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Sammanfattning 

Synen på matematikundervisning präglas av begreppen samspel och kontinuitet. Ett kontinuerligt 

samspel mellan aktörer, exempelvis lärare och elev under en bestämd tid uppfattas ofta som en 

lärandeprocess, där strävas efter progression, en utveckling av lärandeprocessen. Formativ bedömning 

kännetecknar denna nya syn, där fokus från enbart undervisning och betyg riktas mot kontinuerligt 

lärande baserat på utveckling. Formativ bedömning är ett samlat namn på de metoder som används 

under en viss period för att främja elevens lärande samtidigt som läraren utvecklar sitt yrkeskunnande 

tack vare den information som genereras av denna interaktion. Mycket av de undersökningar som 

genomförts i detta sammanhang utgår ifrån studier kopplade till elevperspektiv. Jag har strävat efter att 

i detta arbete lyfta fram aspekter kopplade till formativ bedömning ur ett lärarperspektiv. Genom ett 

samtal om formativ bedömning lärarna emellan har jag försökt att på ett konkret sätt förtydliga vad 

matematiklärare på gymnasieskola anser ha stor betydelse i arbetet med formativ bedömning och dess 

utveckling. Av samtalet framgår också vilka svårigheter de möter och vad som inspirerar dem. 

Tidsbrist samt kamratbedömning är exempel på de svårigheter de upplever medan information som 

genereras tack vare formativ bedömning utvecklar lärare, anser de. Tidsbrist lärarna diskuterar om har 

sitt ursprung främst i den begränsade tidåtgång de upplever när de genomför ofta tidskrävande och 

kontinuerligt formativa aktiviteter såsom självbedömning, parallellt med andra uppdrag i klassrummet. 

Kamratbedömning upplevs som ett resurskrävande moment, där är det främst elevers begränsade 

erfarenheter och bekantskap med liknande bedömningar som avgör utfallet av ett lyckat 

bedömningsförfarande. Även elevers förmåga att identifiera syftet med kamratbedömningen spelar en 

viktig roll i sammanhanget. Studien visar att lärares uppfattning om formativ bedömning i stort 

sammanfaller med vad forskarna uppgett.        

Nyckelord 
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1. Inledning  
 

1.1 Bakgrund 

Kunskapsbedömning är en central del av en lärares kompetens. Både i nationella och internationella 

sammanhang diskuteras hur bedömningsprocessen i matematik kan utvecklas. Skriftliga omdömen i 

matematik, exempelvis i form av nationella prov och betyg är exempel på bedömningsformer som 

värderar hur eleven tillgodogjort sig kunskaper i matematik. Sedan några årtionden tillbaka har vikten 

av den ömsesidiga relationen mellan bedömning och lärande betonats. Denna moderna syn bygger 

enligt Black m.fl. på samspel, informationsväxling och återkoppling mellan inblandade aktörer, 

exempelvis lärare-elev eller elev-elev och utgör byggstenarna i det s.k. formativ bedömning (Black et 

al, 2003).  Det har visat sig att den förbättrar elevers prestationer väsentligt (Black & Wiliam, 1998). 

Mycket av den forskning som hittills gjorts kring detta samspel har sitt ursprung i elevers perspektiv 

medan de senaste studierna tar även hänsyn till lärares perspektiv med fokus på bedömning som en 

kognitiv och social tillämpning, där ett antal faktorer bestämmer hur en bedömning kan genomföras 

(Wyatt‐Smith & Klenowski & Gunn, 2010). De senaste två årtionden har forskning relaterad till 

formativ bedömning utgått från två perspektiv, elev- resp. lärarperspektiv. Utifrån detta synsätt 

diskuterar forskare bl.a. i termer av de s.k. planerad resp. interaktiv bedömning (Cowie och Bell, 

1999). Planerad bedömning kräver lärarens engagemang för att locka fram, tolka samt förklara 

informationen vid formativ bedömning och konkretiseras på hela klassen. Medan i en interaktiv 

bedömning utgörs lärarens engagemang av att observera, identifiera och besvara samtidigt som 

bedömningen utförs individuellet i samspel med antingen elever eller med mindre grupper (Cowie och 

Bell, 1999). Återkoppling är en central del av den formativa bedömningen och två ofta 

omtalade verktyg i detta sammanhang, d.v.s. självbedömning och kamratbedömning har 

analyserats mycket utifrån elevperspektiv. På senare år har man börjat undersöka om lärares 

föreställningar och uppfattningar om själv- resp. kamratbedömning och hur väl dessa stämmer 

överens med det praktiska på fältet (Dixon & Hawe & Parr, 2011).  

 

I våra nya nationella utbildningsplaner, bl.a. läroplanen för gymnasieskolan (Gy 2011) betonats vikten 

av att stärka och synliggöra elevernas lärandeprocesser och hur dessa kan kontinuerligt bedömas med 

mål att progression nås. Utifrån denna bakgrund pågår utvecklingsarbete gällande formativ bedömning 

som har börjat tillämpas i allt större utsträckning för att främja elevens lärande (Lundahl, 2011). I 

matematik diskuteras frekvent formativ bedömning på forskningsfältet och i dagligt hanterade 

styrdokument. Det här är ett tämligen ungt fält men Skolverket lyfter fram vikten av att detta ska ske 

(Skolverket, 2011a). I läroplanen (Gy 2011) för matematik står bokstavligen inte om formativ 

bedömning men ämnesplanen i matematik förutsätter under sju punkter att undervisning i matematik 

ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sina förmågor (Skolverket, 2011a), vilka har klara 

beröringspunkter med formativ bedömning. Särskilt framhålls i ämnesplanerna i matematik på 

gymnasiet förmågor som med fördel kan utvecklas med hjälp av formativ bedömning. Detta utesluter 

inte användning av summativ bedömning vid utvärdering av elevers prestationer men lärandemålen 

nås enklare med gedigen kvalitet när formativ bedömning tillämpas. Utvärderings- och 

bedömningsprocessen för att utveckla elevens förmågor sätts i fokus: 
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 formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder 

och resultat 

 följa, föra och bedöma matematiska resonemang (Skolverket 2011a, s.1) 

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna undersökning är att få syn på lärares föreställningar om vad som är betydelsefullt vid 

formativ bedömning och på detta sätt skapa ett underlag för att kunna utveckla formativ bedömning. 

 

1.3 Frågeställningen 

Vilka aspekter lyfter lärare fram gällande formativ bedömning? 

 

 

2. Centrala begrepp inom 
formativ bedömning 
 

2.1 Begreppet lärande 

En central diskussion kopplad till formativ bedömning handlar om att studera progression under 

lärandeprocessen. Lärandet anses vara ett samspel, där alla parters aktiviteter utgör en social process 

(Björklund Boistrup, 2010). I denna interaktion är både läraren och eleven medbedömare i processen. I 

samband med undervisning i skolan kan lärande indikera det man lär sig i skolan genom samspel och 

interaktion. Denna interaktion kan utvärderas i syfte att synliggöra lärandet: ”I klassrummet kan olika 

former av bedömningar användas för att synliggöra lärandet samt stärka delaktigheten och ansvaret i 

det” (Lundahl 2011, s.22). Forskare hävdar att formativ bedömning utvecklar lärandet (Sadler 1989, 

Black & Wiliam 2001, Lundahl 2011). Detta innebär att formativ bedömning kan hjälpa både lärare 

och elever att få syn på lärandeprocessen inom ett specifikt ämnesinnehåll i en ”kontinuerlig” process. 

 

2.2 Begreppet bedömning 

Bedömning har ingen entydlig definition. Många gånger inom skolverksamhet och i synnerhet inom 

forskning uppfattas den som en process, där lärare genom informationsinsamling värderar elevers 

kunskaper och färdigheter (Lundahl 2011, Pettersson 2010, Black & Wiliam 2001).  Denna 

information kan i nästa steg användas för de beslut som tas. För att värdera elevers kunskaper kan 

olika aktiviteter göras, exempelvis en uppsats, en gruppaktivitet eller ett prov. Lindström och Lindberg 

(1995) definierar bedömnings innebörd enligt: ”Bedömning av förmågor och förhållningssätt innebär 

en förskjutning av fokus från produkter (kunskaper och färdigheter) till processer (lärande, 

kunskapsbildning) (Lindström & Lindberg 2005, s.20).  Av Skolverkets utgivna publikationer framgår 

att både lärare och elever kan involveras i aktiviteter som är förknippade med bedömning: ”Vanligtvis 

är det kanske främst just lärarens aktivitet som kopplas samman med bedömning, men även eleven kan 
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arbeta aktivt med att bedöma sina egna prestationer. Bedömning kan användas på en rad olika sätt” 

(Skolverket 2011b, s.1). Undervisning brukar ofta följas av bedömningar, vilket i sin tur syftar till att 

uppfylla ett antal funktioner, nämligen att kartlägga och värdera elevers kunskaper, att ge återkoppling 

för fortsatt lärande, att synliggöra praktiska kunskaper samt att utvärdera undervisning (Skolverket 

2011c, Black et al 2003). 

 

2.3 Formativ och summativ bedömning 

För att befrämja elevers förmågor har bedömningsprocessen en nyckelroll. Två bedömningsformer, 

summativ och formativ bedömning diskuteras varav den senare har fått allt större betydelse i relation 

till innehållet i den nya läroplanen för gymnasieskolan (Gy 2011): 

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig 

utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar 

social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra 

tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper (Skolverket 2011d, s.8). 

Sedan drygt fyrtio år tillbaka förekommer två bedömningsformer, formativ och summativ bedömning 

inom olika pedagogiska och didaktiska sammanhang. Formativ bedömning (även kallat bedömning för 

lärande) är ett samlat namn på de metoder som idag tillämpas i allt större omfattning för utvärdering 

och utveckling av elevers förmågor i syfte att uppnå progression under lärandeprocessen. I det 

engelskspråkiga litteraturen är ”Assessment for learning” ett ofta förekommande uttryck. Summativ 

bedömning har traditionellt använts för att utvärdera elevers prestationer i slutet av en kurs eller 

utbildning. Studier har genomförts för att undersöka hur summativa examinationer kan tillämpas i 

formativt syfte (Black et al, 2003). Vad som skiljer dessa två bedömningsformer åt bestäms av syftet 

för var och en av dessa. På Skolverkets hemsida uppger Grönlund att ”summativ bedömning har till 

syfte att ta reda på vad eleven lärt sig medan syftet med den formativa bedömningen är att stärka 

elevens lärande” (Skolverket 2011e, s.1). Lundahl knyter den summativa bedömningen till betyg och 

den formativa till lärandet: 

”Formativa bedömningar är som regel utvecklade för att forma och utveckla lärandet. Skolans 

summativa bedömningar har inte primärt konstruerats med det syftet. Det hävdas emellertid med 

jämna mellanrum att summativa bedömningar, framför allt betyg, främjar lärandet” (Lundahl 

2011, s.50). 

Lindström och Lindberg i sin bok Pedagogisk bedömning (2005) refererar till Gipps forskning: 

”I engelskspråkig litteratur skiljer man vanligen mellan formativ och summativ bedömning. 

Caroline Gipps (1994), exempelvis, avser med formativ bedömning avses sådan som äger rum i 

samband med undervisning och används för att vägleda denna. Summativ bedömning brukar äga 

rum i slutet av en kurs för att informera om vad eleverna lärt sig och hur väl kursen infriat 

förväntningarna. Det väsentliga, tillägger hon, är emellertid inte när bedömningen äger rum utan 

vilket syftet är”.  (Lindström & Lindberg 2005, s.13) 

 

2.4 Feedback i formativt syfte 

Hur feedback och formativ bedömning förhåller sig till varandra kan skildras av exempelvis följande 

citat: ”Feedback eller återkoppling är kärnan i bedömning för lärande” (Lundahl 2011, s.103). Enligt 

Lundahl ökar elevens möjlighet till interaktion och delaktighet i lärandeprocessen tack vare en 

återkoppling som ges av en handling. För att detta ska ske bör läraren synliggöra nuläget (d.v.s. var 

eleven befinner sig idag) i förhållande det förväntade målet. Matriser är verktyg som kan användas i 
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detta sammahang (se 2.4.4 nedan). Uppföljning av samspelet mellan lärare och elev samt den 

medföljande återkopplingen genererar information som dels hjälper eleven att nå dit denne strävar 

efter och vägleder eleven vidare i sin kunskapsutveckling, dels förser lärare med information som kan 

bearbetas och utvecklas för kommande aktiviteter, enligt Jönsson (2010). Lundahl förtydligar 

relationen mellan bedömning och återkoppling: ”Bedömningar som kan främja lärande ger läraren 

och eleven kunskaper om hur eleven tänker när han eller hon löser uppgifter eller problem. Framför 

allt är det den bedömning som innefattar en framåtsyftande återkoppling som utvecklar lärandet” 

(Lundahl 2011, s.43). Elever och lärare behöver jobba med tre processer för att formativ bedömning 

ska kunna äga rum, nämligen (1) vart ska jag ta vägen/vad är målet, (2) var befinner jag mig i 

förhållande till målet nu, samt (3) hur ska jag närma mig målet, vilka åskådliggjordes av Wiliam 

(2010)  med utgångspunkt i Sadler (1989). Dessa tre processer utgör också med utgångpunkt från 

nationellt sammanhang den formativa bedömningens kärna (Skolverket, 2011e). Två ofta 

förekommande formativa bedömningsformer som tillämpas i feedbacksammanhang är självbedömning 

och kamratbedömning. 

