De sociala interaktioner som sker i klassrummet förmedlar tankar och idéer om lärande som 

hör ihop med den omgivning, historia och föreställningsvärld som hör till skolan (Säljö, 2000, 

s.106). Olika former av interaktion kan leda till att individuella kompetenser utvecklas. 

Interaktioner som sker i klassrummet som möjliggör lärande kan exempelvis vara samtal, 

blickar, kroppsspråk eller tonläge. Lärandet anses vara oundviklig, frågan är istället vad 

eleven lär sig.  

Genom att identifiera vilka interaktioner som eleverna talar om i empirin går det att 

undersöka vilka erfarenheter dessa leder till och att sedan jämföra med de interaktioner som 

tas upp i ramverket för formativ bedömning. 
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Medierande aktiviteter 

Mediering innebär att elevens tänkande och föreställningsvärldar är skapta, och därmed 

färgade, av vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap (Säljö, 2000, s.81). När 

eleven tänker och agerar använder hen medierande redskap. Dessa används för att tolka 

omgivningen, lösa problem eller utföra arbetsuppgifter (Strandberg, 2006).  

Eleven lär inom ramen för de tolkningar och tankemönster som används och erbjuds i hens 

omgivning. Det som tillåts och uppmuntras är det som eleven lär sig uppmärksamma, 

beskriva och göra (Säljö, 2000, s. 66). Den allra viktigaste medierande redskapen, för att 

eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskaper och information, är de resurser som finns i 

språket (Säljö, 2000, s. 82). Med medierande redskap menas följaktligen de språkliga, 

intellektuella eller fysiska resurser som eleven har och använder för att förstå omvärlden och 

agera i den. Därmed är det viktigt att ha i åtanke  att eleverna inte nödvändigtvis lär sig det 

skolan avser, därför blir det viktigt att ta reda på hur eleven tolkar skolans värld.  

Genom att identifiera vilka medierande redskap som uttrycks i empirin går det att undersöka 

vilka erfarenheter dessa leder till, och jämföra med det som tas upp i ramverket för formativ 

bedömning. 

Situerade aktiviteter 

Aktiviteter är alltid situerade i olika kontexter, dessa situationer, platser eller rum kan 

medvetet eller omedvetet anses ställa krav på vad som tillåts eller möjliggörs. Lärandet som 

sker i skolkontexten måste synliggöras för att bidra till utveckling (Gipps, 1999). Elevens 

aktiviteter i den kulturella kontexten utgår från egna kunskaper och erfarenheter av vad hen 

uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller möjliggör (Säljö, 2000, s. 130).  

Genom att identifiera vilka kontexter som uttrycks i empirin går det att undersöka vilka 

erfarenheter dessa leder till och jämföra med de som tas upp i ramverket för formativ 

bedömning. 

Kreativa aktiviteter  

Lärande uppfattas som en kreativ process genom vilken eleven lägger till nya sätt att tänka 

och agera till dem hen redan behärskar (Strandberg, 2006). Det finns en stor 

utvecklingspotential i det kreativa där elever kan överskrida utvecklingszoner genom att pröva 

och öva det som hen ännu inte kan. Definitionen den närmaste utvecklingszonen innebär 

avståndet mellan vad en elev kan klara av att lösa själv, utan hjälp, och vad eleven klarar av 

med stöttning från någon med mer kunskap (Säljö, 2000, s.122).  

Genom att identifiera vilka utvecklingszoner som uttrycks i empirin går det att undersöka 

vilka erfarenheter dessa leder till och jämföra med dem som tas upp i ramverket för formativ 

bedömning. 
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Tidigare forskning 

Söksystematiken som använts är databaserna Libris, Google Scholar, Skolporten, Stockholms 

universitetsbibliotek (SUB) samt sökverktyg för artiklar (EDS), svenska avhandlingar 

(SwePub), forskningspublikationer och studentuppsatser på avancerad nivå (DiVA). Likaså 

har sökningar i myndigheters och institutioners hemsidor så som Skolverket, Vetenskapsrådet 

och Utbildningsdepartementet lett till viktiga rapporter och granskningar av översiktskaraktär.  

Sökorden har kombinerats och använts var för sig: Elevperspektiv, barnperspektiv, lärande,  

formativ bedömning, bedömning, lågstadieelever, grundskola, återkoppling, bedömning för 

lärande, lärandebedömning, synligt lärande, bedömning i matematik. Även engelska 

motsvarighet till begreppen har använts: Formative assessment,  assessment for learning, 

feedback, childrens’/pupils’/students’/ perceptions.  

Även referensförteckningen i böcker, artiklar och uppsatser som behandlat lärande och 

bedömning har ögnats igenom i sökning efter relevant litteratur och forskning. 

I den mån det varit möjligt har svensk forskning i ämnet använts eftersom lärande och 

bedömning inte nödvändigtvis föreställs  på samma sätt i alla kulturer och kontexter.   

Lärande och formativ bedömning 

I detta avsnitt presenteras den forskning som har betydelse för denna studie. Utgångspunkt har 

varit forskning inriktad på lärande och formativ bedömning eftersom de är fenomen som 

relaterar till uppsatsens syfte.  

Genomgången börjar med att presentera två storskaliga kvantitativa analyser som har stor del 

i att formativ bedömning idag anses vara ett av det mest effektiva undervisningssätt för att 

höja elevers prestationer. Ena analysen har fokus på lärande och den andra på 

klassrumsbedömning i formativt syfte, områden som överensstämmer väl med vad denna 

studie vill undersöka. 

John Hattie (2012) har gjort en sammanställning av forskningsresultat med utgångspunkt från 

empiriska studier av lärande. Hans definition Synligt lärande bygger på dessa meta-studier. 

Hattie påvisar att alla aktiviteter i klassrummet resulterar i en mätbar effekt på eleven, som 

han i sin undersökning betecknat med variabeln ”d”. Allt läraren gör i klassrummet resulterar 

i en effektstorlek som är större än d=0,0. Som lärare bör man ha aktiviteter som ligger på 

minst d≥0,40 för att de ska anses effektiva dvs ha märkbar effekt på lärandet. Resultaten visar 

bland annat att formativ bedömning har en hög effektstorlek d=0,9. Den största 

effektstorleken har självbedömning d=1,44 som är en formativ bedömningsprocess där eleven 

reflekterar över kvaliteten i sitt arbete, och försöker själv avgöra i vilken mån det svarar mot 

uppställda mål och kvalitetskriterier, för att därefter revidera sitt arbete utifrån det. Hattie 

anser att skolan har stora möjligheter att påverka elever tidigt i livet genom att göra lärandet 

synligt.   

Formativ bedömning är ett samlingsbegrepp som inrymmer många olika företeelser och oftast 

är naturliga delar av lärares undervisningspraktik. Definitionen varierar mellan olika författare 

men avgränsas dock oftast till att vara en process, ett verktyg eller en kombination av både 

process och verktyg som inbegriper enbart läraren, lärare-elev eller lärare-elev-kamrater.  
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Black och Wiliams (1998) skrev den tongivande forskningsöversikten Assessment and 

Classroom Learning med syftet att samla ett brett utbud av forskningresultat med relevans för 

begreppet formativ bedömning. Utifrån en stor mängd forskningsartiklar och böcker inom 

området klassrumsbedömning i formativt syfte definierar de att formativ bedömning är alla de 

aktiviteter lärare och elev genomför som ger information som kan användas för att justera 

läraktiviteten/undervisningen i syfte att förbättra lärandet.  

De svenska definitionerna Lärande bedömning (Jönsson, 2013) och Bedömning för lärande 

(Lundahl, 2011) tycks i mångt och mycket ha samma grundbetydelse som formativ 

bedömning därför kommer de att ges samma innebörd i denna genomgång. Lundahl menar att 

Bedömning för lärande till stor del handlar om att förbättra lärandet genom att främja elevers 

och lärares synlighet, delaktighet och ansvar (2011). Det går dock inte att bortse från att 

Jönsson (2013) menar det finns en väsentlig skillnad nämligen att Lärande bedömning har en 

mer integrerad del i undervisningen än formativ bedömning. Denna egenskap relaterar väl till 

detta arbete även om fokusen likväl ligger på de definitioner och modeller som präglar den 

svenska skolans styrdokument det vill säga Black och Wiliams (2009) ramverk för formativ 

bedömning. 

Black och Wiliams (2009)  har utifrån ett aktionsforskningsprojekt, sina tidigare arbeten och 

annan relevant forskning skrivit artikeln Developing the theory of formative assessment med 

syftet att teoretiskt definiera vad formativ bedömning är. De sammanställer resultaten i vad de 

menar vara ett teoretiskt ramverk för formativ bedömning med fem nyckelstrategier (Se 

nedan). Ramverket har kritiserats bland annat för att strategierna ej tar hänsyn till kontextuella 

aspekter. Black och Wiliam (2009, s.33) lyfter själva fram behovet av ytterligare studier 

relaterade till kontextuella aspekter så som ålder. Samtidigt säger de att de formativa 

nyckelstrategierna är tillräckligt generella för att kunna studera vad som innefattas i begreppet 

formativ bedömning. All undervisning går i korthet ut på att ta reda på tre saker: var eleverna 

befinner sig i sitt lärande, vart de är på väg och hur de ska komma dit. De medverkande i 

denna process är lärare, kamrat och elev. När medverkanden och processerna korsas, kan de 

grupperas i fem nyckelstrategier för formativ bedömning. 

Tabellen nedan beskriver de fem nyckelstrategier som utgör ramverket: 

 Vart eleven är på väg Var eleven befinner sig just nu Vägen dit 

Lärare 1Klargöra och delge 

lärandemål och kriterier 

för framsteg 

2Genomföra effektiva diskussioner, 

aktiviteter och uppgifter som tar 

fram belägg för lärande 

3Ge feedback som för 

lärandet framåt 

Kamrat Förstå och dela 

lärandemål och kriterier 

för framsteg 

4Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra 

Elev Förstå och dela 

lärandemål och kriterier 

för framsteg 

5Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 

Tabell 1. De fem nyckelstrategierna i formativ bedömning, anpassat efter Leahy, Lyon, Thompson & 

Wiliam 2005 (Wiliam, 2013, s. 61) 
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Strategierna är: 

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

kriterier för framsteg 

2. Ta fram belägg för elevernas prestationer 

3. Ge feedback som för lärande framåt 

4. Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra 

5. Aktivera elever till att äga sitt eget lärande 

Nedan struktureras relevanta delar ur litteraturen under rubriker namngivna efter 

nyckelstrategierna. Det är ett sätt att använda litteraturgenomgången för att utveckla förståelse 

inom området.  

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

Det finns inte någon rådande sed om hur och när målen samt kriterierna ska förmedlas till 

eleverna. Däremot framhävs vikten av att läraren gör det och föreslår bland annat användande 

av bedömningsmatriser och elevexempel som stöd att kommunicera mål och kriterier. 

Matriserna och elevexemplen kan förtydliga förväntningar (Jönsson, 2013; Lundahl, 2011; 

Wiliam, 2013). Elever blir hjälpta i sin kunskapsutveckling av att veta vad det är de ska lära 

sig (Wiliam, 2013). Det räcker inte att enbart kommunicera målen och kriterierna med ord, 

dessa måste kopplas till aktiviteter och konkreta exempel att sätta sig in i för att kunna 

utvecklas till förståelse för vad målet och kriterierna betyder. Läraren ska veta vad eleven ska 

lära genom aktiviteterna som planeras och delge eleven det (Wiliam, 2013).  

Ta fram belägg för elevernas prestationer  

För att ta reda på var eleverna befinner sig i sitt lärande måste aktiviteter utföras som 

möjliggör för eleven att visa det (Wiliam, 2013). Hattie (2012) menar att lektionen egentligen 

inte tar slut förrän läraren utvärderat vilken påverkan lektionen haft på eleverna i förhållande 

till lärandemål och kriterier för måluppfyllelse. Därför är det viktigt att läraren skapar 

situationer där eleverna får möjlighet att visa vad de kan. Genom att planera genomtänkta 

aktiviteter kan dessa generera information om elevernas kunnande och förståelse av 

undervisningsmål (Lundahl, 2011). Ju mer information läraren kan få fram om hur eleven 

förstått ett moment desto bättre kan undervisningen anpassas till elevernas behov (Lundahl, 

2011; Wiliam, 2013).  

Ge feedback som för lärandet framåt 

Syftet med återkoppling är att eleven ska få veta hur hen ska göra för att förbättra sina 

prestationer, inte vad som måste förbättras (Wiliam, 2013). John Hattie och Helen Timperley 

(2007) har utifrån en stor mängd studier skapat en modell om återkoppling. De kom fram till 

att återkoppling kan ges på fyra olika fokusnivåer: uppgift, process, självreglering och 

personlig. Återkoppling med fokus på process och självreglering gör det tydligare för eleven 

att lärande är ett arbete i utveckling, till skillnad på om fokus läggs på uppgift och person. Det 

kan istället utgöra hinder i elevens lärande eftersom läraren då bedömer kvantitet snarare än 

kvalitet, ger mer utrymme åt poäng än råd om förbättringar eller fokuserar mer på elevens 

beteende än att ge eleven stöd till mer effektiv lärande (Black & Wiliam, 1998). 
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Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra 

Det är i första hand eleverna som ska arbeta med en aktivitet, och därigenom lära (Black & 

Wiliam, 2009). ”Aktivering av elever som läranderesurser för varandra medför en påtaglig 

ökning av elevers lärande” (Wiliam, 2013; s. 157). Lärarens arbete ligger då främst i att skapa 

goda förutsättningar för elevernas lärande genom att organisera för lärande som nyttjar själv- 

och kamratbedömning i lärandeprocessen (Jönsson, 2013). För att detta ska vara möjligt 

måste eleverna lära sig ge kommentarer som för lärandet framåt (Lundahl, 2011). När 

kamratbedömningen fokuserar på förbättring istället för utvärdering kan den vara väldig 

effektiv. Det har visat sig att även eleven som ger återkoppling gynnas eftersom hen dels får 

bearbeta lärandemålen och framstegskriterierna inom ramen för någon annans arbete, dels får 

chans att se hur någon annan tagit an sig uppgiften, det har till följd en påtaglig ökning av 

elevers lärande (Wiliam, 2013). 

