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matematik? 

En fallstudie i lärares uppfattning om hur teknik i formativ 
bedömning används i matematikundervisningen 

Gunnar Genell 

Sammanfattning 
Syftet med denna fallstudie är att undersöka hur lärare uppfattar att formativ bedömning med 
hjälp av teknik har påverkat elevers lärande i matematik.  

Många forskningsrapporter visar att formativ bedömning har signifikant inverkan på elevers 
lärande, samtidigt som många lärare har svårt att få tiden att räcka till alla de formativa 
aktiviteterna. Att det finns belägg för att vissa arbetssätt ökar elevers lärande i matematik 
samtidigt som lärare har svårt att tillämpa dem gör det relevant att undersöka om det finns sätt 
som kan förändra det förhållandet. Studien är utförd i form av en kvalitativ intervjustudie.  

Resultatet visar att de lärare som ingår i studien anser att elever lär sig mer matematik som 
konsekvens av att teknik utnyttjas i arbetet med formativ bedömning. 

Nyckelord 

Lärande i matematik, TEFA, Formativ bedömning. 
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3 Inledning	  
I den här texten presenteras en studie av matematiklärares erfarenheter av att arbeta 
med formativ bedömning och i synnerhet när det arbetet sker med hjälp av teknik. 
Uppsatsen innehåller ett moment vars syfte är att intervjua några lärare. Studien inleds 
med en kort beskrivning av bakgrunden till att uppsatsen riktar fokus just på det 
området. I avsnittet bakgrund uttrycks lite kort varför dessa lärare är intressanta för en 
fallstudie avseende hur teknik används för formativ bedömning.  
 
I den allmänna debatten om skolan ser vi ofta att lärare utrycker att de upplever att de 
har ont om tid för att bedriva relevant undervisning. Behovet av lösningar som kan 
öka elevers lärande framträder som eftertraktat bland många lärare. I ljuset av den 
verkligheten blir det intressant att undersöka hur några verksamma lärare i matematik 
arbetar inom området. 
 
Jag märker att skolverket också efterlyser mer forskning på området. ”Vidare lyfts 
behovet av forskning kring IKT-lösningar i relation till formativ bedömning liksom 
bedömningsundervisning vid lärarhögskolor.” (Skolverket, 2016) 
 

3.1 Bakgrund	  
Datorer används som hjälpmedel inom i stort sett alla yrken och intressant är att i 
skolorna är variationen stor med avseende på i vilken utsträckning dessa hjälpmedel 
används för att skapa effektiv undervisning. ”Användningen av datorerna i de olika 
skolämnena är dock ojämn. Enligt elevernas enkätsvar i Lindkvists (2013) rapport 
används datorerna främst till att söka information på internet, ordbehandling och för 
att göra presentationer till elevarbeten” (Perselli, 2014, s. 2) Även vid jämförelser 
med andra länder framkommer intressanta aspekter. ”Sverige ligger i topp när det 
gäller tillgången till teknik, men hamnar ändå efter i användningen av den[…]Under 
lång tid har förespråkare för en ökad IT-användning i skolan haft svårt att påvisa 
positiva resultat på elevernas inlärning”  (Digitaliseringskommissionen, 2014, 
s. 18, 19 ) 
 
Digitaliseringskommissionen lyfter fram att det i första hand inte handlar om IT 
används utan hur den används som är avgörande för om resultatförbättringar uppstår. 
”De lärare som lyckas bäst i sin pedagogiska användning av IT är de som själva har 
en hög digital kompetens, har förmåga att leda klassens IT-användning, kan använda 
IT till formativ bedömning och förmår att anpassa sin undervisning till en allt mer 
digital skolvardag”	  (Digitaliseringskommissionen, 2014,	  s.175) 
 
Användningen av IT i klassrummet kan också medföra negativa konsekvenser genom 
att då elever har tillgång till internet under lektionerna kan tappa fokus och lockas att 
använda tjänster som inte alls har koppling till undervisningen. 

3.2 Syfte	  
Under mina studier i pedagogik har jag från flera håll uppfattat att formativ 
bedömning har signifikant inverkan på elevers lärande (Black & Wiliam, 1998). Från 
olika lärare har jag dock fått intrycket att de upplever det som svårt och tidskrävande 
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att samla information från varje enskild elev i syfte att förstå var de befinner sig i sitt 
lärande. Mitt intryck är också att de har svårt att hinna med att ge relevant 
återkoppling till varje enskild elev. Min erfarenhet av olika roller i näringslivet har 
gett mig stor inblick i hur datorer och olika tekniska lösningar kan användas för att 
underlätta olika sysslor, minska den administrativa bördan eller på annat sätt 
effektivisera arbetet. Ett syfte med studien är att jag vill lära mig mer om hur lärare 
arbetar med formativ bedömning och i vilken mån de utnyttjar teknikens möjligheter i 
det arbetet.   

 
Figur 1.  
 
I ovanstående skiss försöker jag åskådliggöra hur lärare i matematik har ett didaktiskt 
val att göra då de väljer att arbeta formativt. De behöver då välja en uppsättning 
aktiviteter som verkar i formativt syfte. De kan också välja i vilken omfattning dessa 
aktiviteter utnyttjas i undervisningen. Pilarna i figuren anger att formativ information 
går i båda riktningarna. Exempelvis kan eleven få återkoppling från läraren och 
läraren får respons från eleven. Centralt i den här fallstudien är om de påverkas i 
dessa val av att de kan använda teknik för att underlätta arbetet. 
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3.3 Problemformuleringar	  
Följande problemformuleringar är utgångspunkt för studien: 

1. Anser lärare att TEFA1 kan användas till förbättrat lärande i matematik? 
2. Vilka fördelar resp. nackdelar ser lärare med att använda TEFA i 

matematikundervisning? 
	  
	  
	  

4 Litteraturbakgrund	  

4.1 Begreppet	  formativ	  bedömning	  
Begreppet formativ bedömning är inte något nytt utan det förekommer i pedagogisk 
litteratur redan på 1960 talet. Michael Scriven beskriver begreppet 1967 i American 
Education Research Associations (Wiliam, Att följa lärande: Formativ bedömning i 
praktiken, 2013). Benjamin Bloom utvecklar begreppet 1971 i  boken ”Handbook of 
Formative and Summative Evaluation of Student Learning” (Hirsh & Lindberg, 
2015). Stor spridning fick begreppet i och med att en artikel som publicerades  av 
Black & Wiliam (1998). 
 