 

2.4.1 Självbedömning 

Vid självbedömning (även kallad självvärdering) kan eleven bedöma sin aktivitet (uppgift, prov, ...) 

gentemot kursens mål och kriterier. Eleven ger sig själv återkoppling på ett likartat sätt som läraren 

annars skulle ha gjort. Forskare som Sedikides (1993) och Andrade (2010) beskriver självbedömning 

som en formativ bedömningsprocess där eleven reflekterar över kvaliteten på sin prestation och 

bedömer om det är i linje med mål och kriterier för att vid nästa steg göra revideringar om det så skulle 

behövas. Jönsson (2010) konstaterar några karaktäristiska drag. Enligt honom handlar självbedömning 

om bedömning för formativa ändamål (Jönsson, 2010). Detta gör att den summativa bedömningen blir 

mindre intressant eftersom det är enbart den formativa bedömningen som har den stöttande rollen i 

lärandet. Synen på självbedömning är elev-lärandecentrerad och inte lärar-undervisningscentrerad, 

vilket Wiliam (2010) och Black m.fl. (2003) har lyft fram och Jönsson (2010) betonar också. Det 

innebär att eleven successivt utvecklas att ta ansvar för sitt lärande. Vidare uppger Jönsson: 

”Självbedömning är något som bör göras kontinuerligt och som en integrerad del av undervisningen” 

(Jönsson 2010, s.87). 

Jönsson summerar fördelarna med självbedömning: ”Poängen är att självbedömning å ena sidan kan 

hjälpa eleverna att prestera bättre, men också, å andra sidan, att självbedömningen kan underlätta för 

dem att uppmärksamma över sina styrkor och svagheter, samt bli säkrare på sin egen förmåga och ta 

eget ansvar” (Jönsson 2010, s.88). I detta sammanhang lyfter Black och Wiliam (2001) fram 

betydelsen av att främja elevernas självkänsla (Black & Wiliam, 2001). 

 

2.4.2 Kamratbedömning 

Målet med kamratbedömning (även kallad kompisbedömning) är, precis som vid självbedömning att 

eleverna lär sig bedöma sina aktiviteter gentemot uppsatta mål och kriterier genom att ge varandra 

feedback på ett likartat sätt som läraren annars skulle ha gjort. Det som gör kamratbedömning till ett 

unikt pedagogiskt verktyg är de egenskaper som är kopplade till kvalitetsaspekter. Med hjälp av den 

här metoden kan eleverna framför allt lära sig att ge feedback. Genom att låta eleverna ta del av 

varandras lösningar, tillgodoses på ett enkelt sätt behovet av lösningar med varierande kvalitet 

(Jönsson, 2010). Vidare uppger Jönsson: ”Feedback är i princip mer effektiv ju oftare och ju snabbare 
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den ges” (Jönsson 2010, s.89). Bedömningsprocessen ställer höga och många gånger 

oproportionerliga krav på lärare utifrån ett begränsat tidsperspektiv. Genom att involvera elever att ge 

varandra feedback kan läraren delvis avlasta sitt arbete att själv ge feedback (Jönsson 2010, Black et al 

2003). Ytterligare ett effektivt sätt att använda metoden är att låta till en början eleverna bedöma 

varandras uppgifter följd av feedback och till sist låta dem revidera uppgifterna innan dessa bedöms av 

läraren (Jönsson, 2010). Följden blir: ”På så sätt får eleven mer feedback, samtidigt som läraren spar 

tid genom att uppgiften redan har reviderats (och därmed förhoppningsvis håller högre kvalitet) när 

hon ska bedöma den” (Jönsson 2010, s.90). När elever bedömer varandras uppgifter och jämför sedan 

bedömningen får de chansen att synliggöra kvaliteter, d.v.s. både brister och särdrag i det som de 

själva genomfört, uppger Jönsson (2010), vilket är i linje med vad andra forskare som Topping (2010) 

har undersökt och diskterat om. Black m.fl. (2003) lyfter fram betydelsen av detta utifrån de praktiska 

studierna (under projektet KMOFAB som egentligen handlade om utveckling av elevers förmåga till 

självvärdering) de genomförde. 

   

2.4.3 Tillämpning av formativ bedömning vid summativa prov 

Flera forskare anser att dessa bedömningsformer, d.v.s. formativ bedömning och summativ bedömning 

har olika mål och bör därför skiljas åt vid användning. Å andra sidan finns forskare, som tycker att av 

praktiska skäl är en separering onödigt (Black et al, 2003). Tester som utvärderas med hjälp av 

summativ bedömning kartlägger lärandet och rekommenderas som en led i arbetet med att utveckla 

lärandet: 

”The overall message is that summative tests should be, and should be seen to be, a positive part 

of the learning process. Such tests should be used to chart learning occasionally rather than to 

dominate the assessment picture for both teachers and students. Active involvement of students in 

the test process can help them to see that they can be beneficiaries rather than victims of testing, 

because tests can help them improve their learning” (Black et al 2003, s.56).  

 

2.4.4 Tillämpning av bedömningsmatriser för återkoppling 

Allt fler lärare och pedagoger använder sig idag av matriser (eng. rubrics) vid sina aktiviteter, i 

synnerhet vid bedömning. Matriser förekommer antingen som bedömningsanvisningar för att stötta 

bedömningsprocessen och/eller som verktyg för att hjälpa till i återkopplingssammanhang. En matris 

som används för feedback brukar innehålla kriterier (kvalitativa nivåer) och aspekter (som ska 

bedömas) och stöttar feedbackprocessen (Jönsson, 2010), (Se bilaga 1). Förekomsten av explicita 

kriterier och nivåbeskrivningar i en matris gör enligt Jönsson att det blir enklare att ge feedback och 

konkreta förslag på förbättringar, det s.k. ”feed forward”. En annan fördel med matriser är att med 

hjälp av dem kan återkopplingen ges ofta (Lundahl, 2011). Även om framställningen av matriser kan 

ta tid men den här tiden får man igen eftersom bedömningsarbetet går avsevärt snabbare. 

Bedömningsmatrisen är ett effektivt redskap för att bedöma sina egna prestationer vid 

självbedömning. Den kan också betraktas som ett verktyg som kan användas för att reglera sitt eget 

lärande. Med detta menar Jönsson att eleverna får överblick över sina prestationer med hjälp av 

matriser och undviker att enbart fokusera på det som är negativt i återkopplingen (Jönsson, 2010).  
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3. Metod 
 

3.1 Metodval 

För att kunna utveckla en diskussion kring ovanstående frågeställning (se 1.3) intervjumetoden 

används. En gruppintervju med fyra gymnasielärare ordnades. Denna skulle bli en kvalitativ intervju. 

Det anser Kvale vara ett bra sätt när man vill tränga in i lärares förståelse om lärandeprocesser (Kvale, 

1997). Syftet med en sådan intervju enligt Johansson & Svedner (2010) är att få den intervjuade att ge 

så utömmande svar som möjligt (Johansson & Svedner, 2010). En intressant aspekt enligt Kvale när 

det gäller den kvalitativa intervjun är det s.k. ”förutsättningsmedvetande”, där han betonar vikten av 

förutsättningslösa beskrivningar, vilket innebär att intervjuaren inte ska presentera på för hand allt för 

mycket frågor och analyser: 

”Den kvalitativa intervjun försöker samla in så rika och förutsättningslösa beskrivningar som 

möjligt av relevanta teman i den intervjuades livsvärld. Intervjuaren ska inte så mycket presentera 

på förhand formulerade frågor eller färdiga analytiska kategorier som visa öppenhet för nya och 

oväntade fenomen. Intervjuaren bör vara nyfiken, lyhörd för vad som sägs – och för vad som inte 

sägs – och kritisk mot sina egna antaganden och hypoteser under intervjun. En 

förutsättningsmedveten intervjuare är således kritiskt medveten om sina egna förutsättningar”. 

(Kvale, 1997, s.37). 

Intervjun skedde i form av dialog där ena repliken enligt Johansson & Svedner (2010) ger den andra.  

Den här metoden används ofta för att bilda s.k. ”fokusgrupper”, där är informanternas (i detta fall 

matematiklärarnas) sinsemellan dialoger av betydande vikt än intervjuarens förbestämda frågor och 

informanternas svar till dessa frågor (Gyllenpalm, 2010). Teman sammanställdes i en planerad ordning 

och en dialog lärarna emellan startades. Utgångspunkten för sammanställningen av teman ligger i 

processer och nyckelstrategier kopplade till formativ bedömning, utifrån främst Wiliam (2009). Dessa 

har betonats av Skolverket också (Skolverket 2011c, Skolverket 2011e). Wiliam i sin tur refererar till 

Sadlers arbete (1989) för att presentera de tre processer som utgör den formativa bedömningens kärna 

(Skolverket 2011e). Dessa processer är (1) var ska jag/vad är målet?, (2) var är jag nu?, (3) hur ska jag 

komma till målet? (se även 2.4 ovan). Wiliam identifierar i sitt arbete fem formativa nyckelstrategier i 

förhållande till tre aktörer, nämligen lärare, kamrat och elev. Dessa nyckelstrategier är (1) klargöra och 

skapa delaktighet i intentionerna med undervisningen och kriterierna för att lyckas i sitt lärande, (2) 

skapa effektiva diskussioner, aktiviteter och uppgifter som kan visa i vilken utsträckning eleverna har 

lärt/förstått, (3) ge återkoppling som för de lärande framåt, (4) aktivera elever som 

undervisningsresurser för varandra, (5) aktivera elever som ägare av sitt eget lärande (Wiliam, 2010). 

 

Således består det material som användes under intervjun av teman. Dessa teman har sitt ursprung i 

Wiliams (2009) tre processer och fem nyckelstrategier, där han åskådliggör den formativa 

bedömningens kärna (se ovan stycke). Utifrån dessa processer och strategier har jag utvecklat 16 

teman samt ett antal tillhörande frågor och påstående som vid behov skulle användas som stöd för att 

förtydliga teman. Frågorna var sammanställda på det viset att de vid behov skulle ställas till hela 

gruppen och inte till någon enskild lärare. Detta för att leda dem in i respektive tema. Teman samt 

frågorna framgår av bilaga 2. 
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3.2 Datainsamling 

För att spela in lärarnas diskussion om formativ bedömning vid matematikundervisningen i 

gymnasieskolan använde jag mig av en diktafon. Innan intervjudagen informerades kontaktpersonen i 

gruppen via mejl om detta och även strax innan intervjun på intervjudagen informerade jag 

lärargruppen muntligt om ljudupptagningen och lade till att den upptagna ljudinspelningen skulle 

elimineras efter uppdraget. Samtliga gav mig sina samtycken. Efter intervjun transkriberades samtalet.  

 

3.3 Procedur 

För att få access gick tillträdesprocessen till på följande viss. Jag presenterade mig kort och därefter 

förklarade jag för lärarna syftet med intervjun, upplägget samt etiska synpunkter i samband med 

ljudinspelningen. Teman presenterades muntligt i tur och ordning under intervjun. För att hålla kvar 

gruppens uppmärksamhet på respektive tema ordnade jag i förväg ett antal kort. På varje kort stod ett 

tema. Korten lades senare ett i taget på bordet gruppen samlades runt. Samtalet kom igång och 

resultatet blev en diskussion mellan matematiklärare i olika årskurser som undervisar i 

samhällsvetenskaps-, naturvetenskaps-, ekonomi- samt estetiska programmen på denna 

gymnasieskola. Inspelningen motsvarade knappt två timmars dataunderlag. Gruppen informerades 

vidare med att frågor inte kommer att tilldelas specifikt till respektive lärare utan det strävas efter en 

diskussion lärarna emellan. Många gånger var samtalsämnen under intervjun återkommande trots 

agendans ordning. Detta är inte udda vid öppna diskussioner. Exempelvis när gruppen lyfter aspekter 

kring förmågor och utvecklingsprocesser, återkommer även tankar om tid och feedback in i 

diskussionen. Detta var till stor hjälp! Eftersom tidåtgången för samtalet enligt läraranas dagordning 

var begränsad, kunde två av de teman som fanns i slutet av sammanställningen inte tilldelas mycket 

tid. Å andra sidan återkom dessa två teman, nämligen självbedömning och kamratbedömning frekvent 

vid olika teman och moment under mötet som avspeglade deltagarnas tankar och idéer. För att låta 

samtalet fortgå mellan lärare undvek jag direkt inblandning i diskussionen. Däremot där det behövdes 

klarhet med teman ställde jag mina stödfrågor. Detta för att igångsätta diskussionen. Vid några 

tillfällen antecknade jag eftersom inspelningen av lärarnas tal ensamt inte skulle förtydliga vad/hur de 

menade. Exempelvis citerade lärare vid några tillfällen elevers kommentarer om kamratbedömning för 

att framföra en åsikt utan att själva utveckla diskussionen.  