Aktivera elever till att äga sitt eget lärande 

Det är viktigt att ha i åtanke att lärare inte kan skapa elevens lärande de kan däremot skapa 

lärandemiljöer, det är bara den som lär som kan skapa lärande (Wiliam, 2013). Självreglerat 

lärande handlar om att kunna samordna medierande redskap till hjälp för sina lärandemål. Det 

är något som måste tränas upp hos eleven genom övning i flera olika situationer (Wiliam, 

2013). Elevernas lärande handlar om att de själva utvecklar förmågan att bedöma kvaliteten 

på det de gör och sedan utnyttjar denna information för att förbättra sina prestationer och 

utvecklas vidare mot målen (Hattie, 2012). För att eleverna ska kunna bedöma sina 

prestationer krävs det att undervisningen ger dem förutsättningar att svara på tre frågor: vart 

är jag på väg, var befinner jag mig i förhållande till målet och hur tar jag mig dit? (Hattie, 

2012; Jönsson, 2013).  
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Avgränsning av tidigare forskning  

Ytterligare avgränsningar har gjorts i litteratursökningen för att hitta den forskning som har 

mest relevans för studien, nämligen de som tar ett elevperspektiv på formativ bedömning.  

Tre avgränsningar görs:  

1) Första avgränsning görs i relation till perspektiv, artiklarna måste undersöka formativ 

bedömning ur ett elevperspektiv. På så sätt kan en jämförelse göras mellan denna studies 

empiriska material som grundar sig i elevers tal om lärande, mot empiriska material som 

grundar sig i elevers tal om formativ bedömning. 

2) Andra avgränsningen görs i relation till metod, data ska konstruerats på individnivå dvs 

genom intervjuer. Jag anser att intervjuer låter eleverna komma till tals på ett mer direkt sätt 

än exempelvis enkäter och observationer.   

3) Tredje avgränsningen görs i relation till aktualitet, artiklarna ska vara publicerade under 

perioden 2005-2015. Detta grundar sig i att litteraturen visat att kunskapsmassan inom 

området formativ bedömning ökar men att elevperspektivet inom området är knapp. 

Förhoppningen är att spännvidden 10 år ökar chansen att hitta relevant forskning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns mycket forskning som behandlar formativ 

bedömning som verktyg för läraren på högstadiet och gymnasiet. Ett flertal av dessa titlar 

innehåller nyckelord som redskap, verktyg, vägledning och bedömning. Däremot finns det 

väldigt lite ur ett elevperspektiv. Jag har funnit fem studier som tar upp elevperspektiv och 

formativ bedömning, majoriteten undersöker enbart återkoppling. Eftersom de behandlar 

ämnet formativ bedömning och elevperspektiv kan de relatera till föreliggande studie, därmed 

presenteras de nedan.  

Formativ bedömning ur ett elevperspektiv 

Enbart två studier är relaterade till svensk kontext, de relaterar även till ämnet matematik.  

Den ena är Ingrid Ridderlinds (2013) studie som undersöker hur 12 elever i årskurs 9 

uppfattat sitt lärande i den formativa kontext de haft under hela sin högstadietid. Även om 

åldern på elever inte överensstämmer med föreliggande studies undersökningspersoner är det 

fler andra faktorer som gör det. Likheterna är att undersökningen är gjord i Sverige, metoden 

som används är kvalitativa intervjuer med elever, skolämnet är matematik och även det 

teoretiska ramverket för formativ bedömning används.  

Ridderlind har utöver intervjuerna även analyserat elevernas arbeten i matematik och olika 

prov samt tagit del av deras slutbetyg i ämnet; analysen kompletteras med en modell för 

självreglerat lärande. Dessa kompletteringar stärker validitet av Ridderlinds studie och kan 

bidra till att synliggöra om och hur nyckelstrategier kommer till uttryck i yngre elevers tal om 

sitt lärande.  

Studien visar att arbete med formativt syfte är långsamma processer men som ger möjlighet 

till förbättrade prestationer (s. 54). Samtliga elever i Ridderlinds (2013) studie uttrycker att 

målen är tydliga och uppger det medierande redskapen värderingsschemat som grund till 

tydliggörandet. Elevernas förståelse av vad kvalitativa nivåer innebär uttrycks olika av 

eleverna, knappt hälften vet att nivåerna finns. Resultaten visar att de elever som med egna 
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ord beskriver innebörden av en högre kvalitet även visar höga prestationer. Detta synliggör de 

medierande resurser som finns i språket. 

Flera elever uttrycker att lärarens genomgång är viktig och att de lär av både lärarens 

förklaringar och det kamraterna säger vid tillfället. Diskussionerna då kamrater redovisar hur 

de tänker eller löser en uppgift anses ha stor betydelse för det egna lärandet. Alla elever 

beskriver någon form av återkoppling, den vanligaste är från läraren till elev, sedan elev till 

lärare och slutligen elev till sig själv. De högpresterande eleverna betonar vikten av 

återkoppling för den egna lärandeprocessen. Dock uppfattas kamraternas roll för lärandet 

olika av eleverna. När den egna lärandeprocessen är i fokus kan kamratens roll vara att hjälpa 

om man själv inte förstår. Kamraterna kan även vara en viktig del i lärandeprocessen genom 

att kunskapen befästs när man hjälper dem. De lågpresterande eleverna säger att kamrater kan 

störa arbetet. Ett flertal elever säger att fel och misstag är en del av lärandeprocessen, studien 

har dock inte undersökt om eleverna tar sig tid att följa upp fel.  

Även Jenny Greens (2014) licentiatarbete är utfört i svensk kontext; syftet är att utforska hur 

elever uppfattar och använder en formativ återkoppling i matematik. Studien bygger på 

förtest, återkoppling, eftertest och djupintervjuer med 15 stycken högstadieelever. Även då 

Greens arbete enbart fokuserar på återkoppling kan det bidra med viktiga aspekter till 

kommande diskussion i och med att arbetet ger en bild av vilka medierande redskap som 

kommer till uttryck när eleverna erfar formativ bedömning i en ny kontext.  

Greens (2014) studie visar att elever upplever att prov visar belägg för deras prestationer och 

att återkopplingen de får på prov är personligt riktat till dem inte på processen. De är vana vid 

återkoppling som bara anger om svaret är rätt eller fel dvs återkoppling med fokus på 

uppgiften vilket eleverna säger inte är lika givande.  

Eleverna säger att återkoppling som kommer i slutet av ett moment inte gör någon nytta 

eftersom de inte får tid att följa upp eller använda den. Hälften av eleverna i studien läser och 

använder återkopplingen genom att reflektera över den, dessa elever är även självreglerande 

skriver Green (2004). Den andra hälften läser återkopplingen men använder inte den, de 

påverkas av kontextuella hinder som förändringar i arbetssättet m.m.  

Resultaten visar även att elever med fokus på lärande är de som använder återkoppling i 

huvudsak genom reflektion. Elever med fokus på prestation använder återkopplingen på två 

olika sätt, den ena delen läser men reflekterar inte medan den andra delen läser och reflekterar 

kring återkopplingen. Resultaten tyder på att det är väsentligt att i undervisningen fokusera på 

processen och inte prestationen.  

Den tredje studien som tas upp i detta arbete är utförd i Norge av Siv Gamlem och Kari 

Smiths (2013). De har djupintervjuat 11 stycken mellan- och högstadieelever i syfte att 

studera deras uppfattningar av återkoppling. Inom ramen för det arbetet genomför de även 

klassrumsobservationer. Resultaten utmynnar i en typologi för formativ bedömning. Även då  

Gamlem och Smiths (2013) arbete enbart fokuserar på återkoppling belyser de många 

aspekter av hur elever talar om medierande resurser och aktiviteter de anser gynnar deras 

lärande. Detta kan bidra med viktiga aspekter till den kommande diskussionen.  

Gamlem och Smiths (2013) resultat visar att om eleverna tränas i att ge återkoppling utifrån 

objektiva kriterier kan deras upplevelse av återkoppling som konstruktivt och legitimt stärkas. 
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Saknaden av sådana kriterier kan istället bidra till en negativ upplevelse, där kritisk 

återkoppling tas personligt istället för att ses som ett hjälpmedel.  

Eleverna i studien uppger att de inte delgivits lärandemål och kriterier för framsteg men de 

antar att lärarnas bedömning baseras på hur mycket eleverna anstränger sig och hur 

engagerade de är under lektionerna. De uttrycker även att läraren får belägg för deras 

prestationer i och med deras återkoppling till läraren, till exempel i form av reflektioner och 

anteckningar kring vad de lärt sig.  

Återkoppling upplevs som positiv när den uttrycker godkännande av arbetet, prestationer eller 

ansträngningar samt specificerar vad de kan göra för att förbättra arbetet ytterligare. Betyg 

anses vara en typ av återkoppling som visar värdet av deras arbetsinsats. Återkoppling som 

eleven inte får tid att följa upp och använda upplevs som negativ. Eleverna beskriver negativ 

återkoppling som de tillfällen då läraren påtalar att eleven kan göra ett bättre jobb eller bör 

arbeta bättre nästa gång medan eleven själv upplever att hen verkligen gjort sitt bästa och inte 

förstår vad som ska förbättras.  

Eleverna önskar att lärarna talar om hur de ska förbättra sina prestationer och att 

återkopplingen kommer under arbetets gång så att de får chans att rätta till missförstånd. En 

svårighet eleverna upplever i samband med återkoppling är att ge återkoppling till kamrater 

när det saknas tillit, ärlighet och ömsesidig respekt i klassen. Eleverna betonar hur viktigt det 

är att återkoppling från kamrater och lärare är ärlig och ger ledtrådar på förbättringar, annars 

blir den oanvändbar. De finner återkoppling användbar när de arbetar med processkrivning 

och kan samtala om hur de förstår varandras texter. 

Williams (2010) studie är gjord i Nya Zealand, syftet är att studera elevers uppfattningar av 

effektiv återkoppling. Studien grundas på enkäter och fördjupande intervjuer, med 56 stycken 

högstadieelever. Resultatet visar att eleverna har en mycket hög förmåga att kommentera 

kring sitt eget lärande. De är även medvetna om många olika slags återkoppling. Studien 

belyser att när eleverna förstått lärandemålen och kriterier för framsteg använder de dessa för 

att jämföra sitt arbete och återkopplingen de får mot lärandemålen. De elever i studien som 

inte anser att återkoppling är användbar har inte heller förstått lärandemålen. Även om 

Williams (2010) arbete enbart fokuserar på återkoppling kan den bidra till att belysa vilka 

interaktioner eleverna själva lyfter fram som viktiga för lärandeprocessen.   

Undersökningen visar att vad som anses vara användbar återkoppling skiljer sig mellan olika 

individer, men det verkar finnas en preferens för muntlig återkoppling. Generellt tyds även att 

elever uppskattar återkoppling och de har en idé om vilken typ av återkoppling som fungerar 

för dem.  

Williams (2010) studie visar fyra typer av orsaker som är relevanta till varför olika typer av 

återkoppling är användbar eller inte: Talar om vad jag har lyckats med, talar om vad jag har 

gjort rätt, talar om vad jag har gjort fel, talar om hur jag kan förbättras (s. 311). Eleverna 

upplever återkoppling som mest hjälpfull vid muntliga en-till-en situationer mellan lärare och 

elev. Efter det kommer betygsättning av arbeten, eleverna upplever att de då får veta var de 

ligger nivåmässigt. Det är ett fåtal elever som upplever helklassåterkopplingen vara till någon 

hjälp. Samtliga elever upplever att kommentarer som ”bra”, ”bra jobbat” inte ger någonting.  

De uttrycker en önskan om att återkopplingen kommer i ett tidigt skede exempelvis när de 

påbörjar ett nytt arbetsområde eller i mitten så de kan göra ändringar innan de lagt för mycket 
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tid och ansträngning på fel utförande. Återkoppling som ges på slutet av ett arbetsområde är 

svårare att använda enligt eleverna och därför blir den ointressant.  

Även Elisabeth R. Peterson och S. Earl Irvings (2008) studie är gjord i Nya Zealand. Syftet är 

att skapa kunskap om elevers uppfattning av bedömning och återkoppling. Studien baseras på 

fokusintervjuer med 41 stycken högstadieelever från fyra olika skolor. Peterson och Irvings 

(2008) arbete fokuserar också enbart på återkoppling men det kan hjälpa att synliggöra vilka 

medierande redskap eleverna fastställer som viktiga när de konstruerar erfarenheter kring en 

formativ strategi.  

Resultatet visar att eleverna uppfattar bedömning och återkoppling som oskiljaktiga. 

Bedömningens främsta uppgift anses vara återkoppling. Eleverna i studien anser att lärarnas 

bedömning kan vara bra som bevis på hur bra de presterar, och för att användas av läraren för 

att göra nivågrupperingar bland eleverna. Eleverna antar att även andra elever kan främjas om 

läraren använder bedömningen för att förbättra nästkommande års undervisning. De ger få 

indikationer på att de anser att det kan hjälpa lärarna att undervisa annorlunda eller att de 

själva kan främjas av bedömningen.  

Eleverna förklarar att bedömningen talar om vad de behöver förbättra och hur, de upplever 

även att bedömningen och återkopplingen ger andra personer information om deras framsteg, 

exempelvis föräldrar. Om bedömningen anses orättvis, inte helt ärlig, inte användbar senare i 

livet eller om den inte innehåller ett betyg fastställs den som irrelevant av vissa elever. 

Kamratbedömning kan inte räknas som användbar återkoppling eftersom den inte anses vara 

ärlig säger eleverna.  



