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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur matematiklärare på gymnasiet arbetar med 

bedömning för lärande (BFL). Bedömning för lärande, som oftast också kallas formativ 

bedömning, handlar om att lärare på olika sätt använder sig av bedömningsprocesser i syfte att 

främja elevers lärandeutveckling. Genom att förhålla sig till och använda de fem 

nyckelstrategierna kan matematiklärare arbeta med bedömning och undervisning för att de ska 

verka i lärandets tjänst hos eleverna. De fem nyckelstrategierna för BFL är: 

1. Att tydliggöra mål och bedömningskriterier 

2. Att skapa situationer som gör lärandet synligt 

3. Att ge nyanserad och framåtriktad respons/återkoppling 

4. Att aktivera eleverna som resurser för varandra 

Att aktivera eleverna som ägare av den egna lärandeprocessen 

Studiens teoretiska utgångspunkt är den hermeneutiska ansatsen, där förförståelse och 

förståelse, men också del och helhet, är viktiga begrepp. Genom en användning av den egna 

förförståelsen av BFL-konceptet, tidigare forskning om BFL samt matematiklärares 

intervjusvar, har en helhetsförståelse kunnat erhållas vad gäller hur matematiklärare på 

gymnasiet beskriver att de arbetar med bedömning för lärande, som är studiens 

forskningsfråga. 

Resultaten av denna intervjustudie utgörs av beskrivningar av fyra gymnasiematematiklärares 

bedömningsarbete ur ett BFL-perspektiv, och kategoriseringen av det erhållna 

intervjumaterialet sker utifrån de fem nyckelstrategierna. Studien visade bland annat att 

återkopplingsstrategin (nummer 3), som kan betraktas som den viktigaste av alla strategier, 

används av matematiklärarna på olika sätt och regelbundet i klassrummet. Detta genom att till 

exempel samtala och ge eleverna omedelbar återkoppling när de arbetar med uppgifter i 

klassrummet, och på så vis direkt på plats ge eleverna feedback kring vad de gjort fel i en 

uppgift, samt hur de kan fortsätta för att förbättra sig. 

 

Nyckelord: Bedömning för lärande, BFL, formativ bedömning, formative assessment, 

assessment for learning, fem nyckelstrategier, lärande bedömning, bedömning 
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1 Introduktion 

Att tänka formativt i en bedömningskontext har i den svenska gymnasieskolan blivit alltmer 

vanligt de senaste åren. Med formativ bedömning avses att en bedömning sker i en 

undervisningskontext på ett sätt som formar elever till att utvecklas i sitt lärande. Ett annat 

uttryck för detta, som blir alltmer vanligt, är bedömning för lärande (BFL). Varför det blir allt 

mer förekommande att uttrycka det som bedömning för lärande (på engelska assessment for 

learning, AFL) är att dess innebörd då framkommer mer tydligt: att bedömningen sker i syfte 

att gynna elevers lärandeutveckling. 

Flera forskningsstudier har visat på det nära sambandet mellan elevers lärande och elevers sätt 

att bli bedömda i ett ämne (t.ex. Grettve, Israelsson & Jönsson 2014; Hattie 2012; Jönsson 

2011; Lundahl 2011; Nordgren, Odenstad & Samuelsson 2012). Förutsättningen för att elever 

ska utvecklas i sitt lärande, är att bedömningen är lärande eller som redan nämnt formativ 

(t.ex. Hattie 2012; Jönsson 2011; Lundahl 2011; William 2013), två uttryck för samma 

koncept. Den formativa eller lärande bedömningen handlar om att använda sig av bedömning 

på ett sätt så att det sker i lärandets tjänst. Den syftar till att skapa förutsättningar för elever att 

med lärares hjälp och vägledning arbeta mot ett uppsatt mål i ett visst ämne. Här tar man 

också upp de fem nyckelstrategierna, vilka utgör själva grunden för ett bedömning-för-

lärande-tänk. Dessa strategier kommer jag att presentera och gå in på djupgående längre fram 

i uppsatsen, men jag kan redan här avslöja att en (och kanske den mest förekommande) av 

strategierna är att ge en mångsidig och framåtriktad återkoppling (feedback eller respons). 

Enligt Royce Sadler (1989) är återkopplingsprocessen den viktigaste komponenten i 

bedömning för lärande. Denna, tillsammans med de övriga fyra nyckelstrategierna, är 

avgörande i arbetet med bedömning för lärande (t.ex. Balan & Jönsson 2014; Jönsson 2011; 

Hattie 2012:157-158, 172; Lundahl 2011:54, 59; William 2013). Här går det alltså ut på att 

lärare i ett samspel med elever förser elever med information om var de befinner sig – vilka 

kunskaper elever besitter i nuläget – och hur de kan utvecklas och ta sig vidare mot ett uppsatt 

mål, som kan vara ett delmål eller ett mer övergripande mål. Återkopplingen kan användas på 

flera olika sätt, och dess primära syfte är att ”stötta elevernas lärande” i undervisningen 

(Jönsson 2011:75, jfr. t.ex. Lundahl 2011 och Hattie 2012). 