Viktigt är att skilja på summativ och formativ bedömning. Det förra syftar på en 
bedömning som följer två kriterier: att det utförs i slutet av ett moment och att syftet 
primärt är att kategorisera en elev till exempelvis ett betygssystem. Det senare syftar 
på bedömning som bygger på att två andra villkor är uppfylla: det ska utföras under 
ett moment och dess primära syfte ska vara en av följande, att identifiera elevers 
styrkor eller svagheter, hjälpa läraren att planera kommande lektioner, eller att hjälpa 
elever styra sitt eget lärande (Adrade & Cizek, 2010) 
 
Det finns olika tillvägagångsätt anskaffa den information som används i det formativa 
arbetet. Oberoende av hur informationen anskaffats så är det hur den används som 
avgör om det kan kallas formativ bedömning. Adrade & Cizek (2010) menar att det är 
bara i de fall där informationen används för att forma undervisningen som metoden 
kan få beteckningen formativ bedömning. Att samla information under lektioner och 
att sedan utvärdera, reflektera och planera kommade undervisning är enligt många 
lärare an tidskrävande process menar författarna. Arbetsgången kan beskrivas som en 
cyklisk process bestående av stegen samla, utvärdera, forma undervisningen och 
förfina lärandet vilken beskrivs av Hodgen & Wiliam (2006). 
 
Rent allmänt kan eleverna ha svårt att ta till sig de kommentarer som utgör formativ 
återkoppling i synnerhet i de fall då informationen blandas med summativa omdömen 
menar Wiliam (2013). 
  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  TEFA	  står	  för	  Technology	  Enhanced	  Formative	  Assessment.	  Begreppet	  
presenteras	  mer	  preciserat	  under	  avsnitt	  4.3	  
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4.2 Formativ	  bedömning	  i	  matematik	  
 
Den här studien riktar i synnerhet in sig på ämnet matematik och hur formativ 
bedömning används i det skolämnet med hänsyn tagen till hur teknik kan användas. 
Bedömning av matematik avser ett antal förmågor som läroplanen (Skolverket, 
2011b) beskriver: 
 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 
strategier och metoder, 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och 

lösa rutinuppgifter, 
• föra och följa matematiska resonemang, och, 
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Skolverket, 2011b, 
s. 63). 
 

Lärare uttrycker att de har svårt att få tiden att räcka till bedömning av alla dessa 
förmågor. För att ett formativt arbete ska fungera effektivt krävs att information kring 
elevernas lärprocess och tankeprocess synliggörs, samlas in och dokumenteras. 
Många lärare finner det alltför tidskrävande att ta fram frågor och arbetssätt som 
synliggör elevers lärande och menar att tiden inte räcker till. (Wiliam, 2013)  
 
Ett sätt som jag funnit praktiskt för att ringa in området formativ bedömning och 
återkoppling är att dela in aktiviteter i fem delområden. Varje område är kopplat till 
varsin strategi. Dessa strategier är (Lundahl, 2014): 
 

1. Tydliggöra målen, förmå eleverna att dela skolans intentioner och skolans 
kriterier för framgång 

2. Möjliggöra effektiva klassrumsdiskussioner, frågor, aktiviteter och uppgifter 
som skapar synliga tecken på elevernas lärande 

3. Ge feedback som utvecklar lärandet 
4. Aktivera eleverna som resurser för varandra 
5. Förmå eleverna att ta lärandet i egna händer 

 
I litteraturen finns en hel del forskning som beskriver hur lärare arbetar med 100-tals 
olika aktiviteter (se fig 2 nedan) som alla kan räknas till kategorin formativ 
undervisning. ”Working with researchers and teachers in dozens of schools, we have 
developed or documented a growing list of techniques that teachers have used to 
accomplish one or more of the strategies named above. We do not claim to have 
invented all of these techniques; rather, we have gathered them together within the 
larger framework of minute-to-minute and day-by day formative assessment. At this 
point, we have catalogued over 100 techniques, roughly evenly distributed across the 
five strategies.”	  (Thompson & Wiliam, 2007, s. 7) 
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Figur 2. (Thompson & Wiliam, 2007, s. 7) 
 
Dessa nyckelstrategier beskrivs kortfattat och några exempel ges i syfte att tydliggöra 
vad som avses. 
 

1. Tydliggöra mål och syfte med kursens innehåll: Det handlar om att 
förmedla till eleven ett inlärningsmål istället för ett prestationsmål. D v s flytta 
fokus till att eleven ser hela kedjan från inlärningsmål till kunskapskrav och 
vidare till bedömning. Det ska göras tydligt för eleverna vart de ska. Exempel 
på aktivitet är att läraren går igen bedömningsmatriser eller tillsammans med 
eleven gå igenom exempel på hur elevsvar från nationella prov bedöms. Att 
arbeta formativt med formativa prov beskrivs av Lundahl (2014). 
 

2. Skapa tydliga tecken på lärande: Här samlas de aktiviteter som leder till att 
läraren får syn på alla elever och hur de ligger till i sin utveckling. Exempel på 
tillämpning kan vara att frångå traditionell handuppräckning och istället låta 
slumpen avgöra vem som får ordet (Lundahl, 2014) . 
 

3. Återkoppling som utvecklar lärandet: Aktiviteter som leder till att eleven 
får information som leder denne framåt, och där det framgår vem som 
ansvarar för vilken del i processen. Exempel kan vara en aktivitet då ett 
provresultat följs upp genom att eleven själv får reflektera och dokumentera en 
väg framåt i lärandet (Black & Wiliam, 1998). 
 

4. Aktivera elever som resurser för varandra: Att dra nytta av att lärande är en 
kollektiv process är centralt för dessa aktiviteter. Ett exempel är att i 
klassrummet bjuda in elever med frågor som beskriv hur du tänker? Jag ser att 
du löst det på ett annat sätt berätta hur du gick tillväga? En poäng är att alla 
elever får en möjlighet att se hur andra elever tänker och hur de kommer fram 
till lösningar (Lundahl, 2014). 
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5. Förmå elever ta lärandet i egna händer: Åtgärder som gör det att det är 
eleven själv som har ansvar för sitt eget lärande. Exempelvis kan läraren 
uppmana elever att skriva exit-notes där de redogör för vad de lärt sig under 
senaste lektionen, vad tycker du var svårast, vad var lätt och hur kan du arbeta 
för att nå ett bättre resultat på kommande lektioner (Lundahl, 2014). 