15 

 

Kapitel 3 Metod 

Val av metod 

Kvalitativa intervjuer 

Insamlandet av data skedde genom kvalitativa intervjuer. Det är en metod som används för att 

utveckla mening ur intervjuindividers erfarenheter, vilket var syftet med denna studie (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Med stöd av den kvalitativa forskningsintervjun ville jag producera 

kunskap genom ett socialt samspel dvs ett samtal. En svaghet med metoden är att de som 

deltar i samtalet blir påverkade av kontexten, exempelvis yttre faktorer som när på dagen 

intervjun görs eller hur eleven som intervjuas uppfattar ämnet, tolkar frågorna eller upplever 

situationen. Samtidigt sägs intervjuer vara något av en överlägsen metod för att få fram 

information från dem som intervjuas och rätt gjorda kan de ge viktiga insikter (Ahrne & 

Svensson, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). Andra överväganden har varit att göra enkäter 

eller observationer men dessa skulle inte ge stöd att besvara studiens syfte då fokus är hur 

eleverna pratar om sitt lärande. En annan viktig aspekt att ha i minnet är att intervjun är en 

teknik som konstruerar individers identiteter och subjektiviteter på specifika sätt eftersom det 

finns sociala mönster i olika samtalspraktiker, exempelvis intervjun (Kvale & Brinkmann, 

2014). Detta tolkades som att jag borde försöka skapa ett så jämställt samtal som möjligt men 

även ha i åtanke att det kunde vara svårt att vara objektiv i och med min roll. Intervjun var ett 

sätt för mig att söka förstå ur erfarenheter av formativ bedömning konstrueras. Det byggde på 

att eleven som intervjuades fick svara på frågor som gav mig relevant information som jag 

sedan skapade ny kunskap om, i detta fall om nyckelstrategierna för formativ bedömning. För 

att säkerställa att informativa frågor ställdes formulerades när, vad, hur och varför frågor (jfr 

Bilaga 1). Avsikten med frågorna var att de skulle vara öppna och möjliggöra för eleverna att 

tala om sitt lärande i matematik. Vissa frågors karaktär formulerades för att få information 

kring lärandeaspekter kopplade till nyckelstrategierna, även detta en ansats att garantera att de 

fem nyckelstrategierna berördes av frågorna även då det var implicit. Tabellen nedan 

synliggör vilka frågor som var tänkta att relatera till specifika nyckelstrategier. Det bör 

understryckas att det togs hänsyn till att elevernas svar kunde relatera till flera 

nyckelstrategier, intervjuguiden var enbart ett sätt att säkerställa att de berördes. 

Fråga i 

intervjuguide

Lärande mål och 

framstegskriterier

Belägg för 

prestationer

Återkoppling för 

lärande

Lärande resurs för 

varandra

Äga sitt lärande

Fråga 1

Fråga 2

Fråga 3

Fråga 4

Fråga 5

Fråga 6

Fråga 7

Fråga 8

Fråga 9

Fråga 10

Fråga 11

Fråga 12  

Tabell 2. Frågor i intervjuguide. Frågor kopplat till strategier för formativ bedömning. 
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Urval 

Informanterna är elever från årskurs 3. Detta urval baseras på tidigare forskning som visat att 

det finns knappa kunskaper om lågstadieelevers perspektiv på formativ bedömning. Avsikten 

med urvalet är att eleverna ska ha viss erfarenhet av skola och matematikundervisning. Skolan 

som tillfrågats har sammanlagt ca 60 elever som går i årskurs 3 och av dessa är det 26 elever 

som fått tillåtelse att intervjuas. Urvalet från de 26 eleverna baserades på följande faktorer: 1. 

Medgivande från vårdnadshavare, 2. Elevens önskan att delta och 3. Fördelning mellan 

könen. Målsättningen är att utifrån förutsättningarna få ett så jämnt och omfångsrikt underlag 

som möjligt. Av de 26 eleverna intervjuades 5 flickor och 5 pojkar inom ramen för detta 

arbete. Eleverna kommer från tre olika klasser, fördelat på två elever från den första klassen, 

fyra elever från den andra och fyra elever från den tredje klassen. 

Uppläggning och genomförande 

Inför intervjuerna genomfördes en observation av en matematiklektion i varje klass med syfte 

att få en inblick i vad eleverna kunde vara med om under en lektion. Även två förintervjuer 

utfördes, med tre elever från klassen där flest elever fått tillåtelse att delta i studien. Detta 

gjordes med avsikt dels att testa intervjuguidens frågor dels testa att intervjua elever parvis 

och enskilt för att undersöka vilket sätt som gav mest information. Dessa förintervjuer 

transkriberades och analyserades vilket ledde till smärre förändringar i intervjuguiden då 

frågorna tycktes vara för många och för långa, exempelvis reviderades kan du berätta bort 

från frågorna och frågan Ge exempel på hur er lärare berättar eller visar vad ni ska kunna i 

matematik valdes bort utifrån nämnda premisser. 

Att intervjua två elever gav mer information från varje enskild elev, jag upplevde även att 

eleverna kände sig mer avslappnade då de var två. Eftersom detta var en kontextuell inverkan 

jag ville beakta valde jag att uteslutet intervjua eleverna parvis. Detta med avsikt att skapa en 

jämställd situation under intervjun. Det var även ett sätt att ta hänsyn till elevernas och min 

situation som hade en dimension av makt och över- och underordning där jag som intervjuare 

och vuxen har mycket makt över situationen (Ahrne & Svensson, 2015; Kvale & Brinkmann, 

2014).  

För att säkerställa att elever som intervjuades fick samma förinformation skrevs en inledning 

ner och lästes upp för eleverna innan intervjun började (jfr Bilaga 2). Eleverna fick då 

exempelvis veta att det var frivilligt att medverka och att de kunde avbryta intervjun när de 

ville. Intervjuerna spelades in med mobil, vid samtalet med intervjupar 4 hörs inte vad elev B 

svarar på den sista frågan vilket inte blev märkbart förrän vid transkriberingen. 

Intervjufrågorna följde strukturen i guiden förutom vid sista samtalet med intervjupar 5, där 

samtalet styrde följden på frågorna som ställdes, detta medförde att fråga tio hoppades över.  

Intervjuerna genomfördes då eleverna slutat skolan, runt klockan två på eftermiddagen, för att 

inte störa undervisningen. Vid ett tillfälle var det en elev som valde att avbryta intervjun efter 

7 minuter och gå, medan kamraten valde att stanna kvar och fortsätta. Händelsen kan tolkas 

som en genomförd styrkedemonstration men även som att eleven var trött efter en lång 

skoldag. Jag väljer att tolka händelsen som ett bevis på att eleverna förstått samtyckeskravet. 

För att skapa ytterligare förutsättningar för intervjun hölls dessa i elevernas ”grupprum” och 

de fick även ha med sig sin matematikbok, några elever valde att använda sig av boken som 
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stöd att förtydliga vad de menade (Doverborg & Pramling, 2012). I vissa fall ställdes även 

följdfrågor för att hjälpa eleverna att utveckla sina svar, då dessa varit otydliga eller 

ofullständiga. Det hände att elever sa något som behövt en följdfråga men tillfället gick 

förlorat eftersom klasskamraten börjat prata och jag inte ville avbryta eleven som talade. Mitt 

agerande tolkar jag som en påverkan av intervjusituationen eftersom jag var angelägen om att 

inte framhäva maktdimensionen. Lokalen för intervjun var ett grupprum som angränsade till 

elevernas klassrum och användes dagligen av klassen. I de fall då rummet blivit dubbelbokat 

valdes ett mindre rum som även det angränsade till klassrummet, men som antagligen var 

mindre välbekant för eleverna. Detta är en tolkning som dras utifrån en jämförelse av 

mängden data från de olika intervjuerna. Det finns en skillnad som kan ha samband med 

lokalen; intervjupar 2 är de enda som intervjuades i det mindre rummet och de var något 

fåordiga vilket kan bero på lokalens utformning eller elevernas upplevelse av situationen. 

Materialbearbetning 

Intervjuerna spelades in och transkriberades samma dag. Transkriberingen skedde på dator 

och allt som yttrades skrevs ner ordagrant, radvis med hänvisning till vilken individ som 

talade. Med allt som yttrades menas även” hmm” ljud och ”…...” vid tystnad och [eleven 

visar något i boken] när eleven pekade på något i sin bok.  

Första bokstaven på elevernas namn fick utgöra referens vid första transkriberingen. 

Intervjuerna lästes i sin helhet. Därefter bearbetades intervjuerna grammatiskt, det gjordes 

små ändringar i meningsbyggnaden så den blev korrekt och lättare att följa; förutom i ett citat 

där meningsbyggnaden ändrats och det även lades till ett ord ”Ja, att om någon frågar dig hur 

mycket blir då du kan det där.” har ändrats till ”Ja, att om någon frågar dig hur mycket det 

blir då kan du det där.”. Ord som eleverna upprepat väldigt många gånger när de talat, som 

exempelvis ”liksom”, ”typ” och ”såhära”, har begränsats i det empiriska materialet på grund 

av att det kan vara språkliga drag någon känner igen. Under intervjuerna ställdes följdfrågor 

som ”hur menar du?” eller ”kan du ge ett exempel?”, ibland blev följdfrågorna väldigt 

ledande ”menar du som betyg?” då blev svaren ”mmm, nästan”. Sådana svar har inte använts 

som empirisk material eftersom det inte går att säkerställa vad eleven menat. Slutligen 

avidentifierades eleverna i det empiriska materialet genom att tilldelas nya bokstäver, A till J 

istället för första bokstaven i det egna namnet.  

Texten kodades utifrån de teoretiska begreppen interaktion (lila), medierande redskap(grön), 

kontext(blå) och utvecklingszon(gul) på så sätt att väsentliga innebörder som hör till 

begreppen färgmarkerades i textmassan. Därefter separerades parsvaren och samlades enskilt 

samt bearbetades så texten beskrev vad den enskilda eleven sagt. Slutligen kodades även de 

enskilda beskrivningarna utifrån samma teoretiska begrepp och jämfördes med tidigare 

kodade intervjuutdrag. Detta gjordes för att korrelera kodningen och öka studiens reliabilitet.  

Den kortaste intervjun pågick i 13 minuter och den längsta varade i 18 minuter. De 

transkriberade intervjuerna med 10 elever utgör totalt 29 sidor.  

Beskrivning 

I beskrivningen presenteras varje intervjupar tillsammans men redovisar varje elevs skildring 

för sig. Det mesta som framkommit under intervjuerna redovisas i berättande form utan citat. 

Detta i avsikt att ge en heltäckande bild av det eleven talat om. 
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Analys 

Analysen är abduktiv och utgår från en närläsning av det empiriska materialet som sedan 

kategoriserats utifrån centrala teoretiska begrepp. Initialt lästes intervjutranskriberingarna i sin 

helhet flera gånger och analysverktygen användes för att färgmarkera aspekter av interaktion, 

medierande redskap, kontext och utvecklingszon i det eleverna uttryckt. Nedan redovisas ett 

exempel på hur medierande redskap och interaktion uttrycks i elevernas tal. 

Elev C ”mm dom jag ska träna på och dom brukar läraren ge oss massa pappersläxor, läxor, 

matematik, och då liksom så får jag hjälp av föräldrar och stora människor, man behöver inte 

göra allt själv då kan man samarbeta och då kan jag få mer saker och träna på då kan jag bli 

bättre, då får jag träna hårt” 

För att kunna analysera de komplexa intervjusvaren i relation till forskningsfrågorna så 

koncentrerades intervjusvaren i väsentliga innebörder omformulerade i färre antal ord. Dessa 

formuleringar strukturerades därefter i en tabell för att på så sätt överskåda materialet (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Därefter kunde olika samband tydas i elevernas tal och 

frågeställningarna besvaras.   

Diskussion och tolkning 

Inför diskussionen har jag gått igenom mitt material, tidigare forskning samt det som tas upp i 

läroplanen. Detta för att möjliggöra en korrekt mening och innebörd åt intervjuerna.  

Tillförlitlighetsfrågor 

Uppsatsens syfte är undersöka hur yngre elever talar om sitt lärande i matematik och därmed 

söka förstå hur deras erfarenheter av formativ bedömning konstrueras. Genom att använda det 

teoretiska perspektivets centrala begrepp för lärande, ramverket för formativ bedömning och 

framför allt sambandet till tidigare forskning anser jag att tillförlitligheten för att jag mäter det 

jag avser ökar (Kvale & Brinkmann, 2014). Det som utelämnats i det empiriska materialet är 

sådant som kan leda till identifiering av eleverna; svar som eleverna lämnat efter en ledande 

följdfråga eller när eleven bara svarat att hen tycker som klasskamraten eftersom dessa typer 

av svar skulle sänkt reliabiliteten (2014).  

Det går ändå inte att bortse helt från att kunskap som produceras genom en forskningsintervju 

kan ha begränsningar i form av objektivitet, det innebär att det är svårt att säkerställa att det 

eleverna uttryckt och tolkningen som gjorts är samstämmiga/korrekta. I förhållande till 

frågeställningen är intervjun en bra metod eftersom den ger tillgång till elevernas egen 

tolkning av lärandet på ett sätt som exempelvis observationer inte kan. Reliabiliteten kan även 

diskuteras i relation till kategoriseringen av det empiriska materialet, för att motverka en 

snedvriden analys har materialet kodats två gånger och dessutom sammanställts i en tabell 

som möjliggjorde en överskådlig granskning (2014). Validiteten går att fastställa eftersom 

studien ger en uppfattning över hur elevernas erfarenheter av formativ bedömning konstrueras 

och hur de formativa nyckelstrategierna kommer till uttryck i deras tal. Studien gör inte 

anspråk på generaliserbarhet men kunskapen som arbetet resulterar i kan användas av lärare 

för att reflektera över lärande, formativ bedömning och den egna undervisningen. 
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Etiska aspekter  

Individskyddskravet innebär fyra allmänna huvudkrav i forskning, dessa är: 

informationskraven, samtyckeskraven, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Nedan redovisas hur dessa krav följts i detta arbete. 

Klasslärana var de första som informerades, de fick veta vad studien skulle beröra. Eftersom 

de som intervjuats för detta arbete är barn (här def. omyndiga) skrev jag ett informationsbrev 

till vårdnadshavarna (jfr Bilaga 3). Informationsbrevet delgavs och godkändes dessutom av 

skolans rektor innan det skickades till föräldrarna. I brevet gavs information om vad studien 

skulle beröra och det begärdes skriftligt tillstånd för barnens deltagande. Eleverna har innan 

intervjun informerats om vad intervjun går ut på genom att jag läst en inledningstext och 

eleverna har fått ställa frågor innan intervjun börjat spelas in.  

Rektor och klasslärarna har givit muntligt samtycke till att elever från deras skola/klass 

intervjuas. Skriftligt samtycke har sedan inhämtas från vårdnadshavarna och slutligen har 

eleverna givit muntlig samtycke till att intervjuas och att intervjun spelas in.  

