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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att belysa några lärares resonemang och tankar kring elevers 

medverkan som en del i formativ bedömning i matematikundervisningen. Studien har 

genomförts som en deltagande studie där några lärare från grundskolans tidigare år har 

deltagit i en fokusgrupp. Med fokus på kamratbedömningar har lärarna under tre reflekterande 

samtalsträffar diskuterat denna form av elevmedverkan. De hade inga praktiska erfarenheter 

av elevmedverkan i bedömningsarbetet, varken genom att låta eleverna bedöma varandra eller 

sig själva med hjälp av olika metoder. Diskussionerna ledde därför till resonemang om 

dilemman som de anar kan uppstå för elever i svårigheter i samband med ett sådant arbetssätt. 

Det som framstod som det största hindret med att låta elever vara delaktiga var lärarnas egen 

oro, en ängslan över de svagpresterande elevernas eventuella utsatthet. De kände även en 

osäkerhet i hur de skulle hantera svåra situationer som skulle kunna uppstå för dessa elever. 

Elevsammansättning upplevdes också som ett bekymmer, speciellt med tanke på elevers olika 

förutsättningar. Tidsbrist för planering och organisering ansågs också försvåra genomförandet 

av elevmedverkan. I resultatet framkom det även att lärarna saknade tillräckligt med 

fortbildning och stöd gällande elevmedverkan i matematikbedömning som en del av den 

formativa bedömningen.  
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Inledning 

Historiskt sett har man trott att barn i skolan lär sig bäst när de får lösa problem på egen hand 

eller när kunskapen överförs från en vuxen (Williams, 2006). Nutida forskning framhåller 

dock att kommunikation, språk, samarbete och delaktighet har stor betydelse för elevens 

lärprocess, kanske rentav det viktigaste utifrån ett sociokulturellt perspektiv (Ahlberg, 2001; 

Dysthe, 2003; Säljö, 2005). Det finns även starka belägg för att formativ bedömning, eller 

som det också kallas ”bedömning för lärande, BFL”, leder till att elever både förbättrar 

lärandet och får ett ökat ansvar för sina studier. Wiliam m.fl. (refererad i Lundahl, 2011) 

menar att elevernas lärande förbättras mellan 50 och 100 procent med formativ bedömning. 

Om formativ bedömning ska leda till förbättrat lärande behöver eleverna involveras och 

bedömningen måste leda till att interaktiviteten i undervisningen påverkas samt att detta sker 

på ett sätt som främjar elevernas självkänsla. Det finns flera metoder att tillgå för att elever 

ska involveras till delaktighet i sina lärprocesser, som till exempel själv- och 

kamratbedömningar (a.a.).  

Andra studier Lundahl (2011) refererar till visar även att undervisningens kvalitet har stor 

betydelse för elevernas lärande. Formativ bedömning tillsammans med lärares skicklighet och 

effektivitet är således faktorer som gynnar elevers skolframgång. Studierna visar också att det 

är de elever som är i matematiksvårigheter som gynnas allra mest av formativ bedömning. 

Eftersom undervisningen oftast sker i klassrummet krävs därför förändrad pedagogik, då 

traditionell undervisning och bedömning sällan leder till förbättrat lärande (a.a.). Trots alla 

rapporter om vad som gynnar elevers skolframgång finns det fortfarande skillnad mellan 

forskningsresultaten och vad som faktiskt sker i klassrummen (Williams, 2006).   

Skolverkets kvalitetsgranskning visar att matematikundervisningen i skolorna behöver 

utvecklas och förändras så att eleverna får ökad lust och motivation till ämnet matematik 

(Skolverket, 2003). Åtta år efter Skolverkets kvalitetsgranskning redovisar enheten för 

utbildningsstatistik att allt färre elever når målen i matematik (Skolverket, 2011c). Resultaten 

på de nationella delproven i matematik har sjunkit kraftigt mellan åren 2003 och 2011, då 

19,3 procent av eleverna i skolår 9 inte nådde målen (a.a.). 

Alla elever behöver möta matematiken på olika sätt och för elever i matematiksvårigheter kan 

det vara en avgörande roll för deras uppfattning om matematiken och förståelse för densamma 
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(Pettersson m.fl. 2011). Ett varierat arbetssätt med olika metoder i matematikundervisningen 

kan bidra till ökad förståelse. Genom att både se olika sätt att lösa matematiska problem och 

få höra andras tankestrategier kan elever upptäcka nya aspekter i matematiken, vilket leder till 

nya dimensioner. Att få vara delaktig i sin matematikutveckling kan bidra till medvetenhet om 

sitt kunnande. På så sätt kan elever få en realistisk bild om sina matematiska kunskaper, vilket 

är en viktig del i lärprocessen. För att kunna få syn på sina kunskaper behöver eleven få stöd i 

att utveckla sin förmåga att värdera sig själv och kunna göra bedömningar i förhållande till 

målen (a.a.). Läroplanen från 2011 har i enlighet med forskningen tagit fasta på att elever som 

får kunskaper om sitt eget lärande, dvs. metakognitiv förmåga, också får större framgångar i 

skolarbetet. Läroplanen uttrycker att: 

Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och utvecklar förmågan att 

själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna 

arbetsprestationerna och förutsättningarna (Skolverket, 2011a, s.18).  

Min utgångspunkt för studien har varit intresset för hur matematikutvecklingen hos 

elever i matematiksvårigheter kan stärkas genom själv- och kamratbedömning, som en 

del av den formativa bedömningen i matematikundervisningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa hur lärare resonerar och tänker kring elevers 

medverkan i deras egen matematikutveckling genom själv- och kamratbedömning och 

hur detta skulle kunna organiseras i klassrumsundervisningen för elever i 

matematiksvårigheter.  

Frågeställningar 

 Hur resonerar lärare kring elevmedverkan i matematikundervisningen när det 

gäller elever i matematiksvårigheter? 

 Vilka möjligheter och hinder påverkar organiseringen av själv- och 

kamratbedömning i matematikundervisningen?  
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Teoretisk bakgrund 

Skillnaden på summativ och formativ bedömning 

Beroende på syfte görs olika bedömningar i skolan. Om syftet är att sammanfatta en elevs 

kunskaper gör läraren en summativ bedömning (Korp, 2011). En sådan bedömning kan göras 

både i början eller under en termin för att kontrollera vad eleverna i en klass kan. Utifrån vad 

den summativa bedömningen visar kan läraren planera för den fortsatta undervisningen med 

utgångspunkt från elevernas kunskaper inom ett lärobjekt. Men oftast görs en summativ 

bedömning i slutet av en termin som resulterar både i ett skriftligt omdöme som beskriver 

elevens kunskaper och i ett betyg. Ifall det skriftliga omdömet visar att en elev inte nått målen 

i det den undervisats i kan ett sådant omdöme även fungera utvecklande för eleven, beroende 

på vilka åtgärder som vidtas (a.a.). Ett betyg summerar en nivå på elevens kunskaper och ger 

tillträde till vidare studier, samtidigt som betyget fungerar som en urvalsfunktion, (Eklöf, 

2011). Betygen kan också fungera som kontrollfunktion på central nivå. Med det menas att 

betygen kan utvärdera verksamheter på skolor. Dessutom kan betyg både ge information om 

var elever befinner sig i förhållande till kunskapsmålen och motivera elever att försöka lära 

sig mer, dvs. som en motivationsfunktion (a.a.).  

Formativ bedömning pågår däremot under hela terminen och har som syfte att forma och 

förbättra både elevens lärande och undervisningen. Black och Wiliam (1998) formulerar sig 

på följande sätt: 

[…] encompassing all those activities undertaken by teachers, and/or by their students, which provide 

information to be used as feedback to modify the teaching and learning activities in which they are 

engaged (s.7f). 

Om bedömningen ska stödja eleven i sitt lärande måste den innehålla vad målet är och var 

eleven befinner sig i förhållande till målet, för att kunna överbrygga klyftan däremellan. Black 

och Wiliam (1998) refererar till Ramaprasad och Sadler som uttrycker detta på följande sätt:  

The first is the perception by the learner of a gap between a desired goal and his or her present state 

(of knowledge, and/or understanding, and/or skill). The second is the action taken by the learner to 

close that gap in order to attain the desired goal […] (s.20). 

Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning är att den senare endast är till för 

pedagogiska syften (Korp, 2011). Den formativa bedömningens syfte är således att forma 

lärandet och enligt Hattie och Timperley (2007) ska den innehålla tre delar: feed-up, feed-

back och feed-forward. Med detta menar de att elever ska få stöd i deras kunskapsutveckling 
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genom att kunniga lärare visar tydliga mål att sträva mot (feed-up), hjälper eleven att se hur 

långt han eller hon har kommit i sin utveckling (feed-back) samt hjälper eleven hur han eller 

hon kan gå vidare mot målen (feed-forward). Lundahl (2011) påtalar att forskning visar att 

formativ bedömning gynnar alla elever, i alla åldrar, och att det är de svagaste eleverna som 

gynnas allra mest.   

Shute (2008), lyfter fram följande om formativ bedömning: 

Research has shown that for a learner to remain motivated and engaged depends on a close match 

between a learner’s goals and his or her expectations that these goals can be met (Fisher & Ford, 

1998; Ford, Smith, Weissbein, Gully, & Salas, 1998). If goals are set so high that they are 

unattainable, the learner will likely experience failure and become discouraged. When goals are set so 

low that their attainment is certain, success loses its power to promote further effort (Birney, Burdick, 

& Teevan, 1969) (s.161). 

Shute (2008) belyser därmed vikten av att lärare ställer lagom höga förväntningar på eleverna 

i förhållande till målen. Såväl för höga som för låga mål kan få elever att förlora sin 

motivation och sitt engagemang.  

Genom en formativ återkoppling ges eleven möjlighet att styra sitt lärande i riktning mot 

kunskapsmålet för lärobjektet då dialog mellan lärare och elev, om elevens lärandeprocesser, 

också är en del av den formativa bedömningen (Lundahl, 2011). Shute (2008) poängterar 

emellertid att lärare bör vara uppmärksamma på att inte ge för långa eller för komplicerade 

återkopplingar då risken finns att elever inte tillgodogör sig dessa:  

[…] if feedback is too long or too complicated, many learners will simply not pay attention to it, 

rendering it useless. Lengthy feedback can also diffuse or dilute the message. Feedback complexity 

thus refers to how much and what information should be included in the feedback messages (s.159). 

Det är också viktigt att bedömningens fokus ligger på processen och inte på resultatet eller på 

individen, eftersom när lärare fokuserar på processen och elevens kunnande i 

bedömningsarbetet ökar möjligheterna till lärande, enligt Björklund Boistrup (2010). Om 

bedömningen ligger på resultatet eller på individen finns risken att elever upplever sig 

bedömda som individer. Vidare menar Björklund Boistrup att formativ bedömning också är 

användbart som ett planeringsverktyg för lärare, då de kan forma sin undervisning bättre 

utifrån elevernas förståelse inom specifika lärobjekt, på så sätt förbättras undervisningen. 

Olsson (2010) menar också att en förbättrad undervisning kan leda till förändrade 

bedömningsmetoder och kriterier, vilket också behöver varieras för att främja elevers lärande.  

Summativa och formativa bedömningar utesluter inte varandra, utan tvärtom – de 

kompletterar varandra (Giota, 2006; Korp, 2011). Men vad lärare bör tänka på är att arbetet 
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med de båda bedömningsformerna går hand i hand, så att eleverna kan förstå sina skriftliga 

omdömen och sina betygsresultat. Risk finns annars att eleverna upplever lärares 

återkopplingar både förvirrande och obegripliga (Korp, 2011).  

I Figur 1 visar Pettersson (2011) vad det kan bli för konsekvenser för elever beroende på 

bedömningens kvalitet och innehåll. Om analysen i en bedömning uteblir kan eleven uppleva 

att bedömningen är dömande eller fördömande, vilket kan leda till att eleven känner att hon 

varken kan, vill eller vågar. Om bedömningen istället innehåller en analys som värderar 

elevens kunnande och som ger stöd och stimulans, resulterar det i att eleven känner att hon 

kan, vill och vågar (a.a.). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Bedömning som påverkansfaktor (ff:s figurrubrik. Bild hämtad från Pettersson, 2011, s.40).  

Orden bedöma och bedömning kan tolkas på olika sätt. Beroende på vad man har för 

erfarenheter av bedömning relateras orden till det. Har vi positiva erfarenheter kan innebörden 

i orden upplevas konstruktivt, men det kan också upplevas destruktivt om man har negativa 

erfarenheter. En av orsakerna till dessa skillnader kan vara att elever i alla tider känt sig 

bedömda som individer när deras insatser inte räckt till för att nå kunskapskraven 

(Emanuelsson, 2002 ). Skolan har haft en tradition att bedöma elever enbart i summativt syfte 

och därför kan det vara värt att, som tidigare nämnts, poängtera att bedömningens fokus måste 

ligga på processen och inte på resultat eller på individ (Björklund Boistrup, 2010).  