 
 
Utöver indelningen i 5 strategier finns fler sätt att få en överblick över aktiviteter som 
kan inkluderas i begreppet formativ bedömning. Ett av dem, som är inriktat på 
undervisning i matematik, är det som lyfts fram av Hodgen & Wiliam (2006) vilka 
delar in aktiviteterna i tre huvudområden: 1) Klassrumsdialog - att tala om matematik 
och med matematikens språk, 2) Återkoppling - bedömning och återkoppling 
(feedback) och till sist 3) Skattning -  själv- och kamratbedömning.  
 
I forskningen återfinns en modell som ger en struktur för att upptäcka hur lärare kan 
skapa effektiva klassrumsdiskussioner. Modellen kallas ESRU där varje bokstav står 
för en aktivitet som utförs av läraren, eleven eller en kamrat. E står för Elicit, S står 
för Student responds, R för teacher Recognizes respons och slutligen U står för 
teacher Uses the information. Modellen beskriver alltså ett förlopp som är cykliskt 
och studier visar att om alla delar i cykeln verkligen genomförs i klassrums-
diskussionen så sker en markant ökning av lärande (Ruiz-Primo & Furtak, 2007)  
 
Litteraturen pekar på en svårighet med kamratbedömning av innebörd att många 
lärare upplever hur elever kan känna obehag om de för sina kamrater behöver 
exponera sin okunskap inom ett område (Lundahl, 2014). 
 
Eftersom återkoppling utgör en vital del i formativ bedömning kan det vara av värde 
att se hur tidigare forskning valt att dela in återkoppling i olika kategorier. Ett synsätt 
som lyfts fram av Björklund Boistrup (2010) är att återkoppling kan ses som 
information vilken tillhandahålls av en agent. Med agent avses en lärare, en elev, en 
vårdnadshavare, en kompis etc. Återkopplingen medför överföring av information 
genom olika semiotiska resurser såsom våra handlingar eller artefakter d v s hur vi 
väljer att kommunicera.  
 
Tre kategorier beskrivs av Björklund Boistrup, (2010) som feed up vilket avser en 
avstämning i relation till målet, feed forward som syftar på nästa steg som eleven kan 
ta för att nå utveckling och till sist feed back som uttrycker hur det går eller hur ett 
avslutat moment gick.  
 
Utöver den indelningen av återkoppling så återfinns i forskningen en annan som 
fungerar på fyra nivåer (Hattie, 2012)  1) uppgifts- och produktnivå - kopplad till 
uppgiften i form av information med kunskap om uppgiften är rätt eller fel, 2) 
processnivå – exempelvis att se kopplingar mellan idéer 3) självregleringsnivå – när 
eleven reflekterar över sin egen inlärning och slutligen 4) individnivå – den är riktad 
mot eleven som person vilket ofta kan tolkas som beröm. Enligt Hattie (2012) så har 
återkoppling utan beröm avsevärt större effekt på lärandet än sådan där beröm ingår.  
 
Återkoppling som riktas mot processer, mål och kunskapsutveckling har alltså större 
genomslag på vad eleven lär sig.  Även i andra studier har begreppet återkoppling 
blivit undersökt och i synnerhet vilken typ som ger bäst effekt. ”Feedback tas emot 
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bättre om den kontext feedbacken ges i bygger på förtroendefulla relationer och 
trygghet.” (Hirsh & Lindberg, 2015, s. 35).  
 
I en avhandling inriktad på matematik (Björklund Boistrup, 2010) går forskaren ännu 
längre och delar upp begreppet feed forward i tre olika typer: ”checking”, ”guiding” 
och ”challenging”. Den förstnämnda avser de fall då en lärare ställer en kontrollfråga 
i samband med feed-forward. Den andra typen avser då läraren ger stöttning till 
eleven genom att överföra information i form av ledtrådar som för eleven framåt. Den 
sistnämnda typen handlar om de fall då läraren uppmuntrar eleven att anta större 
utmaningar i matematiken. 
 
Många lärare tar för vana att lyssna efter det korrekta svaret i dialogen med eleverna 
(Black & Wiliam, 1998). Det upplevs som svårt att uppfatta hur eleverna faktiskt 
tänker, snarare om svaret är det rätta eller ej. ”Korrekta svar ger i allmänhet färre 
tillfällen både att bedöma hur väl en elev har förstått ett matematiskt begrepp och att 
ge feedback på hur eleven 
kan utveckla och tillämpa sina kunskaper” (Hodgen & Wiliam, 2013 s. 16). 
Författarna lyfter fram varför det är värdefullt att utforma undervisningen så att frågor 
inte alltid bara har ett svar (det rätta) utan flera eller att låta eleverna arbeta med att ta 
fram alternativa lösningar till ett problem.   
 
Det är inte ovanligt att lärare anser att det är komplicerat och omfattande att utforma 
all sin undervisning till att bli mer formativ. Ett sätt att komma runt den 
problematiken är att bättre att implementera några få formativa arbetssätt åt gången 
och lägga fokus på dem (Hodgen & Wiliam, 2013). 
 

4.3 Vad	  är	  Teknik?	  
Begreppet teknik avser i den här studien alla typer av verktyg, hjälpmedel både 
digitala och analoga som används för att utföra aktiviteter förknippade med 
undervisning, bedömning och dokumentation av resultat. Dessa aktiviteter kan 
antingen utföras av läraren eller eleven. 

4.4 Vad	  är	  TEFA?	  
TEFA är en förkortning av det engelska uttrycket: Technology Enhanced Formative 
Assessment, vilket inte finns översatt till svenska enligt vad jag kunnat finna. I 
studien har jag valt att inkludera all teknik som används för aktiviteter som lärare eller 
elever utför i formativt syfte.  
 
Några exempel är mjukvaror som, Schoolsoft, DigiExam, Socrative, Kahoot, Google 
Classroom m fl. Även enklare hjälpmedel såsom individuella mini-whiteboards har 
jag valt att inkludera som teknik. Jag menar att det är ett tillägg som vissa lärare gör 
för att öka det formativa innehållet i i sina lektioner. Några lärare använder 
videoinspelade lektioner och följer upp dessa med webbaserade frågeformulär, vilket 
också räknas till tekniska hjälpmedel. 
 