I detta arbete har namn på skola, klass (t.ex 3A), elever, kön och speciella språkliga drag 

uteslutits från det empiriska materialet för att inte åsidosätta löftet om att dölja elevernas 

identitet (Ahrne & Svensson, 2015). Lärarna har inte fått veta vilka elever som intervjuats då 

intervjuerna skett efter skoltid. Vid transkriberingen har eleverna anonymiserats från start 

genom att fem elever benämnts med en vald bokstav ur alfabetet, A till E och deras kamrat 

vid intervjun med bokstäverna F-J. På detta sätt är det möjligt att särskilja svar utan att de går 

att spåra till en viss individ. Bokstäverna överensstämmer inte med initialen i elevernas namn. 

Istället för hon och han skrivs ”hen” när eleverna pratar om sig själva i tredje person. När 

elever nämnt klasskamrater vid namn har namnet anonymiserats och när de nämnt sin lärare 

vid namn har det plockats bort från citatet utan att det påverkat innehållet. Jag har medvetet 

avidentifierat lärarna eftersom detta arbete inte ska fokusera på dem.  

Det insamlade materialet används endast i forskningssyfte. Elevernas namn samt de inspelade 

och transkriberade intervjuerna har behandlats konfidentiellt. Det inspelade materialet 

kommer att raderas när denna studie är avklarad. Klasslärarna har informerats om de etiska 

principerna och att de enbart kan få tillgång till det slutliga arbetet. 
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Kapitel 4 Resultat 

Beskrivning av empiriskt material 

Nedan redovisas i en översiktlig beskrivning vad eleverna A-J uttryckt när de svarade på 

frågorna. Ingen analys görs i beskrivningen, den kommer i nästa avsnitt. Varje intervjupar 

presenteras tillsammans men vad varje enskild elev svarat på frågorna beskrivs för sig, detta i 

avsikt att ge en tydligare överblick. Det är svårt att veta hur mycket av intervjuerna som är 

rimligt att ha med i en översikt, intentioner är att göra undersökningen så transparent som 

möjligt och då är det relevant att ha med det mesta av det som framkommit, om än i en 

förkortad version. Tanken är att läsaren ska få en möjlighet att förstå resultaten på ett rättvist 

sätt.  

Intervjupar 1; elev C och H 

Elev C säger att de lär sig matematik i skolan för att gå till affären, då är det bra att kunna 

räkna så man inte blir lurad och tillägger att det även är kunskap som är bra att ha när man 

räknar svåra tal i matten eller går i högstadiet för att få bra betyg.  

Hen säger sig vara osäker på vad målet i matematik är men tror att det är att bli klar med 

matteboken. Eleven förklarar att matematik är svårt och därför är det viktigt att vara lugn och 

ha tålamod istället för att stressa för då blir det fel. Eleven uttrycker att eftersom läraren kan 

matematik så vet man att när läraren rättat och något visat sig vara fel så kan man tänka att 

man blir bättre. Eleven förtydligar med att säga att man måste träna för att lära sig, eftersom 

man gör bättre ifrån sig när man rättat.  

Eleven anser att det går att träna för att bli bättre genom att göra läxor med föräldrar och 

andra vuxna, man kan samarbeta så man tränar och därmed blir bättre. Eleven berättar att när 

läraren ser att eleven räknat fel så räknar läraren med, ritar och visar hur man kan lösa talet 

vilket tydliggör för eleven vad hen själv kan i matematik. Eleven upprepar att kunskap även 

kan synliggöras när man ser vad läraren rättat i matteboken och då kan man träna extra på de 

talen som är fel, de man inte kan. Eleven berättar att läraren gör stora prov på smartboarden, 

då får alla elever räkna ut svaren individuellt och läraren kan se vilka svar som är bra, man 

kan själv jämföra och läraren ger tips på hur man ska tänka till nästa gång för att bli bättre.  

Eleven säger att eftersom läraren har utbildat sig till lärare och går kurser kan hen räkna ut 

svaren hemma och då ser hen om eleverna gjort rätt. Eleven uttrycker att läraren kan göra 

olika saker som hjälper elever att bli bättre som att räkna tillsammans med eleven, ha konkret 

material och hjälpa en att tänka stegvis. Eleven uttrycker att det blir lättare att räkna då och 

det går mycket snabbare istället för att man ska upprepa sina misstag.  

Eleven säger att hen inte har hört ordet feedback. Men berättar att när eleverna räknat fel i 

matematikboken kan läraren skriva ner lite enklare tal som påminner om de som finns i boken 

och då får eleverna träna och använda händerna eller små kulor som stöd.  

På frågan om hur de lär sig av kamraterna berättar eleven att det finns olika sätt man kan lära 

sig matematik av kamraterna, man kan till exempel be en kamrat som kan mer om hjälp, eller 
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så kan en kamrat komma fram till en när de ser att man behöver hjälp. Då tar kamraten med 

sig matematikboken och då samarbetar man kring de tal som är svåra. Eleven säger att hen 

lärt sig genom att förklara för en kamrat och berättar också att hen märkt något när hen bett 

olika kamrater om hjälp nämligen att de löst talet på olika sätt men att alla svar var samma, 

alla svar var rätt. Eleven anser att hen blir bättre och känner att hen kan matematik när hen 

klarar av att arbeta med sidor hen vet är ganska svåra. Eller när läraren ger stöd och visar hur 

de svåra talen kan lösas, då känns det lättare och man blir glad för det blir bättre. 

Elev H säger att elever ska träna matematik i skolan för att de kommer behöva kunskapen när 

de går i högstadiet och matematiken blir svårare. Eleven förklarar att det är bra att kunna 

matematik när man går i högstadiet eller när man går till affären så man inte blir lurad. Eleven 

uttrycker även att kunskap byggs upp stegvis och att det blir svårare ju högre upp man 

kommer.  

Eleven talar om att det finns mål i matematiken och dessa är att kunna matematik ganska bra. 

Det är  viktigt att ta det lugnt i matematik berättar eleven. På frågan om hur eleverna vet att de 

blir bättre i matematik så svarar eleven att det känns som att man blir bättre när man kan talet 

lite mer utantill och inte behöver tänka jättelänge. Eleven berättar också att läraren rättar och 

om det finns fel kan man tänka ett varv till och skriva om. Eleven förtydligar med att säga att 

det är bra att göra fel ibland för man lär sig av felen. Eleven säger även att det är viktigt att 

man tränar mycket så att man blir bra och får ett bra jobb. 

Eleven ber om att få avsluta intervjun. 

 

Intervjupar 2; elev E och J 

Elev E säger att elever lär sig matematik i skolan för att kunna få ett bra jobb och att det även 

är bra att kunna matematik när man går till affären. Eleven förklarar att de ska lära sig 

matematik eftersom man går i skolan för att lära sig och klargör sedan att man lär sig genom 

att räkna och tänka eller så kan man gissa och det blir rätt.  

Eleven uttrycker att man vet att man nått målet för att det finns olika kapitel i matteboken så 

när man är klar med matteboken då har man nått målet. Eleven säger att hen vet att man blir 

bättre i matematik för att man kan upprepa och tänka lite snabbare än innan. Man visar läraren 

vad man kan när man får svara på frågor och när man inte behöver räcka upp handen när 

läraren frågar vilka som behöver hjälp.  

Eleven berättar att läraren tar reda på vad eleverna kan och inte kan genom att gå runt och 

titta. Och tydliggör att det är bra om läraren går runt och tittar för då slipper läraren fråga 

sådant eleverna redan kan. Eleven berättar att man blir bättre i matematik när man får ställa 

frågor och komma på egna tal. Men säger att hen är osäker på hur kamrater är ett stöd, kanske 

att kamrater ber om hjälp och någon i klassen försöker hjälpa dem.  

Eleven förklarar att man känner att man kan matematik när man verkligen vet något, det är 

genom att upprepa och komma ihåg man lär sig. När man gör diagnos får man inte hjälp av 

läraren och då måste man klara av att göra allt själv. 

 

Elev J säger att hen håller med sin kamrat i de flesta frågorna och förklarar inte vidare. 

Eleven säger att målet är matte. Eleven uttrycker att läraren kan ge konkreta tips och tillägger 
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som exempel att man kan räkna med fingrarna. Eleven säger att hen inte har hört ordet 

feedback.  

Eleven förklarar att läraren kan hjälpa eleverna när de inte förstår eftersom läraren har 

kunskap om vad eleverna arbetar med. På frågan om hur man kan lära av kamraterna svarar 

eleven att man inte får tjuvtitta på andra för man kan ha gjort fel och då kan kamraten också 

göra fel. Eleven säger att man känner att man kan matematik när man tänkt på ett tal som 

sedan finns i matematikboken. [När intervjun kommer till sista frågan tittar eleven på mobilen 

som spelar in intervjun och säger att det inte gått så lång tid som hen trott och att det kändes 

som att de varit där dubbla tiden]. 

 

Intervjupar 3; elev A och F 

Elev A säger att hen lär sig matematik i skolan för att man kommer behöva kunna olika 

räknesätt och klargör att det kan behövas för att räkna ut vad olika varor kostar i mataffären. 

Eleven förklarar att om man inte kan matematik får man inte gå i skolan eftersom man inte 

klarar proven; eventuellt att man kan gå om ett år. Eleven klargör att man lär sig allt för att 

komma in i skolan och få ett jobb.  

Eleven berättar att det krävs mycket träning för att kunna tänka ut svaren, när det blir lättare 

att svara på frågor som tidigare varit svåra är det tecken på att man blivit bättre i matematik. 

På frågan om det finns några mål i matematik svarar eleven ja och säger inget mer om det. För 

att visa sin kunskap i matematik ska man arbeta tyst och noggrant samt sträva efter att allt blir 

rätt. Därför är det är viktigt att öva så misstag inte upprepas. Eleven säger att vid prov som 

görs på tid är det även viktigt att inte stressa och att dubbelkolla sina svar.  

Eleven uttrycker att vid de tillfällen läraren går runt i klassrummet och tittar är det ett sätt för 

henne att hålla koll på vad eleverna kan; läraren ser allt som görs och kan därför förtydliga när 

hon ser att en elev gjort fel. Då förklarar läraren för eleven så den får möjlighet att förstå lite 

bättre. Eleven säger att alla måste visa vad de kan, visa att de har lärt sig för det är då läraren 

kan se vad eleverna kan och vad hon lärt dem.  

Eleven berättar att läraren är bra på att förklara så om man vill bli bättre i matematik kan man 

be henne förklara och när man fastnar vid ett problem så ber man om hjälp. När eleven tycker 

att uppgiften är för svår och känner sig väldig osäker så ber hen att läraren förklarar ännu en 

gång fast långsammare och med enklare ord. Eleven klargör att hen inte tycker att läraren 

behöver ge extra läxor för att man ska bli bättre, men gärna en tabell så man kan träna. Ordet 

feedback är inte bekant säger eleven däremot ordet återkoppling som eleven förklarar är när 

man återberättar.  

Eftersom läraren gör markeringar i boken så vet eleven vad som hen ska förbättra, det tal som 

är fel ska bli rätt säger eleven. I klassen finns det alltid några klasskamrater som förstår och 

kan förklara när läraren är upptagen med någon annan som har problem. Kamraterna säger 

inte svaret utan låter en tänka själv uttrycker eleven.  

Klassen har även pararbete, då brukar de få lösa ett tal på whitebord som de ska förklara med 

”mattespråk” och skriva hur de tänker. Eleven uttrycker att det är när hen kan förklara för 

kamrater och när hen kan svara på frågor det känns som att hen kan matematik. Men det kan 

även kännas som att man blir bättre när man skriver alla rätt. Eleven tydliggör att första 
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gången man gör något kan man göra lite fel men sedan tränar man mycket och får alla rätt då 

känner man sig stolt över sig själv och man känner att man blivit bättre.  

Eleven redogör att om man vill visa att man blivit bättre ska man låta hjärnan tänka och låta 

allt flyta på, då kommer man på alla svaren. Eleven säger att läraren kanske märker att 

eleverna i klassen klarar av att jobba mer självständigt eftersom de jobbar tystare jämfört med 

när de var yngre. Eleven vill avsluta med att ge ett tips och det är att man ska tänka på att inte 

säga svaret direkt för då kan det bli fel utan först ska man tänka 20-30 sekunder innan man 

svarar. 

Elev F säger att elever lär sig matematik i skolan för att kunna handla och för det är bra att 

kunna räkna. Målet med matematik berättar eleven är att kunna svara på frågor. Eleven 

förklarar att man blir bättre i matematik när man kan svara på alla frågor, vilket man inte kan 

från början. När man svarar på frågor kan även läraren se att eleverna blir bättre.  

Eleven säger att läraren också kan titta i matematikboken för att se om eleverna gör rätt och 

då kan hon se om de har blivit bättre. Eleven berättar att läraren kan hjälpa elever att bli bättre 

genom att förklara hur man ska göra, ge förslag. Eleven har inte hört ordet feedback tidigare 

säger hen men tycker sig ha hört ordet återkoppling men ger ingen förtydligande om vad det 

är. Eleven säger att hen vad hen ska göra bättre eftersom läraren markerar det i boken, vilka 

tal som är rätt och fel. Eleven uttrycker att läraren skulle kunna ge tips.  

På frågan om hur eleverna lär av sina kamrater svarar eleven att man i klassen brukar få jobba 

i par men eleven tycker inte att hen lär sig något av det och förtydligar att det är eftersom 

kamraten inte kan prata svenska så kamraten kan inte prata om matematiken. Eleven klargör 

att hen tycker att kamrater kan ge stöd i form av uppmuntran eller berätta om man är nära att 

lösa ett tal. Eleven känner att hen kan matematik när hen skriver flera rätta svar och när 

läraren uppmuntrar.  

 

Intervjupar 4; elev B och G 

Elev B inleder med att säga att elever lär sig matematik för att bli bättre på det, så de kan få 

ett bra jobb och även så de kan svara om någon frågar ett mattetal. Eleven säger att det är bra 

att kunna matematik när man jobbar i en affär eller någonstans där man måste räkna pengar. 

Eleven svarar att det finns mål i matematik, målen finns upphängda i klassrummet och där 

står det vilka mål som finns men hen kommer inte ihåg dem. Eleven uttrycker att man kan 

matematik efter att ha övat många gånger och då blir man bättre och bättre. Eleven kan själv 

se att hen blivit bättre eftersom hen nu kan svara på frågor och inte bara säga svaret som innan 

utan även förklara hur hen vet det. Eleven förtydligar med att säga att det är när man kan 

förklara något som man visar sin kunskap.  