Genombrottet för formativ bedömning  

Under hela 1900-talet har bedömning varit kopplat till inträde och urval till vidare studier 

samt till entré och konkurrens till arbetslivet (Lundahl, 2011). Paul Black och Dylan Wiliam 

publicerade år 1998 ”Assessment and classroom learning”, som bygger på en genomgång av 

580 vetenskapliga artiklar. Deras resultat visade på att formativ bedömning gav mycket stora 
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effekter för ett framgångsrikt lärande. Artikeln fick stor vetenskaplig uppmärksamhet och 

gavs senare ut i en populärversion ”Inside the black box – Raising standards Through 

Classroom Assessment”. Formativ bedömning fick då sitt stora genombrott. Beviset för att 

formativ bedömning är framgångsrikt för elevers lärande har senare styrkts av studier gjorda 

av andra forskare som har analyserat resultaten från flera tusen forskningsartiklar. 

Forskningsartiklarna har både innehållit evidensbaserad forskning, effektstudier samt 

observationer som visar liknande positiva resultat som Paul Black och Dylan Wiliam kom 

fram till (a.a.). Eftersom studierna ”gav statistiskt signifikanta – och många gånger stora – 

positiva effekter på elevernas lärande, drog forskarna slutsatsen att det definitivt finns bevis 

för att formativ bedömning fungerar” (Jönsson, 2011a, s.214). Björklund Boistrup (2011) 

påtalar att alla studier som Black och Wiliam sammanställde visar liknande resultat, dvs. att 

alla elevers matematikutveckling främjas genom ”förändrad och stärkt bedömning” (s.109) 

och att elever i matematiksvårigheter gynnas mer än andra elever. Det som är signifikant 

angående formativ bedömning kan delas upp i två delar, dvs. vad eleven kan och kvalitén på 

kunnandet samt vad eleven vidare ska lära sig, vilket läraren har som uppgift att belysa för 

eleven. I samråd sätter de sedan upp nya och konkreta mål för eleven (a.a.). 

Bedömningsmatriser  

Korp (2011) förklarar att det inte finns någon särskild bedömningsmetod som kan synliggöra 

all information om vad en elev kan och inte kan: ”Ingen bedömningsform fyller ensam alla 

funktioner” (s.11). Det som man måste ta hänsyn till då man väljer bedömningsmetod är vad 

syftet med bedömningen är, vad eleven har för förutsättningar och vad som sker både före och 

efter bedömningen (a.a.).  

För att kunna bedöma vilken kvalitet av kunskap som eleven visar kan olika 

bedömningsmatriser vara till hjälp. I en bedömningsmatris bedömer man olika aspekter av 

kunskap, vilka varierar med uppgiftens art, ämne, redovisningsform och vad själva syftet är 

med bedömningen, förklarar Kjellström (2011). Vidare belyser hon både en analytisk och en 

holistisk bedömningsmatris och förklarar att en analytisk matris bedömer delar av den visade 

kunskapen medan en holistisk matris bedömer helheten av den visade kunskapen. De båda 

formerna av matriser kan innehålla beskrivningar av olika kvalitativa nivåer och kan uttryckas 

genom förklaringar, siffror eller poäng. Vidare kan båda bedömningsmatriserna antingen vara 

generella eller uppgiftsspecifika (a.a.). Pettersson m.fl. (2011) menar att en generell holistisk 
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bedömningsmatris går snabbt att genomföra, går att göra i efterhand och elevernas lösningar 

kan sambedömas av flera lärare. På så sätt kan en holistisk bedömning få hög interreliabilitet. 

(a.a.). Nackdelar med holistiska matriser är att de inte lämpar sig för ovana bedömare då den 

kräver både erfarenhet och goda ämneskunskaper samt att den inte belyser elevens styrkor och 

svagheter, vilket analytiska bedömningsmatriser gör.  

Analytiska bedömningsmatriser kan med fördel användas i diagnostiskt syfte (Kjellström, 

2011). Dessa matriser kan även vara bra att använda när läraren vill se att eleverna nått olika 

kvalitetsnivåer i sitt lärande (Korp, 2011). De analytiska matriserna kan även användas som 

samtalsunderlag mellan lärare och elev för att utveckla elevens lärande, både om sitt lärande 

och om sin utveckling (a.a.). Bedömningsmatriser hjälper både till att skapa ett formativt 

lärande och stödjer eleverna i sitt lärande då matriserna kan besvara frågorna: Var befinner sig 

eleven nu? Vart är eleven på väg? Hur ska eleven ta sig vidare? (Jönsson, 2011b). Vidare 

förklarar Jönsson att en analytisk matris är vanligast vid formativ bedömning då 

återkopplingen kan bli mer detaljerad till eleven (a.a.). Med figur 2 visar Pettersson m.fl. 

(2011) att de båda bedömningsmetoderna, holistiska och analytiska, kan användas både vid 

specifika och vid generella uppgifter, som t.ex. prov eller projekt. Det är återkopplingen efter 

bedömningen som avgör om syftet med bedömningen blir summativ eller formativ (a.a.). Se 

exempel på generella och uppgiftsspecifika matriser i bilaga 1.   

Bedömning av helheten Generell Uppgiftsspecifik 

Holistisk bedömning Vid generell holistisk 

bedömning grundar sig 

bedömningen på ett allmänt 

intryck av helheten. 

Bedömningsanvisningarna är 

skrivna så att de kan passa 

många olika uppgifter. 

Vid uppgiftsspecifik holistisk 

bedömning grundar sig också 

bedömningen på ett allmänt 

intryck av helheten, men 

bedömningsanvisningarna är 

anpassade efter en specifik 

uppgift. 

Analytisk bedömning Vid generell analytisk 

bedömning bedömer man 

delar av processen eller 

produkten var för sig. 

Bedömningsanvisningarna är 

skrivna så att de kan passa 

många olika uppgifter 

Vid uppgiftsspecifik analytisk 

bedömning bedömer man 

också delar av processen eller 

produkten var för sig, men 

bedömnings- anvisningarna 

är anpassade efter en specifik 

uppgift. 

Figur 2. Bedömningsmetoder (Bild hämtad från Pettersson m.fl. 2011, s.33). 
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Själv- och kamratbedömning i formativt syfte  

Det finns en mängd olika metoder att tillgå för att involvera elever i sin matematikutveckling 

och på så sätt bli delaktiga i och om sitt lärande. Olika former av loggbok, mattedagbok, 

planeringsschema samt olika metoder för själv- och kamratbedömningar är bara några 

exempel Ridderlind (2009) beskriver. Ridderlind, tillsammans med ett femtontal andra lärare 

och i samarbete med PRIM-gruppen, använde sig av dessa metoder i det tvååriga projektet 

MiMa, Min egen Matematik. Framför allt uppskattade de själv- och kamratbedömningar, 

vilket också Jönsson (2011a) betonar är ”[…] en central komponent i formativ bedömning” 

(s.221). Det kan vara svårt att bedöma sig själv, men kamratbedömningar kan fungera som en 

träning inför egna självbedömningar, samtidigt som eleverna tränar sig i att formulera och ge 

återkopplingar till varandra (Jönsson, 2011b). Att kunna bedöma sig själv innebär i 

förlängningen att man kan reglera sitt eget lärande (a.a.). Förutom att kamratbedömningar 

tränar elevernas förmåga att göra bedömningar, får de även syn på fler sätt matematiska 

uppgifter kan lösas (Skolverket, 2011b). Ridderlind (2009) belyser emellertid att elevers 

delaktighet i sin egen kunskapsutveckling är det som har den största betydelsen för elevernas 

utveckling i matematik. Hon påpekar samtidigt att det kan ta lång tid att utveckla ”[…] 

förmågan att driva sitt eget lärande” (s.23), men att med tålamod och systematisk struktur 

finns det möjligheter att ge elever äganderätten till sitt lärande (a.a.).  

Orden självvärdering och självbedömning används synonymt, men oavsett vilket ord man 

använder sig av krävs värderingsscheman för att elever ska kunna värdera eller bedöma sig 

själva. Pettersson m.fl. (2011) förklarar att värderingsscheman ”är ett formulär som ger eleven 

möjlighet att ta ställning till sin kunskap inom ett område” (s.48). Med värderingsscheman 

kan läraren välja fokus för självvärderingen, på så sätt får eleven möjlighet att reflektera 

ibland på innehållsfrågor (moment) och ibland på förmågor (Ridderlind, 2009). Lärare kan 

även ställa frågor till eleven om elevens inställning till ett ämne (Björklund Boistrup, 2011; 

Pettersson m.fl., 2011). För exempel på två självvärderingsmatriser se bilaga 2. 

Genom att bedöma varandra och sig själva med hjälp utifrån kriterier lär sig eleverna se 

skillnader i olika kvaliteter och vad som bör finnas med i ett arbete för att uppnå en god 

kvalitet (Skolverket, 2011b). Genom själv- och kamratbedömningar tvingas elever därför till 

reflektion över sina egna styrkor och svagheter. På så sätt utvecklas deras kognitiva förmåga 

och eleverna kan följa och förstå sitt eget lärande.  Eleverna blir sålunda bättre på att granska 
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och bedöma samt planera och ta ansvar för det egna lärandet. Att både ge och få respons är 

därför värdefull hjälp.  

Kognitiv förmåga 

Eftersom kognitiv förmåga inte är medfödd behöver elever utveckla denna förmåga 

(Kjellström, 2011). Genom att träna sig i självvärdering och därigenom reflektera över sitt 

lärande kan eleverna bli medvetna om hur de lär sig matematik (a.a.). Forskarna är ense om 

att egenskaper som elever måste utveckla är förmågan till rationell organisation av sina 

kunskaper genom att reflektera över det man kan och inte kan (Arfwedson, 1992). Om elever 

får en stärkt formativ bedömning genom feed-up, feed-back och feed-forward, drar Björklund 

Boistrup (2011) slutsatsen att elever utvecklar sin metakognition. Hon refererar till andra 

studier som menar att de elever som når goda studieresultat är de elever som kan reflektera 

över sina lärandeprocesser, de har med andra ord en hög grad av metakognition. 

Nationalencyklopedin antyder att förmåga inte är något som kan påverkas genom 

undervisning, då ordet förmåga definieras som en kapacitet hos människor som ”enbart beror 

på inre egenskaper” (Korp, 2011, s.49). Den kognitiva förmågan kan emellertid utvecklas i 

sociokulturella miljöer och kan tränas upp genom undervisningen (a.a.). 

Sociokulturellt perspektiv 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är delaktighet i både det sociala samspelet och i formativ 

bedömning förutsättningar för att elever ska kunna utveckla sina färdigheter, förmågor och 

kunskaper i skolan. Men vad innebär ett sociokulturellt perspektiv? 

Dysthe (2003)  förklarar att det sociokulturella perspektivet går ända tillbaka i tiden till 

Dewey (1859-1952) och Mead (1868-1931) samt till Vygotskij (1886-1934) och Bakhtin 

(1885-1975). Interaktion och samverkan står i centrum hos alla dessa teoretiker. Deras idéer 

om kommunikation, språk och tänkande har många gemensamma drag (Dysthe & Igland, 

2003). Vygotskijs pedagogiska tänkande handlar om förhållandet mellan undervisning, 

lärande och utveckling medan Bakhtins handlar om att all kommunikation i grunden är 

dialogisk, dvs. ett synsätt som innebär att vi är beroende av varandra i en ständig dialog 

genom att ställa frågor, lyssna, svara och komma överens. Det sociokulturella perspektivets 

stora drag har med relationer, samspel, språk och kommunikation att göra, men stor vikt läggs 
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på språket och kommunikationen. Det är det som är själva länken mellan människan, hennes 

omgivning och det mänskliga tänkandet (a.a.). Dysthe (2003) betonar att det inte bara gynnar 

lärandet utan att det är ”själva grundvillkoret för att lärande och tänkande ska kunna ske” 

(s.48). Med språket kan vi dela erfarenheter med varandra och på så sätt kan vi omskapa vår 

verklighet, enligt Säljö (2005). Han poängterar att: ”samtalet har varit, är och kommer alltid 

att vara den viktigaste arenan för lärande” (s.33). 

Genom att lyssna till andra, ta efter, imitera och härma samt få vägledning och stöd av en 

kamrat som kommit längre i sin utveckling eller genom handledning av en vuxen når barnet 

en högre nivå i sin kunskapsutveckling (Dysthe, 2003). Det är den nivå som Vygostij 

benämner som den närmaste, proximala, utvecklingszonen. Utvecklingszonen är det intervall 

mellan vad en elev klarar på egen hand och vad eleven kan klara med stöd från någon som har 

mer kunskaper (a.a.). Det här stödet benämner Säljö (2000) för kommunikativa stöttor. På 

engelska översätts begreppet för scaffolding, dvs. byggnadsställningar. Denna metafor ger en 

bild av hur stödet ges till eleven av lärare eller av klasskamrater som har kommit längre inom 

ett område. På så sätt kan eleven utvecklas inom sin närmaste utvecklingszon (a.a.). 

När elever i smågrupper dryftar sin förståelse med varandra, och även gentemot läraren, 

konfronteras de med andras uppfattningar och deras förståelse kan lyftas till en ny nivå 

(Ahlberg, 2001). Eleverna använder sig då av den naturliga variation som finns i gruppen. På 

så sätt blir elevernas skilda förståelse en tillgång i undervisningen (a.a.). Att få formulera sin 

förståelse i ord, dela den med andra, få reaktioner och kunna diskutera vad man förstår och 

vad man inte förstår är nödvändiga aspekter för lärandet (Dysthe, 2003). Kommunikation 

innebär alltid spänningsfyllda möten och då kan man ställa sig frågan om vad som fungerar 

bäst i en undervisningssituation, samspel eller motspel. Dysthe menar att både samspel och 

motspel är utmaningar som leder till lärande och utveckling (a.a.). 