Det förkommer olika tolkningar i forskningen av vad som kan inkluderas som verktyg 
för formativ bedömning. En del forskare vill gå så långt att de kan tänka sig att till en 
dator överlåta viktiga moment som att besluta vilken återkoppling som ska ske eller 
att formulera återkopplingen både till elever och lärare. Dock har jag funnit ett citat 
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som stämmer väl in på min egen uppfattning: ”De framhåller att ingen teknik-baserad 
bedömning i sig själv är formativ (medan däremot nästan all teknologi kan användas 
formativt), det är lärare, kamrat och elev i egenskap av mänskliga aktörer som i sista 
änden bestämmer de formativa effekterna av att använda teknologi” (Hirsh & 
Lindberg, 2015, s. 42). 
 
Forskningen ger tydligt besked om att det finns en stark positiv koppling mellan 
elevers lärande och formativ bedömning d v s det finns stor anledning att anta att om 
lärare ges möjligheten att arbeta mer med formativ bedömning så ökar elevers 
lärande. ”In reviewing 250 studies from around the world, published between 1987 
and 1998, we found that a focus by teachers on assessment for learning, as opposed to 
assessment of learning, produced a substantial increase in students’ achievement” 
(Wiliam, Keeping Learning on Track: Classroom assessment and the regulation of 
learning., 2007) . Arbetet med studien har som utgångspunkt att detta samband 
föreligger dvs att formativ bedömning ger ökat lärande. 
 
Det finns både böcker och avhandlingar som tar upp hur teknik kan utnyttjas av lärare 
i undervisning och med koppling till formativ bedömning. Dock har jag inte funnit 
några studier som har perspektivet att undersöka hur elevers lärande påverkas av om 
teknik används för att utföra de formativa aktiviteterna. 
 
Dock finns rapporter (Li & Ma, 2010) som visar att användandet av datorer i 
undervisning ger ökad produktivitet av lärandet i matematik. Det finns också 
sammanställningar (Inayat & Hamid , 2016) som ger besked avseende hur elevers 
förmågor förbättras i matematik om tekniska hjälpmedel används i undervisning. Det 
som dock inte är synligt i den forskning jag kunnat finna är hur kopplingen mellan 
tekniska hjälpmedel och formativ bedömning ser ut och i vilken mån de tillsammans 
bidrar till ökat lärande för eleverna. 
 

5 Metod	  
I detta kapitel beskrivs val av metod och urvalet av respondenter. Därpå följer en 
beskrivning av studiens genomförande. Kapitlet avslutas med en redogörelse för 
analysverktyg och tillförlitlighet.  

5.1 Val	  av	  metod	  
Min bedömning är att det som Kvale & Brinkman (2014) kallar en kvalitativ intervju 
passar bäst för den studie jag tänker genomföra eftersom studien syftar till att 
undersöka ett antal lärares egna upplevelser kring användande av formativ bedömning 
och hur det fungerar i kombination med att utnyttja teknikens möjligheter. 
 
Enligt Patton (2002) finns det olika strategier att välja mellan då intervjuer används 
för att samla kvalitativ data. En strategi som medger stor flexibilitet är den spontana 
och ostrukturerade strategin, en annan är styrd på så sätt att frågorna följer ett 
förutbestämt formulär, vilket ger begränsat utrymme för flexibilitet. Då ett formulär 
följs utan utrymme för utvecklingar eller spontana följdfrågor blir dialogen betydligt 
mer styrd vilket medför en smalare datainsamling. 
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Valet av strategi för den här studien föll på ett mellanting en semistrukturerad intervju 
där en intervjuguide (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2007) används, 
vilken fungerar som en vägledning för den som håller intervjun. En sådan guide 
bidrar till att tiden för varje intervju används på ett effektivt sätt. Den säkerställer 
också att intervjuaren behandlar alla ämnen i mötet med varje intervjuperson, att 
insamlad data till viss grad blir organiserad på ett systematiskt sätt och därmed mer 
lättnavigerad i den fortsatta analysen (Patton, 2002) 
Enligt Kvale & Brinkman (2014) syftar den kvalitativa intervjun till att samla in så 
rika och förutsättningslösa beskrivningar som möjligt av relevanta teman i den 
intervjuades miljö. Min åsikt är att kvalitativa undersökningar medger, till sin natur, 
inte att resultaten kan betecknas som allmänna sanningar. Däremot kan de fylla en 
funktion som djuplodande problematiseringar kring ett givet ämne. Det är på det viset 
intervjuerna är tänkta att fungerat i studien. I intervjuerna får lärarna chans att 
utveckla sina svar och ge vidsynt innebörd av vad deras upplevelse kring varje 
frågeställning vilket den semistrukturerade intervjun har alla förutsättningar att ge. Att 
uppnå önskemålet att få en så bred bild som möjligt är enligt Kvale & Brinkman 
(2014) är en konsekvens av den valda metoden  
 

5.1.1 Undersökningsgrupp	  för	  intervjuerna	  
I syfte att nå ett bra resultat så gjordes urvalet på så sätt att de lärare som ingår ska 
vara verksamma och undervisa i matematik. För att vinna tid har jag valt att söka 
dessa lärare på en och samma högstadieskola. En annan faktor som påverkat valet är 
huruvida de tillämpar formativ bedömning och om de i någon mån använder teknik 
för att underlätta2 det arbetet.  
 
Jag gjorde valet att intervjua tre lärare som jag bedömde hade kommit längst i sin 
användning av teknik för att genomföra formativa aktiviteter med sina elever på 
matematiklektionerna. Dessa lärare jobbar alla med varsin egen uppsättning olika 
verktyg i sin undervisning och samtliga tillämpar formativ bedömning. De har alla 
matematik som sina huvudämnen men jobbar också med andra ämnen. Alla lärarna 
använder en plattform för att kommunicera med elever och deras vårdnadshavare. 
Utöver det har de lite olika hjälpmedel som de använder i sin undervisning och flera 
av dessa utnyttjas i hög grad för att arbeta formativt i matematikämnet. 
 