Det är viktigt att vara ärlig angående sina kunskaper, speciellt om man inte kan något så 

läraren kan hjälpa en säger eleven. Och fortsätter vidare med att förklara att lärare kan hjälpa 

eleverna att bli bättre eftersom de själva varit elever, så lärarna minns vad som hjälpte dem 

själva att förstå något. Eleven säger att det är bra när läraren frågar om alla förstått för det 

hjälper en att bli bättre, eleven poängterar att det då är viktigt att vara ärlig och säga om man 

inte förstått för det är då läraren kan hjälpa en. Om ett tal är svårt kan en kamrat ge stöd utan 

att säga svaret utan istället hjälpa genom att räkna med fingrarna.  
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Elev G säger att elever ska lära sig matematik eftersom det behövs ifall de ska arbeta i en 

affär eller om man vill handla och betala. Eleven berättar att läraren brukar gå igenom målen i 

matematik och ibland när de arbetat med något kan läraren fråga om vilka målen var. Eleven 

förklarar att målen handlar om att kunna räkna.  

Eleven säger att man kan se att man blir bättre i matematik när man vet om kassörskan i 

affären försöker lura en. Eleven uttrycker att man visar sin kunskap genom att svara på frågor. 

Läraren tar reda på vad eleverna kan genom att se vad de skrivit och då ger läraren tips om 

hur eleven ska göra. Hen säger att det är viktigt att fråga när man inte kan för det är så man lär 

sig.  

På frågan om hur elever lär matematik av klasskamrater svarar eleven att man inte får tjuvtitta 

på kamrater när det är prov för det kan det bli fel. På frågan om hur lärare kan hjälpa eleven 

att förstå säger eleven att läraren kan det eftersom läraren själv gått i skolan som barn så nu 

vet läraren hur hon ska göra för att hjälpa elever. Om något är svårt kan man be läraren 

repetera, då kan läraren hämta konkret material och visa, då kan det bli lättare att förstå.  

Eleven säger att det är bra att vara modig och våga fråga när man inte förstår, annars kan man 

inte lära sig något. Eleven förklarar att när man ska hjälpa en kamrat så ska man inte ge svaret 

men förtydliga med ett liknande exempel. Eleven uttrycker att det känns som att man kan 

matematik när man svarar alla rätt på till exempel ett prov.  

 

Intervjupar 5, elev D och I 

Elev D säger att elever lär sig matematik för att utveckla alla sina ”räknesinnen” eleven 

förklarar vidare att i skolan ska man lära sig olika räknesätt och dessa övar man i klassen. Det 

är bra att kunna matematik så man inte riskerar att bli lurad när man i framtiden hanterar 

pengar i en butik säger eleven. Målet med matematik är enligt eleven att kunna räkna och då 

kunna räkna de svåraste delarna.  

Eleven uttrycker att hen vet att hen blivit bättre i matematik eftersom man lär sig av sina 

misstag, eleven förtydligar att då lär man sig mer om hur man ska göra rätt, då vet man att 

man blivit bättre. Eleven nämner även att samarbete med läraren gör så man blir bättre, när 

läraren visar var felet är. På frågan om hur eleverna visar för läraren att de kan matematik 

svarar eleven att de kan visa vad de kan i matematik genom att öva på uppgifter och visa 

läraren svaren.  

Eleven förklarar att när man övar hemma kan föräldrarna vara stöd, de kan markera alla tal 

som är rätt och alla som är fel, och om man kan visa för läraren att alla svar är rätt bevisar 

man att man kan mer. Eleven säger att när man tränar hemma så är det för att lära sig mer om 

det som var fel. På frågan hur läraren kan göra för att hjälpa dem blir bättre svarar eleven att 

läraren kan förklarar på tavlan när det är fler som gör samma misstag och då kan läraren även 

förklara flera gånger fast med olika ord.  

Eleven säger att hen inte har hört ordet feedback. Ordet återkoppling säger eleven är när man 

läser en bok och hittar en koppling till en annan bok. På frågan hur läraren gör för att hjälpa 

dem förstå svarar eleven att läraren går igenom talet tillsammans och ger råd om var man ska 

titta och hur man ska tänka till exempel genom att säga att något fattas.  
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Eleven berättar att det känns att man kan matematik när man tränar och övar, och när läraren 

och kamrater hjälper. Eleven förklarar att det känns i kroppen när man börjar förstå något och 

inser att man inte behöver öva mer för att man kan det, men det är ändå bra att få läxor för att 

bli bättre. Läraren brukar även uppmuntra och ge eleverna självförtroende säger eleven. 

 

Elev I säger att elever lär sig matematik i skolan för att kunna räkna. Det är bra att kunna om 

man jobbar i butik, om man inte kan räkna kan man bli lurad. Eleven berättar att klassen har 

börjat arbeta med bråk och förtydligar att bråk är på mattespråk, då fick de se en film om det 

och även göra en tredjedel i papper, det är bra att kunna bråk för då vet man hur man ska dela.  

Eleven säger att det finns mål men specificerar inte vilka. På frågan om hur eleverna vet att de 

blir bättre i matematik svarar eleven att hen kan se att hen blivit bättre i matematik för att de 

har haft prov och där såg hen det. Eleven säger att man kanske kan visa läraren hur mycket 

man kan när man fått träna hemma innan, då vet man också själv hur mycket man tränat. 

Eleven förklarar att läraren ger läxor så att eleverna ska lära sig så mycket de kan.  

Eleverna ska lära sig olika sätt att räkna så läraren brukar visa olika uträkningar på tavlan och 

då blir det lättare att förstå säger eleven. Ibland behövs det fler förklaringar, det är svårt att 

förstå hur man ska göra när läraren bara förklarat en gång säger eleven. Hen säger att ordet 

feedback inte är bekant och inte heller ordet återkoppling. Eleven berättar att man kanske 

känner att man kan något när det är lätt och om man känner igen det, om man kanske fått det i 

läxa tidigare. 
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Analys av empiri 

I detta avsnitt besvaras forskningsfrågorna i tur och ordning.  

Forskningsfråga 1: Hur speglas de didaktiska frågorna varför, när, vad 

och hur i elevers tal om sitt lärande i matematik? 

Nedan beskrivs hur de didaktiska frågorna varför, när, vad och hur återges i elevernas tal i 

relation till de teoretiska aspekterna. Först beskrivs dem i relation till interaktion sedan 

beskrivs dem i relation till medierande redskap därefter i relation till kontext och slutligen i 

relation till utvecklingszon. 

 
Varför, när, vad och hur i relation till interaktion 

Det som kan tydas i elevernas tal kring varför de lär sig matematik är att det handlar om en 

framtida interaktion där de kan behöva kunskaperna. De säger att de kan bli lurade av någon 

om de själva inte kan matematik.  

Intervjuare ”mmm.. När är det bra att kunna matematik?” 

I ”…jag tänker om vi skulle jobba i butik då någon kan lura oss.. och om vi inte kan räkna 

då om vi inte skulle kunna räkna då skulle allt bli fel.” 

H ”och så man kan plussa ihop om man har kvitton så inte affären tjuvar pengar av nån.” 

C ”aa eller lurar då kan man tänka själv på matematik.” 

G ”eller om man vill köpa någonting och man ger pengar till den och sen den som jobbar 

han säger att nej du behöver fem till och man måste veta om han ljuger eller inte.” 

 

Eleverna talar om att de lär sig när läraren visar, räknar med dem eller förklarar. De talar även 

om att de lär när de gör misstag eller arbetar tillsammans med en kamrat. En elev säger att hen 

inte lär sig något av en kamrat som inte kan språket, detta kan tydas som att språkliga resurser 

kan vara viktiga i interaktionen. 

Intervjuare ”och hur vet du att du har blivit bättre när hon har rättat?” 

C ”Då vet jag liksom att fröken kan ju bättre än mig, hon kan visa mig och då tänker jag ok 

då är det här bra, eller om jag gör fel då säger jag nu måste jag träna, då lär jag mig och då 

kan jag göra bättre då känner jag att jag gjort bra.” 

D ”för att om man… jag tänker så här och om jag gör ett misstag då lär jag mig mer ju om 

hur jag ska göra rätt, när vi gör fel ibland då brukar våra lärare säga att vi ska göra ett försök 

igen och de försöker visa oss var vi har gjort fel.”  

Intervjuare ”mhm vad tycker du är bra när du jobbar med klasskamrater, vad är det du lär 

dig då…eller hur?” 

F ”Inget…för att den bredvid… som jag sitter kan inte mycket svenska så hon kan pratar 

nästan inget om matten.” 
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Elevernas tal tyder på att vad de lär sig är sådant de inte kan och även där är 

interaktionen med läraren viktig men även kamrater och föräldrar nämns. 

Intervjuare ”mhm? Varför är det viktigt att träna hemma också?” 

D ”om man tränar hemma… det är så här att när vi får läxor det är ju att vi ska lära oss mer 

om det vi har gjort fel och om vi har gjort fel på läxan då säger läraren ingenting att det är 

jättefel, allt är jättefel nu får du gå och göra om det här, egentligen så säger hon bara att 

försök att göra så här nästa gång. Och hon förklarar alltid på matten när vi ska ha matte hur 

vi ska göra hon förklarar hela tiden olika sätt som man kan räkna. Min pappa brukar också 

hjälpa mig med läxan när jag ska göra… när det är matte.” 

Hur eleverna återger att de lär sig speglar att frågor anses vara viktiga, då gäller det både 

lärarens frågor till dem men även deras egna frågor till lärare och kamrater. 

G ”om vi säger att jag har ett papper och det är treans tabell och sen det fanns tre gånger tre 

och vi vet inte.. alltså vi måste fråga så att vi lär oss.. och då kan vi se om vi kan.” 

 

Varför, när, vad och hur i relation till medierande redskap 

I relation till det teoretiska begreppet medierande redskap går det att finna många uttryck för 

hur eleverna tänker kring varför de lär sig matematik. I elevernas tal går det att identifiera 

språkliga, intellektuella och fysiska redskap. De tolkar att matematiken har egna ord och att 

det går att använda olika fysiska redskap för att lära och uttrycka matematik. Men kunskapen 

kan även användas som ett intellektuellt redskap för att kunna utföra beräkningar. 

D ”mm ja delat har vi lärt oss.” 

I ”mm aa idag. Det är bråk. Det heter bråk i själva matteämnet. Man kallar det för bråk. Vi 

tittade på en film och vi gjorde så här en tredjedel, ett helt papper och ett delat med två.”  

A ”men vet du en grej vi gör så här alltid när vi har nått tal eller nått och våran fröken ger 

oss ett tal och vi säger två och två, och sen vi får whitboards eller blackboards att skriva 

med och sen vi ska förklara på mattespråk och skriva hur vi tänker 5 gånger 2 vi gör en hög 

med fem i varje och sen där nere vi ska skriva svaret hur vi har tänkt.” 

I ”och vi hade nu i trean.. vi hade som ett litet prov med minus och plus, och på kanske fem 

minuter, och sen vi fick göra det.. vi hade den  som läxa på riktigt men vi fick göra den i 

skolan så vi fick lära oss lite bättre.” 

C ”vi ska lära oss plus, hur man kan plussa ihop och minus och ta bort ifall vi ska ta bort 

pengar och dela på hälften liksom och.. och  räkna dubbelt så mycket.” 

Eleverna anser att de lär när de använder fysiska redskap men även när de förstår vad läraren 

förklarar. 

C ”hon kan hjälpa mig att räkna med mig, hon kan hjälpa mig att ha såna små kulor och sen 

kan hon hjälpa mig också att tänka, att jag ska tänka på det där talet och sen så tänker jag 

och sen så blir det svaret.” 

A ”aaa men ibland tänker jag att jag inte förstår.. fast jag tror att jag förstår… men sen 

förstår jag inte.. så att jag vill ha en till gång så här att man inte ska förklara för snabbt så 

förklara så barnen förstår inte ett sätt på några språk några ord som vi inte förstår ibland 
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använder ju vuxna sånadär ord på matematik som man inte förstår och sen det är bättre att 

man använder såna ord så att vi fattar.” 

Vad de ska lära sig i matematik tolkas vara olika räknesätt.  

Intervjuare ”Vad är det ni ska lära er i matematik här i skolan?” 

D ”vi ska lära oss multiplikation, addition och subtraktion alla de där har vi övat på i klassen 

och precis nu är vi på multiplikation men vi har bara jobbat med tre tabellen och två tabellen 

och en tabellen.” 

I ”mmm för att vi ska lära oss på olika sätt hur man kan räkna. Till exempel om det är 48 

minus 8 då den där 8 man avrundar till 10.” 

Hur de lär sig tolkas vara genom att göra fel ibland, men även genom repetition så de 

befäster kunskaperna. 

H ”och det är bra att man gör fel ibland i matematik för att man lär sig av felen.” 

C ”aa.” 

Intervjuare ”hur menar ni då?” 

C ”då ifall man skriver fel då, då går man tillbaks och tänker om igen och kanske man lär 

sig på andra gången.” 

Intervjuare ”mhm och hur vet du att du kan det alltså att wow nu kan jag verkligen det här” 

E ”genom att jag upprepar och kommer ihåg det.” 

 

Varför, när, vad och hur i relation till kontext 

Den kontext som tas upp i relation till varför eleverna lär är: skolan, arbete och affär. 

Elevernas tal pekar på att lärandet i skolan handlar om att lära sig för att klara av uppgifter, 

läxor och prov. Lärandet leder sedan till ett jobb.  

Intervjuare ”Varför lär ni er matematik i skolan?” 

C ”för att när vi blir större ifall vi går till affären och det blir jättemycket.. vi ska veta om vi 

ska plussa ihop hur mycket det kostar.. och att vi ska kunna matte när vi typ läser nått svårt 

med matematik och då kunna tänka ut det. 

H ”och nu vi ska träna på matematik för att när vi blir stora och vi går i högstadiet, så vi 

kommer kunna matematiken för då kommer det bli svårare och svårare för varje steg vi tar.” 

H ”för att vi lär oss det här för att kunna komma in i skolan för att komma in och få ett jobb 

också.” 