 

I intervjufrågor och forskningsfrågor får frågorna ”varför”, ”vad” och ”hur” olika funktioner (Kvale, 

1997). I linje med Kvale använde jag nyckelfrågorna ”vad” och ”hur” (se bilaga 2). Jag försökte 

undvika att använda följdfrågan ”varför” p.g.a. dess känslighetenligt vid sådana intervjuer enligt 

Johansson och Svedner (2010). För att få tydlighet i svaren förekom även sonderande frågor, 

exempelvis bad jag deltagarna vid några tillfällen att utveckla sina berättelser i det sammanhang de 

pratade. 

 

3.4 Urval 

För att ha en undersökning baserad på enbart faktorer relaterade till formativ bedömning, valde jag att 

genomföra den i en gymnasieskola jag inte kände från tidigare. Jag hade varken jobbat eller gjort mina 

verksamhetsförlagda utbildningar där. Utifrån några internetbaserade söktjänster samt Skolverket 

valde jag ett antal gymnasieskolor runt Stockholms län och kontaktade jag dem via mejl. En skola som 

hade påbörjat implementera formativ bedömning i sin verksamhet kontaktade mig och ville delta i min 
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undersökning. Skolan ligger i norra Stockholms län. Matematiklärarna som deltog i denna studie har 

varierande yrkeserfarenhet. Två av dem har jobbat tretton respektive tio år som lärare medan två andra 

undervisat i tre och ett halvt år vardera. Under följande mejl informerade jag kontaktpersonen i skolan 

och förklarade om mitt uppdrag och dess syfte. Senare mejlade jag henne och skrev om innehåll, 

utrustning för ljudupptagning, anonymitetsprincipen som följs i sådana undersökningar samt deras 

samtycke. I detta arbete har jag strävat efter att följa forskningsetiska principer som är 

sammankopplade till den här sorten undersökning. Av mejlen mellan mig och kontaktpersonen i 

skolan samt av informationen jag levereade muntligt till matematiklärarna strax innan samtalet 

framgår tydligt både syftet med min undersökning och de principer som enligt Johansson och Svedner 

(2010) är kopplade till denna studie. Dessa principer är 

 Deltagarna skall få en rättvisande och begriplig beskrivning av undersökningsmetoderna och 

undersökningens syfte. 

 Deltagarna skall ha möjligheter att när som helst ställa frågor om undersökningen och få sina 

frågor sanningsenligt besvarade. 

 Deltagarna skall upplysas att de kan avböja att delta eller avbryta sin medverkan utan 

negativa följder. 

 Deltagarna skall vara säkra på att deras anonymitet skydda. Av den färdiga rapporten skall 

det inte vara möjligt att identifiera vare sig förskola/skola, lärare eller elever/barn. Om man 

överväger att namnge de som deltagit i undersökningen måste man ha tillstånd från alla 

berörda: personalen på skolan, eleverna och deras föräldrar och eventuellt andra. 

 Om deltagarna inte är myndiga skall målsman informeras och tillfrågas om barnen får 

medverka (Johansson & Svedner 2010, s.20). 

Vid hänvisade citat i kommande avsnitt (se 4. Resultat) är samtliga deltagares namn i intervjun 

påhittade. Detta för att skydda mina intervjupersoners anonymitet. 

 

3.5 Bearbetning av transkription 

Operationaliseringen av min studie gjordes genom att det inspelade intervjun transkriberades i nästa 

steg och analyseringen av det insamlade materialet påbörjade. För att gripa an materialet användes 

kvalitativa metoder. Kvale (1997) samanställer fem olika metoder för analys av den kvalitativa 

forskningsintervjun, nämligen meningskoncentrering, meningskategorisering, narrativ strukturering, 

meningstolkning och ad hoc- metoden (Kvale 1997). Jag har valt att jobba med denna 

sammanställning och har använt flera aspekter av Kvales ad hoc-metod, vilket tillåter att växla mellan 

olika tekniker för analys av intervjumaterialet. Praktiskt innebär metoden att  

”Forskaren kan således först läsa igenom intervjuerna och skaffa sig ett allmänt intryck, sedan gå 

tillbaka till särskilda avsnitt, kanske göra vissa kvantifieringar som att räkna yttranden som anger 

olika attityder till ett fenomen, göra djupare tolkningar av speciella yttranden, omvandla delar av 

intervjun till berättelser, utarbeta metaforerför att fånga materialet, försöka visualisera resultatet 

i flödesdiagram och så vidare” (Kvale 1997, s.184). 

Kvale (1997) preciserar analysmetoden ad hoc i tretton punkter enligt Miles och Huberman (1994) för 

skapande av mening i kvalitativa texter.  Dessa är (1) mönster, teman, (2) rimligheter, (3) 

sammanställning (vad som hör ihop med vad), (4) skapa metaforer, (5) räkna frekvenser (vad som 

finns där), (6) skapa kontraster, göra jämförelser, (7) åtskiljande variabler, (8) enskildheter kontra det 

allmänna, (9) dela upp i faktorer, (10) konstatera relationer mellan variabler, (11) hitta mellanliggande 
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variabler, (12) bygga en logisk kedja av bevis, (13) skapa ett begreppsligt/teoretiskt sammanhang 

(Kvale 1997). Jag har valt att använda sex av dessa, nämligen mönster/ teman, sammanställning, räkna 

frekvenser, enskildheter kontra det allmänna, dela upp i faktorer och konstatera relationer mellan 

variabler, vilka framgår av tabell 1 nedan. Anledningen var att i dialog med materialet var sex punkter 

applicerbart på detta som helhet. 

 

ad hoc - analys Exempel från intervjun  

mönster, teman uppföljning av den formativa bedömningens processer och 

nyckelstrategier i materialet och sammanställning an teman  

Exempel ur citat: synliggöra bedömningen (4.1): ”Men själva 

bedömningen att göra den synlig och förklara för eleven just 

det jag pratat om tidigare men för många är det en enorm ...”, 

återkoppling (4.5): ”... och sen för återkopplingens skull så, 

så återkopplar till eleven så här genom kommentarer ...”, 

kommunikation (4.3): ” Så mycket kommunikation som man 

vill ge med väldigt lite lite tid”, ”det här är någonting, liksom 

konstruktivt att kommunikationen lärare och elev mellan 

måste ...”, matriser (4.4): ”om inte mer än matriserna, 

förstås. Det är ganska stort arbete i skolan det här året i vår 

skola står att varje kurs ska ha en övergripande matris, en 

bedömningsmatris” 

sammanställning (vad som hör ihop 

med vad) 

uppföljning av samband mellan faktorer/egenskaper och 

teman, exempelvis svårigheter i form av tidsbrist (4.6.1) hör 

ihop med temat självbedömning (4.5.1) som i sin tur hör ihop 

med återkoppling (4.5). Exempel ur citat: ”... det tycker jag är 

inte brist på idéer utan det är snarare brist på tiden. Det är 

tiden här så att sätter den hårda gränsen ...” 

räkna frekvenser (vad som finns där) upprepade förekomsten av samma begrepp i olika teman och 

sammanhang, exempelvis återkoppling/feedback återkommer 

20 gånger och kamratbedömning 14 gånger  

enskildheter kontra det allmänna Här används s.k. ”finding”, exempelvis olika lärares 

uppfattning om begreppet formativ bedömning skildras (hur 

uppfattar och skildrar respektive lärare formativ bedömning i 

sin dagliga verksamhet?). 

dela upp i faktorer en allmän uppdelning av begrepp använda inom formativa 

bedömningens processer och nyckelstrategier upprättades i 

första hand, exempelvis förmågor, mål, återkoppling mm.  

konstatera relationer mellan 

variabler 

ex. relationer mellan matriser och kamrat- resp. 

självbedömning samt tidsbrist och kamratbedömning 

 

Tabell 1. Valda punkter i ad hoc-metoden enligt Miles och Huberman med relaterade exempel (1994) 
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Varför jag väljer just dessa punkter i analysmetoden och bortser från andra kan beskrivas med hjälp av 

några exempel (se vidare i tabell 1). Efter att jag läste hela materialet tre gånger, gjorde jag en 

uppdelning av begrepp som härrör från formativa bedömningens hörnstenar, processer samt strategier. 

Dessa markerades med olika färger för att senare kunna följas upp enkelt i vidare analys. När det 

gäller räkna frekvenser undersöktes förekomsten av antal karaktäristiska begrepp exempelvis 

återkoppling, kamratbedömning och självbedömning som är kopplade till formativa bedömningens 

nyckelstrategier (som framgår av temasammanställningen också, se bilaga 2). I det transkriberade 

materialet förekommer återkoppling/feedback 20 gånger, kamratbedömning 14 gånger samt 

självbedömning 11 gånger. Här kan man se ett mönster också i lärarnas diskussion. Det skildrar den 

inbördes relation mellan begrepp som förekommer inom formativ bedömning. Med andra ord teman. 

Exempelvis när lärare diskuterar om hur de upplever feedback/återkopplingen (4.5) vid 

kamratbedömningen (4.5.2) berättar en av dem: 

”det är det jag tänkte kring det hära, kamratbedömningen, att då kanske man, jaa, man tar, jag tar 

också två-tre veckor på mig liksom att, och att man har såna mängder, så det är svårt liksom med 

väldigt väldigt individuellt feedback så utan att då den här kamratbedömningen skulle kunna vara 

något som att, de får kontinuerligt liksom ändå, nästan varannan vecka liksom reda på vad de kan 

och vad de behöver jobba med” (se 4.5.2). 

I detta citat har begreppen kamratbedömning och feedback ett inbördes relation och detta mönster 

förekommer i materialet upprepande. När jag tittade på materialet kunde jag inte hitta relevans i övriga 

tio punkter som Kvale (1997) presenterar. Exempelvis utkristalliserades inte i dialogen något som jag 

kunde ”utarbeta metaforer” för att fånga materialet. 

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet kan beskrivas enligt: ”Reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens” (Kvale 

1997, s.213). Validitet enligt Kvale (1997) hänför sig till om en intervjuundersökning undersöker vad 

som var avsett att undersökas. Vidare uppger han att ”Intervjuarens reliabilitet diskuteras särskilt i 

relation till ledande frågor” (Kvale 1997, s.213).  

Validiteten i min undersökning är relativt hög. Den ljudupptagning som gjordes under intervjun kunde 

samla upp all kommunikation som lärarna hade under samtalet och genererade det som var kopplat till 

både syftet samt frågeställningen. 

När det gäller reliabiliteten medförde dialogens konst i form av en öppen diskussion (se 3.3 ovan), att 

vid några tillfällen förekom yttranden som intervjuaren borde exempelvis med hjälpa av sonderande 

frågor utvecklat med respondenterna. Detta för att få klarhet med vad de egentligen syftar till. 

Exempelvis ordet ”förhandlingsbart” som en av lärarna använde under intervjun borde ha utvecklats 

mer. 
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4. Resultat 
Nedan ges en sammanställning som utifrån valda analysmetoder enligt ad hoc presenterar lärarnas 

utsagor. Disponeringen gjordes efter de aspekter matematiklärare lyfter fram när det gäller formativ 

bedömning. Det ska noteras att införandet av formativ bedömning som ett ”strukturerat” arbetssätt är 

relativt nytt och under utveckling i denna skola. 

 

4.1  Synliggöra bedömningen 

 Analysen baseras på de aspekter som har trätt fram genom två av metoder i ad hoc-analys, 

nämligen ”räkna frekvenser” och ”sammanställning”. 