Att lärarna även har erfarenhet från andra ämnen ser jag som en fördel då de kan 
förmedla vilka paralleller de ser mellan sina ämnen i aspekten hur de arbetar med 
formativ bedömning. Just genom att de har fler ämnen kan de belysa även sådana 
aspekter då det finns skillnader i vad som tekniken gör möjligt för att arbeta formativt 
i respektive ämne. Lärarna har lite olika andra ämnen: språk och naturorienterande 
ämnen såsom biologi, kemi och fysik.   
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  I begreppet underlätta har jag valt att inkludera allt som gör att de aktiviteter som 
kan kopplas till formativ bedömning blir mindre arbetsamt att utföra. Hit räknas också 
de fall då administrationen kring formativ bedömning blir lättare att utföra. 
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5.1.2 Motivering	  av	  intervjufrågor	  
Intervjuguiden för studien bestod av ett fåtal bakgrundsfrågor, några 
introduktionsfrågor, ett antal frågor kopplade till studiens övergripande 
frågeställningar och ett par fördjupningsfrågor. Tiden disponerades så att vi ganska 
kort efter att intervjun börjat kom in på hur lärarna initierar olika formativa aktiviteter 
och i vilken mån de utnyttjar teknik för det arbetet. Frågorna var konstruerade så att 
de skulle leda in på hur de intervjuade lärarna planerar, genomför och följer upp 
lektioner med fokus på att erhålla formativ information. Om lärarna inte kom in på de 
specifika aktiviteter som utgör grund för studien så fanns en hel del 
uppföljningsfrågor i syfte att få fram den informationen. Det visade sig under 
intervjuerna att det arbetssättet var en framkomlig väg att åstadkomma att få fram all 
fakta som har stor relevans för studien. Om jag inte hade använd dessa 
uppföljningsfrågor hade troligen den informationen inte kommit med i den insamlade 
datamängden. 

5.1.3 Etiska	  överväganden	  
Lärarna blev inför respektive intervju, via brev, informerade om följande: 
Vetenskapsrådets (2002) fyra grundkrav, undersökningens syfte, att alla frågor inte 
behöver besvaras, att deltagandet är frivilligt och anonymt, att intervjun bara kommer 
spelas in för att kunna transkriberas samt att rapporten kommer publiceras. Brevet och 
dess innehåll godkändes och undertecknades av samtliga lärare som deltog i studien. 

5.2 Ram	  för	  analysen	  
Jag har gjort valet att basera analysen på att använda de kategorier av formativa 
aktiviteter som beskrivs i avsnittet om litteraturbakgrund. Analysen genomförs på så 
sätt att sex kategorier av formativa aktiviteter tas fram. Dessa kategorier består av fem 
strategier som utökas med en kategori som fångar de aktiviteter som förmår elever att 
göra kamrat eller självskattning. Dessa kategorier används för att bilda en ram för 
analysen.  
 
Analysen syftar till att extrahera från intervjuerna på vilket sätt respektive lärare 
beskriver hur de använder olika aktiviteter i formativt syfte. Nästa steg som beskrivs i 
nästa avsnitt, är att se om respektive aktivitet hör till någon av de kategorier som 
nämns nedan 
 
Vidare bygger analysen på att från empirin avkoda två skattningar avseende 
respektive kategori av aktivitet. Den ena skattningen ger i hur hög grad (1 – 3) läraren 
utnyttjar teknik för att genomföra den typen av aktivitet (1 står för låg grad, 2 för 
medel och 3 representerar hög grad). Den andra indikerar hur den påverkas av att 
teknik används: om aktiviteten underlättas av teknik markeras det med ett ’+’ om den 
inte påverkas så utelämnas markeringen. ( I studien fanns inga fall där aktiviteten 
försämrades av teknik). Om exempelvis en typ av aktivitet initieras varje gång med 
hjälp av teknik så skattas det som hög grad av användning för den läraren. Om 
däremot teknik används sällan för den typen av aktivitet så skattas det som låg grad av 
användning. Uttrycker läraren att aktiviteten underlättas av teknik så skattas det med 
ett ’+’ plus tecken. 
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5.3 Metod	  för	  analys	  av	  intervjuerna	  
Det praktiska tillvägagångssättet för analysen av intervjuerna delades upp i ett antal 
steg: 

1. Skapa ett helhetsintryck genom att lyssna igenom ljudupptagningar, 
transkribera och sedan läsa igenom ett flertal gånger. 
 

2. Identifiera nyckel ord och markera dessa 
 

3. Kategorisera enskilda utsagor för att passa in i de kategorier som beskriver 
olika formativa aktiviteter som lärare, elever och kamrater tillämpat enligt 
intervjun. 
 

4. Sammanfatta resultatet av analysen. 
 

Lärarna bokades in genom att jag besökte dem på den skola där de är verksamma, jag 
förstod att dessa lärare i likhet med många andra hade ett pressat schema. Jag blev 
dock positivt överraskad av att samtliga tillfrågade lärare ställde upp på att låta sig 
intervjuas, vilket tog ca en timme av deras arbetstid. Vi bokade in möten för att 
genomföra intervjuerna. Inför varje intervju blev samtliga lärare informerade om att 
jag kommer följa de etiska regler som ställts upp av vetenskapliga rådet. Den 
informationen fick de även i form av ett dokument som undertecknades av lärarna.  
 
Metoden innebar att jag som stöd för intervjun använde intervjuguiden, vilken 
utnyttjades för att hålla en röd tråd under samtalet. Lärarna fick inte ta del av frågorna 
i förväg eftersom jag inte ville låta dem påverkas av min struktur och exempelvis vad 
jag förknippar med formativ bedömning. Jag ville att de frågor som inledde intervjun 
skulle vara av en öppen karaktär vilket möjliggör att lärarna beskriver allt de kan 
komma på som har med formativ bedömning och användning av teknik i 
matematikundervisningen.   
 
Efter intervjuerna lyssnade jag igenom intervjuerna och noterade mina intryck i form 
av anteckningar direkt från ljudupptagningarna. Varje intervju spelades in och 
ljudfilen överfördes sedan till en dator där jag använde ett program som är lämpligt 
för transkribering. Programmet har ett antal funktioner som underlättar arbetet som att 
hastigheten på det uppspelade ljudet kan justeras så att det bättre stämmer med den 
skrivhastighet jag kan uppnå. Det program som användes för transkriberingen kan 
också genom några enkla knapptryckningar åstadkomma att en tidskod läggs in i 
direkt anslutning till varje utsaga i den text som skrivs, vilket medför att det utan 
bekymmer är möjligt att gå tillbaka till specifika avsnitt i ljudupptagningen och lyssna 
åter igen.  
 