När, vad och hur eleverna lär i olika kontexter går in i varandra. Det som går att utläsa är att 

det handlar om läxor i hemmet för att öva olika tal, men de nämner även att de övar i 

klassrummet.  

D ”vi ska lära oss multiplikation, addition och subtraktion alla de där har vi övat på i klassen 

och precis nu är vi på multiplikation men vi har bara jobbat med tre tabellen och två tabellen 

och en tabellen.” 
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D ”om man tränar hemma, det är så här att när vi får läxor det är ju att vi ska lära oss mer 

om det vi har gjort fel.” 

C ”mm dom jag ska träna på och dom brukar läraren ge oss… massa pappersläxor, läxor, 

matematik, och då liksom så får jag hjälp av föräldrar och stora människor.” 

 

Varför, när, vad och hur i relation till utvecklingszon 

Eleverna synliggör att varför de lär med någon annan antas vara att den andra personen har 

mer kunskap. Vad de lär sig är att lösa tal som hen inte kan lösa själv. Eleven lär med en mer 

kunnig person framförallt när hen själv fastnat med ett tal.  

Intervjuare ”Hur gör läraren för att du ska känna så där att du kan?” 

C ”ehmm  hon berättar till mig olika saker hur jag ska göra då visar hon mig och då blir det 

lättare och då blir jag glad för då kan hon visa mig det här svåra hur det kommer bli och då 

blir det bättre.” 

Intervjuare ”hur lär ni er matematik av klasskamrater då?” 

A ”aa hos oss är det så här att några vänner.. alltid när någon har problem och läraren är 

upptagen eller nått så brukar alltid våra vänner komma, alltså de som förstår mest, komma 

och sen förklarar, alltså de säger inte svaren de bara förklarar för oss och sen låter oss tänka, 

de låter oss inte så här att vi säger till dem ge oss svaret, de säger nej först du måste tänka 

själv vi förklarar hur du ska göra sen ser vi om du har gjort rätt eller fel.” 

 

Eleverna talar även om att de lär när de förklarar till en kamrat som behöver hjälp. 

C ”om jag behöver hjälp med nått tal då kommer det en klasskamrat som kanske kan bättre 

än mig och hon hjälper mig med händerna liksom hon tar upp kanske tio och så kan hon lära 

mig och då blir hon också bättre och jag blir också bättre.” 

Intervjuare ”så du kan.. du lär dig av dina kompisar när du ber om hjälp?” 

C ”mm eller om de ser att jag har svårt att räkna då kan de komma fram” 

Intervjuare ”då kan de komma fram?” 

C ”och då visar de mig och då tar de med egna matteböcker ifall de har svåra saker också då 

brukar jag också gå fram och då lär jag mig saker också när jag lär någon annan det där 

svåra talet” 

Intervjuare ”hur lär du dig då, du kunde det redan, men vad är det du lärde dig av att 

förklara till någon då?” 

C ”kanske att jag inte kan det här talet så jätte jätte bra och då står jag bredvid henne och då 

räknar jag ut också och hon med och då kan jag också lära mig där här riktiga talet och hon 

med. Jag visar henne men jag lär mig också detta talet fast jag inte kan det, jag lär mig det 

ändå.” 

Hur de lär tillsammans med en mer kunnig person är genom att den kan konkretisera så att det 

blir lättare att förstå det svåra. 

Intervjuare ”Hur kan läraren hjälpa dig att bli bättre i matematik?” 
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C ”hon [läraren] kan hjälpa mig att räkna med mig, hon kan hjälpa mig att ha såna små 

kulor och sen kan hon hjälpa mig också att tänka… att jag ska tänka på det där talet och sen 

så tänker jag och sen så blir det svaret.” 

Intervjuare ”men hur kan man hjälpa varandra som kompisar då?” 

G ”man kan inte säga svaret till dem.. man ska säga.. om vi har.. säg att man har fem plus 

två, vännen vet men han vill inte säga att det blir sju, fast han säger om jag har fem äpplen 

och du har två äpplen, om vi lägger ihop… det blir sju.” 
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Forskningsfråga 2: Vilka strategier gällande bedömning kommer till 

uttryck i elevernas tal? 

Nedan beskrivs vilka strategier gällande bedömning som kommer till uttryck i elevernas tal i 

relation till de teoretiska aspekterna. Först beskrivs dem i relation till interaktion sedan 

beskrivs dem i relation till medierande redskap därefter i relation till kontext och slutligen i 

relation till utvecklingszon. 

 

Empirin visar att när eleverna talar om sitt lärande ger det även uttryck för tankar om varför, 

var, vad, hur men även vem som bedömer. 

 

Strategier i relation till interaktion 

De interaktioner som nämns och kan relateras till bedömning är i första hand den med läraren 

som bedömare men även föräldrar nämns. De strategier de talar om pekar på att de fokuserar 

på återkoppling på uppgiften. 

  

C ”plus att fröken rättar och ger fel i matteboken då vet vi aha då har vi blivit bättre på det 

här talet” 

Intervjuare ”och hur vet du att du har blivit bättre när hon har rättat?” 

C ”då vet jag att fröken kan ju bättre än mig hon kan visa mig och då tänker jag ok då är det 

här bra eller om jag gör fel då säger jag nu måste jag träna då lär jag mig och då kan jag 

göra bättre då känner jag att jag gjort bra.” 

Intervjuare  ”Hur visar ni för läraren vad ni kan i matematik?” 

D ” Jag måste tänka lite…. Jag tror nog att det kanske är för att vi har övat hemma och sen 

kanske vi har ett papper eller någonting och visar läraren vilka svar men det som är mest 

smartast är att man frågar sin mamma eller pappa har jag gjort rätt på de här frågarna? om 

hon eller han markerar, markerar alla som är rätt och alla som är fel och då om alla är rätt då 

man bevisar ju för läraren att man kan mer om multiplikation och addition och subtraktion 

och allting.”  

 

Strategier i relation till medierande redskap 

De medierande redskapen visar att eleverna har många olika föreställningar om vad som 

bedöms utöver om svaren är rätt eller fel som många elever delger. Några tycks tolka att det 

är minnet eller snabba svar som bedöms. Andra tolkar att det handlar om att kunna förklara 

hur man kommer fram till sitt svar. Strategierna de talar om förutom återkoppling på produkt 

är att de bör ge belägg för vad de kan samt att de ska äga sitt eget lärande.  

Intervjuare ” mm och hur kan du se att du har blivit bättre?” 

”kanske därför att om man frågar… om jag säger ett tal då är det klart och sen när man 

frågar vad talet är så vet jag det… om man sen… om man frågar hur vet du att det blir det?  

då jag kan förklara hur jag vet det.” 

Intervjuare ”Hur vet ni att ni har blivit bättre i matematik?” 

H ”för att det känns så.. att jag har blivit bättre för att jag kan talen lite bättre utantill, att jag 

behöver inte tänka jättelänge.” 
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Strategier i relation till kontext 

Elevernas tal ger anvisningar om att det finns en föreställning om att kunskap i skolkontexten 

visas och bedöms genom uppgifter, prov och läxor. De andra kontexter som nämns är affär 

och jobb; i dessa kontexter kommer kunskaperna bedömas igen och sättas på prov. De 

strategier de belyser är att de ska ge belägg för sin kunskap, att de måste visa att de kan räkna. 
 

Intervjuare: När är det bra att kunna matematik? 

B ”jag tror därför när man jobbar i en affär eller någonstans man måste räkna pengar hur 

mycket man ska få… därför man kan inte ge så mycket pengar som helst man måste titta hur 

mycket det kostar och hur mycket.. och hur mycket vi ska få.” 

 

Strategier i relation till utvecklingszon 

Den utvecklingszon som eleverna talar mest om är när de arbetar med en mer kunnig person. 

Eleverna ser läraren som en mer kunnig person som kan bedöma vad som är fel och vad för 

hjälp de behöver för att göra rätt. Men även mer kunniga kamrater nämns. De talar om 

strategier som kan förknippas med återkoppling på process och självreglering då de ser att 

lärande är ett arbete i utveckling. 

 

Intervjuare ”När känner ni att ni kan matematik?” 

D ”ja det känns faktiskt så här att jag kan matematik när jag tränar och övar och när läraren 

brukar hjälpa mig och när kamrater hjälper mig och så där.” 

Intervjuare ” Hur vet du då att du kan matematik?” 

D ”det känns man känner det i sig själv att nu börjar jag faktiskt förstå nu tror jag faktiskt att 

jag kan det här så jag behöver inte öva mer men man kan ju ändå få matteläxa för att 

uppgradera ändå.” 

 
 



33 

 

Forskningsfråga 3: Vilka komponenter i elevernas tal relaterar till den 

formativa bedömningens pedagogiska funktion och effekter? 

Nedan beskrivs vilka komponenter i elevernas tal som relaterar till den formativa 

bedömningens pedagogiska funktion och effekter. Strategierna återges var för sig och 

inledningsvis ges en kort beskrivning av den pedagogiska funktionen och effekterna av 

strategin. Därefter delges komponenterna i elevernas tal och relationen belyses. 

 

Nyckelstrategi 1: Klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för 

lärandemål och kriterier för framsteg 

Den pedagogiska funktionen och effekten av denna strategi är att eleven genom aktiviteter 

och konkreta exempel utvecklar förståelse för vad mål och kriterier betyder. 

Elevernas tal uttrycker förståelsen av att interaktion där repetition kan krävas och medierande 

redskap behövs för att förstå sådant som de tycker är svårt. 

 
C ”då ifall man skriver fel då, då går man tillbaks och tänker om igen och kanske man lär sig på 

andra gången.” 

 

H ”eller kanske om man tycker att man är nöjd med det och så man går till fröken och fröken kan 

göra det rätt eller fel och det man har sagt fel man kan tänka och tänka och skriva om.” 

 

A ”aaa men ibland tänker jag att jag inte förstår.. fast jag tror att jag förstår… men sen förstår jag 

inte.. så att jag vill ha en till gång så här att man inte ska förklara för snabbt så förklara så barnen 

förstår inte ett sätt på några språk några ord som vi inte förstår ibland använder ju vuxna sånadär 

ord på matematik som man inte förstår och sen det är bättre att man använder såna ord så att vi 

fattar.” 

 

Nyckelstrategi 2: Ta fram belägg för elevernas prestationer 

Den pedagogiska funktionen och effekten av denna strategi är att eleven delger information 

om sitt kunnande så att läraren kan anpassa undervisningen efter dennes behov. På så sätt har 

eleven möjlighet att bli hjälpt i sin kunskapsutveckling. 

Eleverna talar om att de delger information om sitt kunnande genom interaktionen med 

kamrater och stöd av medierande redskap. De talar även om anpassningar de ser göras. 

A ”[…] vi säger två och två och sen vi får whitboards eller blackboards att skriva med och sen vi 

ska förklara på mattespråk och skriva hur vi tänker 5 gånger 2 vi gör en hög med fem i varje och 

sen där nere vi ska skriva svaret hur vi har tänkt.” 

 

C ”sen så gör hon lite mer lättare istället för såna här [pekar på tal i sin bok] och då kan jag räkna 

ut det med mina händer eller så kan jag räkna ut det med små kulor.” 

 

Eleverna talar även om att de behöver ge läraren information så de kan få stöd i det egna 

lärandet.  

Intervjuare ”mhm och hur visar du att du kan matematik?” 

B ”jag visar hur jag kan förklara och det.. så dom vet att jag kan och jag måste vara ärlig om 

jag inte kan eller inte så de kan hjälpa mig.” 
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Nyckelstrategi 3: Ge feedback som för lärande framåt 

Den pedagogiska funktionen och effekten av denna strategi är att eleven ska förstå att lärande 

är ett arbete i utveckling, att det är en process. På så sätt får eleven stöd till en mer effektiv 

lärande. Eleverna ger många exempel på medierande redskap i sitt tal då de ger exempel på 

att de förstår/tolkat att matematik kräver träning. Deras tal uttrycker även en förståelse om att 

det handlar om att de får en ökad kunskap ju mer de tränar.   

A ”när man så dära skriver rätt då det känns att du har blivit bättre på matematik första 

gången man kör sådär matematik man får typ en två fel men sen nästa gång när du har tränat 

mycket så får du inga fel så känner du dig jättestolt över dig själv och känner att du har 

blivit mycket, mycket bättre på matematik.” 

B ”därför att vi kan…för om vi har tränat det många gånger.. hela året.. många år då kanske 

vi blir bättre och bättre så vi vet att vi blir bra.” 

H: ”och nu vi ska träna på matematik för att när vi blir stora och vi går i högstadiet och så, 

så vi kommer kunna matematiken för då kommer det bli svårare och svårare för varje steg vi 

tar.” 

H ”för att vi ska kunna matte för att vi ska börja med små steg och sen komma till högre och 

högre steg.” 

D ”det känns, man känner det i sig själv att nu börjar jag faktiskt förstå nu tror jag faktiskt 

att jag kan det här så jag behöver inte öva mer. Men man kan ju ändå få matteläxa för att 

uppgradera ändå.” 

 

Nyckelstrategi 4: Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra 

Den pedagogiska funktionen och effekten av denna strategi är att eleverna ska lära genom 

aktiviteter med andra, detta medför en väl synlig ökning av kunskap hos eleverna.  

Eleverna uttrycker i sitt tal att de använder sig av interaktion och språkliga medierande 

resurser för att lära tillsammans med kamrater. Kontexten de talar om är en klassrumsmiljö 

som är utformat på så sätt att de kan röra sig fritt i rummet. På så sätt kan de aktivt söka hjälp 

men även hjälpa andra. 

A ”aa hos oss är det…att några vänner.. alltid när någon har problem och läraren är 

upptagen eller nått så brukar alltid våra vänner komma alltså de som förstår mest och sen 

förklarar alltså de säger inte svaren de  bara förklarar för oss och sen låter oss tänka de låter 

oss inte… att vi säger till dem ge oss svaret, de säger nej först du måste tänka själv vi 

förklarar hur du ska göra sen vad heter sen ser vi om du har gjort rätt eller fel.” 

A ”aa men ibland när man har fel när läraren är upptagen kan man ibland fråga sina vänner 

och sen hjälper de till.” 