Skolans sociala praktik 

Delaktighet och lärande är delar i skolans sociala praktik som måste beaktas samtidigt 

(Ahlberg, 2001). Tillsammans utgör de stommen i skolans verksamhet och skapar 

förutsättningarna för både lärandet och för att elever ska kunna fullgöra sin skolgång utan att 

uppleva misslyckanden. Ahlberg poängterar att målet för eleverna alltid måste vara elevens 

känsla av delaktighet, tilltro till sin egen förmåga samt lust att lära (a.a.). 
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Vad och hur en elev lär beror på flera aspekter som måste uppmärksammas. Förutom 

delaktighet och kommunikation ser Alexandersson (2009) också att organisatoriska och 

demokratiska aspekter hör ihop och måste beaktas. Relationen och kommunikationen mellan 

skolans styrning och organisation är avgörande för en elevs delaktighet i skolan, påpekar 

Ahlberg (2001). Samtidigt upplyser Fischbein (2007) att det finns brister hos skolledare och 

menar att de bör utveckla större förståelse för vad ledarskapets och organisationens betydelse 

har för inverkan för att öka barns möjligheter till delaktighet och kunskapsutveckling.  

Pettersson (2010) pekar även på att förutom skolans sociala praktik finns det andra 

påverkansfaktorer som lärare har att förhålla sig till i arbetet med bedömning, vilka hon 

sammanfattat i Figur 3.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 3. Påverkansfaktorer i arbetet med bedömning (ff:s  figurrubrik. Bild hämtad från Pettersson, 2010, 

s.14). 

Risken Petterson (2010) vill synliggöra med de yttre påverkansfaktorerna är att dessa kan leda 

till att det blir det enkla mätbara i matematiken som bedöms, vilket strider mot den mål- och 

resultatstyrda läroplanens intentioner.  
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Specialpedagogiska perspektiv 

Specialpedagogik kan ses som  ”ett sätt för utbildningssystem att hantera ett grundläggande 

dilemma som i korthet kan beskrivas som att man ska ge alla barn ”samma sak” samtidigt 

som man måste anpassa sig till barns olikheter” (Nilholm, 2006a, s.37).  

Två olika specialpedagogiska perspektiv dominerar i skolan – det kategoriska och det 

relationella perspektivet (Emanuelsson m.fl. 2001). Det kategoriska perspektivet har sina 

rötter inom medicin och psykologi medan det relationella perspektivet har sina rötter inom 

pedagogiken. Skillnaden mellan dessa perspektiv kan uttryckas som elever med svårigheter 

respektive elever i svårigheter (Emanuelsson m.fl. 2001; Nilholm, 2006a; Rosenqvist, 2007). 

De menar att man inom det kategoriska perspektivet anser att det är eleven som ska anpassas 

till skolan medan det relationella perspektivet syftar till att det är lärmiljön som ska anpassas 

till elevens behov. Det finns flera benämningar på de två huvudperspektiven, både nationellt 

och internationellt. Isaksson (2009) redogör att för det kategoriska perspektivet, oavsett vilken 

benämning som används (t.ex. kompensatoriskt), är den gemensamma nämnaren att man tar 

sin utgångspunkt i eleven för att förklara skolsvårigheter: 

Den gemensamma nämnaren för dessa olika varianter är att de avser en kunskapsbas som har sina 

rötter i psykologi och medicin och som i huvudsak härleder skolsvårigheter till brister hos individen. 

Individen kategoriseras eller diagnostiseras och skolans stödinsatser, i form av specialundervisning, 

ses som en kompensation i syfte att ”normalisera” individen. Distinktionen mellan normalitet och 

avvikelse blir således central i de ovan presenterade perspektiven genom att åtgärderna ofta 

implicerar tillrättalagd undervisning eller annan särbehandling (s.32). 

Inom det relationella perspektivet betonas relationen mellan eleven och omgivningen och att 

skolsvårigheter ses som något socialt konstruerat. Även inom detta synsätt finns flera 

benämningar (t.ex. konstruktivistiskt), men den gemensamma nämnaren är att man tar sin 

utgångspunkt i skolans organisation för att förklara skolsvårigheter: 

Inom ett sådant perspektiv fokuseras skolans organisation och/eller hela utbildningssystemet och man 

ser elevers skolsvårigheter och specialpedagogik som ett resultat av en bristande organisatorisk 

anpassning. Med detta menas att det är skolans organisation som generar svårigheter och 

specialpedagogiska åtgärder ses som ett sätt att hantera sådana svårigheter. Specialpedagogiken 

liksom elevers behov av stödinsatser ses således inom detta perspektiv som skapat av skolan 

(Isaksson, 2009, s.37). 

De två perspektiven skiljer sig radikalt i synsätt men behöver inte utesluta varandra 

(Emanuelsson m.fl. 2001). Däremot dominerar det kategoriska perspektivet fortfarande på 

skolorna men Nilholm (2005) pekar på att det renodlade kategoriska perspektivet har 

försvagats, i samband med att det relationella har förstärkts. De synsätt elever får möta allt 

oftare idag är olika blandformer av perspektiv.  



14 

 

Både internationella och nationella dokument, som t.ex. Salamancadeklarationen, Skollagen 

och Läroplanen framskriver elever i behov av särskilt stöd utifrån ett relationellt perspektiv 

(Assarson, 2009). Ett perspektiv, förklarar Nilholm (2006b), grundar sig i:  

 ett antal antaganden och omfattar specifika förklaringar, referensramar och frågor om skolproblem. 

Beroende på de antaganden vi gör kommer vi då att se på problem i undervisningen på olika sätt 

(s.11).  

De dominerande perspektiven är således varandras motsatser, då det relationella perspektivet 

leder till ett inkluderande förhållningssätt medan det kategoriska perspektivet resulterar i ett 

exkluderande förhållningssätt (Emanuelsson m.fl. 2001). Specialpedagogiska funktioner 

innebär därför olika åtgärder beroende på vilket synsätt som intas (Nilholm, 2006a). 
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Metod 

Val av metod 

Eftersom jag ville utgå från lärarnas perspektiv med utgångspunkt från deras egen 

verksamhet, valde jag att göra en kvalitativ studie. I en kvalitativ studie läggs tonvikten på 

respondenternas ord och uttalanden, där den som genomför studien beskriver verkligheten 

genom analys av vad som sägs (Alvesson & Sköldberg, 2008; Bryman, 2011). ”Syftet är 

något förenklat att förstå det som analyseras” (Fejes & Thornberg, 2009, s.19). 

Som metod använde jag mig av en fokusgrupp i en så kallad deltagandestudie (Wibeck, 

2010), där jag samlade in dokumentationen med hjälp av ljudinspelning. Fokusgrupper är en 

teknik som innebär att man samlar in sitt underlag genom gruppinteraktion om ett ämne som 

bestämts av den som genomför studien. Metoden är lämplig när man är intresserad av vad en 

grupp tänker och tycker om något i första hand istället för vad enskilda individer tänker och 

tycker om något. Deltagarna i gruppen har möjlighet att diskutera frågorna fritt utan att 

samtalsledaren styr diskussionen för mycket. Samtalsledaren har ändå möjlighet att föra 

diskussionen framåt inom ämnesområdet genom att ställa frågor och lyfta frågeställningar 

eller genom att initiera nya aspekter (a.a.). I deltagandestudier träffas samma fokusgrupp vid 

flera tillfällen och mellan dessa tillfällen har de möjlighet att reflektera över vad som 

diskuterats, integrera nya lärdomar med tidigare kunskap och att pröva nya tillvägagångssätt 

(André m.fl., refererad i Wibeck, 2010). Syftet kan därför vara dubbelt, dels att samla in 

tankar och erfarenheter om en viss fråga och dels till att väcka medvetandet om frågan och 

strategier för att hantera den. Denna metod stimulerar till kunskapsutbyte och lärande och kan 

också sätta igång nätverk eller en grupp som kan arbeta vidare med frågan även efter att 

studien avslutats (a.a.). 

Undersökningsgrupp  

Då det är vanligt i kvalitativa studier att man använder sig av respondenter som man tror sig 

ha en koppling till det som ska undersökas (Bryman, 2011), blev lärare den urvalsgrupp jag 

vände mig till. Av en vän blev jag rekommenderad en skola där hon hade kännedom om lärare 

som är intresserade av reflekterande samtal. Att deltagarna är från samma skola är 

tidssparande då träffarna kan ske i direkt anslutning till deras arbetsplats. En annan fördel är 
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att det finns möjlighet mellan träffarna till diskussion och reflektion deltagarna emellan. De 

fördelar som Wibeck (2010) belyser gällande redan existerande grupper är att rekryteringen 

av deltagare underlättas och att det är lättare att hitta en gemensam tid och plats att vara på. 

En annan fördel är att man lättare undviker att någon deltagare känner sig osäker, vilket kan 

medföra svårigheter för den att komma in i diskussionen. Wibeck rekommenderar en 

homogen grupp om man vill nå samförstånd och få ett öppet klimat i gruppen och Jarrett 

(refererad i Wibeck, 2010) förmodar att människor som har gemensamma erfarenheter och 

intressen oftast är villiga att dela åsikter med varandra. Av dessa anledningar begränsade jag 

min undersökningsgrupp till klasslärare för skolår F-5 och som undervisar bland annat i 

matematik. 

Eftersom jag blev rekommenderad en skola med lämpliga respondenter skedde urvalet till en 

början genom en kontaktperson. Därefter skickade jag en inbjudan (bilaga 3) till skolans 

samtliga klasslärare där jag informerade om mig själv, vad jag ville undersöka och efterlyste 

intresserade deltagare till fokusgruppen, en sorts öppen förfrågan (Wibeck, 2010). 

Utav tolv klasslärare som fick inbjudan var det sex som anmälde sitt intresse via e-post. En 

speciallärare, som således inte tillhörde undersökningsgruppen, hade på annat sätt fått reda på 

studien med reflekterande samtal. Både specialläraren och två klasslärare anmälde sig på plats 

inför första träffen. Dessa avböjde jag att delta då ingen av dem kunde närvara på de två 

påföljande träffarna. Jag avböjde även en annan klasslärare som hade anmält sitt intresse 

tidigare, via e-post, men som hade fått förhinder till första träffen. Wibeck (2010) poängterar 

att det är en stor fördel att de medverkande kan komma till alla träffar och att man inte bör 

vara fler än sex deltagare i gruppen, vilket även Denscombe (2009) förespråkar och menar att 

då forskning görs i småskalig omfattning kan det räcka med tre till fyra deltagare. 

Underökningens genomförande 

Förberedelser 

Efter rekommendation om denna skola som är en tvåparallellig F-5 skola och ligger i en 

kranskommun till en storstad i Sverige, skickade jag ett informationsbrev (bilaga 4) via e-post 

till skolans rektor där jag presenterade mig själv och min studie och en önskan om ett 

medgivande för att få genomföra studien. Efter medgivandet från rektor skickade jag via e-

post en inbjudan (bilaga 3) till klasslärarna på skolan där jag presenterade mig, vad syftet var 

med min studie, i stora drag hur studien var tänkt att genomföras samt om de forskningsetiska 
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principerna. De lärare som anmälde sitt intresse om att få medverka i fokusgruppen fick ett 

välkomstbrev (bilaga 5) där innehållet för träffarna beskrevs mer utförligt. Jag ansåg det inte 

nödvändigt att informera rektorn om vilka lärare som anmälde sig till studien, dels för att 

deltagandet skedde frivilligt och på deras egen planeringstid, och dels med respekt för 

lärarnas integritet.  

Eftersom det är eftersträvansvärt att kunna samtala ostört (Denscombe, 2009) samt av 

bekvämlighet- och tidssparande skäl träffades vi i ett rum på skolan som lärarna visste inte 

användes de veckodagar och tider fokusgruppen skulle träffas. Nackdelen med att 

respondenter har anknytning till platsen är att de kan påverkas genom att förknippa platsen 

med en speciell känsla, samtidigt som det är en fördel då de känner sig trygga (Trost, 2010). 

Genomförandet av träffarna med fokusgruppen 

För att kunna skapa ett förtroendefullt och öppet klimat i gruppen, där deltagarna skulle kunna 

känna sig trygga att uttrycka sig, poängterades att diskussionerna skulle behandlas 

konfidentiellt av samtliga som närvarade (Denscombe, 2009). 

Under samtliga träffar ställdes följdfrågor. Lärarna fyllde i med liknande upplevelser, ofta 

utelämnade deltagarna slutet av en mening och ibland fyllde de i varandras meningar. Vid 

några tillfällen ändrades riktningen på diskussionerna och då fick jag försöka styra samtalet 

tillbaka till ämnet. 

Första tillfället startade med en kort presentationsrunda där alla berättade lite om sig själva. 

Därefter påminde jag om vad syftet var med studien och om ämnet för samtalen. Vi gick 

igenom texten från Läroplanen, Lgr11, (Skolverket, 2011a) som beskriver skolans mål med 

att eleverna ska utveckla både ett större ansvar över sina studier och förmågan att kunna 

bedöma sig själva och andrar: 

Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och utvecklar förmågan att 

själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna 

arbetsprestationerna och förutsättningarna (Skolverket, 2011a, s.18). 