När transkriberingen var gjord så skrev jag rent och gjorde en del formateringar, så 
som indelning i stycken, av texten för att göra den mer överblickbar. Med det färdiga 
textunderlaget utskrivet gjorde jag sedan markeringar med överstrykningspenna i 
syfte att belysa de aspekter som har relevans för min studie. Därefter kategoriserade 
jag innehållet för att möjliggöra analysen på sådant sätt att jag kunde få den insamlade 
datamängden representerad i en tabell.  Från den utskrivna texten kunde också andra 
detaljer tolkas vilka finns redovisade i avsnittet som beskriver studiens resultat. 
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5.4 Tillförlitlighet	  
Inom den pedagogiska forskningen genomförs till stor del kvalitativa studier och 
dessa är i allmänhet svåra att generalisera. (Kvale & Brinkman, 2014). Den fallstudie 
jag har genomfört är inte generaliserbar, min förhoppning är dock att studien ska vara 
så transparant att fler skolor kan göra en liknande undersökning och dra sina slutsatser 
om hur de kan verka för att fler lärare blir mer effektiva på så sätt att eleverna får ett 
bättre lärande i matematik. Frågorna jag ställde var noga genomtänkta för att 
minimera risken för att respondenterna skulle missförstå dem. De var också noggrant 
justerade för att hålla nere risken för att svaren skulle innehålla ovidkommande fakta. 
Min bedömning är att som en kvalitativ undersökning är har studien hög validitet.  
 
Genom att svaren från de intervjuade lärarna från den aktuella skolan inte avvek stort 
ifrån varandra, så tolkar jag att även reliabiliteten kan sägas vara hög. 
 
Av dessa skäl som beskrivits ovan gör jag en sammantagen bedömning av att studien 
som helhet är tillförlitlig men inte generaliserbar vilket är en svaghet med den valda 
metoden. 
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6 Resultat	  
En viktig slutsats från studien är att lärarna anser att användning av teknik för ett 
formativt arbetssätt har positiv inverkan på elevers lärande i matematik, vilket 
besvarar den första av forskningsfrågorna. Slutsatsen bygger på att en majoritet av de 
aktiviteter som lärare initierar i formativt syfte underlättas av teknik och därmed blir 
fler av dessa genomförda eller kan ökas i omfattning. Vilket betyder att om dessa 
aktiviteter ökar så indikerar stor del av forskningen att det i sig medför ökat lärande 
hos eleverna. 
 
Slutsatsen avseende de fördelar som framkommit i studien är att samtliga lärare ser 
tidsvinster med att använda TEFA i undervisningen i matematik. Nackdelarna är att 
verktygen inte är så väl anpassade till matematik, med dess symboler. Därmed har vi 
besked avseende de fördelar och nackdelar som lärare ser vilket besvarar den andra 
forskningsfrågan. 

6.1 Detaljer	  i	  resultatet	  
 
I tabellen nedan sammanställs hur de intervjuade matematiklärarna svarat. Varje 
kolumn i den övre delen av tabellen motsvarar varsin kategori aktiviteter, inom varje 
kategori finns sedan två kolumner där bokstäverna (A) respektive (P) anger varsin 
kolumn. (A) står för I hur hög grad matematikläraren använder teknik för aktiviteterna 
där siffran 3 betyder hög grad och siffran 1 anger låg grad av teknikanvändning. I 
kolumnen markerad med (P) anges i vilken omfattning mängden aktiviteterna 
påverkas som konsekvens av att teknik används, där symbolen ´+´ indikerar ökad 
omfattning av aktiviteter. L1, L2 och L3 representerar de olika lärarna. 

 
Ur tabellen kan utläsas att vissa kategorier av aktiviteter anges både hög grad av 
teknikanvändning och att kategorin ökar i omfattning som konsekvens av att teknik 
används. Dessa är i synnerhet kategori 3 och 6.  
 
Kategori 3 som samlar aktiviteter hänförliga till återkoppling visar att lärare upplever 
det lättare att förmedla den framåtriktade återkopplingen genom att använda en 
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teknikplattform, och då också få mervärdet att elevens vårdnadshavare nås av samma 
information.  
 
Kategori 6 visar att lärare lättare kan förmå elever att göra egna reflektioner kring sin 
utveckling under respektive delmoment och över tid vilket lärarna markerar är viktigt 
för elevens lärande. 
 
En intressant aspekt, som framkommit ur det insamlade materialet, hänförlig till just 
ämnet matematik är att två av lärarna i vissa fall väljer bort digitala hjälpmedel 
eftersom de ser svårigheter att hantera de matematiska symbolerna. Oftast handlar det 
om att konstruera prov som testar alla förmågor inom ämnet. Många verktyg ger 
möjligheten att skriva in symbolerna i provet, men för att eleven ska kunna svara med 
motsvarande symboler krävs en vana och ett kunnande som kanske inte finns hos 
eleverna. Lärarna bedömde i dessa fall att kraven skulle innebära onödiga svårigheter 
för eleverna och därmed hindra dem från att visa vilka kunskaper och förmågor de 
behärskar i matematik. 
 
Samtliga lärare pekar på ett problem med kamratbedömning som är hänförligt till att 
de känner att eleverna kan vara obekväma med att exponera sin okunskap för sin 
kamrat. En lärare utvecklade sin tanke om just det som att det kan vara så att prestera 
bra i just matematikämnet uppfattas ofta som ett mått på intelligens och att elever kan 
känna sig dumma om de inte klarat uppgiften som en kamrat sedan bedömer. Samma 
slutsats återfinns i litteraturen (Lundahl, 2014). Detta gäller i synnerhet om uppgiften 
är av enklare typ. En lärare berättar om en lyckad övning då eleverna delades in i 
grupper och fick först lösa en uppgift individuellt och sedan skulle gruppen enas om 
en lösning som var den mest effektiva. Eleverna kunde då plocka olika delar från 
varandras lösningar och på så sätt fick flera i gruppen bidra till ett slutresultat. Jag 
märker att just den delen av formativ bedömning som innebär kamratbedömning 
tillämpas väldigt lite hos dessa lärare. Dock bör noteras att det i synnerhet gäller just 
ämnet matematik, i andra ämnen tillämpas kamratbedömning även av dessa lärare.  
 