Det lärarna många gånger lyfter i första hand fram är sammankopplat till syftet med undervisningen, 

det vill säga att utveckla elevers förmågor. För att göra detta behövs transparens i bedömningen, anser 

några, vilket innebär att bedömningen bör vara synlig. Detta kan man åstadkomma genom att låta 

eleverna vara delaktiga i bedömningsprocessen. Sambandet mellan syftet med undervisningen, d.v.s. 

utveckla elevers förmågor och elevers engagemang i bedömningsprocessen uttrycker Patrik på 

följande sätt: 

Patrik:” Kort sagt, det främsta syftet måste ju vara att hjälpa eleverna till ett bra resultat i sina kurser 

som möjligt, att lyfta eleverna till sin förmåga eller ännu bättre. Det måste vara det övergripande 

syftet, tycker jag. Och sen just att som man nämnde göra bedömningen synligt för eleverna och 

involvera eleverna i processen”. 

I ovanstående citat kan man lägga märke till lärarens syn på bedömning som en process. Bedömning 

som en process, där elevers delaktighet ingår beskriver han på följande sätt: 

Patrik: ”... Genom att involvera eleverna i bedömningen och så göra bedömningen synlig för eleverna. 

Det ska inte vara någons facklåda liksom att stoppa ett prov i ena endan och få ett betyg på andra 

ändan och så begriper ingenting av vad som har hänt där emellan”.  

Ewa också i linje med vad Patrik i ovanstående citat berättar om bedömningsprocessen, där elevers 

delaktighet synliggör bedömningen: 

Ewa: ”... jag vill att eleverna ska känna att de kan komma, att de kan utveckla att det inte finns någon 

stopp för hur mycket de kan utveckla. Att det hära formativa är liksom för att göra det bästa möjliga 

under den tid vi har tillsammans i och under de här kurserna och att de ska känna att, aa, inte liksom 

mål som att du ska få A eller mål att du ska bli så hära utan att, en lärandeprocess kan ju fortsätta hur 

länge som helst”. 

Ewas citat visar även vikten av dialog mellan lärare och elev, interaktionen som behövs vid 

bedömningsprocessen. Även Kennet betonar vikten av transparens vid bedömningen samt synen på 

denna som en process, där elever bör få stöd och klarhet med vad den innebär: 

Kennet: ”Men själva bedömningen att göra den synlig och förklara för eleven just det jag pratat om 

tidigare men för många är det en enorm, och krävs att göra matte, de känner sig så nere så [citerar 

elev]: ”men jag vill inte!”, ” jag kan inte”. Och fått höra det i ett antal år i grundskolan å då får dem 

å lära sig berätta om vad man ska kunna, hur man ska kunna, som vi pratar vi om, hur man bedömer 

de olika saker och de får inse det är inte jätte mycket och det gör ingenting att misslyckas utan det vi 

tittar på det är läroprocess, hur vi ska komma vidare och hela den grejen, att få de att, för mig 



12 

 

handlar det om att få de att känna sig på nåt sätt bekväma i situationen när beräknar matte, diskuterar 

matte att de kan få komma vidare”. 

I ovanstående citat påstår Kennet att många elever som just börjat gymnasiet behöver stöd i form av 

information samt behöver veta vad bedömningsprocessen innebär. De behöver bli införstådda med hur 

delaktighet i denna process bidar till deras utveckling. Bedömningen kan synliggöras på olika sätt, 

exempelvis genom att skapa aktiviteter (uppgift, prov, etc) som visar i vilken omfattning elever förstått 

samt genom lärarens och/eller klasskompsens feedback, där ett verktyg, exempelvis en tabell eller en 

matris kan användas. När det gäller prov, så skildrar Ewa hur konkret detta synliggörande görs: 

Ewa: ”... så jag har börjat lite i olika utsträckning och testa det här och se och för min del i 

matematiken då, så har jag ett dokument [hänvisar till matris, (se bilaga 3)] som jag fyller i när man 

har gjort prov, traditionella skriftliga prov, aa, och då jag har valt nåt att inte ha med bokstäverna för 

betygen till exempel. Jag vill inte att det ska vara en, central del av kommunikationen utan jag har lite 

av, vad ska jag säga, mer mjukare variant av kanske man skulle kunna säga, där jag ger en skriftlig 

kommentar, kanske med tips, kanske kommenterar med matematiska förmågor, så jag försöker dels 

kommentera provet, blicka framåt o jag kan ge tips, jaa, ungefär så, då fyller jag i även jag vill att 

eleven ungefär ska se vilken nivå de ligger på då, så att då kan, på ”bristande nivå”, 

”grundläggande”, ”fördjupningsnivå” och ”avancerad nivå” och då jag sagt att eleverna ändå ska 

ha förståelse för att det motsvarar i princip F, E, C och A men jag vill inte ha fokus på dem, betygen 

liksom för min del, språket i nuläget att, jag kan jobba bättre om jag inte hela tiden pratar om de här 

betygen men eleverna förstår ju ändå när då ...”.  

Av ovanstående berättelse framgår att bedömningsmatris tillämpas som ett praktiskt hjälpmedel, vilket 

på ett tydligt och konkret sätt möjliggör interaktion mellan lärare och elev. Ett verktyg som eleven 

med dess hjälp kan identifiera var hon/han befinner sig i förhållande till lärandemålet nuläget och hur 

denne kan ta sig till målet med hjälp av lärarens kommentarer. Dessa som tidigare påpekats utgör 

processerna i formativ bedömning (Wiliam, 2010).  

Lärarnas dialog indikerar sammanfattningsvis att för att få progression i arbetet med formativ 

bedömning måste bedömningen bli synlig för eleverna, d.v.s. transparens i bedömningsprocessen. 

Detta kan nås genom att elever och lärare genom delaktighet och engagemang följer upp utvecklingen 

och lär sig hela tiden av sina misstag och framgångar, vilket Black m.fl. (2003) samt Jönsson (2010) 

poängterar. En transparens kräver samspel, där elever ges stöd för att utveckla sina förmågor samtidigt 

som de känner sig trygga i sin miljö. Vad lärarna påstår är i linje med den formativa bedömningens 

fem nyckelstrategier (se 3.1). I enlighet med vad Wiliam (2010) uppger, krävs att klargöra och skapa 

delaktighet med undervisningen för att lyckas i sitt lärande. Detta konkretiseras genom att skapa 

effektiva aktiviteter som kan visa i vilken omfattning elever förstått samt ge återkoppling.  

 

4.2 Utveckling och lärande i matematik  

 Ad hoc-analysen i denna del baseras på två metoder. Dessa är ”mönster/teman” samt ”räkna 

frekvenser” 

Under tidigare del (se 4.1) redogjordes utifrån lärarnas citat vikten av transparent bedömning. Syftet 

med detta enligt dem är att utveckla elevers förmågor. Dessa förmågor kan exempelvis konkretiseras i 

en matris (se bilaga 3) som kan tillämpas under en längre period för att hjälpa eleven att identifiera var 

denne är och hur kan eleven utveckla sina förmågor. Denna kontinuerliga process medför att elever 

involveras i sitt lärande och därmed i sin utveckling. Wiliam (2010) menar att på detta sätt blir elever 
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ägare av sitt eget lärande. Detta kan åstadkommas genom att uppmärksamhet läggs på elevers 

utveckling i en kontinuerlig lärandeprocess i stället för fokus på kurs och betyg, vilket framgår av 

följande citat:  

Ewa: ”Och jag tycker också att få dem att förstå att det finns liksom inget slutdatum när processen tar 

slut liksom vid prov eller vid ett nationellt prov utan att lära sig liksom utanför kurserna att man inte 

behöver tänka på att, aa, en kurs ett betyg utan att vi har fått lära oss matematik och att 

lärandeprocessen kanske kan få vissa i alla fall att tänka att de lärt sig, att det inte har att göra med 

liksom”. 

Att elever medverkar i sin utveckling under lärandeprocessen framgår av följande: 

Patrik: ”Med det enda slutdatum som egentligen finns det är i betygsdead-line, så att säga. Jag tycker 

att allting som händer där innan är förhandlingsbart. Alla resultat dessförinnan”. 

Även Ewa lyfter fram vikten av elevers kontinuerliga utveckling baserad på deras engagemang i 

lärandeprocessen istället för termer som kurs och betyg:  

Ewa: ”jag vill att eleverna ska känna att de kan komma, att de kan utveckla att det inte finns någon 

stopp för hur mycket de kan utveckla. Att det hära formativa är liksom för att göra det bästa möjliga 

under den tid vi har tillsammans i och under de här kurserna och att de ska känna att, aa, inte liksom 

mål som att du ska få A eller mål att du ska bli så hära utan att. En lärandeprocess kan ju fortsätta 

hur länge som helst”. Senare utvecklar hon resonmanget vidare: 

Ewa: ”Det jag skulle kunna tänka mig är att om de läser mina kommentarer med tips å liksom, för att 

jag, mitt mål är att försöka inspirera dem att utvecklas så tänker jag att de skulle kunna känna att de 

faktiskt kan utvecklas mer än om det står VG på ett prov, så kommer nästa prov så står det VG på det, 

utan här är det mer specificerat, vad är det de kan utveckla, tips på hur de kan utveckla det och att de 

liksom verkligen känner att jag vill att de skulle utvecklas, för att den här kommunikationen syftar ju 

till det”.”… mitt stöd och de förstår att jag verkligen vill hjälpa dem för att det är mer fokus på hur de 

kan komma vidare snarare än att det liksom, aa, bara ett betyg, ”bra jobbat” eller liksom, som hm. Så 

att jag tror att i och för sig de känner att det är någonting som syftar framåt”. 

I ovanstående citat menar Ewa att det är informationsvärdet i utvecklingen som bör värdesättas istället 

för informationsvärdet i betyg som enligt Jönsson (2010) är lågt. Han hävdar ”Det är således inte 

möjligt att utifrån betyget lista ut vad man gjort bra eller vad som behöver förbättras, eller ens vilka 

mål som prövats. Betyg kan således omöjligen ensamt hjälpa eleverna att förbättra sina prestationer, 

eftersom informationsvärdet i betyg är för lågt” (Jönsson 2010, s.135). 

Formativa bedömningar är för att utveckla lärandet (Black et al 2003, Lundahl 2011). Enligt lärarnas 

utsagor utvecklas elever genom delaktighet och inblick i sitt lärande. Genom att medverka i 

bedömningen utvecklar de sina förmågor. Detta görs genom ständigt stöd och återkoppling. 

 

4.3 Kommunikation 

 Här har metoderna ”teman” och ”sammanställning” använts vid ad hoc-analysen. 

Skulle man välja tyngdpunkten i lärargruppens prestationer att nå framgång i bedömningsprocessen, så 

är begreppet kommunikation med dess mångfacetterade innebörd en adekvat diskussion. Betydelsen 

av kommunikation betonas många gånger av matematiklärarna under samtalet. Ewa menar att 

kommunikationens syfte är att utveckla eleverna: 
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Ewa: ”... det de kan utveckla, tips på hur de kan utveckla det och att de liksom verkligen känner att jag 

vill att de skulle utvecklas, för att den här kommunikationen syftar ju till det”.  

Patrik lyfter fram den kommunikativa resonerande delen av matematik när han ger feedback. Detta i 

linje med ämnesplaner i matematik (Gy 2011): 

Patrik: ”... Det jag skriver ofta som feedback till mina elever är: ”utveckla dina resonemang” o.s.v. 

och ”förklara hur dina lösningsidéer är” och ”beskriv dina tankar” o.s.v. att många elever är väldigt 

procedur- och processinriktade att man följer mönstret att komma till rätt svar och sen så skriver man 

inte mer än så utan det är mycket starkare betonat i Gy11s ämnesplan än innan, just den 

kommunikativa resonerande delen av matematik och det tycker jag är formativ bedömningen. Alltså, 

min feedback till eleven efter att har haft utvärdering o.s.v. Ok, så kan jag ofta ge dem genom 

feedback och liksom strategier för att komma vidare i sina resonemang, att nå längre där ...” 

Kommunikation är en av de förmågor som lärarna använder i sina framtagna bedömningsmatriser när 

de jobbar med återkoppling (se bilaga 3). De utgår från ämnesplanen i matematik sammanställda av 

Skolverket (2011a). Ewa uppmärksammar dels kommunikation som en av förmågorna i sin matris, 

dels beskriver hur kommunikation med elever görs för att utveckla deras matematiska färdigheter: 

Ewa: ”Ju, jag kan ta upp när jag kommenterar på en elevs prov eller när jag vill ge en sån här feed 

forward som man kan kallade det. Till exempel att jag tar upp ”procedur” eller ”begrepp”, alltså de 

själva orden för [refererar till matrisen], eller ”resonemang” eller ”kommunikationsförmåga”.  Och 

sen har jag väl gjort ibland att jag har på tavlan eller på projektorn då att jag har uppe förmågorna 

under en lektion och att vi pratar om vad det är vi övar nu och det här är steget innan, vad kommer 

sen då, så att man liksom, lite också medvetandegöra då att det är olika aspekter av matematiska 

färdigheter som man kan utveckla”. 