Den som sedan kände sig redo för att börja fick ta ordet. Till en början visade deltagarna att 

de inte kände sig helt bekväma med ljudinspelningen, men efter några minuter blev 

diskussionen mer naturlig. Ofta pratade flera samtidigt, vilket försvårade transkriberingen, 

dock var ett par av deltagarna mer avvaktande än de andra. Diskussionen varade i ca 55 

minuter och resulterade i tio sidor transkriberat material. 
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Vid andra träffen var det fyra lärare som deltog i samtalet. Diskussionen blev mer fokuserad 

på ämnet och deltagarna avbröt inte varandra lika mycket som vid första tillfället, vilket 

underlättade transkriberingen. Alla deltagare bidrog till diskussionerna ungefär lika mycket. 

Diskussionen varade i drygt 1 timme och resulterade i drygt nio sidor transkriberat material. 

Vid tredje och sista träffen kom alla lärare och därmed var det fem som deltog i samtalet. 

Diskussionen blev inte lika fokuserad på ämnet denna gång som andra gången och det var 

svårare än första gången att styra tillbaka samtalet till ämnet när det svävade ut åt annat håll. I 

likhet med andra tillfället bidrog alla deltagare ungefär lika mycket till diskussionen och de 

avbröt inte heller varandra lika mycket som vid första tillfället, vilket underlättade 

transkriberingen även denna gång. Diskussionen varade i knappt en timme och resulterade i 

sex sidor transkriberade materialet. 

Etiska aspekter 

Deltagarna har fått information i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) fyra allmänna 

huvudkrav och Ämnesrådets rekommendationer, vilka jag redovisar nedan. 

Informationskravet 

Information om studiens syfte och om hur studien i stora drag var tänkt att genomföras 

delgavs i brevet med inbjudan (bilaga 1) som skickades via e-post till skolans samtliga 

klasslärare samt till skolans rektor. För att motivera till deltagandet i fokusgruppen 

informerade jag även om de vinster som kan komma deltagarna tillgodo. Information om de 

forskningsetiska principerna delgavs också i samma brev. Till de lärare som anmälde sig att 

delta i studiens fokusgrupp överlämnade jag ett välkomstbrev (bilaga 3) där de fick mer 

upplysning om innehållet vid träffarna. 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna ska samtycka till sin medverkan i studien under 

förutsättningarna att de själva har rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall 

delta. Dessa krav uppfylldes då de tackat ja till medverkan. Deltagarna fick bestämma dagar 

och tider för fokusgruppens träffar, vilka jag anpassade mig efter. Även rektor samtyckte till 

att studien genomfördes på skolan.  
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Konfidentialitetskravet 

Deltagarna har av mig garanterats anonymitet, vilket innebär att ingen utomstående ska kunna 

förstå eller kunna identifiera vilka deltagare som ingick i fokusgruppen. Jag tog beslutet att 

skolans rektor inte behövde informeras om vilka som skulle delta i gruppen, Obehöriga ska 

heller inte ges möjlighet att ta reda på vilka deltagarna var. Jag informerade också om att det 

insamlade materialet behandlas konfidentiellt och enbart till mitt examensarbete samt att 

ljudinspelningarna kommer att raderas när rapporten är klart.  

Nyttjandekravet 

Detta etiska krav innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas i 

forskningssyfte. De insamlade uppgifterna har inte använts till något annat än till detta 

examensarbete. Däremot har deltagarna gett uttryck om förhoppning om att kunna få 

användning av de nya kunskaperna som de hoppas få genom deltagandet i fokusgruppen. 

Efter att det insamlade materialet hade transkriberats, raderades allt. 

Bearbetning av material och analysförfarande  

Alvesson & Sköldberg (2008) förklarar att det som kännetecknar en reflekterande kvalitativ 

studie är tolkning och reflektion. Tolkningen är den centrala delen och reflektionen är den 

delen då jag som genomför studien vänder blicken inåt och gör en tolkning av tolkningen, 

dvs. en ”kritisk självprövning” av mina tolkningar av det insamlade materialet (a.a.). 

Mellan varje träff med fokusgruppen, transkriberades samtalen. Första samtalet 

transkriberades i sin helhet och detaljerat med hummanden, skratt och upprepningar och så 

vidare. Däremot utelämnades överlappande tal, betonade ord och talhastighet och dylikt. De 

två sista samtalen transkriberades mer selektivt på så sätt att jag valde bort de delar som jag 

upplevde som irrelevanta för studien, dock sparade jag ljudinspelningarna i sin helhet ifall jag 

skulle behöva gå tillbaka till dessa i en senare del av analysfasen. Jag var noggrann med att 

återge alla identifierbara ord från samtliga samtal och stava dessa skriftspråkligt rätt för att 

underlätta läsningen. 

Bryman (2011) ger rådet att lyssna ett par gånger på det inspelade materialet för att lättare 

avgöra vilka delar man anser vara relevanta för studien samtidigt som han påpekar att 

transkribering är ett mycket tidskrävande arbete. Jag ansåg det inte nödvändigt att följa 

Brymans råd av två anledningar, dels för att jag transkriberade samtalen samma dagar som jag 
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träffade fokusgruppen och därmed hade dessa färskt i minnet och dels på grund av att 

tidsaspekten som stod till studiens förfogande var knapp. 

En förutsättning inom akademisk forskning är att man gör en transkriptionsbaserad analys av 

materialet (Wibeck, 2010). Dock menar både Kreuger (refererad i Wibeck, 2010) och Kvale 

och Brinkmann (2009) att analysen påbörjas redan då datainsamlingen och transkriberandet 

sker, därför bidrar även dessa delar till den analytiska processen. Hur man griper sig an själva 

analysprocessen av materialet kan variera, men det mest praktiska tillvägagångssättet utifrån 

denna studies syfte var att jag systematiskt kodade materialet genom att söka efter teman som 

markerades i olika färger. Därefter överfördes den markerade texten till nya dokument, där 

textmassans olika teman samlades i var sitt dokument. Därpå sökte jag efter nya teman för att 

säkerställa att jag inte missade något av vikt. Sedan behandlades varje tema för sig som bröts 

ner till kategorier. För att kunna redovisa resultatet överskådligt sammanförde jag citatdelar 

som var relevanta och tog bort citatdelar som var irrelevanta för de teman som 

utkristalliserade sig, men jag var noga med att låta betydelsen vara kvar. 

Eftersom det är vad som sägs i fokusgruppen som är av betydelse i studien och inte vem som 

säger det samt av etiska skäl används fingerade namnen i resultatdelen. För att kunna återge 

det huvudsakliga innehållet i det som sägs och för läsvänligheten är citaten 

skriftspråksnormerade (Wibeck, 2010). Med det menas att ord skrivs ut i sin helhet och att 

upprepningar, tvekljud, skratt, hummande med mera tagits bort. 

Presentation av deltagarna  

Ingela har en lärarexamen för skolår 1-7 med inriktning mot matematik och de 

naturorienterade ämnena. Utav de 12 år som hon har varit lärare har hon till största delen 

arbetat i skolår 4 och 5, endast några få år i skolår 6 och 7. Det här läsåret undervisar hon i 

skolår 4 med 24 elever. 

Kajsa har en lärarexamen för skolår 1-7 med inriktning mot matematik och de 

naturorienterade ämnena. Hon har arbetat i 14 år på två skolor med samtliga årskurser från 

förskoleklass till och med skolår 6. Det här läsåret undervisar hon i skolår 2 med 26 elever. 

Kerstin har en lärarexamen för skolår 1-7 med inriktning mot matematik och de 

naturorienterade ämnena. Hon har arbetat som klasslärare i 11 år med årskurserna 1 – 6. Det 

här läsåret undervisar hon i skolår 2 med 26 elever. 
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Lisa har en lärarexamen för skolår 1-5 med inriktning matematik och de naturorienterade 

ämnena. Hon har arbetat som klasslärare i åtta år i skolåren 1-3. Tidigare arbetade hon i 10 år 

som förskollärare i förskoleklass. Det här läsåret undervisar hon i skolår 1 med 28 elever. 

Lotta har en lärarexamen för skolår 1-7 med inriktning mot svenska, men är även behörig att 

undervisa i matematik. Hon har arbetat som klasslärare på skolan i åtta år med elever i F-5. 

Det här läsåret arbetar hon i skolår 3. Uppgift om antal elever saknas. 
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Resultat 

Resultaten som redovisas nedan är de teman som utkristalliserade sig från träffarna med 

fokusgruppen. Som jag tidigare nämnt sammanförde jag och utelämnade citatdelar för att 

kunna redovisa resultatet tematiskt. Parenteser i citaten är mina förtydliganden till innehållet i 

det som sägs och klamrar […] betyder att jag tagit bort småord som inte har någon betydelse 

för innebörden i det som sägs.  

Att reda ut begreppen 

Efter att vi diskuterat Läroplanens intention med att skolan ska arbeta med att eleverna 

utvecklar ett större ansvar över sina studier övergick samtalet till bedömning och om 

elevernas förmåga att kunna bedöma sig själva och andrar. Då reagerade lärarna, på så sätt att 

de tyckte själva ordet kändes olustigt och hade en negativ klang. Kerstin uttryckte en stark 

olustkänsla inför ordet bedömning.  

Kerstin: Jag tycker det (bedömning) verkar svårt. Det får inte bli att de (eleverna) rackar ner på 

varandra, att få en stämpel av en kompis. Det känns jätteotäckt tycker jag. 

Lotta: Ja, men usch de här små söta liven… 

Begreppen summativ och formativ bedömning diskuterades och lärarna förstod skillnaden på 

de olika bedömningsformerna, dvs. att summativ bedömning sammanfattar en elevs 

kunskaper vid en viss tidpunkt och att formativ bedömning ska leda lärandet framåt (Korp, 

2011; Lundahl, 2011). Lärarna hade fått en halvdagsutbildning om detta för några år sedan. 

Men min tolkning av citaten nedan är att lärarna fått för lite utbildning och stöd kring 

formativ bedömning. 

Kajsa: Jo, vi har ju… kommer ni ihåg, jag minns inte riktigt när men för några år sen i stadshuset när 

vi lyssnade om formativ bedömning? 

Lotta: Jo, men det var ju liksom bara lite […], en halvdag så där. 

Lisa: Men så är det ju alltid. Vi får en dag eller så men sen lämnas vi ensamma. Det blir ju inte riktigt 

att vi, jag menar vi måste ju få hjälp. Vi får ju aldrig chansen att ta till oss det vi lär oss.  

Diskussionerna fortsatte om hur elever kan involveras till delaktighet och jag berättade om 

hur kamratbedömningar och självbedömningar kan vara metoder för det. Det ställdes frågor 

och diskuterades om begrepp, som värdering och bedömning, men även om vad som ska 

värderas och bedömas. Så som jag tolkar det kan lärarnas osäkerhet om detta bero på att de 
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inte bara fått för lite utbildning om formativ bedömning, utan även för ytlig och att det därför 

är svårt att veta vad som menas med vad.  

Kerstin: Men vad menas just med bedömning då? Kamratbedömning alltså… Det måste ju bara vara 

någonting som leder framåt. det kan ju inte vara att du har A, B eller E. De (eleverna) kan ju inte 

bedöma olika nivåer. Det kan man ju aldrig hamna i att barn ska bedöma så.  

Kajsa: Bedömning har man väl för att stärka, men självvärdering […]  

Lisa: Men det som ska bedömas är ju de här förmågorna och då… det är ju lite mer metakognitionen. 

[…]. Kamratbedömningar, det ligger ju inte ihop med vår bedömning förståss eller hur, jag är ju inne 

på lärarbedömning. 

Kerstin: Fast lite måste det ju ändå göra det, annars är det ju ingen idé, det är ju samma mål ändå, 

krav som… Att titta på andras lösningar och så till själva bedömningen, för mig är det olika saker 

eller har jag inte fattat nåt då? 

Citaten ovan tyder även på att lärarna har svårt att skilja på deras respektive elevernas syften 

med bedömningar, vilket kan bero på att de inte fått tillräckligt med stöd eller tid att tolka 

dessa, vilket Ingela förmedlar: 

   Ingela: De bara kastar ut nya saker och tror att vi bara ska kunna. 

Vi fortsatte resonera om vad bedömningar och värderingar innebär för eleverna och vad det 

kan leda till. Även om lärarna uttrycker en viss osäkerhet, så tolkar jag att de har kunskap om 

detta.  

Lisa: Men det handlar väl om min (elevens) egen inlärning, som är förmågan metakognition. Så det 

är väl faktiskt den förmågan man kan se i en självbedömning eller en kamratbedömning. Då kan man 

få en realistisk uppfattning om sig själv.  

Lotta: Det (metakognition) tror jag bygger upp en självinsikt […], alltså bygger upp det här med att 

kunna göra självbedömning. 