C ”om jag behöver hjälp med nått tal då kommer det en klasskamrat som kanske kan bättre 

än mig och hon hjälper mig med händerna hon tar upp kanske tio och så kan hon lära mig 

och då blir hon också bättre och jag blir också bättre.” 

Intervjuare ”men hur vet din kompis att du behöver hjälp?” 
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C ”för jag säger åt henne att jag har fått lite problem då kan hon då hjälper hon mig med 

fingrarna eller så räknar med mig.” 

 

Nyckelstrategi 5: Aktivera elever till att äga sitt eget lärande 

Den pedagogiska funktionen och effekten av denna strategi är att eleven ska lära sig att 

bedöma kvalitet och sedan utnyttja informationen för att förbättra sina prestationer.  

I elevernas tal går det att se uttryck för att de utnyttjar information för att förbättra sina 

prestationer, det sker genom interaktion och medierande redskap. 

D ”för att om man… jag tänker så här och om jag gör ett misstag då lär jag mig mer ju om 

hur jag ska göra rätt när vi gör fel ibland då brukar våra lärare säga att vi ska göra ett försök 

igen och de försöker visa oss var vi har gjort fel.”  

D ”Vår lärare brukar bara kolla och hon förklarar för oss.. om vi säger så här jag tror att det 

är någonting som fattas eller det är någonting som borde ändras här så kollar vi noga och när 

vi kollar på det.. vi räknar ihop om det är matte eller om det är svenska eller någonting sånt, 

vi räknar ihop och vi ser att ja det här jag gjorde var fel eller det jag skrev var inte samma 

sak som det där eller någonting sånt.” 

Intervjuare ”Vad händer om du inte kommer på vad som är felet då?” 

D ”Om man inte kommer på då kommer hon att förklara lite mer och visa oss lite om det 

som är fel.” 
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Kapitel 5 Diskussion 

Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur yngre elever talar om sitt lärande i matematik 

och därmed försöka förstå hur deras erfarenheter av formativ bedömning konstrueras. Genom 

att beskriva och analysera elevernas tal om och i så fall hur formativa nyckelstrategier 

kommer till uttryck i deras tal. Nedan beskrivs de slutsatser som dras utifrån empirin, tidigare 

forskning samt läroplanen för grundskolan. 

Nyckelstrategi 1: Klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för 

lärandemål och kriterier för framsteg 

Resultat i denna studie synliggör att eleverna anger interaktion med läraren som viktig del för 

deras förståelse och kunskapsinhämtning. Men även repetition av det som är svårt, det vill 

säga det eleverna uttrycker att de ”räknat fel” ges betydelse. Även medierande redskap 

framstår som viktiga i elevernas tal, framförallt de språkliga resurserna då de uttrycker att de 

behöver förstå ”mattespråk”. De åskådliggör en önskan om tydlighet i förklaringar för att ha 

möjlighet att förstå vad de ska göra. Eleverna talar även om att lära i interaktion med en mer 

kunnig person eftersom den kan konkretisera det som är svårt. De uppfattar aspekter av målet 

med undervisningen i matematik och visar det genom att göra kopplingar till medierande 

redskap som olika räknesätt och användning i andra kontexter som exempelvis affären. Detta 

kan tolkas som att eleverna erfar denna nyckelstrategi.  

Elevernas tal synliggör även att flera har en föreställning om att målet är att räkna snabbt och 

rätt, men det finns elever som talar om att målet är att förstå vad det är man gör så att man kan 

förklara hur man tänkt. Detta kan tyda på att eleverna behöver möta matematiken som finns i 

andra kontexter än matematikundervisningen; de kanske behöver synliggöra matematiken 

som finns i andra ämnen för att utvidga sin förståelse? Eleverna i denna studie talar inte om 

att använda matematiken inom olika ämnesområden, vilket undervisningen också ska 

utveckla, men det kan bero på att de inte fick den frågan. 

I läroplanens syfte för grundskolan står det att ”undervisningen i ämnet matematik ska 

utveckla elevernas kunskap om matematik och dess användning i vardagen och inom olika 

ämnesområden” (Skolverket, 2011a). På så sätt kan deras uppfattning av mål i 

matematikundervisningen utvidgas med fler förmågor och fler områden i vardagen.  

Gipps (1999) talar om vikten av att skapa möjligheter för lärande, diskutera och synliggöra 

bedömningskriterier i kontexten de utövas så eleverna slipper utveckla negativa 

lärandestrategier. Eleverna i denna studie uttrycker att de ska kunna matematik för att inte bli 

lurade i affären, detta kan ses som en indikation om hur viktigt det är att eleverna får möta 

matematik i fler kontexter så de får tillgång till fler tolkningar och tankemönster, dvs 

medierande resurser. 
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Nyckelstrategi 2. Ta fram belägg för elevernas prestationer 

Resultat i denna studie synliggör att eleverna anger interaktion och medierande redskap som 

viktiga för att de ska kunna visa vad de kan. De nämner att det är viktigt att de säger till när de 

inte förstår så läraren har möjlighet att hjälpa dem, men även att de måste våga fråga för att 

lära. Resultaten visar att de har en förståelse för att de lär sig sådant de inte kan och att läraren 

kan anpassa uppgifterna så att de blir lagom svåra. Elevernas egna indikationer tyder på att 

läraren utifrån observationer anpassar kommande läxor och lektionsuppgifter. 

De uttrycker också att de lär när de använder fysiska redskap så som kulor, whitboards  m.m. 

och att dessa redskap kan visa läraren om de har förstått. Detta tyder på att eleverna uppfattar 

aspekter av denna nyckelstrategi. Men de tolkar även att läraren vill se om de svarar rätt eller 

fel. De anser vidare att de ger belägg för prestationer när de svarar snabbt, svarar rätt och 

tränar hemma. Detta kan vara en anvisning om att deras föreställningsvärld behöver 

synliggöras mer. 

Resultatet från denna studie stödjer resultat från tidigare forskning på så sätt att eleverna 

uppfattar att läraren ser bevis för deras prestationer i klassrummet och vid rättning av 

uppgifter/läxor. I likhet med Greens (2014) studie som visar att eleverna upplever att de ger 

belägg för sina prestationer genom prov. Resultatet skiljer sig något från Gamlem och Smiths 

(2013) där eleverna även nämner att de ger läraren skriftliga reflektioner kring vad de lär sig 

och att de på så sätt möjliggör för läraren att se deras prestationer. 

Eleverna i denna studie visar en medvetenhet om att deras aktivitet och interaktion med lärare 

och kamrater är en viktig faktor i deras lärande. De anser att de lär när de får arbeta med 

läraren/kamraten som kan visa och förklara, och de säger även att de lär sig när de gör 

misstag.  

Skolverket (2014) framhäver att lärare enbart kan bedöma den kunskap som visats, därför är 

elevens aktiva deltagande viktigt. Läraren ska planera situationer, ställa frågor och föra 

samtal, där eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper och eleverna måste vara medvetna 

om att de måste visa kunskaperna för att dessa ska kunna bedömas (2014).  

 

Nyckelstrategi 3: Ge feedback som för lärande framåt  

Resultat i denna studie synliggör att eleverna ger uttryck för medierande redskap då de ger 

exempel på att de förstår/tolkar att matematik kräver träning. Deras tal synliggör även 

förståelse för att det handlar om att de får en ökad kunskap ju mer de tränar. När de talar om 

bedömning fokuserar de på återkoppling på uppgiften och då har interaktionen med läraren en 

viktig roll. Eleverna ser läraren som en mer kunnig person som kan bedöma vad som är fel 

och vad för hjälp eleven behöver få för att göra rätt. De talar om strategier som kan förknippas 

med återkoppling på process men även återkoppling för självreglering då de själva söker 

återkopplingen och använder sig av den. De ser även att lärande är ett arbete i utveckling. 

Detta resultat överensstämmer med det i Greens (2014) studie där eleverna uttrycker att 

skriftlig återkoppling som riktar sig på processen beskriver olika kvaliteter de kan utveckla i 

sina felsvar, de uttrycker också erfarenhet av återkoppling som enbart talar om att svaret är 

rätt eller fel.  



38 

 

Det finns en del elever i denna studie som vill ha återkoppling som hjälper dem att förstå hur 

de ska räkna och tänka. Det relaterar till den återkoppling Hattie (2012) tar upp där eleven 

ställer sig frågan ”hur ska jag komma dit?”, ”Vad är nästa steg?”.  

Eleverna i studien uppfattar muntlig och skriftlig återkoppling, exempel på detta är då läraren 

korrigerar fel. De nämner återkoppling på uppgiftsnivån som visar vad som är rätt eller fel 

svar och de nämner även återkoppling på processen som visar dem vilket steg i uträkningar de 

missat. Eleverna uttrycker en önskan om att få stöd i att förstå. Detta sammantaget kan tolkas 

som att de erfar denna nyckelstrategi.  

 

Nyckelstrategi 4. Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra 

Resultat i denna studie synliggör att eleverna ger uttryck för interaktion och språkliga 

medierande resurser när de talar om att de lär av sina kamrater. Dessa kamrater är mer 

kunniga och kan då vara behjälpliga med sådant eleven anser svårt. Men de säger även att de 

lär sig av att förklara för någon annan. De uttrycker att när de hjälper varandra så talar de inte 

om svaret utan använder medierande resurser för att konkretisera så som händerna, lättare ord 

eller bildliga tolkningar. Detta tyder på att eleverna uppfattar aspekter av denna 

nyckelstrategi. 

  

Kontexten de är i stödjer detta då eleverna själva kan söka hjälp från någon i klassrummet, 

men det tycks inte vara inplanerade aktiviteter eftersom de anger att detta sker när läraren är 

upptagen med en elev. Detta är dock inte något jag bekräftade med eleverna och kan mycket 

väl vara ett kontextuellt samförstånd de har i klassrummen. 

 

Denna studie visar att det förekommer att elever lär av varandra, och att det för en del elever 

är betydelsefullt att få arbeta tillsammans med någon annan. Studien visar även att språkliga 

medierande resurser kan vara av vikt vid en sådan interaktion då en elev menar att ett lärande 

utbyte inte sker på grund av bristande språkkunskaper.  

 

Denna studie tar inte upp kamratbedömning men kan hjälpa till att nyansera tidigare forskning 

eftersom den tar upp kamrater som läranderesurser för varandra. Även i Ridderlinds (2013) 

studie uttrycker eleverna att diskussionerna då kamrater redovisar hur de tänker eller hur de 

löser en uppgift är betydelsefulla för det egna lärandet, och även i den studien saknas 

återkopplingen elev till elev. 

 

Tidigare studier visade att eleverna behöver tränas i att ge återkoppling (Gamlem & Smith, 

2013; Green, 2014). I Gamlem och Smiths (2013) studie upplevde eleverna det som särskilt 

svårt att ge återkoppling eftersom de instruerats att enbart ge positiv återkoppling. Eleverna 

anser också att kamratbedömning inte är ärligt (Petersson & Irving, 2007). 

 

Skolverket (2011c) anger att eleverna ska kunna utbyta information med andra om 

matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer. 

Lika viktigt är att eleverna kan lyssna till och ta del av andras beskrivningar, förklaringar och 

argument (Skolverket, 2011c).  
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Nyckelstrategi 5: Aktivera elever till att äga sitt eget lärande 

Resultatet i denna studie synliggör att eleverna ger uttryck för medierande redskap och 

interaktion när de talar om det egna lärande. De säger att de utnyttjar information för att 

förbättra sina prestationer och ställer frågor till mer kunniga för att lära, de ger uttryck för att 

vilja äga sitt lärande. De talar om att de äger sitt lärande dels när de övat och kan svara rätt på 

frågor, dels när de får förklara och samarbeta. Detta tyder på att eleverna uppfattar aspekter av 

denna nyckelstrategi. 

 

Ett av resultaten i min studie pekar på att eleverna anser sig äga sitt lärande när de kan svara 

rätt eller tänka snabbt, vilket visar på att de anser att det är prestationer som bedöms. Detta går 

även att finna i de slutsatser som Green (2014) nämner i sin studie, Green konstaterar att det 

är väsentligt att undervisningen fokuserar på processen och inte på prestationen. Fokus på 

processen kan bidra till att stimulera lärandeorienteringen hos eleven istället för 

prestationsorienteringen.  
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Betydelse 

Det sociokulturella perspektivet fokuserar på befintliga förutsättningar som möjliggör lärande 

(Säljö, 2000; Gipps 1999). Eleverna i min studie ger uttryck för att matematik framförallt 

handlar om att räkna, ett intellektuellt redskap. De talar även om att räkna så de kan arbeta i 

matematikboken, förklara för andra eller använda i vardagen vilket synliggör kommunikativa 

redskap. Detta tyder på att det i undervisningen finns förutsättningar att möjliggöra lärande, 

det är dock svårt att uttala sig om vilka specifika förutsättningar eleverna ges utifrån studiens 

underlag då den behöver kompletteras med djupintervjuer och lektionsobservationer.  

Det finns vissa indikationer på att eleverna inte fullt ut associerar matematikkunskapen de får 

i skolans kontext med den som används i andra kontexter. Detta är en tolkning jag gör utifrån 

att andra kontexter som nämns enbart är affären. Det kan tyda på att skolan behöver 

synliggöra än mer för eleverna vilken ”matematik” som finns i ”vardagen” och andra 

skolämnen för att på så sätt utvidga elevernas förståelse. 

En möjlig tolkning är att de medierar skolan som en institution som bara förser dem med 

ramarna för lärande. I skolan ska de därför ”lära” och ”kunna” men inte använda kunskaper 

vid konkreta situationer, som exempelvis vid interaktion med andra eller vid problemlösning. 

Denna tolkning gör jag utifrån att elevernas tal pekar på en föreställning om att lärande i 

skolan handlar om klara av uppgifter, läxor och prov. 

Gipps (1999) menar att i det sociokulturella perspektivet ses skolan som den institution  i 

samhället som förser med ramarna för lärande, men det är i interaktionen med mer kunniga 

som individen utvecklas. Elevernas svar talar för att de vill lära, och de anger att medierande 

redskap och interaktion är de sätt de lär bäst. Detta går att genomföra genom att ge eleverna 

möjlighet att upptäcka nya föreställningsvärldar, det kan räcka med att upptäcka matematiken 

i andra skolämnen. Läraren kan underlätta denna process genom att välja uppgifter hen anser 

lämpliga för ändamålet.  