Vidare berättar en annan lärare, Kennet, att kommunikation vid muntlig återkoppling hjälper eleverna 

men kräver tid också: 

Kennet: ”... men det tar tid att jobba in såna typer av kommunikation men jag märker att det lyfter en 

hel del elever”. 

Kommunikation och återkoppling har en direkt relation. Eleverna utvecklar förmågor genom att 

kommunicera med varandra i en utvärderingssituation, exempelvis vid kamratbedömning. Ewa 

berättar hur elever hjälper varandra att utvecklas vid kamratbedömning:   

Ewa: ”... det är en typ av formativ liksom bedömning men att de gentemot varandra bollar saker och 

utvecklar saker som gör att de förhoppningsvis lär sig under genomgångar”. ”men det är en typ av 

utvecklingsarbete i alla fall ...”. 

Aspekter kring kommunikativa medel och IKT framgår av lärarnas utsagor: 

Magnus: ”... en förutsättning tycker jag för att formativ bedömning ska fungera som är att det finns ett 

tydligt, tydlig information, alltså mellan lärare och elever, så att, jaa, på ett effektivt sätt kan 

informera mina elever ”, ”Det är en information som eleverna kontinuerligt måste ha, och så fort som 

möjligt, utvärdering alltså. Så datorn har varit till stor hjälp tycker jag och jag försöker jobba med de 

datorsystem vi har, Google Docs till exempel och alla system men huvudsakligen Google då, för att 

göra så att säga den här informationsåterkopplingen så effektivt som möjligt, för att det är ju viktigt 

att informationen kommer till eleverna tillgodo så fort och så effektivt som möjligt”. 
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Patrik: ”... kan effektivisera det ännu mer, datortekniken. Det gäller informationsbyte för att det är 

mycket av det här bottnar just i ett effektivt informationsbyte mellan mig och mina elever det hänger 

på”. 

Han beskriver senare hur han med hjälp av digitala medier planerar för att nå uppsatta mål samt hur 

feedback ges digitalt (se bilaga 4): 

Patrik: ”... jag har brutit ner liksom vecka för vecka i princip liksom att jobba med, till exempel förra 

veckan arbetade vi med kursens femte mål så att säga som jag har försökt att formulera så konkret och 

tydligt som möjligt för eleverna: ” Jag kan lösa linjära ekvationssystem både grafiskt och algebraiskt” 

så att säga en konkret, så att säga en färdighet, ett konkret mål som man måste uppfylla ...”, ”... så 

återkopplar till eleven så här genom kommentarer, alltså det här är ett dokument som jag har länkat 

till, som de här kommentarerna har länkat till elevernas dokument, så att jag skriver till exempel att 

för eleven det här: ” jag tycker att det här har du uppnått”, ”det här har du visat”, ”det här kan du 

arbeta med” som är”. 

Lärarna lyfter i ovanstående citat fram olika aspekter av kommunikation i sina formativa 

bedömningsaktiviteter. Kommunikation spelar en väsentlig roll vid återkopplingen. Den är en av de 

förmågor som ingår i de bedömningsmatriser de har utvecklat. Av deras utsagor framgår betydelsen av 

IKT-relaterade medel och medier när de jobbar med formativ bedömning.  

   

4.4 Matriser 

 Ad hoc-analysen i denna del baseras på metoden ”dela upp i faktorer”. 

Matriser har utvecklats detta skolår med utgångspunkt från ämnesplaner i matematik (Gy 2011) och 

tillämpas av matematiklärare i formativt syfte. Det är ett värdefullt verktyg vid en likvärdig 

bedömning, där framgår det vilka förmågor ska utvecklas och vilka kriterier är gällande. Patrik talar 

om matrisers roll vid likvärdig bedömning: 

Patrik: ”En annan konkret sak är matriser som vi har utarbetat tillsammans. Det är en form av, aa, 

”likvärdig bedömning”. Vi bedömer tillsammans ...”. 

Avsikten är att varje kurs ska tilldelas en bedömningsmatris: 

Patrik: ”Det är ganska stort arbete i skolan det här året. I vår skola står att varje kurs ska ha en 

övergripande matris, en bedömningsmatris”. 

Matriser används ofta vid självbedömning i matematikkurser (se 4.5.1 nedan). Lärare som har börjat 

använda matriser väljer helst ”motsvarande” kriterier i sina matriser stället för bokstäver (E, C, A), 

exempelvis ”Avancerat” i stället för bokstaven A (se bilaga 3). Detta i syfte att rikta elevers 

uppmärksamhet mot ”vad som ska utvecklas” i stället för betyg.  

Ewa: ”Den kan vi visa [pekar på matrisen, bilaga 3], varje kurs skulle ha brutit ner skolverkets text, 

kunskapskrav i någon typ av matris som gör det enkelt för eleverna att se var de olika 

kunskapsnivåerna kräver. Så det är också en del av formativa förstås, att de under kursen ska gå in 

och se vad är ”procedur” på A-nivå till exempel”. 

 

Sammanfattningsvis kan av lärarnas utsagor framgå att de lyfter fram betydelsen av 

bedömningsmatriser vid likvärdig bedömning. Det kan också noteras hur de har utvecklat sina 

bedömningsmatriser och tillämpar dessa. 
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4.5 Återkoppling 

 Analysen baseras på tillämpning av metoderna ”teman”, ”dela upp i faktorer” samt 

”sammanställning” inom ad hoc. 

Återkoppling utgör enligt matematiklärarna den centrala delen av den formativa bedömningen. Det 

handlar dels om feedback som generar information och indikerar hur läraren lyckats med lärandet, dels 

om ”feed forward” som kopplas till bearbetningen av denna information i syfte att hjälpa eleven 

komma vidare och utveckla sitt lärande.  Patrik formulerar det på följande sätt: 

Patrik: ”Det är liksom den centrala punkten i, så att säga, det formativa tänkandet här liksom att, 

feedback och feed forward som. Feedback på hur du har lyckats och feed forward hur du ska komma 

vidare och tror att det är viktigt att feedback som eleverna får det, så, är så tydligt och så effektivt som 

möjligt. 

Ovanstående citat är i enlighet med vad Jönsson påstår: ”... och feedback utgör därför en central 

komponent i lärande bedömning” (Jönsson 2010, s.75). Även betonar detta: ”Feedback, eller 

återkoppling är kärnan i bedömning för lärande. Den handling en återkoppling innebär ökar elevens 

möjlighet till interaktion och deltagande i läroprocessen” (Lundahl 2011, s.103). Patrik berättar att det 

är viktigt att eleverna är införstådda med återkopplingens syfte. De måste förstå exakt vad det är man 

jobbar med för att kunna komma vidare. Därför är det viktigt med tydliga mål från början. 

Återkopplingen måste vara tydlig och effektiv. 

Patrik: ”Eleverna måste förstå feedbacken, förstå exakt vad det är man jobbar med för att kunna 

komma vidare. Det är jätte viktigt”.  

Feedback kan antingen ges direkt som en kommentar på provet av en lärare, exempelvis vid en 

skriftlig aktivitet: 

Patrik: ”Det jag skriver ofta som feedback till mina elever är: ”utveckla dina resonemang ”o.s.v. och 

”förklara hur dina lösningsidéer är” och ”beskriv dina tankar” o.s.v. ”. 

eller med hjälp av en matris, där förmågor och kriterier markerats: 

Ewa: ”... eller ”resonemang” eller ”kommunikationsförmåga”.  Och sen har jag väl gjort ibland att 

jag har på tavlan eller på projektorn då att jag har uppe förmågorna under en lektion och att vi pratar 

om vad det är vi övar nu och det här är steget innan, vad kommer sen då, så att man liksom, lite också 

medvetandegöra då att det är olika aspekter av matematiska färdigheter som man kan utveckla ...” . 

Ovanstående citat indikerar vikten av återkopplingen i lärarnas formativa arbete. Feedback och feed 

forward används både skriftligt och muntligt utifrån de kriterier och förmågor som sammanställts av 

lärarna i exempelvis matriser. Dessa hjälper eleverna att identifiera var de befinner sig i nuläget 

(feedback) och hur de kan orientera sig mot målet (feed forward). Som bekant utgör de den formativa 

bedömningens processer. I detta sammanhang lyfter Jönsson betydelsen av feedback för lärande enligt:  

”En grundläggande förutsättning för att feedback ska fungera i lärandets tjänst, är att 

återkopplingen ger eleven svar på just de frågor som denna bok handlar om: 1. Vart är jag på väg 

(d.v.s. vad är målet)? 2. Var befinner mig i förhållande till målet? 3. Hur ska jag närma mig 

målet?” (Jönsson 2010, s.76). 

Lärarnas diskussion kring återkoppling kommer i följande rader att analyseras utgående från 

bedömningsmetoderna självbedömning och kamratbedömning. 
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4.5.1 Självbedömning  

 Följande metoder har tillämpats vid ad hoc-analysen: ”teman”, ”sammanställning”, ”räkna 

frekvenser” 

Självbedömningen görs ofta skriftligt och matriser utvecklade av lärare används ibland vid den här 

bedömningen, uppger lärarna.  

Patrik: ” jag försöker göra det som sagt efter varje prov, i test som har det med min klass att göra, 

alltså, när de gör så självbedömningen så går vi samtidigt genom, tittar vi samtidigt genom så att säga 

några uppgifter som jag, inte alla uppgifter, vi hinner inte, men jag väljer någon uppgift från provet 

som jag vill att vi skulle titta på den tillsammans då, försöker liksom, försöker exemplifiera vad är det 

som gör det här till en bra lösning och så vidare ...” 

Lundahl (2011) uppger att självbedömning bör göras kontinuerligt. För kurser som går under en 

termin görs enligt Patrik bedömningen veckovis med små skriftliga tester och rättning som följer strax 

efter dessa, där läraren kommenterar, stryker under och anmärker dessa.  

Patrik: ” ... Och sen så låter jag eleverna själva göra en första bedömning om sina insatser genom 

liknande en enkel matris på baksidan av testet”.”Det är en självbedömning! Och via självbedömning 

vet de att gentemot kunskapskraven som från ämnesplanet som är förtydligat, och sen efter att de har 

gjort sin självbedömning gör jag min bedömning och då gör jag också lösningsförslag till alla eller 

uppgifter som elever kan titta på och jämföra med och betonar på att det här är bara ett 

lösningsförslag, det här är mitt lösningsförslag till hur man ska kunna lösa uppgifter. Så att de har 

någonting att gå efter och ha någonting att jämföra med”. 

Det framgår av lärarens tal att vid självbedömning utvärderar eleverna sina prestationer strängare 

jämfört med lärarens bedömning: 

Patrik: ”att bedöma sig själv det har jag också redan nämnt, det är någonting jag försöker jobba 

ganska mycket med nu. Nu fungerar bättre men som sagt att, det blir, eleverna är ganska stränga mot 

sig själva”.”En sak som gäller provet jag märkte liksom att i början så lät jag bli att skriva något 

betygsliknade omdöme alls på när eleverna fick tillbaka proven, inga återkopplingar utan det var bara 

kommentarer och anmärkningar och så vidare och många elever speciellt natureleverna, som är 

mycket resultatinriktade, tyckte att de fick för lite information, ” jag vill veta hur jag ligger jag till”,” 

jag vill veta hur står sig mitt resultat liksom i” och det tyckte jag var rimligt men då vände jag på det 

liksom och lät eleverna göra den bedömningen istället, att de får bedöma vilken nivå de har presterat. 

Och jag tyckte också lite intressant att jag märker det att eleverna är mer så att säga de är oftast 

betydligt mer stränga i bedömning av sig själva än vad jag är. De bedömer sig själva (hårt)”. 

Detta bekräftas av en del forskare också, där de menar att det kan ta tid för elever att lära sig bedöma 

sina egna prestationer (Jönsson, 2010). Det förekommer enligt Patrik även en skillnad mellan flickors 

och pojkars självbedömning: 

Patrik: ”... och det finns en könsskillnad också, att flickorna bedömer sina resultat ganska mycket 

strängare än vad killarna gör”. 