Organiseringsmöjligheter för ett formativt 

arbetssätt 

Diskussioner kring hur de kan organisera grupper för att kunna möjliggöra för ett mer 

formativt arbetssätt diskuterades fram och tillbaka. Lärarna resonerade speciellt kring hur två 

kollegor hade organiserat sina klasser. De hade slagit samman sina båda klasser 

(parallellklasser) och gjort tre nivågrupperingar. Några gånger i veckan hade de arbetat med 

matematiken i dessa grupper. De hade fått hjälp av skolans ena speciallärare med 

undervisningen i den grupp där eleverna hade matematiksvårigheter, medan de två kollegorna 

undervisade i medelgruppen respektive i den grupp där elever hade kommit längre i sin 

matematikutveckling. Detta ansåg fokusgruppen vara ett bra alternativ för att kunna tillgodose 

elevernas behov, då de menar att det är svårt att hinna med alla elever i en stor klass, men i 

synnerhet de elever som behöver mycket hjälp. Denna organisering upplevde de emellertid för 
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stor då de menade att resurserna är för små om flera klasser skulle vilja organisera på samma 

sätt. Dessutom såg en av lärarna en svårighet med att hantera situationen om en elev går 

snabbt fram i sin utveckling: 

Lisa: Men hur gör man sen då, när någon t.ex. i den här stora mellanklassen hoppat fram och behöver 

liksom går vidare. Eller ska den bli fast i gruppen för alltid eller? 

Musik, slöjd och bild har eleverna på skolan alltid i halvklass. De lärare som arbetar med 

treorna, tvåorna och i viss mån den läraren som arbetar med ettan ansåg sig ha möjligheten att 

arbeta med en fjärdedel av sin klass då deras halva klass har något estetiskt ämne. Med hjälp 

av förskolläraren och eller fritidspedagogen skulle de kunna organisera matematiklektioner 

med ett fåtal barn.  

Kajsa: När vi har halvklass då, då kan man försöka med 7 – 8 barn, om det går. 

Lotta: Ja, jo visst men… ska vi strunta i att arbeta konkret då? 

Kajsa: Men man skulle i alla fall kunna prova det här... kamratbedömning, eller att man bara börjar 

titta på någon matris tillsammans med några barn. 

Att organisera på detta sätt, berättade läraren som arbetar med en fyra, var inte var möjligt för 

hennes del då eleverna i fyran och femman alltid har de olika estetiska ämnena parallellt med 

varandra. Samtidigt menade Lotta som arbetar med de yngre barnen att det skulle vara bra att 

fortsätta arbeta laborativt i matematiken då de har halvklasser. 

Jag ställde frågan hur de brukar göra med läsinlärningen, till de lärare som arbetar med de 

yngre barnen. De berättade att de tar hjälp av sina kollegor (en förskollärare och en 

fritidspedagog) som håller i verksamheten med resten av klassen medan de själva har läs- och 

boksamtal med en elevgrupp i taget. Lärarna berättade att de grupperar sina elever utifrån 

nivån på deras läsförmåga, med 2-5 elever i varje grupp. Grupperna är dynamiska då elever 

kan hoppa upp en nivå om läsförmågan utvecklas snabbare än de fem veckor som anges som 

tidsram för varje nivå. Beroende på hur många som är i läs- och boksamtalsgruppen tar 

boksamtalet mellan 15 och 30 minuter. På frågan om det skulle vara möjligt att organisera 

kamratbedömningar på liknande sätt angående elevernas matematikutveckling, var lärarnas 

meningar delade.  

Lisa: Man kan väl göra på samma sätt som vi gör med läsgrupperna egentligen.  

Ingela: Ja, men det måste vara svårare med matten. Vissa områden tycker ju vissa barn är jätteenkelt 

medan andra tycker det är jättesvårt och det kan vara helt andra barn som kan ha svårt i ett annat 

område, alltså det ser så olika ut för dem, det är så många olika områden i matten.   
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Lotta: Ja, det känns lättare i alla fall med det här  i läsgrupper. 

Lisa: Men man kanske kan göra så att man har samma uppgifter till alla men har olika 

svårighetsgrader på dem. Jag tänker att det blir som i Lilla gruppen då, att de jobbar utifrån sina egna 

sätt att tänka. Då kanske det inte spelar så stor roll vilken nivå man har inom ett visst område.  

Med Lisas resonemang behöver eleverna inte nivågrupperas, utan jag tolkar hennes 

resonemang utifrån ett sociokulturellt perspektiv där eleverna, genom kamratbedömningar, 

har möjlighet att se och ta efter kamrater som kommit längre i sin kunskapsutveckling 

(Dysthe, 2003). 

Lärarna bytte fokus på samtalet och började resonerade kring matematikens komplexitet då 

det gäller hur en gruppindelning skulle kunna se ut då eleverna inte nödvändigtvis följer 

varandras utveckling inom olika matematiska områden. Till skillnad mot 

läsutvecklingsprocessen tycks lärarna uppfatta matematiken som en krokigare väg till målen 

och att det skiljer sig mycket vad eleverna upplever som svårt respektive lätt inom olika 

moment. Samtalet fortsatte med reflektioner över gruppstorlekars betydelse för 

matematikdiskussioner. Jag kunde uppfatta att lärarna resonerade om betydelsen att elever får 

diskutera vad de kan och inte kan i matematiken. Genom att ansvara och hjälpa varandra, som 

”mattekompisar”, finner jag även här ett sociokulturellt perspektiv i lärarnas resonemang. 

Kajsa: Om man grupperar dem två och två, till exempel nu är ni två mattekompisar under en period 

och ni ska hjälpas åt och ansvara för att båda lär sig. 

Lotta: Jag tror man måste göra det (diskutera matematik) i alla fall i halvklassen eller gemensamt 

först. Jag tror att två är för få för att det ska bli någon diskussion, alltså för att det ska bli något 

givande. 

Kajsa: Jo, men de skulle sen kunna arbeta två och två och hjälpa varandra. 

Lisa: Jag tycker att en tredjedels klass är jättebra för diskussion, då kan de verkligen få slappna av 

och få misslyckas. Nio, tio elever i en grupp, då kommer alla till tals. I helklass… det är svårt, man 

vet att några sitter och tänker på annat då. 

Det uppstod en samstämmighet att mellan nio och fjorton elever är ett bra antal för att kunna 

diskutera matematik, vilket är möjligt för elever upp till och med skolår tre på denna skola. 

För elever i fjärde och femte klass fungerar det inte på grund av att de lärarna arbetar 

ensamma i klassen och alltid har helklass. 

Ingela: Jag känner att det här med att diskutera matematik går ju inte när vi alltid har helklass, för jag 

har ju alltid de där tio som aldrig är med i diskussionerna. Vi i fyran och femman har aldrig 

halvklasser. Estetämnena ligger alltid parallellt med varandra för där måste de ha halvklasser. Och det 

här går inte schematekniskt att lösa. 

Från gruppstorlek övergick diskussionen till hur man bäst grupperar elever i 

matematiksvårigheter. Det resonerades om hinder och möjligheter. Det som eventuellt kan 
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hindra elever i matematiksvårigheter när de arbetar tillsammans med andra elever som också 

är i matematiksvårigheter, kan vara det som Kajsa upplevt. 

Kajsa: Jag hade satt ihop två stycken väldigt passiva (och i matematiksvårigheter) en gång och då 

hände ingenting. 

Kerstin såg både möjligheter och hinder. Hon menar att om elever i matematiksvårigheter 

arbetar tillsammans riskerar dem inte att bli överskuggade av andra elever som inte har 

svårigheter. Men i samma mening uttrycker hon en bekvämlighetssida från de svagare 

eleverna när de arbetar tillsammans med elever som kommit längre i matematiken: 

Kerstin: Ja, men om man sätter ihop svaga elever har de i alla fall en möjlighet, när ingen starkare 

elev tar över. Fast det är klart… när man blandar grupperna få de (elever i matematiksvårigheter) ju 

vanan att luta sig tillbaka, när de vet att det alltid finns någon annan som kan. 

Möjligheter som finns för elever som har kommit längre i sin matematikutveckling är att de 

kan få fördjupade kunskaper och befäster dessa genom att förklara för de elever som är i 

matematiksvårigheter. Detta är också en nödvändig aspekt för lärandet (Dysthe, 2003) och 

variationen bland eleverna blir på så sätt en tillgång i skolans verksamhet (Ahlberg, 2001). 

Kajsa: Om man har en elev som är starkare och en som behöver mer hjälp får ju den som tycker att 

den kan, sätta ord på saker och ta ansvar för att den andra också lär sig.  

Lisa: Men även om man grupperar dem utifrån kunskapsnivå så är det ju ändå fortfarande skillnad på 

dem. Det finns ju inte två tre elever som tänker exakt lika i matten. 

Kerstin: Ja, så brukar jag tänka, att inga elever tänker exakt lika, även om de är på samma nivå. Jag 

har inte för stor skillnad på dem. 

En viss diskrepans fanns mellan lärarna samtidigt som ingen direkt motsade sig någon annans 

åsikt, utan de nickade och hummade istället samtyckandes. Ovissheten om hur man på bästa 

sätt grupperar elever beroende på vad syftet är, sammanfattar Lisa med orden:  

Lisa: Jag skulle vilja lära mig mer om hur man bäst grupperar eleverna, för det är väl så att 

grupperingar kan se olika ut beroende på vad de ska göra.  

Det som Lisa uttrycker tolkar jag som brister i skolans kvalitetsutveckling. Det tycks saknas 

helt eller finns brister i kvalificerade samtal eller fortbildning för lärarna.  

Hantering av respektfulla bedömningar 

Att välja sina ord var någonting lärarna upplevde som svårt för egen del då de ska formulera 

sig korrekt utan att såra någon. De berättade om ett häfte med olika formuleringar de tittar i 

när de till exempel skriver skriftliga omdömen om eleverna. De resonerade kring hur eleverna 

ska kunna ge kamratbedömningar utan att såra varandra. 
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Lotta: Nej, men vi måste ju lära dem (eleverna) att göra respektfulla bedömningar först. 

Lisa: Ja, för jag kan tänka att det är svårt för dem (eleverna), om de till exempel inte gillar någon 

eller det de sett, så ska de också formulera det. […] Jag kan tänka mig att man behöver träna sig i ord 

också, […] vilka ord man kan använda. 

Lärarna var överens om att elever först måste få möjlighet att lära sig välja respektfulla ord 

innan de ger varandra bedömningar. Ett sätt att hantera detta, samtidigt eleverna ges möjlighet 

att lära sig olika bedömningsmetoder, kan vara genom att bedöma anonyma elevers lösningar. 

Jag berättade om en undersökning som jag och två studiekamrater gjorde i våras på en skola. 

Vi lät eleverna i den undersökningen bedöma anonyma elevlösningar på en 

problemlösningsuppgift utifrån en matris som innehöll flera kriterier. 

Kajsa: Jo, om man börjar med att ta lösningar från parallellklassen, om de inte skriver namn på. 

Ingela: Ja, helst ska man ta någons från året innan […]. 

Lisa: Just det här, att det är arbetet som ska bedömas. Det är svårt att komma från att det är en person 

bakom arbetet och då är det nog så att man måste göra det anonymt. 

Förutom att eleverna ska kunna ge varandra respektfulla bedömningar måste de även lära sig 

att ge adekvata bedömningar, vilket kan vara en svårighet då det finns andra aspekter inom 

skolans sociala praktik som måste tas i beaktande. En aspekt som handlar om klassklimat 

uttrycker Kerstin så här: 

Kerstin: Det är jättesvårt alltså. Så fort de (elever) vet vem det är de bedömer så krävs det mycket 

annat eller andra saker spelar in. Om det är en populär person kanske man (eleven) inte vågar ge en 

riktig bedömning. En lågstatus person skulle ju aldrig våga säga vad den vill till en högstatus person.  

Återigen urskiljer jag en osäkerhet hur grupperingar bäst görs. Att gruppera elever med 

omsorg och utifrån olika aspekter är en stor utmaning. En kamratbedömning utifrån ett 

rådande klassrumsklimat som citatet visar skulle inte ge en adekvat bedömning. Beroende på 

vilket klassklimat som råder påverkas eleverna av varandra på olika sätt. Därför är det viktigt 

att det råder ett bra klimat i klassen och att eleverna får arbeta med någon de känner sig trygg 

med (Lundahl, 2011). För att uppnå ett bra klassklimat måste även skolan underhålla detta 

genom förebyggande insatser (Westling Allodi, 2007). 

Hantering av och oro över svaga elevers utsatthet  

Övervägande fanns en oro bland lärarna hur elever i matematiksvårigheter skulle kunna 

uppfatta situationen med kamratbedömning. De uttryckte också en viss oro över att inte kunna 

hantera svåra situationer som kan uppstå i samband med bedömningar då svagpresterande 

elever kan känna sig utsatta. 
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Lisa: Men hur gör man då om man vet att det är någon som faktiskt inte kan hantera den här 

uppgiften? Det tycker jag är jättesvårt, och så tror de (svagpresterande eleverna) att de kan och då 

utsätter man dem för någonting som inte är så schysst. […] Jag blir sådär skraj liksom, hjälp nu 

kommer de sitta där och tänka… 

Lotta: Alltså jag tänker mycket på vilka uppgifter man ger som ska bedömas, för om det blir sådär 

till exempel att det är en elev som har svårt utan vuxenstöd, […] om samma barn utsätts varje gång i 

det här med kamratbedömning, hur upplevs det för den? 

Kajsa: Jo. men om den eleven får hjälp då? 