När lärande ses som en process som möjliggör djupare förståelse finns det större möjlighet för 

eleven att utveckla kunskap som kan användas i en mängd olika oförutsedda situationer. 

Forskning visar att lärarens föreställningar om bedömning påverkar vilka uppgifter läraren 

väljer och hur de bedöms samt hur situationen och uppgiften tolkas av eleven. Eftersom 

studien inte omfattar analyser av uppgifter eller lektionsobservationer går det ej att uttala sig 

om vad läraren i nuläget väljer för uppgifter. Med anledning av detta bör det vara intressant 

att komplettera med andra typer av studier. 

Jag tolkar att elevernas olika föreställningar bygger på erfarenheter de är med om. Därför tror 

jag att skolan kan påverka vilka föreställningar eleverna får, exempelvis går det att reflektera 

över hur och varför flera studier visar att eleverna tolkar att frågor ska besvaras rätt och 

snabbt. Min mening är att undervisningen går att utforma på ett sådant sätt att den har en 

positiv inverkan på hur eleverna medierar frågor. Det som eftersträvas är att eleverna tolkar 

frågor som en möjlighet till lärande och undviker se det som ett hot mot självkänslan. Genom 

att se undervisningssituationen som elevens lärlingsprocess framstår det som naturligt att 

diskutera bedömningskriterierna med eleverna. Jag anser att eleverna behöver förstå slutmålet 

för att kunna samarbeta. Att dela den makten med eleven ger hen möjlighet att själv se sin 

utveckling (Gipps, 1999). 
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Elever kan utveckla negativa lärandestrategier, detta är dock inget som studien undersökt. 

Studien visar istället indikationer på att flera elever uppfattar framstegskriterier i matematik 

som att svara rätt och snabbt på frågor. De lägger fokus på resultat vilket kan tolkas som att 

eleverna inte har fokus på lärande. Deras uppfattning tycks bygga på medieringar de gör av 

den interaktion som sker i klassrummet. Denna uppfattning kan eventuellt påverkas i annan 

riktning genom att läraren i alla sammanhang fokuserar på processen (Gipps, 1999; Green, 

2014). Elevernas egna indikationer tyder på att då läraren suttit tillsammans med dem och gått 

igenom de fel som uppstått vid en uträkning, genom att fokusera på processen, så har eleverna 

insett att de kan lära sig något av sina misstag. De har antagligen rört sig kring sin närmaste 

utvecklingszon. Vad elevernas föreställningar består av och om det gynnar deras 

lärandestrategier är inget som studien kan påvisa. För att uppnå detta krävs andra typer av 

studier.  

Det sociokulturella perspektivet menar att samhällen bygger på traditionella föreställningar 

som påverkar de uppfattningar som finns kring bedömning. Vad läraren tittar efter är därför 

kulturellt bestämt (Gipps, 1999). Min studie har inte haft som mål att undersöka huruvida 

lärarna använder formativ bedömning även då läroplanerna för grundskolan ger anvisning om 

att formativ bedömning ska utgöra en del av undervisningen. Elevernas svar ger indikationer 

på att de ser aspekter som hör till strategier för formativ bedömning i klassrummet.  

Även då denna studie inte går att generalisera har resultatet väckt tankar och en ny fråga då 

jag tycker mig se ett samband mellan hur eleverna medierar framstegskriterier, belägg för 

prestationer och att äga sitt lärande. Min teori är att om lärare utvidgar elevernas 

föreställningar kring det lärande som hör till skolkontext, så kan elevernas fokus för 

prestationer istället riktas mot lärandeprocessen, då kan lärarna bryta de kontextuella 

aspekterna forskarna talar om. Studien kan dock inte generaliseras på detta sätt då det krävs 

ytterligare studier för att styrka och konfirmera sådana slutsatser.  

Gipps (1999) skriver att om läraren ger återkoppling på processen blir det tydligare för eleven 

att lärande är ett ”arbete i utveckling”. Eleven får då möjlighet till delad makt och ansvar över 

framstegen. Eleverna i min studie talar om att den återkopplingen de önskar sig är den som 

ger dem stöd i att förstå. Vissa elever anser sig få det stödet medan andra beskriver 

återkoppling som bara anger vilka uppgifter de gjort rätt och fel. Gipps (1999) menar att 

läraren behöver förstå elevernas svar i relation till deras förväntningar, antagande och 

tolkningar av klassrumskulturen, arbetsuppgiften och framgångskriterier. Jag kan inte uttala 

mig om elevernas svar i relation till det Gipps talar om men som klasslärare är det något man 

bör ha i åtanke i interaktionen med eleverna. En framtida studie inom detta område bör därför 

inkludera lärarintervjuer eller intervjuer med elever som visar tydlig lärandeorientering och 

prestationsorientering.   

Bedömning utifrån ett sociokulturellt perspektiv yttrar sig genom interaktion och samarbete i 

klassrummet, den är en integrerad del i lärandeprocessen och helt innesluten i 

klassrumskulturen (Gipps, 1999). Utifrån denna studie går det inte att uttala sig om det sker 

någon planerad bedömning genom interaktionen och samarbetet i klassrummet. Elevernas 

svar tyder på att det sker interaktioner i klassrummet som sätter igång en lärandeprocess. 

Några svar visar att vissa elever ser varandra som läranderesurser då de interagerar genom att 

vara stöd eller ge stöd. Interaktionen sker inte på samma sätt då eleverna inte kan tala med 

varandra, exempelvis då en kamrat inte kan svenska. Min uppfattning är att alla elever ska 

inkluderas i klassrummet. Formativ bedömning erkänner elevers och lärares olika sätt att 
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tänka, förstå och vara; olikheterna bidrar till lärande och nya sätt att uppfatta sig själv. Frågan 

är om formativ bedömning kan ses som ett stöd i att skapa goda klassrumskulturer. Det är 

viktigt att förhålla sig till att de bedömningskrav läroplanen ställer kan krocka med 

bedömningsbehov individuella elever har alltså de elever som har svårigheter att förstå det 

nya som introducerats för dem (Gipps, 1999).  
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Reflektion över forskningsprocessen 

En möjlig orsak till att elevperspektiv på formativ bedömning i lägre åldrar inte har 

undersökts är de uppenbara svårigheter intervjuer med yngre elever medför. I syfte att parera 

detta genomförde jag en testintervju som transkriberades. Den var användbar på så sätt att jag 

upptäckte att frågorna var för många och långa. En viktig lärdom är att jag borde ha analyserat 

transkriberingen med syfte att upptäcka givande följdfrågor. Jag kunde ha genomfört fler 

testintervjuer för att träna på att ställa givande följdfrågor till eleverna. Istället förlitade jag 

mig på min erfarenhet av att ställa frågor, jag fick erfara att det inte räckte.  

Jag intervjuade eleverna i par, något jag skulle överväga att göra annorlunda vid en ny studie 

på grund av att intervjuerna i par var svåra att bedriva som en samtalssituation. De blev mer 

som en frågestund och eftersom följdfrågorna inte var lätta att ställa var det svårt att få elever 

som svarade kortfattat att utveckla sina svar. Under intervjun där en elev valde att avbryta kan 

jag se att eleven som var kvar gav längre svar och situationen blev mer likt en 

samtalssituation. Genomförandet visar att jag behöver träning i att hålla intervjuer (Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

Genom att använda strategierna för formativ bedömning som ram för intervjufrågor och hjälp 

att organisera olika delar i arbetet fick jag en tydlig struktur i det empiriska materialet och 

forskningsöversikten. Det blev därigenom lättare att jämföra olika delar med varandra. Det 

teoretiska perspektivets begrepp gav möjlighet att strukturera i intervjuerna. Även 

transkriberingen och bearbetningarna i flera steg underlättade arbetet med beskrivningen och 

analysen. 

Att jag valt att studera lärande och formativ bedömning från ett elevperspektiv är nära kopplat 

till min roll som lärare. Det har varit viktigt för mig att vara objektiv under arbetets gång och 

att inte göra personliga tolkningar utan att verkligen använda analysverktygen för att tolka det 

empiriska materialet. Intentionen har inte varit att komma med några normerande svar utan 

snarare att väcka tankar och bidra till diskussion.  

Det har varit lärorikt att studera lärande relaterat till formativ bedömning ur ett 

elevperspektiv. Jag har fått ny kunskap som kommer vara användbar för mig i klassrummet 

och förhoppningsvis kommer mina elever till del. Arbetet har även väckt en vilja att 

undersöka om de samband jag funnit finns i mitt klassrum. 

Min studie kompletterar tidigare forskning av studier om elevers perspektiv genom att dels 

identifiera hur formativ bedömning kommer till uttryck i yngre elever röster om sitt lärande 

dels i relation till skolämnet matematik. Studien går inte att generalisera men genom att 

identifiera elevernas uppfattningar har indikationer framkommit som kan användas av lärare i 

syfte att utveckla undervisning och lärande i klassrummet. Resultatet kan även utgöra 

underlag till diskussioner om möjligheter och svårigheter med formativ bedömning. Min 

förhoppning är att kunnat bidra till att komplettera den bild som tidigare forskning om 

formativ bedömning ur ett elevperspektiv visar och generara didaktiska diskussioner bland 

lärare.  
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Nya frågor/vidare forskning 

Även då jag anser mig ha besvarat min forskningsfråga är min åsikt att studien väckt 

ytterligare frågor kring yngre elevers perspektiv på formativ bedömning. Mina förslag till 

vidare forskning är därför: 

 En utvidgning av det empiriska materialet med fler elevintervjuer från lågstadieelever 

med syfte att undersöka om det går att styrka och konfirmera resultatet från denna 

studie. 

 Utveckla studien med lektionsobservationer och intervjuer med klasslärare med 

motivet att få en mer heltäckande bild. 

 En studie som analyserar det empiriska materialet ur ett genusperspektiv. 

 Studera det empiriska materialet och jämföra likheter och skillnader mellan olika 

klasser. 

 En mer omfattande kvasiexperimentell interventionsstudie där undervisningen i 

lågstadieklass bedrivs i enlighet med formativ bedömningspraktik. Det skulle vara 

intressant att jämföra uppfattning om formativ bedömning i denna klass mot en 

kontrollgrupps. En sådan studie kan även omfatta en analys om matematiklärandet 

skiljer sig åt mellan klasserna. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

1. Varför lär ni er matematik i skolan? 

2. När det är bra att kunna matematik? 

3. Vad ska ni lära er [i matematik i skolan]? 

4. Finns det några mål i matematik? 

5. Hur vet ni att ni blir bättre [i matematik]? 

6. Hur visar ni för läraren vad ni kan [i matematik]? 

7. Hur gör läraren för att ta reda på vad ni kan [i matematik]? 

8. Hur kan läraren hjälpa er att bli bättre [i matematik]? 

9. Hur berättar läraren för er vad ni gjort bra eller mindre bra, så ni kan bli bättre till 

nästa gång? 

10. Hur lär ni er matematik av klasskamraterna? 

11.  Ge exempel på när ni känner att ni kan matematik? 

12. Hur gör läraren för att ni ska känna att ni klarar av matematikuppgifter själva, utan 

hjälp? 
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Bilaga 2 Inledningstext 
 

Jag vill att ni ska veta att det är frivilligt att vara med och svara på mina frågor så känner ni att 

ni inte vill vara med kan ni när som helst säga det till mig och då stoppar jag intervjun. Jag 

tror att intervjun kommer att ta högst en halvtimme. 

 

Jag ska skriva en text om hur elever tycker och tänker om matematik, därför tänkte jag att det 

bästa är nog att jag frågar några elever direkt istället för att försöka gissa vad elever tänker. 

 

Så jag vill ha er hjälp att förstå hur elever tycker och tänker, det är därför jag vill fråga er 

några frågor. Det går inte att svara fel på mina frågor, för svaren kommer att handla om hur ni 

tänker och tycker. Man kan tycka och tänka olika fast man går i samma klass och man kanske 

kommer på något när man hör någon annan berätta, det viktiga för mig är att få höra vad just 

ni tänker och tycker. Om jag frågar om, nästan så att ni kanske tycker att jag tjatar, är det för 

att jag vill vara riktigt säker på att jag har förstått vad ni menar, det är inte för att jag tycker att 

ni har sagt något konstigt. 

 

Jag kommer att spela in det ni säger för att inte glömma något, men ingen annan på skolan 

kommer att få lyssna, bara jag. Jag kommer att radera efter att jag har lyssnat och skrivit ner 

det ni sagt. När jag skriver kommer jag att tänka på att ingen ska kunna känna igen er i det jag 

skriver så jag kommer inte att använda era namn. 

 

Ska vi köra igång? 
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Bilaga 3 Information till föräldrar 

 
Mitt namn är Laura Caligari och jag är lärare på Xxxxxxxxxxxx. Denna termin skriver jag en 

magisteruppsats i didaktik på Stockholms Universitet. Mitt mål är att studera hur elever i 

årskurs 3 uppfattar lärarens bedömning i matematikundervisningen.  

 

Jag kommer att observera en lektion i den klass som ditt barn går i och intervjua ett antal 

elever. Frågorna till barnen handlar om hur de uppfattar det läraren gör och säger under 

matematiklektionerna. Jag kommer att intervjua två elever åt gången vid tillfällen då 

klassläraren anser att det passar. Intervjuerna kommer att ske anonymt och pågå i ca 30min.  

 

Jag kommer enbart att spela in ljud och sedan skriva ner vad barnen säger. Alla namn och 

personliga kännetecken kommer att utelämnas så att det inte framgår vilken elev som har sagt 

vad.  

 

Det är helt frivilligt för barnen att delta i intervjun. Eleverna kan alltså tacka nej eller avbryta 

intervjun när som helst utan att behöva motivera sitt beslut.  

 

Jag kommer bara att intervjua ert barn om ni som föräldrar godkänner det genom att signera 

detta brev.  Lämna det till klassläraren senast måndagen den 30 november. Har du frågor så 

kontakta mig via e-mail Laura.caligari@stockholm.se 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Laura Caligari 

 

 

 

Jag samtycker till att mitt barn intervjuas enligt ovan. 

 

 

Barnets namn:     ________________________________________________ 

 

 

Förälderns namn:  _______________________________________________ 

 

 

Förälderns namn:  _______________________________________________ 
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