Andra lärare använder självbedömning som ett slags ersättare till kamratbedömning för att komma 

runt svårigheterna de möter vid kamratbedömning: 

Magnus: ”Men jag funderar, man ska göra om det på något viss att man skippar det här liksom titta 

på varandra”.  Med ”titta på varandra” syftar han till kamratbedömning. Han fortsätter sedan: ”Utan 

de får göra det tillsammans eller någonting, självbedömningen, är också, då gäller kanske att de har 
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exempel på lösningar, så att de kan jämföra sig med, liksom, så att de vet vad de ska jämföra med 

liksom”. I detta fall verkar lärarens syfte med bedömning oklart. Om syftet är att elever ska lära sig 

bedöma sig själva genom självbedömning istället för kamratbedömning, så menar en del forskare, bl.a. 

Black m.fl. (2003) att det snarare är en fördel, d.v.s. ersätta självbedömning med kamratbedömning 

när elever lär sig utvärdera egna prestationer: ”In practice, peer-assessment turns out to be an 

important complement and may even be a prior requirement for self-assessment. Peer-assessment is 

uniquely valuable for several reason” (Black et al 2003, s.50). 

Alltså är syftet med självbedömning att elever ska lära sig bedöma. Lärarnas utsagor tyder på att 

självbedömning används av olika lärare i olika utsträckning vid matematikundervisningen. Att 

gentemot kunskapskraven i ämnesplaner kunna jämföra sina prestationer vid självbedömning betonas 

av några lärare som använder självbedömning kontinuerligt. Hur klart syftet med självbedömning är 

för eleverna, går inte att följa ordagrant i ovanstående citat. 

 

4.5.2 Kamratbedömning 

 Även här har metoderna ”teman”, ”sammanställning” och ”räkna frekvenser” använts vid ad 

hoc-analys. 

Det här är en bedömningsmetod som eleverna emellan används. Lärarna beskriver hur elever upplever 

kamratbedömningen:  

Magnus: ”Jag har gjort med kamratbedömningarna här förra terminen men nu är lite på is då. Det 

kändes som eleverna tyckte att, det var väldigt, jaa, det tog mycket tid då och hade lite svårt att se 

nyttan av det men få se om någon, de saknar det nu då eller” 

Tiden är en återkommande faktor när det gäller svårigheterna med kamratbedömning. Denna kommer 

att analyseras under kommande del (se 4.6.1). Även Patrik talar om svårigheterna samtidigt som han 

förtydligar i vilka sammanhang metoden kan tillämpas: 

Patrik: ”ja, jag har jobbat lite såna här kamratbedömning, så små förhör som har fått som, liksom, 

fått att göra på det vi gjorde. Vi har haft kanske tre såna per avsnitt liksom på algebra på ”procent” 

på, och, aa, då vi har fått göra på nånting som vi gjorde förra veckan, så här eller typ tre uppgifter 

som har varit såhär, ja, som jag har tyckt viktigt de ska kunna, de har fått göra dem, byta, sen vi har 

gått igenom och de ska ge feedback till varandra då. Det blir lite blandat för att det ska funka, man, 

Men det tycker, kanske ser inte liksom nyttan riktigt, att man lär sig av det också, utan att det gäller 

att plocka så mycket uppgifter som möjligt. Så ser man då att den här tar mycket tid ifrån det 

uppgiften, det är och den här feedbacken är någonting man måste jobba på ganska mycket för att 

liksom för att få det funka”. 

Kamratbedömning utifrån lärares utsagor som citerar eleverna verkar upplevas som en påfrestande 

aktivitet: 

Patrik: ”Det är ganska känsligt. Många tycker att det är ganska jobbigt. Vissa tycker det är väldigt 

jobbigt till och med att visa upp sitt arbete inför klasskamrater och låta klasskamrater göra 

bedömningen!”. Magnus citerar eleverna: 

Magnus: ”samma med den här kamratbedömningen liksom [citerar elever] ”varför ska vi hålla på med 

det här? För att det här ger, ”eftersom det är bara uppgifter bara”. 
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Det finns dock moment vid undervisningen som lärare anser kamratbedömning kan användas 

effektivt. 

Ewa: ”jag har tänkt lite eftersom jag har tyckt att det är svårt å få tiden som man vill å räcka till men 

om man till exempel så skulle ha regelbundet en repetitionsuppgift eller, en eller två som eleverna får 

lösa själv och sen byta och försöka bedöma och sen går man genom, så det kanske tar högst tio 

minuter. Då skulle det inte vara något problem och då, att det är kanske en uppgift då och man får 

kommentera på kanske ”resonemang” och ”metod” å så” 

Patrik: ”med den klassen jag jobbar med dels upplever jag att klimatet tillåter det och att den, en 

labbrapport, det är tillräckligt litet så att säga att det ska vara okontroversiellt liksom och å låta en 

annan titta på den, och det funkar ganska bra faktiskt men som sagt det tar tid, det tar, ganska väldigt 

lång tid att eleverna göra, jobba med det. En stor del är helt enkelt ovana. Att lägga bedömningen i 

händerna på eleverna liksom, de är helt och hållet ovana med att arbeta, tänka arbeta med på det där 

sättet, så bara utifrån den, så tar det, så det är väldigt mycket tid och resurser”. 

Detta står i linje med vad bl.a. Black (2003) och Jönsson (2010) uppger, d.v.s. hur lyckat en 

kamratbedömning blir beror på hur kontinuerligt denna används. 

Magnus berättar: 

Magnus: ”det är det jag tänkte kring det hära, kamratbedömningen, att då kanske man, jaa, man tar, 

jag tar också två-tre veckor på mig liksom att, och att man har såna mängder, så det är svårt liksom 

med väldigt väldigt individuellt feedback så utan att då den här kamratbedömningen skulle kunna vara 

något som att, de får kontinuerligt liksom ändå, nästan varannan vecka liksom reda på vad de kan och 

vad de behöver jobba med”. 

Magnus betonar vikten av hur kamratbedömning praktiskt kan utföras. Han upplever ett behov för att 

fylla gapet mellan de teoretiska kunskaperna gällande kamratbedömning och det praktiska vid 

tillämpningen: 

Magnus: ”Det är just ”praktiskt hur man gör på riktigt” som är knepigt. Alla såna här skriver fina 

böcker liksom ”kamratbedömning, jätte bra!”, aa ok! Men hur jobbar man med det praktiskt? Hur 

jobbar man faktiskt?”.”det här med kamratbedömning.  Jag hade ju liksom verkligen struk, tänkte ut 

så hära, det gör nog ingenting om jag inte ser hur det ska funka men det är, hm, även fast jag har sett 

hur, aa men det så här kommer att funka, så är det, aa, man måste ändå slipa på det, så det är liksom 

inte så himla lätt bara för att man lär sig att kamratbedömningen är bra så är det inte så himla, 

betyder det inte att man nästa dag bara går in och kör, utan jag tror man måste visa bra exempel på 

hur man kan göra faktiskt”. 

Kamratbedömning i likhet med självbedömning syftar till att eleven lär sig att bedöma. Lärarnas 

diskussion om kamratbedömning visar att kamratbedömning, åtminstone till en början är mycket 

tidskrävande och elevers vana och lärares erfarenheter spelar stor roll, vilket framgår av ovanstående 

citat. Detta överensstämmer med forskarnas slutsatser (Lundahl, 2011). Det framgår däremot inte av 

diskussionen om eleverna vet målet med kamratbedömning och varför de behöver gör den? 
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4.6 Försvårande inslag 

 

4.6.1 Tidsbrist 

 Analysen baseras på de aspekter som har trätt fram genom tre av metoder i ad hoc analys, 

nämligen ”räkna frekvenser” och ”sammanställning” samt ”konstatera relationer mellan 

variabler”. 

Vid olika tillfällen talar samtliga lärare om de svårigheter de möter i arbetet med formativ bedömning. 

Detta sker framför allt i termer av tidsbrist. Tiden är den mest återkommande parametern i lärarnas 

diskussion  

Patrik: ”... det är viktigt att största begränsande faktorn här, det tycker jag är inte brist på idéer utan 

det är snarare brist på tiden. Det är tiden här så att sätter den hårda gränsen, hur mycket som 

praktiskt orkar vi hinna med att göra. Just miljoner av grejer skulle jag vilja prova men som jag 

liksom känner att det inte finns utrymme för det tidsmässigt. Det är små små steg hela tiden ...”. 

En annan lärare, Ewa lyfter fram tidsaspekten, dock med lite variation där hon säger att det främst 

handlar om att hon vill fördela den knappa tiden på olika aktiviteter, både formativa men även andra 

aktiviteter som är kopplade till exempelvis förberedelser, nya moment i kursen och prov:    

Ewa: ”Då ser jag inte nåt hinder att varför man inte skulle kunna jobba mer formativt utan det är väl 

mer en kamp om tiden och det tycker jag är allra största svårigheten både under lektioner att om jag 

efter ett prov då vill jag göra självbedömning, vilket jag jätte gärna skulle vilja göra, då vet jag då 

kanske går en halvtimme, fyrtiofem minuter på det som jag skulle kunna lägga ner på ett nytt moment 

för att få med repetitionen på inför nationella provet och då är det inte så att man har tio lektioners 

repetition, utan man kanske har tre lektioners repetition. För att jag tycker att det alltid är en kamp 

om tiden. Man måste ju också vilja testa nytt för att se om det kan liksom utveckla men det tycker jag 

är svårigheten hur man ska prioritera den knappa tiden man har med eleverna”.  

Även Kennet pratar om tidsbrist och kopplar detta till elevers förkunskaper i matematik. Det skall 

tilläggas här att han undervisar första årskursens elever:                                                         

Kennet: ”jag kan säga för mig själv handlar det om att verkligen hinna med allting! Med de eleverna 

med de förkunskaperna de har, så är verkligheten väldigt väldigt tung just nu. Så att just nu säger jag 

till att de ska försöka komma så lång som möjligt så att de kan ha en förståelse så mycket som möjligt 

och mer än så blir relativt begränsat tyvärr. Så, det är verkligheten hur det ser ut just nu”.  

Hur framgångsrikt den formativa bedömningen i matematikkurser kan genomföras beror till största 

delen på den tid som tilldelas aktiviteter kopplade till denna. Formativ bedömning har börjat 

implementeras detta skolår i skolan, vilket innebär att både lärare och elever befinner sig på en 

begynnande nivå. Forskare är eniga om att de moment som ingår i formativ bedömning, exempelvis 

självbedömning, kamratbedömning, matrisutveckling, mm är till en början mycket tidskrävande.  

Enligt Black m.fl. (2003) och Jönsson (2010) bör dessa aktiviteter göras kontinuerligt. Utifrån lärarnas 

utsagor kan noteras att det blir ganska ansträngt att hålla en kontinuitet i dessa aktiviteter p.g.a. den 

tidsbrist som de upplever. Därför planeras och avsätts tid för vissa formativa aktiviteter, exempelvis 

kamratbedömning vid laborationer. Sammanfattningsvis kan av lärarnas citat noteras att kvaliteten på 

deras aktiviteter, i synnerhet det som är kopplade till formativ bedömning avgörs av den tidsåtgång de 

har till förfogande. 
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4.6.2 Kamratbedömning som försvårande inslag 

 Analysen baseras på tre av metoder i ad hoc analys, nämligen ”räkna frekvenser” och 

”sammanställning” samt ”konstatera relationer mellan variabler”. 

Kamratbedömning hör till de svårare delarna av lärarnas bedömningsarbete (se även 4.5.2 ovan). 

Samtliga lärare uppger att detta är ett känsligt område: 

Patrik: ”Kamratbedömning som Kennet var inne på lite grann här också just det här, att när du 

(Kennet) sa att, låter eleverna gå, skriva upp sina svar för varann på tavlan, uppfattar jag det rätt? 

Det är ganska känsligt. Många tycker att det är ganska jobbigt. Vissa tycker det är väldigt jobbigt till 

och med att visa upp sitt arbete inför klasskamrater och låta klasskamrater göra bedömningen! Så, jag 

presenterar dem ett förslag”.  

Lundahl påpekar de svårigheter som lärare och elev kan möta vid kamratbedömning: 

”När man jobbar med kamratbedömning är det viktigt att eleverna lär sig ge kommentarer som 

inte sårar klasskamraterna eller på något annat sätt förstår lärandet. En utgångspunkt därför kan 

vara vad man kallar two stars and a wish (t.ex. Jones & Wiliam 2008) (Lundahl 2011, s.114). 

Magnus: ”det är ju i princip så jag gjorde, fast de skulle skriva feedback med ett sånt här ”two stars 

and one wish ”liksom, men det blev ju oftast så här [citerar elever]: ”aa, jag vill int ...”. Alltså, de 

ville göra sitt bästa, å så är det någonting liksom som tar det jätte lång tid på sig så här, och så det 

blev nästan alltid att det tog nästan en halv timme ändå. Så jag vet inte. Man måste kanske korta ner 

det ännu mer liksom. Det var ju så liksom jag tänkte också, så att det skulle ta, bara väldigt kort och få 

något slags tillbakablick som”. 