En av lärarna uttryckte att möjligheten att bedöma hur eleverna ligger till i respektive 
förmåga har avsevärt förenklats av att använda sig av digitala hjälpmedel. Enligt 
läraren kunde hjälpmedel användas för att både förmedla återkoppling till eleven och 
vårdnadshavare avseende en specifik förmåga och att dokumentera återkopplingen. 
Det kunde handla om exempelvis problemlösningsförmåga eller kommunikations-
förmåga. Att urskilja och komma ihåg hur eleven ligger till i de olika förmågorna 
hade varit svårt att klara utan dessa hjälpmedel. Att följa varje elev med sådan 
noggrannhet så att läraren har en bild av varje förmåga för varje elev hade varit en 
mycket komplex uppgift utan tillgång till digitala verktyg. Just förekomsten av 
tekniken gör att mycket av det formativa arbetet möjliggörs. 
 

6.2 Nyanser	  i	  resultatet	  
 
Utöver de likheter som lyfts fram i beskrivningen av resultat kan ett par intressanta 
skillnader urskiljas. Lärare L1 anser att tekniken bidrar till att de formativa 
aktiviteterna kan ökas i omfattning avseende 5 av 6 kategorier. De övriga lärarna 
anser dock att det är i 4 av de 6 kategorierna som den effekten uppnås. Lärare L1 
använder dessutom teknik för att skapa aktiviteter för själv och kamratbedömning 
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vilket används i mindre omfattning av de övriga lärarna. Lärare L2 anser att teknik 
bidrar till att skapa fler klassrumsdialoger vilket inte de övriga lärarna anser.  
 

6.3 Detaljer	  som	  inte	  är	  synliga	  i	  resultatet	  
 
I avsnittet litteraturbakgrund lyftes fram olika kategorier av återkoppling och i 
datainsamlingen kunde dessa kategorier inte avläsas med sådan noggrannhet att alla 
dessa kategorier blev synliga.  
 

7 Diskussion	  
Resultatet visar hur några lärare anser att TEFA kan bidra till ett förbättrat lärande i 
matematik och hur de anser att det finns fler fördelar än nackdelar med TEFA. 
 
Ett syfte med studien var att analysera hur lärare uppfattar att TEFA påverkar 
undervisningen och hur elevers lärande utvecklas. Genom intervjuerna har jag kunnat 
ta del av lärarnas egna upplevelser och tankar avseende deras erfarenheter om 
användning av teknik för att utföra formativ bedömning i ämnet matematik. För min 
del har det varit mycket intressant att ta del av hur dessa lärare arbetar formativt och 
hur de tar hjälp av tekniken, jag har fått god inblick i de problem de ser och vilka 
fördelar som lärarna upplever. 
 

7.1 Resultatets	  konsekvenser	  
 
Jag tycker det finns ett tydligt mönster i det insamlade materialet som visar att dessa 
lärare har god nytta av tekniken i syfte att arbeta formativt. Det är fler aktiviteter som 
blir av och omfattningen av dessa kan ökas som konsekvens av att digitala plattformar  
och annan teknik finns på plats.  
 
Det är få länder där den digitala användningen är så etablerad inom hela befolkningen 
som det är i Sverige (Digitaliseringskommissionen, 2014). I kontrast till nyss nämnda 
faktum är det både förvånande och intressant att just inom skolans värld verkar 
effekten av det i många fall utebli. Enligt Skolinspektionen (2012) är det sällsynt att 
satsningar på digitala medier i skolan åtföljts av satsningar på didaktiskt utveckling. 
Jag tolkar det som att integrering av exempelvis formativ undervisning och 
användning av teknikens möjligheter är långt ifrån fullt utvecklad. Här finns troligen 
en stor utvecklingspotential, om fler lärare får tillgång till kunskap, metoder och 
verktyg så kan skolresultaten inom matematik lyftas.  
 
En reflektion jag gör är att lärare i matematik hur stora möjligheter att ta hjälp av 
teknik i syfte att hantera den administration som uppkommer då de arbetar formativt. 
Jag menar att det uppstår en hel del utmaningar då en lärare behöver hålla koll på hur 
varje elev ligger till just nu i sin utveckling och då samtidigt beakta alla de 
matematiska förmågorna. Det gäller i synnerhet då det inte är ovanligt att en lärare har 
över hundra elever och alla befinner sig på olika stadier. Lärare kan också få ett bra 
underlag för den summativa bedömningen genom att få en överblick på vilken 
formativ återkoppling läraren förmedlat till varje elev under exempelvis en termin, 
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om dessa återkopplingar finns lagrade i ett system. Samma information har visat sig 
användbar vid dialogen kring betygen med elever och deras vårdnadshavare. 
Detsamma gäller samtalen kring hur betygen ska kunna förändras som resultat av 
möjliga förbättringar som blir synliga för eleven. 
 
En aspekt av användningen av digital teknik är att det kan vara så att det finns en 
motsättning genom att vissa skolor har bättre ekonomi än andra och kan därmed 
bekosta de investeringar som krävs för att ha de tekniska hjälpmedlen. Det finns 
forskning som antyder att det är ojämnt i landets skolor (Samuelsson, 2014). Ett 
problem som då kan uppstå är om det strider mot styrdokumenten. ”Skollagen 
föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara 
likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges 
genom de nationella målen.” (Skolverket, 2011b, s. 8) Att risken finns bör naturligtvis 
uppmärksammas samtidigt som det kan tyckas vara ett mindre bra argument i de fall 
då effekten av investeringen leder till att eleverna lär sig mer. Skolverket menar 
troligen inte att alla skolor ska vara lika dåliga utan snarare lika bra. Dessutom finns i 
skollagen följande att läsa: ”Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och 
andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning” (SFS 2010:800, 2010) 
 
Teknik behöver inte förknippas med dyra investeringar ej heller behöver hjälpmedlen 
bygga på komplex teknik. En av lärarna L2 använder sig av mini-whiteboards i sin 
undervisning vilket är intressant ur fler aspekter. Tekniken är förhållandevis billig 
vilket gör att många skolor kan mäkta med investeringen. Enligt läraren hade 
införandet av dessa whiteboards stor effekt på undervisningen som blev avsevärt mer 
formativ än tidigare. Elever kunde först fundera en stund på egen hand över att 
matematiskt problem, sedan jämföra och diskutera sin lösning med bänkkamraten. 
Eleverna kunde på så vis synliggöra sitt och grannens lärande. Läraren kunde lätt se 
hur de olika eleverna arbetade, genom att beräkningarna tecknades ned med stora 
bokstäver synliga på relativt långt avstånd.  
 