Lotta: Jo, men det blir så påtagligt att det är det här barnet som alltid behöver hjälp och jag kan tänka 

sådär att det… man ser ansikten framför sig hur det skulle uppfattas. 

En lösning som Ingela hade erfarenhet av var metoden ”two stars and wish”, som hennes 

elever hade fått göra om varandras berättelsetexter. Metoden innebär att eleverna ger varandra 

två positiva kommentarer om något som de gjort bra i en arbetsuppgift samt en 

förbättringsåtgärd. 

Ingela: Men om de (eleverna) ger två stjärnor och en förbättring till varandra, då får alla samma, fast 

olika önskningar om förbättring naturligtvis och olika stjärnor. För annars känns det inte rättvist om 

någon får 13 fel där och kanske bara ett fel här, hos någon annan. Då känns det inte lika farligt, tycker 

jag. 

Lotta: Ja, det där med två stjärnor och en önskan, det låter ju mer liksom… För dem svaga känns det 

ju mer schysst.  

Lärarna resonerade kring denna metod och jag tolkade det som att de tyckte det var en bra 

lösning för de svagare eleverna, utifrån ett rättviseperspektiv och av medmänsklighet. 

En annan aspekt som Lisa belyste var att långsamhet och osäkerhet felaktigt ibland förknippas 

med att elever är svaga i matematik. 

Lisa: Just den här långsamheten och osäkerheten att man (elev) gör fel och så, det kan ju vara ett 

hinder också i det här, att man (elev) känner sig dum om man inte är tillräckligt snabbtänkt […] Jag 

tror att man behöver som vuxen vara säker på det man ska fråga om och att man är säker på att ingen 

av eleverna kommer fara illa av det eller känna sig dum. Att man har liksom en pondus i det man gör, 

att man är säker på sin sak.  

Lisa uttrycker emellertid att det bör ligga i deras kompetens att vara säker på sin sak. Även att 

ha kompetens att hantera elevers långsamhet på ett sätt så att elever slipper känna sig dumma. 

Attityder till matematik 

Denna diskussion resulterade i reflektionen om att det är lärarna själva som upplever 

känslomässiga skillnader när de visar och diskuterar elevtexter jämfört med när de visar och 

diskuterar elevers matematiska lösningar. 
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Lotta: Jag kan tycka att vi är så rädda för att visa och diskutera bra lösningar och mindre bra 

lösningar (matematiska uppgifter elever har gjort). 

Kajsa: Men då måste jag fråga, varför skulle det vara värre om man sitter tillsammans och tittar på 

olika sätt att lösa ett problem än att man tittar på två texter – varför är vi så känsliga för matten? 

Jag tolkar Lotta och Kajsa som att lärare upplever att det är känsligt att exponera elevers 

matematiska lösningar, utan att veta varför det känns så. Ingela ger en förklaring: 

Ingela: Matten har ju en annan status. Jag tycker liksom att om man är duktig i matte så är man 

intelligent. 

Lisa: Ja, och så är det väl för att vi (lärare) också är fast i det tänkandet. Det är svårt för oss också att 

komma bort från det, alltså vi vuxna har ju inte riktigt (blir avbruten). 

Kajsa: Jo, fast det borde man ju kunna arbeta bort […]. 

Kerstin: Ja, men det är ju det att man måste börja någonstans och där är vi ju inte. 

Det finns en attityd hos lärare till matematikämnet som ett statusämne och att det förknippas 

med intelligens. Men lärarna ser det som en uppgift att arbeta bort denna inställning från sig 

själva först, innan de kan överföra en annan attityd om ämnet till eleverna. 

Sammanfattning 

Att prata och diskutera matematik i smågrupper, samt att elever hjälper varandra såg lärarna 

som ett gynnsamt lärande för elevernas matematikutveckling. Med elevers delaktighet i 

kamratbedömningar såg lärarna positiva möjligheter till ett ömsesidigt lärande elever emellan. 

Men fler hinder än möjligheter framkom i deras resonemang. Av resultatet kan man tolka 

flera faktorer som påverkar möjligheten till kamratbedömning i undervisningen. 

Schematekniska lösningar samt både tid- och resursbrist ansågs försvåra möjligheterna. 

Lärarna som undervisade i skolåren 1-3 hade dock mer resurser till sitt förfogande än de som 

undervisade i skolåren 4-5. Komplexiteten i och om ämnet matematik, såväl dess olika 

moment som attityden om ämnets status, upplevdes som hinder i både organisering och i 

arbetet mot en mer formativ undervisning På grund av både brist i stöd och i kunskaper om 

formativ bedömning upplevdes inte ett förändrat bedömningsarbete som hanterbart. Lärarna 

bekymrade sig och ömmade särskilt för de svaga eleverna. Att utsätta de svagaste eleverna för 

denna transparanta form av bedömning tolkade jag, utifrån resultatet, som ett av det största 

hindret. Hur dessa elever skulle uppfatta situationer där deras tillkortakommanden skulle 

kunna ge dem obehag och ovilja till delaktighet bekymrade lärarna. Situationer där elevernas 

utsatthet skulle kunna förvärras, upplevdes även som en hanteringssvårighet för lärarna. 
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Diskussion 

I metoddiskussionen lyfter jag kritiska aspekter om studiens trovärdighet och reliabilitet. Jag 

diskuterar även fokusgrupp som metod i denna deltagandestudie utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt. 

Metoddiskussion 

För att en kvalitativ studie ska anses vara tillförlitlig och av hög kvalitet är det viktigt att den 

kan verifieras (Denscombe, 2009), vilket kan göras genom att kontrollera studiens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet. Validitetsbegreppet inom kvalitativa studier diskuteras dock 

och många forskare är kritiska till begreppet och menar att man bör använda ord som 

trovärdighet istället (Fejes & Thornberg, 2009; Denscombe, 2009). 

Validitet - trovärdighet 

För att visa på trovärdigheten i denna studie var det viktigt att beskriva tillvägagångssätten så 

noggrant som möjligt, både vad gäller insamlandet och bearbetningen av materialet. Med 

trovärdighet menas också att man undersöker det som man har avsett att undersöka (Wibeck, 

2010), samt att metoden som använts är den mest lämpade för studien (Fejes & Thornberg, 

2009). Samtidigt som trovärdighetens betydelse är av stor vikt är just trovärdigheten också ett 

av de större problemen inom kvalitativa studier. Detta på grund av att den som genomför 

studien samtidigt ska visa att resultaten är insamlade och bearbetade på ett trovärdigt sätt, 

även visa empati utan att vara subjektiv i bearbetandet av materialet (Trost, 2010). 

Jag använde mig av en fokusgrupp i en deltagandestudie som metod för att belysa några 

lärares resonemang och tankar. En sådan metod bidrar till en ökad trovärdighet, eftersom 

respondenterna delvis har möjlighet att diskutera ämnet fritt (Wibeck, 2010). Det finns dock 

alltid en risk med fokusgrupper, vilket är att deltagarna eventuellt inte uttrycker sig som de 

kanske skulle vilja på grund av grupptryck. De kan även känna oro inför att bli ifrågasatta av 

de andra eller att de endast uttrycker sådant som är socialt accepterat (a.a.). Jag upplevde dock 

att deltagarna relativt öppet kunde berätta om svårigheter och att de var intresserade av 

varandras resonemang och tankar. Detta tror jag berodde mer på att de kände varandra än på 

min kompetens som samtalsledare. 
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Respondenternas diskussioner under samtalen höll sig övervägande inom ramen för ämnet 

och samtalen ägde rum i respondenternas bekanta miljö, vilket också bör bidra till studiens 

trovärdighet (Wibeck, 2010). 

Emellertid är jag medveten om att lärarna i fokusgruppen kan ha påverkats av mitt 

intresseområde och på så sätt anpassat sina diskussioner och svar, men risken för detta skulle 

troligtvis inte ha varit mindre om jag använt mig av någon annan metod, till exempel genom 

intervjuer med enskilda lärare, då det alltid finns en risk att respondenter påverkas av den som 

genomför studien. 

Reliabilitet 

Vad gäller reliabiliteten i en studie ökar den om det är samma samtalsledare som leder 

fokusgruppens samtliga träffar och om olika forskare kan komma fram till samma resultat 

(Wibeck, 2010). Detta stämmer delvis i denna studie. Det var jag som ledde samtliga träffar, 

men däremot kan min ringa erfarenhet av att tolka utskrifter av samtal vara en brist i 

reliabiliteten då andra forskare kanske skulle komma fram till andra resultat än vad jag gjort.  

Resultatet i denna studie omfattar endast de svarande respondenter som deltog i fokusgruppen 

och anses därför inte möjligt att generalisera till andra lärare. Visserligen skulle värdet av 

studien ha blivit högre om det hade gått att generalisera till en större grupp, men med den 

metod jag valde var syftet ett annat än generaliserbarhet. Att generaliserbarheten är låg är 

också den kritik kvalitativa metoder många gånger får då studier ofta är ostrukturerade och 

uppkomna i sin kontext. Det är också oftast ett fåtal respondenter från en specifik miljö, vilket 

även bidrar till svårigheter att generalisera resultatet (Bryman, 2009). 

Fokusgrupp som metod 

Att använda redan existerande grupper som respondenter i en fokusgrupp kan vara riskabelt. 

Vissa ämnen kanske inte behandlas då de kan tas för givna i gruppen och deltagarna kan falla 

in i sina vardagliga roller (Wibeck, 2010). Bryman (2011) menar att det även kan leda till en 

viss påverkan på diskussionerna. Diskussionerna kan också bli relativt oorganiserade och det 

kan vara svårt att analysera dem. Andra, t.ex. Wibeck (2010), menar att det bara är en fördel 

om deltagarna känner sig trygga med varandra från början. 

Eftersom det var jag som utförde transkriberingsarbetet, utan att någon granskade utskrifterna 

mellan träffarna, kan jag dock ha påverkat inriktningen subjektivt i de nästkommande 
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träffarna. Detta har i så fall varit omedvetet från min sida, då jag ville genom studien få ta del 

av respondenternas opåverkade tankar och funderingar. 

Fördelarna med att använda en fokusgrupp för datainsamlingen, anser jag överväger dessa 

risker. Med någon annan metod skulle det vara svårt att komma åt lärarnas resonemang och 

tankar då en fokusgrupps reflekterande samtal hela tiden föder nya tankar, som jag som 

samtalsledare inte skulle kunna väcka. 

Kanske skulle materialet ge ett mer fruktbart resultat om studien skulle ha fortgått med 

fokusgruppen ett par gånger till, kanske skulle det också berika deltagarna lite mer. Rektorer, 

ledningsgrupper på skolor och lärare skulle kunna dra nytta av studiens resultat. 

Skolutvecklingsarbetet kring elevers medverkan som en del i den formativa bedömningen 

skulle kunna ta sin utgång från lärarnas resonemang i denna studie, på så sätt skulle resultaten 

eventuellt kunna generaliseras. 

Resultatdiskussion 

I diskussionen lyfter jag fram det som jag tolkade att deltagarna upplevde som hinder och 

möjligheter för kamratbedömningar. Jag diskuterar även elevmedverkans betydelse, särskilt 

för elever i matematiksvårigheter.  

Kamratbedömning – möjlighet eller hinder för att utveckla självkänsla 

Formativ bedömning handlar bland annat om att hjälpa elever att reflektera över sitt eget 

lärande och vägleda elever i effektiva inlärnings- och tankestrategier (Korp, 2011). 

Bedömning är emellertid ett komplext ämne och bemötandet mot elever som är i behov av 

särskilt stöd kan vara avgörande för om och hur eleven når kunskapsmålen (Ahlberg, 2007). 

Att bli bedömd kan kännas både jobbigt och roligt beroende på vem som bedömer och vem 

som blir bedömd. En elev med stark självkänsla klarar oftast av en bedömning även om 

bedömningen visar att det är en bit kvar för eleven att utveckla för att nå målet, medan en elev 

med svag självkänsla troligtvis har svårare att hantera detsamma. Viktigt blir då att stärka 

självkänslan hos svaga elever, vilket förhoppningsvis formativ bedömning kan leda till.  

I resultatet kunde jag urskilja en uppfattning om att elever i matematiksvårigheter tenderar att 

vara bekväma, att de ”lutar sig tillbaka”, när de arbetar tillsammans med elever som kommit 

längre i matematiken. Det skulle kunna tolkas som att dessa elever saknar självförtroendet att 

ta för sig i en situation där andra elever snabbare kommer med lösningar, men som 
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nödvändigtvis inte har kommit längre i matematikutvecklingen utan kanske bara är mindre 

osäkra. Elever som är i skolsvårigheter saknar ofta tilltro till sin egen förmåga (Skolverket, 

2003). Men med mer återkoppling på kognitiv nivå skulle det kunna gå att stärka dessa 

elevers tilltro till sin förmåga (Skolverket, 2011b), vilket också ingår i skolans uppdrag enligt 

läroplanen (Skolverket 2011a). God självtillit tenderar vanligtvis till högre bedrifter och 

därför kan ett syfte i sig med formativ bedömning vara att just stärka elevers tilltro till sin 

egen förmåga. 