Lärarnas utsagor indikerar de svårigheter elever och lärare upplever vid kamratbedömning, vilket är i 

linje med vad tidigare undersökningar uppvisat (Black et al 2003, Jönsson 2010, Lundahl 2011). 

Kamratbedömning är en tidskrävande process. Hur elever upplever denna metod beror bl.a. på om de 

är införstådda med syftet och nyttan att göra en sådan bedömning samt hur vana de är. Lärarna 

berättar:  

Magnus: ”Jag har gjort med kamratbedömningarna här förra terminen men nu är lite på is då. Det 

kändes som eleverna tyckte att, det var väldigt, jaa, det tog mycket tid då och hade lite svårt att se 

nyttan av det men få se om någon, de saknar det nu då eller”. ”samma med den här 

kamratbedömningen liksom [citerar elever]”varför ska vi hålla på med det här? För att det här ger, 

”eftersom det är bara uppgifter bara”...”. 

Patrik: ”... men som sagt det tar tid, det tar, ganska väldigt lång tid att eleverna göra, jobba med det. 

En stor del är helt enkelt ovana. Att lägga bedömningen i händerna på eleverna liksom, de är helt och 

hållet ovana med att arbeta, tänka arbeta med på det där sättet, så bara utifrån den, så tar det, så det 

är väldigt mycket tid och resurser”. 

Matematiklärarna har samtidigt insyn i fördelarna med metoden: 

Magnus: ”... så det är svårt liksom med väldigt väldigt individuellt feedback så, utan att, då den här 

kamratbedömningen skulle kunna vara något som att, de får kontinuerligt liksom ändå, nästan 

varannan vecka liksom reda på vad de kan och vad de behöver jobba med”. Vad Magnus lyfter fram 

är att läraren kan använda kamratbedömningen för att överlåta bedömningen till elever i stället för att 

själv ge individuell feedback, som ofta tar tid. Det här är i linje med Jönsson (2010). Denna tid kan i 

stället avsättas i ett annat sammanhang, exempelvis där elever behöver stöd med grunder i matematik.  
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De svårigheter som lärarna och eleverna hittills har upplevt i samband med kamratbedömning gjort att 

metoden använts i begränsad omfattning i skolan. Av lärarsamtalet framgår inte om eleverna är 

medvetna om målet med den här bedömningen och varför de behöver göra kamratbedömning.  

 

4.7 Lärares uppfattning om formativ bedömning 

 Här har metoderna ”sammanställning” och ”enskildheter kontra det allmänna” använts vid ad 

hoc-analysen. 

Matematik lärarnas uppfattningar om formativ bedömning är varierande. Medan en lärare lyfter fram 

den formella aspekten enligt: 

Ewa: ”...  och för mig är ju en del av processen och det finns väldigt många olika sätt att jobba 

formativt. Det som jag tycker kanske mer fokus på sista tiden här, det har vart mycket att man måste 

ha papper och dokument, matriser till exempel. Och det ser jag som en del av, ja, att jobba formativt”.  

Så relaterar en annan lärare till informationsaspekten: 

Patrik: ”Det är mitt perspektiv på formativ bedömning att man måste lyfta fram liksom att, aa, 

formativa arbetssättet. Det ger också mycket information om hur min undervisning fungerar liksom, 

aa, om det har fungerat för eleverna eller är det någonting jag måste ändra på, tycker jag också 

viktigt”. 

Ytterligare en dimension är kommunikationsaspekten:  

Ewa: ”... det är mycket starkare betonat i Gy11s ämnesplan än innan, just ”den kommunikativa 

resonerande delen” av matematik och det tycker jag är formativ bedömningen. Alltså, min feedback 

till eleven efter att har haft utvärdering o.s.v. Ok, så kan jag ofta ge dem genom feedback och liksom 

strategier för att komma vidare i sina resonemang, att nå längre där...”. 

 

Som framgår av ovanstående citat har lärarna olika uppfattningar om formativ bedömning. I dialogen 

kan noteras att inledningsvis framhöll Ewa de formella aspekterna på metoden: ”... man måste ha 

papper och dokument, matriser ...”. Senare lyfter hon även behovet av kommunikation i 

undervisningen: ”... just ”den kommunikativa resonerande delen” av matematik och det tycker jag är 

formativ bedömningen”. Patrik väljer en annan väg, nämligen informationen för att lyfta fram 

formativ bedömning i förtjänsten att utveckla undervisningen: ”... ger också mycket information om 

hur min undervisning...”.  

Lärarna har en hög grad av tilltro till formativ bedömning och implementeringen av den i deras 

gymnasieskola. Införande av formativ bedömning har inletts detta skolår och trots svårigheterna så 

finns övertygelsen att de kan åstadkomma progression: 

Patrik: ”... det är någonting som jag vill fortsätta utveckla jobba med för att jag tycker, jag har sett 

goda resultat redan av det lilla jag har gjort och jag tror att det kan bli ännu bättre ...” 

Ewa: ” Ja men det är skönt att komma lite på banan! För nu liksom håller man på att testa sig fram 

och lägga någon liten grund för att stå på för att gå vidare och man kommer att kunna utveckla hela 

tiden”. 
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5. Diskussion 
 

Fem centrala aspekter lyfter lärarana i studien fram som är betydelsefulla när det gäller formativ 

bedömning. Dessa har genererats ur de sex stycken teman som är presenterade under resultatdelen.  

 

Den första frekvent förekommande aspekten handlar om att synliggöra bedömningen. Elevens 

delaktighet i bedömningsprocessen medför att i ett samspel mellan lärare och elev får båda utvecklas. 

Detta tack vare den information som genereras av interaktionen. Samtliga lärare framhöll att en 

transparens underlättar för eleverna att förstå vad som skall bedömas samtidigt som elevers delaktighet 

i bedömningen utvecklar deras förmågor. Detta i enlighet med Wiliam (2010) och Lundahl (2011) som 

betonar vikten av synliggörandet vid bedömningen. Lundahl uppger: 

”Bedömning för lärande förbättrar lärandet, genom att främja elevers och lärares synlighet, 

delaktighet och ansvar. Skolans lärandemål måste på ett tydligt sätt förmedlas till eleverna. Men 

också eleverna, deras framsteg och missförstånd, måste synliggöras. Det sker bäst genom att 

eleverna görs delaktiga i undervisningen” (Lundahl 201, s.7). 

Det är den formativa bedömningens processer och nyckelstrategier som banar väg för detta ändamål. 

För att synliggöra bedömningen hävdar Sadler (1989) samt Black och Wiliam (1998) att lärandemålen 

bör vara tydliga för eleverna. För att kunna synliggöra bedömningen i syfte att stärka elevers lärande 

krävs att eleven känner sig trygg i den miljö hon/han genomför sina aktiviteter som är kopplade till 

formativ bedömning. Därför är det viktigt att lärarna skapar en förtroendeatmosfär, där eleven känner 

sig trygg, visar delaktighet och är aktiv (processrelaterat) i stället för att jobba efter att leverera resultat 

(produkt). Detta i enlighet med vad Lundström och Lindberg uppger (Lindström & Lindberg, 2005). 

Av diskussionen lärarna emellan framgår att det tar tid att nå uppsatta mål och därför har alla lärare ett 

stödjande förhållningssätt, vilket framgår av deras utsagor. 

 

En andra viktig aspekt som trätt fram i min studie handlar om utvecklingen av lärandeprocessen. 

Formativ bedömning är ett utvecklingsarbete, där ständiga förbättringar i lärandeprocessen 

eftersträvas. Själva lärandeprocessen och utvecklingen av undervisningen i matematikämnet stärks 

genom formativ bedömning, uppger lärarna. Detta i linje med Lindström och Linbergs (2005). 

Eleverna utvecklar enligt matematiklärarna sina förmågor genom informationsutbyte som genereras 

utifrån återkoppling. Lärarna framhåller vikten av att flytta elevers uppmärksamhet från betyg 

(produkt) till lärande (process). Att få insyn i sin egen utveckling leder till mera bestående kunskaper 

och färdigheter i matematik (Lindström & Lindberg, 2005). Alla medverkande matematiklärare i 

denna undersökning är eniga om att användning av normativa värderingar såsom betyg fyller inte den 

avsedda funktionen med återkoppling. I detta sammanhang uppger Lundahl: 

”Ett problem med betyg är att de är förment tydliga. Det är svårt utifrån den nuvarande 

forskningen att se hur betyg kan fylla en pedagogisk funktion. Däremot kan de ha andra 

funktioner, men som återkoppling för lärande verkar de, om vi ser till forskningens resultat, 

närmast kontraproduktiva” (Lundahl 2011, s.52). 

Lärarnas samtal indikerar vidare att formativ bedömning genomförs både planerat och interaktivt. 

Detta är något som Cowie och Bell (1999) lyfter fram i sin undersökning. Planerad bedömning kräver 



24 

 

lärarens engagemang för att locka fram, tolka samt förklara informationen vid formativ bedömning 

och konkretiseras på hela klassen. Medan i en interaktiv bedömning utgörs lärarens engagemang av att 

observera, identifiera och besvara samtidigt som bedömningen utförs individuellet i samspel med 

antingen elever eller med mindre grupper (Cowie och Bell, 1999). Utveckling och användning av 

matriser är exempel på hur information tillämpas vid planerad bedömning. De lärdomar lärare får av 

arbetet med formativ bedömning hjälper dem att utvecklas under resans gång. Formativ bedömning 

kännetecknas av dess kontinuitet. Det är viktigt att eleverna är införstådda med vad kontinuitet syftar 

till. Möjligheten att kunna påverka sin egen utveckling påverkas av denna kontinuitet. Lärarna 

informerar eleverna om detta, vilket framgår av deras utsagor. Speciellt viktigt är det i arbetet med 

första årskursens elever som saknar vana. I detta sammanhang uppger en av deltagarna i min studie: 

”Jag tycker att allting som händer där innan är förhandlingsbart”. Förhandlingsbart utvecklas inte av 

läraren och det vore lämpligt om intervjuaren kunde genom sonderande frågor hjälpa läraren att 

utveckla detta. Med stor sannolikhet syftar han till det utrymme (eller möjlighet) elever har tillgång till 

för att utveckla sina förmågor i en kontinuerlig utvärderingsprocess? 

 

En tredje aspekt som har blivit synlig i denna studie handlar om kommunikation. Alla aktiviteter 

kopplade till formativ bedömning bygger på kommunikation. Kommunikation diskuteras 

återkommande under intervjun utifrån olika perspektiv och synvinklar. Framför allt i anslutning till 

återkoppling. Lärarna berättar vid flera tillfällen om både skriftliga feedback de ger eleverna, 

exempelvis med hjälp av matriser eller muntliga feedback som sker under lektioner. Kommunikation 

är en förmåga som enligt Skolverket och styrdokument används vid bedömning. Denna förmåga ingår 

konkret i en matris (se bilaga 3). Den kommunikation som råder mellan elever, exempelvis vid 

kamratbedömning uppfattas av många forskare, bl.a. Black et al (2003) som en resurs. Lundahl 

uppger: ”Där en traditionell bedömning varit ett påpekande om att eleverna har rätt eller fel används 

här i stället elevernas svar som resurser för vidare kommunikation” (Lundahl 2011, s.112). Att kunna 

använda denna resurs till sin fullo verkar vara en utmannande och ibland svår uppgift, framgår av 

diskussionen. Kommunikation i form av IKT-relaterade aktiviteter är ytterligare en dimension av 

denna aspekt lärarna gärna pratar om. Användning av tekniska och kommunikativa medel inom 

undervisningsverksamhet lyfter elevers förmågor. I samband med återkoppling vid formativ 

bedömning kan exempelvis nämnas att feedback enligt Jönsson (2010) bör ges ofta och fort. De 

kommunikativa medlen i form av både mjukvara och hårdvara hjälper därför eleverna att utvecklas på 

en helt annan nivå än tidigare. 