På så vis fick läraren på kort tid klart för sig hur varje elev ligger till och kan ge 
formativ återkoppling direkt när möjligheten uppstår. Till sist kunde läraren bedöma 
om det fanns behov att gå igenom uppgiften på tavlan och då ta upp eventuella 
problem som iakttagits under rundvandringen i klassrummet. Resultatet är ett exempel 
på en komplett ESRU-cykel vilket forskningen (Hirsh & Lindberg, 2015) framhåller 
som en effektiv klassrumsdiskussion på så sätt att det verkar gynnsamt för elevens 
lärande. 
 
En utmaning som lärarna lyfte fram är att matematiksymboler är svåra att skriva när 
digitala hjälpmedel används. Det har inverkan på förmågan konstruera provuppgifter 
där eleven förväntas ge svaret i form av en matematisk beräkning. Det finns olika 
lösningar där elever kan använda elektroniska pennor för att mata in de matematiska 
symbolerna. Framtiden får utvisa om elever blir bättre på att hantera digitala lösningar 
i det avseendet eller om tekniken utvecklas så att svårigheterna minskar eller 
försvinner. Till dess antar jag att matematikämnet fortsätter med vanliga prov på 
papper.  
 
Det faktum att kamratbedömning tillämpas i blygsam omfattning i just ämnet 
matematik, är ett intressant resultat från studien. Jag tänker att det kan finnas olika 
sätt att komma tillrätta med de problem som lärare ser med denna metod. Det vore bra 
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om det gick att avdramatisera uppfattningen att de som räknar rätt är smartare än de 
som räknar fel. Om det skulle gå att inarbeta en atmosfär där alla i respektive klass 
inser att det är just när man räknar fel som man kan lära sig mer. En idé kan vara att 
arbeta med metoden två stjärnor och en önskan ”two stars and a wish” som bland 
annat föreslås av Thompson & Wiliam (2007). Metoden innebär att den som ger 
återkopplingen först tar fram två resultat som eleven gjort bra och ett resultat som kan 
förbättras i kommande iterationer av arbete i matematiken.  
 
Den farhåga som forskare ser och som beskrivs i avsnittet ”Vad är TEFA?”, vars 
innebörd är att det föreligger en risk att TEFA även inkluderar att ta viktiga beslut 
eller att formulera återkoppling, verkar inte vara synlig i studien. Mitt intryck är att en 
sådan situation ligger långt fram i framtiden och även med hänsyn till det känns det 
något orimligt enligt min uppfattning. Ingen av lärarna har visat någon tro på att 
tekniken skulle kunna användas i det syftet.  
 

7.2 Hur	  förhåller	  sig	  resultaten	  till	  andra	  studier?	  
 
Flera av svaren i det insamlade materialet ger besked som liknar de som framkommit 
i forskning (Li & Ma, 2010) och (Inayat & Hamid , 2016) på området. Min tolkning 
av det är att det finns fler indikationer på att TEFA kan vara ett bland flera sätt att 
förbättra skolresultaten i matematik. Resultatet stämmer även väl överens med de 
studier som visar att lärare har svårt att hinna med att arbeta formativt vilket kräver att 
information avseende både elevernas lärprocess och tankeprocess synliggörs 
kartläggs.  
 

7.3 Har	  metoden	  inverkat	  på	  resultatet?	  
 
När beslutet skulle tas avseende vilken datainsamlingsmetod som skulle användas så 
föll valet på metoden kvalitativ intervju. Vilket har den fördelen att den metoden kan 
fånga upp rika berättelser från verkliga fall, och att den inte kräver att stora mängder 
data samlas in från många källor. Nackdelen är att resultatet inte ofta är 
generaliserbart (Kvale & Brinkman, 2014). 
 
Genom att analysverktyget innehöll en indelning av formativa aktiviteter i olika 
kategorier blev det mer överblickbart och möjligt att se hur olika lärare arbetar med 
TEFA. En brist i metoden är att det är en liten grupp lärare som deltagit och att de är 
verksamma på samma skola, jag kan tänka mig att om ett bredare underlag samlades 
in skulle resultatet se annorlunda ut. Metoden skulle vinna på att den utökades med 
både intervjuer av elever och observationer i klassrummet. Min åsikt är att då skulle 
tillförlitligheten av studien höjas. 
 
Genom att studien och därigenom metoden var begränsad dels i tid och dels i 
omfattning så kunde som konsekvens av det tyvärr inte alla kategorier av återkoppling 
avläsas i den insamlade datamängden. En annan begränsning är att det inte funnits 
tillräckligt med data för att avgöra vilka fokus som återkopplingen haft i de olika 
aktiviteterna som lärare återberättat i studien. Även den uppdelning av den 
framåtriktade återkopplingen d v s feed forward som Björklund Boistrup (2010) 
beskriver hade varit givande att få med i resultatet. Studien har inte data som ger ett 
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tillräckligt underlag för att en sådan analys är möjlig och därmed kan inte ett sådant 
resultat inkluderas. 

8 Förslag	  till	  fortsatt	  forskning	  
En studie inom samma fält men som skulle omfatta ett större antal lärare fördelade på 
flera skolor skulle vara intressant. Metoden skulle då kunna vara intervjuer av både 
lärare och elever. Metoden skulle även inkludera ett antal observationer i syfte att 
faktiskt och mer objektivt mäta hur den formativa verksamheten utförs i matematik.  
 
Dessutom vore det intressant att göra ett jämförande experiment där olika grupper 
ingår. Jag tänker att den ena gruppen använder teknik för att arbeta formativt och en 
annan grupp arbetar formativt utan att använda tekniska hjälpmedel. Studien skulle 
sedan jämföra hur de olika grupperna förhåller sig ur aspekten elevers lärande 
 
En aspekt som jag vill lyfta fram är att den här i den här studien gjordes ett medvetet 
val att intervjua just de lärare som kommit längst i sin utveckling att använda teknik i 
det formativa arbetet. Jag har förstått att det bland lärare kan finnas ett visst motstånd 
till att använda teknik sin undervisning. Skulle en studie baseras på intervjuer med 
den kategorin lärare så skulle resultatet troligen peka i en annan riktning. 
 
Ytterligare ett sätt att skaffa mer kunskap i det här området skulle vara att samla 
information även från andra länder och jämför hur lärare, elever och skolledningar 
upplever att formativ bedömning påverkas av att utnyttja teknikens möjligheter.  
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