Av resultatet framgår att lärarna som deltog i studien ömmade särskilt för de svaga eleverna 

och kände en oro både över deras eventuella utsatthet samt över att själva inte kunna hantera 

en svår situation som skulle kunna uppstå vid kamratbedömningar. Eftersom elevens 

delaktighet är den viktigaste länken i processen om en formativ bedömning skall vara 

lyckosam för eleven (Korp, 2011), måste lärare låta svaga elever vara lika delaktiga som 

klassens övriga elever i detta moment. Enligt Ahlberg (2001) är detta en del i det 

sociokulturella relationsinriktade perspektivet, där delaktighet, kommunikation och lärande är 

sammanflätade i skolans praktik. Med kamratbedömningar skulle de elever som kommit 

längre i ett matematiskt område kunna fungera som scaffolding för de elever som inte kommit 

lika långt, dvs. som kommunikativa stöttor (Säljö, 2000). De elever som fungerar som stöttor 

befäster sina kunskaper då de får formulera sin förståelse i ord och får förklara sitt tänkande 

för en kamrat som inte kommit lika långt inom ett matematiskt område. Att få konfronteras 

med andras uppfattningar genom att använda sig av elevernas naturliga variation blir på så 

sätt en tillgång i undervisningen (Ahlberg, 2001). Lärarna i fokusgruppen efterlyste dock mer 

kunskap om hur sammansättning av elevgrupper bäst görs. Huruvida homogena respektive 

heterogena grupper påverkar elevernas resultat visar internationella studier på att det inte är 

grupperingen i sig som har betydelse för en gynnsam utveckling i matematik, utan det är 

andra faktorer som t.ex. metoder och material samt både lärares och elevers förväntningar 

som påverkar (Skolverket, 2001). Men om undervisningen kan förändras till att bättre passa 

alla elever på grund av att en gruppering görs kan effekterna bli positiva (a.a.).   

Då forskning visar att formativ bedömning är mest fördelaktig för just svagpresterande elever 

(Lundahl, 2011), kan man ställa sig frågan hur man löser en situation där lärarna undviker 

kamratbedömningar just för att inte riskera att de eleverna utsätts för obehag – trots att det är 

de som skulle gynnas mest. Situationen som denna kan uppfattas som svårlöst och Nilholm 

(2003) förklarar att det i skolan många gånger finns dilemman som är svåra att lösa men att ett 

ställningstagande ändå alltid måste göras. Beroende på vilket perspektiv som intas blir också 
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konsekvenserna därefter. Åtgärder utifrån ett kategoriskt perspektiv, där eleven anses vara 

ägare till svårigheten, skulle i längden leda till segregering medan åtgärder utifrån ett 

relationellt perspektiv, där miljö och sociala konstruktioner anses ge upphov till svårigheten, 

skulle i längden leda till inkludering. Det finns dock ingen allomfattande åtgärd som passar 

alla elever, utan för varje enskild elev som är i svårighet måste lärare och speciallärare i 

samråd utforma åtgärder utifrån elevens behov och förutsättningar samt med utgångspunkt i 

specialpedagogiska grundval. Strävan måste emellertid alltid vara att i första hand se till 

klassrumsmiljön, vilket Ahlberg (2009) poängterar: ”Elevers olikheter ska främst hanteras i 

klassrummet och skolor ska därför vara organiserade för att möta alla elever, även de som är i 

behov av särskilt stöd (s.31).  

Att få kamratbedömningar att fungera i praktiken 

Att få kamratbedömningar att fungera i praktiken är inget som kan ske över en natt, då det 

krävs ändringar i både arbetssätt och förhållningssätt (Hodgen & Wiliam, 2011). Det har visat 

sig att de lärare som förändrat sin undervisning långsamt har lyckats bäst. Receptet på en 

lyckosam utveckling med formativ bedömning i undervisningen är att arbeta in en idé i taget 

och helst med stöd av kollegor (a.a.). För att lärarna ska ges möjlighet att möta läroplanens 

mål om att elever ska utveckla ett större ansvar för sina studier och kunna bedöma sig själva 

och andra i relation till sina arbetsprestationer och förutsättningar (Skolverket, 2011a), krävs 

ett tydligt organisatoriskt stöd. Resultatet i denna studie bekräftar att lärarna saknar både stöd 

och tid för att kunna förändra sina bedömningssätt. Tid och stöd för såväl planering av 

organisering som för utformning av olika bedömningsmatriser och bedömningsuppgifter är en 

förutsättning för att en förändring ska kunna ske. Att utforma bedömningsinstrumenten är ett 

tidskrävande arbete men är en viktig process då det ger lärarna ett stort utbyte av erfarenheter 

och kunnande (Pettersson m.fl. 2011). Därför är det viktigt att lärarna ges stöd i detta arbete 

om förändringar ska komma till stånd. Detta bekräftar Björklund Boistrup (2010) då hon 

genom sin forskning har kommit fram till att de enskilda lärarna inte ensamma kan påverka 

bedömningsarbetets förskjutning mot en mer formativ bedömning, utan organisationsfaktorn 

är av stor betydelse för att få till en förändrad bedömningspraktik. Resultatet från ett 

forskningsprojekt som Torrance och Pryor (2001) har genomfört bekräftar även att 

förändringsarbetet mot formativ bedömning är ett stort och mödosamt arbete och att lärare 

därför behöver mycket tid och analytiska verktyg till sitt förfogande.   
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Möjligheter att lösa dilemman  

Det framgår i resultatet en osäkerhet bland lärarna angående flera viktiga aspekter för att 

kunna genomföra kamratbedömningar. Till att börja med skapade ordet bedömning en 

olustkänsla hos lärarna. Detta är emellertid inte konstigt eftersom bedömning alltid påverkar 

den som blir bedömd (Giota, 2006). I och med att lärarna själva är skolade med en 

bedömningstradition som länge har varit summativ (Lundahl, 2011), klingar ordet bedömning 

fortfarande negativt för lärarna. En negativ uppfattning av ordet bedömning kan dock påverka 

klassrumsklimatet destruktivt. För att kunna vända detta är det viktigt att lärarna är medvetna 

om vad som gör att en bedömning kan gå fel och bli negativ (Giota, 2006). Om elever ska 

slippa känna sig dömda är det, som tidigare nämnts, analysens kvalitet i bedömningen som är 

avgörande (Pettersson, 2011). Om elever visar läraren att de kan, vill och vågar är 

bedömningens analys framåtsyftande och ger eleven en positiv känsla. Tvärtom, om elever 

visar att de varken kan, vill eller vågar har bedömningen gått fel (a.a.). 

Lärarna känner bland annat osäkerhet inför hur man kan arbeta med formativ bedömning med 

hjälp av olika metoder och vill lära sig mer om hur elevgrupper ska sättas samman beroende 

på syfte. De vill också bli stärkta i sin roll som matematiklärare. Dessa önskningar är viktiga 

att uppfylla för att lärarna ska våga prova kamratbedömningar. Inte nog med det, utan Jönsson 

(2011a) menar att i förlängningen krävs det också mod hos lärarna att lämna över ansvar till 

eleverna. 

Det är inte lätt för lärare att hantera svåra situationer samtidigt som de måste förhålla sig till 

flera påverkansfaktorer (Pettersson, 2010).  Särskilt svårt kan det vara då de ska arbeta mer 

formativt i undervisningen och se till att eleverna blir delaktiga i sin utveckling, utan att 

elevers utsatthet blir ett dilemma. Hanteringsvårigheter och attityder lärarna utsätts för i 

lärmiljön kan bearbetas genom kvalificerade samtal med specialläraren. Speciallärarens 

kompetens skall, enligt Högskoleförordningen (SFS 2008:132), innefatta bland annat 

förmågan ”att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare […]” och kunna ”leda 

utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och 

elever” (s.3) samt ”[…] medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja 

hinder och svårigheter i olika lärmiljöer (s.3).  

Högskoleförordningens skrivelse om speciallärarens förmåga att kunna hålla i kvalificerade 

samtal kan tolkas synonymt med handledning. Enligt Lendahls Rosendahl och Rönnerman 

(2005) innebär handledning att det är pedagogerna själva som lyfter ett problemområde i 

verksamheten som de vill diskutera och reflektera kring. Ahlberg (2007) refererar till två 
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studier hon själv medverkat i, vilka båda belyser effekter handledningssamtal får i 

undervisningen för elever i matematiksvårigheter. Slutsatserna som dras är att om lärare får 

möjlighet att reflektera kring dilemman som uppstår i praktiken kan de göra medvetna val då 

de ska tillmötesgå elevers olika förutsättningar och att samtalen ger stöd åt att utveckla sin 

professionalism inom matematikundervisningen (a.a.), eller med andra ord ”bli stärkta i sin 

roll som matematiklärare”, som lärarna i denna studie uttryckte ett behov av.   

Lärarnas attityd till att matematik och intelligens hör ihop, anser även Malmer (2002) som 

menar också att lärarnas attityd till ämnet kan i vissa fall bidra till att svårigheter uppstår för 

elever, vilket hon uttrycker på följande sätt:  

”Matematik betraktas som ett högstatusämne […]. En forcerad och alltför formaliserad undervisning 

kan medföra att onödigt många elever anses ha svårigheter, då man i stället borde se det som 

outnyttjade möjligheter. Att matematiksvårigheter uppstår kan alltså i vissa fall bero på lärarens 

attityd och förhållningssätt, arbetssätt och arbetsformer” (s.90). 

Att vara långsam i matematik behöver inte vara synonymt med att vara svag i matematik, 

vilket det ibland felaktigt uppfattas. Denna aspekt uttryckte en av lärarna i studien men 

menade på att det bör ligga i lärares kompetens att kunna hantera elevers långsamhet på ett 

sätt så att de slipper känna sig dumma. Att det finns elever som är snabba och elever som är 

långsamma är naturligt. Engström (2003) påtalar att:  

”En del elever arbetar snabbt medan andra tar lång tid på sig, en del elever tycks ta till sig nya 

moment utan större ansträngning, medan andra elever får kämpa hårt med samma sak. Vi bör tänka 

på att detta är ett uttryck för en naturlig variation av olikheter som skolan måste lära sig att hantera. 
Detta är inte i sig en grund för specialpedagogiska åtgärder” (s.29).  

Att elever är olika är så självklart att det är lätt att glömma bort att det blir konsekvenser för 

undervisningen och detta ställer stora krav på skicklighet hos lärare (a.a.). 

Allt det som lärarna i denna studie känner osäkerhet inför eller skulle vilja ha mer kunskap 

om kan förmodligen inte lösas genom kvalificerade samtal, utan vissa saker som till exempel 

ämneskunskaper, sammansättning av elevgrupper men framför allt då implementering av nya 

rutiner ska genomföras på en skola bör huvudmannen se till att lösa genom andra åtgärder, 

som till exempel fortbildning. Viktigt är emellertid att lärarfortbildning integreras med 

verksamheten och över en längre tid om den ska vara fruktsam, vilket är idealiskt om en skola 

ska arbeta mer i riktning mot en formativ bedömning (Lundahl, 2011). Även lärares 

individuella fortbildningsmål och vidareutveckling av ämneskunskaper är framgångsfaktorer 

mot en professionsutveckling (a.a.). Detta överensstämmer med det som lärarna i denna studie 

uttryckte, mer eller mindre tydligt, för att kunna få till en mer formativ bedömning i 

undervisningen. 
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Att bryta invanda mönster 

Kulturella bedömningsmönster är särskilt svåra att bryta har forskning visat (Lundahl, 2011). 

När nya läroplaner med nya idéer ska sjösättas i skolans verksamhet, som t.ex. nya 

bedömningsformer, fungerar det oftast inte som det är tänkt. Detta beror på flera orsaker, 

bland annat ett lands utbildningshistoria och skolkultur. En lång tradition av resultatmått och 

rättvisa bedömningar har speglat de svenska skolorna. Oreflekterade traditioner kan därför 

hindra en utveckling av bedömningsformer (a.a.).  

Den summativa bedömningstraditionen överskuggar den formativa och det största hindret för 

att bryta denna tradition tycks ligga i utbildningssystemet själv, som Black och Wiliam (2005) 

uttrycker: 

Some teachers have been able to develop assessment methods that integrate both formative and 

summative functions effectively, but, even here, the emphasis has been on maximizing test scores 

rather than meeting students’ learning needs, so that, in a parody of Gresham’s law
1
, summative has 

driven out formative (s.252).  

Samtidigt som dagens styrdokument framhåller att det inte är det enkla mätbara som ska 

bedömas, utan elevernas förmågor, så har utbildningspolitiken sedan 2000-talet stramat åt 

kunskapsuppdraget med både tidigare betyg samt tidigare och fler nationella prov (Lundahl, 

2011). Detta leder till att enkelt mätbara bedömningar och administrativa behov får företräde 

då reformer ska införas. Trots detta menar Lundahl att vi har goda möjligheter att ge den 

formativa bedömningen sin legitimitet. Om lärarna får mandat att arbeta med formativ 

bedömning finns förutsättningar att bygga upp en skolkultur där de båda formerna av 

bedömning kompletterar varandra. Men detta förutsätter att utbildningspolitiker och 

opinionsbildare för summativa bedömningar också inser betydelsen av en sådan 

kompletterande bedömningsform (a.a.).  