 

En fjärde central aspekt som lärarna gärna och ofta diskuterar handlar om återkoppling. Feedback och 

feed forward är formativa bedömningens kännetecknade inslag. Dessa uppkommer frekvent i 

diskussionen. Vid analys av transkriptionen delades upp ett antal faktorer. Dessa utifrån frekvent 

nämnda begrepp och teman i diskussionen. Faktorerna är självbedömning, kamratbedömning samt 

matriser som i följande rader kommenteras tillsammans med begreppet feedback, eftersom 

sammanställningen av dessa visar ett mönster som kopplar de samman. Av lärarnas utsagor framgår 

att feedback och feed forward används av samtliga lärare i olika grad och olika sammanhang. Det 

verkar som om feedback vid självbedömning är vanligare än feedback vid kamratbedömning eftersom 

den senare sker mindre ofta. Lärarens skildring av självbedömning stämmer överens med vad en del 

forskare hävdar: 
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”Den tolkning av självbedömning som görs här, innebär att eleverna behöver lära sig bedöma det 

de gör, eller har gjort, i förhållande till mål och kriterier, samt att ge sig själv feedback på 

motsvarande sätt som läraren skulle ha gjort. Detta innebär att – självbedömning handlar om 

bedömning för formativa ändamål. – självbedömning görs för elevens skull.- självbedömning är 

något som bör göras kontinuerligt och som en integrerad del av undervisningen” (Jönsson 2010, 

s.86). 

De förmågor som elever utvecklar med hjälp av exempelvis matriser görs med hjälp av skriftliga eller 

muntliga feedback. Jag uppfattar av lärarnas berättelser att den muntliga återkopplingen förekommer 

oftare. Kamratbedömning görs sällan eftersom lärarna anser att den är en känslig metod. Black et al 

(2003) och Lundahl (2011) analyserat denna synpunkt lärarna diskuterar. Matriser tillämpas vid 

självbedömning, dock inte av alla matematiklärare. Utveckling av matriser utifrån styrdokument, 

kriterier och processer samt tillämpning av dessa vid feedback diskuteras vid några tillfällen under 

samtalet. Vidare framgår av diskussionen att lärarna har olika grad av erfarenheter gällande utveckling 

och tillämpning av matriser. Några lärare använder sig av matriser i arbetet med återkoppling medan 

andra ger enbart muntlig feedback. 

 

Den femte och ständigt närvarande aspekten som noteras i dialogen lärarna emellan är tidsaspekten. 

Svårigheten lärarna ofta upplever har en gemensam nämnare, nämligen tidsbrist. Även svårigheter i 

samband med självbedömning och i synnerhet vid kamratbedömning har kopplingar till tidsbrist. 

Några lärare uttryckte känsligheten med kamratbedömning. Det är viktigt att metoden används ofta för 

att elever över huvud taget ska kunna lära sig ge varandra feedback samtidigt som de är införstådda 

med syftet, menar många forskare (Black et la 2003, Lundahl 2011, Jönsson 2010). Kamratbedömning 

är en tidskrävande process. Å andra sidan kan denna tid fås igen när elever känner sig bekväma och 

vana när de väl lärt sig ge varandra feedback, menar många forskare (Lundahl, 2011). Av lärarnas 

diskussion kan man notera att några är införstådda med detta och använder kamratbedömning under 

vissa omständigheter, exempelvis vid laborationer. Det är viktigt att man börjar med ett bra och 

förbearbetat exempel, så att eleverna kan få ett positivt intryck redan från starten. Lärarens skicklighet 

och erfarenheter samt elevernas vana att utvärdera varandras prestationer vid kamratbedömning har en 

betydande roll, vilka diskussionen indikerar. Utifrån de förutsättningar som behövs för den här 

bedömningen, nämligen elevens vana, lärarens kompetens och förberedelser tycker några av 

deltagarna i den här undersökningen att kamratbedömning har fördelaktiga tillämpningar när den väl 

kommit igång. Exempelvis kan tiden utnyttjas effektivare. I stället för att läraren ger individuell 

feedback kan eleverna genom sin delaktighet vid bedömningsprocessen identifiera och lyfta sina 

förmågor. Den tid som läraren annars skulle ägna åt att ge individuell feedback skulle kunna ges i 

form av stöd till elever som behöver stärka sina matematiska grunder (från grundskolan), menar en av 

lärarna. Det här står i linje med vad forskarna (Black et al 2003, Lundahl 2011) uppger. Ytterligare en 

fördel med kamratbedömning (jämfört med självbedömning) är enligt forskarna variationen av 

lösningsalternativ som elever kan bemöta. Lärarna menar dessutom att de kan behöva ha flexibilitet 

vid sitt metodval, exempelvis kombinera olika bedömningsformer under en kurs samt följa en 

kontinuitet som gör att under exempelvis en termin kan kamratbedömning användas varannan vecka 

av elever för att identifiera och spåra sina prestationer och utveckla sina förmågor, så att de kan se och 

uppleva effekten av detta.  
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Avslutande ord: Formativ bedömning är en relativt ny metod som används för att utveckla elevers 

förmågor. Det finns inget obligatorium för användandet av detta enligt Skolverket, men den lyfts och 

rekommenderas av såväl forskare som inom skolväsendet. Den öppnar möjligheter för lärare att nå 

elever på ett annat sätt än den traditionella samtidigt som elever genom sin delaktighet i 

bedömningsprocessen synliggör sin situation och orienterar sig mot målet. Många lärare har bekantat 

sig med den här metoden via sin utbildning och försöker att använda sig av den i sina dagliga uppdrag 

medan andra utifrån sina erfarenheter jobbar formativt. Genom studien jag gjorde i detta gymnasium 

upplever jag en samstämmighet i relation till de tankar och idéer som är kopplade till formativ 

bedömning, sett från lärarperspektiv. Många av de tankar och upplevelser lärarna uttryckte sig om har 

diskuterats av forskare och det uppvisar samma mönster. Exempelvis förekommer vid upprepade 

tillfällen diskussionen om svårigheterna med kamratbedömning när de pratar om feedback. 

 

Formativ bedömning kommer att vara en naturlig och dominerande del av lärares aktiviteter i en snar 

framtid. Den kommer att tillämpas i en mycket större skala än vad den gör idag. Införandet av de nya 

läroplanen aktualiserar tillämpningen. Idag finns många intressanta källor, i form av digitala forum, 

böcker och artiklar som används i anslutning till formativ bedömning. De referenser som jag har valt i 

denna studie är några av dessa. För en som vill utveckla sin kännedom och tankar kring formativ 

bedömning finns några praktiskt intressanta böcker skrivna eller översatta på svenska. Under mötet i 

den skola jag gjorde min studie fick jag tips om en bok som handlar om pedagogiska tillämpningar av 

formativ bedömning i matematikundervisning. Boken heter ”Mathematics inside the black box – 

Bedömning för lärande i matematikklassrummet” skriven av Wiliam och Hodgen som forskat länge 

inom detta område och presenterar metoden med några praktiskt relevanta exempel i anslutning till de 

begrepp och synpunkter som är kopplade till formativ bedömning. 
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Bilaga 1: Exempel på en bedömningsmatris 
 

 

Bedömningsmatris matematik, utvecklad av lärare P. i den undersökta gymnasieskolan. 
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Bilaga 2: Teman och intervjufrågor 

Allmänna frågor: Har ni jobbat med formativ bedömning tidigare?  Jobbar ni med formativ bedömning 

i er undervisning nu? 

Teman nedan är relaterade till ”processer” kring formativ bedömning 

Tema bakgrund: Vad var bakgrunden att ni ville börja med formativ bedömning? Vad vill läraren (vad 

vill ni!) med formativ bedömning?  

Tema syfte: Vilka är syften med formativ bedömning i er matematikundervisning? 

Tema mål: Vad är målet med formativ bedömning i er matteundervisning? Målet med undervisningen 

och målet med vad elever ska kunna (mål: var är jag på väg? var är eleven nu?) 

Tema förmågor: I ämnesplanet för matematik (Gy 2011) står om förutsättningar som ges eleverna 

under ”Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågor att 

...”: 

Vilka aspekter kan man lyfta fram här när det gäller formativ bedömning i anslutning till de dessa 

förmågor i ämnesplanet? Hur har de här punkterna utformat framställningen av formativ bedömning i 

er matteundervisning? Ni kan gärna exemplifiera.  

Policy för bedömning: Har skolan någon policy för bedömning? Har ni utvecklat en egen policy för 

just T. E. Gymnasium? Och om ni har gjort det, hur har den formativa bedömningen har anpassats 

efter den policyn? [Jag tog med mig ett exempel. Det är från en annan skola. De har gjort en policy. 

Det är inget annat än ett styrdokument, där de använder sig av Skolverket och kriterierna för alla de 

här betygen, kursomdämen, vad det innebär. De sammanfattar det i 2-3 sidor. Det är inget måste att 

alla skolor ska ha en!] 

Tema nuläge: Vad gör ni? Vad är det som händer? Vad är det ni håller på med när det gäller formativ 

bedömning rent praktiskt? Hur använder ni de formativa tankarna? Vad gör ni på lektionerna? Vilka 

strategier utvecklar ni på lektioner? Prata gärna om nyttan med den strategi ni ha.. Och om det inte 

fungerar, hur gör ni? 

Tema svårigheter, + och -: Vika svårigheter har ni stöt på i arbetet med formativ bedömning? Och i 

vilket skede? Viket steg av den formativa bedömningen vid matematikundervisningen? Vilka 

svårigheter har ni upplevt vid exempelvis arbetet med matris? Vad är plus och vad är minus med 

formativ bedömning i matteundervisning?  [Mot vilka klasser finns mest behov av formativ 

bedömning? Hur märker ni det? Utveckla hur ni skräddarsyr formativ bedömning efter olika grupper, 

exempelvis efter ”lågpresterade” och ”högpresterade” elever?]  

Tema samarbete: Hur samarbetar ni för att få ”likvärdighet i bedömningen” vid formativ bedömning, 

t.ex. när det gäller proven? Hur resonerar ni kring bedömningen vid ett gemensamt prov, exempelvis 

nationella proven?  

Tema samspel: Vad är det som påverkar eller avgör t o m samspelet mellan lärare och elev vid 

formativ bedömning? Hur? Vilka faktorer främjar samarbetet mellan lärare och elev när man vid 

formativ bedömning? Vad är det som påverkar kommunikationen? 

Tema resultat: (På vilket sätt har formativ bedömning påverkat elevernas resultat vid prov och 

skrivningar?) 
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Tema utvecklingsarbete: Vad behöver ni utveckla för att kunna jobba med formativ bedömning? Vad 

behöver ni utveckla mer i processen, om vi kan betrakta formativ bedömning som en process? 

[Ledningens engagemang i utvecklingsarbetet. Hur supportivt är det när det gäller det formativa 

arbetet? Hur angelägna är dem? Hur mycket vet ledningen om ert formativa sätt?] 

 

Teman relaterade till ”nyckelstrategier” vid formativ bedömning 

Tema klara mål och tydlighet: Är lärandemålen klara för elever vad de ska uppnå? Hur tydliggörs 

klara och gemensamma mål och kriterier för eleverna? Använder ni bedömningsmatris eller någon 

form av checklista eller annat? Och hur informeras eleverna om de olika betygskriterierna utifrån 

skolverkets ämnesplanering? Tar ni det allmänt för klassen eller tar ni det individuellt? 

Tema utfall och resultat: På vilket sätt har formativ bedömning påverkat elevernas resultat? 

Exempelvis vid prov och skrivningar. Vad gäller prov har ni märkt något liksom konkret utifrån det 

här arbetssättet? 

Tema feedback/återkoppling: Hur sker återkopplingen för att föra lärandet framåt? Anpassar ni 

uppgifterna eller konstruerar ni uppgifterna på det viset att information kan användas formativt? Hur 

är det med verklighetstrogna uppgifter som kan ge återkoppling? Gör ni autentiska bedömningar 

också? Alltså bedömning som är öppen och sker samtidigt ..? Exempelvis om det är en uppgift ni 

håller på, får de alltså någon form av återkoppling utifrån just den uppgiften? [Vilken form av 

återkoppling blir det? Helt konkret: Om blir det uppgiftsrelaterad, den återkopplingen till just den 

uppgiften eller blir det mera processrelaterad (liksom på vägen dit att de ser att de har utvecklat sig 

efter något mönster) eller en annan variant, typ ”metakognitiv”)?] 

Tema självbedömning: Hur upplever ni som lärare elevernas självbedömning för att reflektera på sitt 

eget arbete? 

Tema kamratbedömning: Hur praktiskt är det med kamratbedömning? Hur upplever ni det? Vilka är 

elevers reflektioner? Vid vilka moment brukar ni använda vid kamrat bedömning?  

Frivilliga kommentarer: Har ni andra tankar, när det gäller formativ bedömning? 
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Bilaga 3: Bedömningsmatris utvecklad av 

matematiklärare 

Matriser utvecklade av lärare E. i den undersökta gymnasieskolan. 
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Bilaga 4: Användning av digitala medier vid   

                formativ bedömning 
 

Utvecklad av lärare P. i den undersökta gymnasieskolan 
 



 

 

 