Sammanfattningsvis uppfattar jag resultatet från studien både positivt och negativt. Det 

positiva är att det finns ett engagemang bland lärarna och att de kan se vinsterna med ett 

formativt arbetsätt, som t.ex. med kamratbedömningar. Det negativa är att lärarna upplever att 

det finns så många hinder som förhindrar detsamma. Eftersom Läroplanen beskriver ett 

uppdrag som ligger i linje med ett formativt arbetssätt och då det finns kompetenta och 

engagerade lärare kan man ställa sig frågan hur man på bästa sätt kan undanröja de hinder 

som lärarna upplever, så att eleverna får den formativa bedömning de har rätt till i sin 

utbildning. 

                                                      
1Greshams lag (uppkallad efter Thomas Gresham 1821–1902), säger att det dåliga myntet driver ut det 

goda (uppgift från Nationalencyklopedin, NE). 

http://www.ne.se/thomas-gresham
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Fortsatt forskning 

Resultatet i denna studie visade att flera aspekter försvårar arbetet för klasslärarna att arbeta 

med kamratbedömningar som en naturlig del i den formativa bedömningen i undervisningen. 

Därför skulle det vara intressant att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv studera om själv- 

och kamratbedömningar skulle kunna fungera som ett verktyg för att förebygga 

specialpedagogiska insatser. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 Exempel på generell bedömningsmatris (hämtad ur Kjellström, 2011, s. 209) 

Bedömningen 

avser 

Kvalitativa nivåer 

Lägre                                                                                                   Högre 

 

Förståelse, metod  

och reflektion 

Visar förståelse för 

problemet, väljer strategi 

som bara delvis fungerar. 

Förstår problemet helt, 

väljer strategi som 

fungerar och visar viss 

reflektion. 

Förstår problemet, 

väljer om möjligt 

generell strategi och 

analyserar sin lösning. 

Genomförande 

 

Genomför endast delar av 

problemet eller visar brister 

i procedurer och metoder. 

Visar kunskap om 

metoder men gör 

eventuellt smärre fel. 

Använder lämpliga 

metoder och genomför 

dessa korrekt. 

Matematiskt 

språk och 

representation 

Torftigt och ibland felaktigt. Acceptabelt men med 

vissa brister 

Korrekt och lämpligt. 

Redovisningens 

klarhet och 

tydlighet 

Går delvis att följa eller 

omfattar endast delar av 

problemet. 

Mestadels klar och 

tydlig men kan vara 

knapphändig. 

Välstrukturerad, 

fullständig och tydlig. 

 

Exempel på förenklad generell bedömningsmatris med exempel på lärares gensvar utifrån 

elevuppgift (hämtad ur Kjellström, 2011, s. 212). 

Bedömningen 

avser 

Kvalitativa nivåer 

Lägre                                                                   Högre          

Kommentarer till 

eleven 

Metodval och  

genomförande 

Påbörjar 

 

X 

Genomför Utvecklar Du ritar tre olika 

trianglar, vet vad de 

kallas och beräknar 

arean och omkrets 

korrekt. Jämför 

trianglarnas omkrets. 

Vad ser du? 

Matematiska 

resonemang 

Påbörjar 

 

X 

Visar Förklarar Du skriver att arean 

alltid är lika stor, men 

du förklarar inte 

varför. 

Redovisning och  

matematiskt språk 

Ofullständigt Godtagbart 

 

X 

Tydligt och korrekt Det du redovisar är 

tydligt och figurerna 

är ordentligt ritade 

med linjal. Hur 

placerar man höjden i 

en trubbvinklig 

triangel? 
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Exempel på uppgiftsspecifik bedömningsmatris till muntligt prov (hämtad ur Kjellström, 

2011, s. 210). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömningen avser Kvalitativa nivåer 

Lägre                                                                                                    Högre 

Förståelse 

I vilken grad eleven 

visar förståelse för 

uppgiften och 

motiverar sina 

slutsatser.  

I vilken grad eleven 

använder samband 

och generaliseringar. 

Kan tolka diagrammet 

för direkt avläsning 

och visar förståelse för 

y-axelns gradering. 

Gör jämförelser mellan 

pojkar och flickor eller 

jämförelser över tid.  

Visar god förståelse för 

procentbegreppet t.ex. 

relaterar procent- 

andelen till rätt helhet. 

Visar god förståelse för 

begränsningarna i data 

och diagrammets sätt 

att presentera detta 

(t.ex. att det ej gäller 

samma elever varje år 

och att det kan vara 

olika antal elever). 

Språk 

Hur klar och tydlig 

elevens redovisning 

är. 

I vilken grad eleven 

använder relevant 

matematiskt språk. 
 

 

Begripligt och möjligt 

att följa. 

 

Lätt att följa och med 

acceptabelt 

matematiskt språk. 

 

Välstrukturerat och 

tydligt med ett relevant 

matematiskt språk och 

terminologi. 

Delaktighet 

I vilken grad eleven 

deltar i diskussioner 

med matematiskt 

grundade idéer. 

 

Redogör 

huvudsakligen för sina 

egna påståenden. 

Bidrar med egna idéer 

och förklaringar vid 

andra elevers 

redovisningar eller vid 

slutdiskussionen. 

Tar del av andras 

argument och för 

diskussionen framåt. 
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Bilaga 2 

Exempel på självvärderingsmatris (hämtad ur Björklund Boistrup, 2011, s. 119) 

Hur säker känner du dig i 

följande situationer?  

Säker Ganska  

säker 

Osäker Mycket 

osäker 

Du ska mäta en sträcka 

och ange längden på olika 

sätt.  

    

Du ska avgöra hur många 

kvadratmeter golvmatta du 

behöver i ett rum.  

    

Du ska använda en 

tidtabell och ta reda på hur 

lång tid en tågresa tar.  

    

Du ska uppskatta hur 

mycket några föremål i 

din närhet väger.  

    

 

Exempel på frågor om innehåll och om elevens inställning (hämtad ur Björklund Boistrup, 

2011, s. 120) 

Vad tycker du om ________________? 

 

 

Vad tycker du är viktigt att kunna i ________________? 

 

 

Vad har du blivit bättre på i ________________ denna termin?  

 

 

När känner du dig nöjd i ________________? 

 

 

Vad tycker du att du behöver arbeta mer med i __________________? 

 

 



45 

 

Bilaga 3 

Hej alla klasslärare på XXX-skolan! 

Jag heter Ingeborg Löfgren och läser sista terminen på Speciallärarprogrammet med 

inriktning mot matematikutveckling och det är dags för mig att påbörja mitt examensarbete. 

Jag har fått medgivande av er rektor att kontakta er angående min studie som jag skulle vilja 

att så många av er som möjligt har intresse att delta i. 

Syftet med min studie är att belysa några lärares tankar kring elevers medverkan i sin egen 

matematikutveckling och hur detta skulle kunna organiseras. Jag har valt detta ämne inom 

matematiken eftersom forskning visar att alla elever, men i synnerhet elever i 

matematiksvårigheter, utvecklar sina kunskaper i matematik då de erbjuds olika metoder för 

att kunna reflektera över sitt eget lärande.  

Jag har funderat och bollat idéer med min handledare och studiegrupp om hur jag ska kunna 

få fatt i det jag vill få svar på och hur utformningen på min studie skulle kunna se ut. Då jag 

själv har saknat organiserade pedagogiska samtal på min arbetsplats kom vi fram till att en 

deltagandestudie där en grupp klasslärare medverkar med sina erfarenheter och idéer skulle 

bli det bästa – inte bara för mitt examensarbete utan även för att detta kan vara ett tillfälle för 

fortsatt skolutveckling på er skola.  

Nu har du chansen att delta i denna fokusgrupp! Pedagogiska samtal om elevmedverkan vid 

matematikbedömning står i fokus när vi träffas och utbyter tankar. Detta skapar nya 

reflektioner då ämnet blir belyst utifrån olika perspektiv och utifrån era erfarenheter.  

Gruppen bör bestå av 4 – 8 deltagare och vi träffas ca 45 minuter vid tre tillfällen. Vill ni, 

träffas vi någonstans på er skola. Ni behöver varken läsa in er på någon litteratur kring ämnet, 

skriva loggböcker eller dylikt. Det vore emellertid bra om ni har tid att prova något av det vi i 

gruppen samtalar om.  

Jag kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket för er innebär att ert 

deltagande är frivilligt och att ni har rätt att avbryta er medverkan när som helst. För att jag 

ska kunna fokusera på samtalen önskar jag att spela in dessa. Det insamlade materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och enbart till mitt examensarbete. Inga enskilda 

personer eller namn på skola kommer att namnges. När studien är avslutad kommer 

ljudinspelningarna att raderas och ni som vill kommer att få ta del av den färdiga 

forskningsrapporten.  

Låter det intressant och om du vill vara med är det bara att höra av sig: 

Ring XXX eller skriv till ingeborg.lovgren@xxx.se  

Önskas kontakt med min handledare är det Kerstin Fellenius som kan nås antingen på mobil 

nr: XXX eller via e-post: kerstin.fellenius@specped.su.se 

Vill du veta mer först? Tveka inte – ring! 

Med vänliga hälsningar  

Ingeborg Löfgren XXX  ingeborg.lovgren@xxx.se   

 

mailto:ingeborg.lovgren@xxx.se
mailto:kerstin.fellenius@specped.su.se
mailto:ingeborg.lovgren@xxx.se
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Bilaga 4 

Informationsbrev till rektor  

Hej!  

Jag heter Ingeborg Löfgren och närmar mig slutet på min utbildning, Speciallärarprogrammet 

med inriktning mot matematikutveckling (90hp) som ges på Stockholms universitet. För 

närvarande läser jag på Specialpedagogiska institutionen och kommer under denna termin 

bl.a. skriva mitt examensarbete.  

Det som intresserar mig är att läroplanen (Lgr 11) i enlighet med forskningen tagit fasta på att 

elever som får kunskaper om sitt eget lärande, dvs. sina kognitiva förmågor, får också nyckeln 

till framgång för ett livslångt lärande.  

Skolans mål är att varje elev utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och utvecklar förmågan 

att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna 

arbetsprestationerna och förutsättningarna (Skolverket, 2011, s.18).  

Då jag blivit rekommenderad er skola av en kollega till mig önskar jag genomföra en 

deltagandestudie med klasslärare som deltar i en fokusgrupp. I samråd med intresserade lärare 

kommer datum och tider för träffarna att förläggas så att det passar alla deltagare och inte 

inkräktar på deras undervisningstid eller andra fastställda av skolans mötestider eller dylikt.  

Om jag får Ert medgivande att utföra denna studie kommer jag via e-post skicka ut en 

inbjudan till samtliga klasslärare om att få delta i fokusgruppen. Jag kommer att beskriva i 

stora drag hur min studies upplägg är tänkt och informera om de forskningsetiska kraven som 

jag kommer att följa.  

Jag hoppas detta inte möter något hinder från skolans ledning. Jag svarar gärna på frågor som 

kan dyka upp. Önskas kontakt med min handledare är det Kerstin Fellenius som kan nås 

antingen på mobil nr: XXX eller via e-post kerstin.fellenius@specped.su.se  

Med vänliga hälsningar  

Ingeborg Löfgren  

XXX eller ingeborg.lovgren@xxx.se   
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Bilaga 5 

Välkommen som deltagare i fokusgruppen 

Tack för visat intresse till att medverka i denna deltagandeforskning!  

De datum, tider och rum/lokal ni önskade för fokusgruppens träffar är: 

   1/10 kl 15:00 i NO-materialrummet 

 15/10 kl 15:00 i NO-materialrummet 

 22/10 kl 15:00 i NO-materialrummet 

Fokusgruppen kommer i stora drag att belysa ämnet ”elevmedverkan i matematikbedömning” enligt 

nedanstående punkter:  

1. Vi diskuterar elevers medverkan i sin egen matematikbedömning.  

o Vad tänker ni kring detta?  

o Har ni erfarenheter?  

o Hur skulle det kunna gå till?  

o Kan ni prova något till nästa träff? 

 

2. Utbyter erfarenheter av det ni har hunnit prova och det ni reflekterat om. 

o Har ni provat något, hur gick det? 

o Vad var bra och vad skulle ni vilja ändra på? 

o Hur tänker ni nu kring elevmedverkan, genom t.ex. själv- och/eller 

kamratbedömning? 

o Ser ni om detta kan vara ett pedagogiskt verktyg till att förbygga och/eller 

identifiera elever i matematiksvårigheter? 

o Prova gärna något igen till nästa gång, och titta lite extra på de barn som är i 

behov av särskilt stöd! 

 

3. Delger varandra ev. nya erfarenheter och reflektioner, och diskuterar möjligheter att få 

det att fungera i elevgruppen. 

o Har ni provat något, hur gick det? 

o Vad var bra och vad skulle ni vilja ändra på?  

o Hur ser ni på möjligheten att organisera undervisningen på ett sätt där elever 

mer aktivt deltar i sin självskattning? 

o Skulle det kunna gå att använda någon metod i förebyggande syfte, som ett 

specialpedagogiskt stöd, på vilket sätt?? 

o Vilket stöd skulle ni vilja ha, av spec, ledningsgrupp, annat? 

Jag hoppas ni kommer finna deltagandet som givande och intressant.  

Jag ser fram emot att träffa er alla! 

Med vänliga hälsningar 

Ingeborg Löfgren  

XXX  ingeborg.lovgren@xxx.se    
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