Syftet med föreliggande studie är att skapa kunskap om hur matematiklärare på gymnasiet 

beskriver att de arbetar med bedömning för att den ska främja elevers lärande. Jag har valt 

detta intresseområde för att det finns en uppenbar problematik kring hur elever uppfattar 
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lärarens arbete med bedömning i matematik, och främst själva återkopplingen (Green 2014), 

som betraktas vara kärnan i bedömning för lärande (Sadler 1989). Jenny Greens (2014) 

forskning visar på att elever kunde uppleva lärarens återkoppling i matematik antingen som 

användbar, förvirrande eller skrämmande. Detta anser jag vara oroväckande då målet med den 

formativa bedömningsprocessen i stort ska vara att elevers lärande gynnas av den, och inte att 

elever ska uppleva förvirring, rädsla eller oro. Av den anledningen har jag upplevt det vara 

nödvändigt och intressant att undersöka hur gymnasielärare beskriver att de arbetar med BFL 

i matematikämnet. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är som redan nämnt att skapa kunskap om hur matematiklärare 

på gymnasiet beskriver att de arbetar med bedömning för lärande i en undervisnings– och 

lärandekontext. Genom intervjuer med matematiklärare, är min avsikt att på ett djupgående 

sätt ta reda på hur de hävdar att de arbetar med bedömning, med utgångspunkt i de fem 

nyckelstrategierna. Genom att undersöka hur de använder sig av de fem nyckelstrategierna, 

som utgör fundamentet i det formativa arbetssättet i undervisningen, kommer jag således 

kunna besvara min forskningsfråga, som är: 

- Hur beskriver matematiklärare på gymnasiet att de arbetar med bedömning för 

lärande? 

En medvetenhet om och analys av matematiklärares formativa bedömningsarbete, skapar i 

min mening förutsättning för att vidareutveckla det formativa konceptets tillämpningar i den 

matematiska undervisningen i klassrummet. 

I det följande redogör jag på ett djupgående sätt för vad bedömning för lärande handlar om, 

samt för hur några matematiklärare på gymnasiet beskriver sig integrera ett formativt 

arbetssätt i sina undervisningar. Summativ bedömning, som handlar om att summera 

elevernas kunskaper i form av säg ett betyg, går jag också in på i koppling och kontrast till 

formativ bedömning, dock gör jag inte det djupgående, då fokus för uppsatsen är som nämnt 

bedömning för lärande. 
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3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att ge en kort tillbakablick i historiken kring begreppet formativ, 

och främst i vilket syfte formativ bedömning men också utvärdering först kom att användas. 

Jag ska dock först frambära hur begreppet bedömning presenteras i både aktuella läroplaner 

och i Skolverkets allmänna råd för Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan, och hur 

olika forskare betraktar bedömning i en lärandekontext. 

 

3.1 Bedömning i läroplaner och Skolverkets Allmänna råd 

Dagens läroplaner frambär vikten av att elever å ena sidan kan ansvara för sitt eget lärande, 

och å andra sidan att lärare hjälper eleverna på vägen genom att exempelvis underrätta dem 

om vad de kan och vad de behöver bli bättre på i ett ämne. I Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Lgy 11, Avsnitt 2.5) kan vi läsa om 

vikten av att varje elev 

 tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat, och  

 kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för 

utbildningen. 

För att möjliggöra dessa mål, betonar läroplanen vikten av att läraren regelbundet ska 

informera eleverna om deras framgångar och vad de behöver utveckla och arbeta mer på. 

Detta handlar alltså om att läraren ska återkoppla till eleverna gällande både vad de brister i 

men även vad de behärskar väl. Läroplanen framhäver också vikten av att läraren samverkar 

med hemmet då läraren informerar vårdnadshavare om elevens aktuella skolsituation och 

kunskapsutveckling. Att läraren ger grund för själva betygsättningen är också något viktigt 

enligt läroplanen, då eleverna ges en tydlighet i hur läraren tänker kring bedömningen (Lgy 

11). 

På liknande sätt går det att läsa om mål gällande för grundskolan, i Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, Avsnitt 2.7). När det gäller hur lärare kan 

arbeta med målen i undervisningen, betonar läroplanen vikten av utvecklingssamtal och 

individuella utbildningsplaner (IUP) i syfte att gynna elevernas kunskaps– och sociala 

utveckling. Här betonas också vikten av att läraren ”allsidigt utvärdera[r] varje elevs 

kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt 

informera rektorn” (Lgr 11, s. 18). När det kommer till själva betygsättningen, ska läraren 
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använda all den information som finns kring elevens redovisade kunskaper, samt göra en 

generell bedömning av kunskaperna (Lgr 11). 

I både Lgr 11 och Lgy 11 fokuseras i denna kontext bland annat på lärarens skyldighet att 

informera eleven om vad han/hon kan och behöver arbeta mer på. Tyngden tycks också ligga 

på det sociala samspelet mellan lärare och elev, men också lärare och vårdnadshavare i syfte 

att främja elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling. 

När vi läser i skolverkets allmänna råd för Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan 

(2012) får vi reda på att lärare bör 

1. fortlöpande analysera de kunskaper som eleven visar för att kunna göra 

helhetsbedömningar av kunskaperna och jämföra dessa med kunskapskraven, 

2. fortlöpande ge varje elev konstruktiv återkoppling på hennes eller hans 

kunskapsutveckling och tydliggöra vad som behöver utvecklas vidare, 

3. använda sig av ändamålsenliga och varierade bedömningsformer, 

4. se till att undervisningen ger eleverna möjlighet att lära sig bedöma sina 

studieresultat och sina utvecklingsbehov (sid. 15-16) 

Här går det tydligt att urskilja på vilket sätt läraren kan arbeta formativt, så att elevens 

lärandeutveckling främjas. I punkt 1 handlar det om att läraren gör regelbundna analyser av 

elevers kunskaper i syfte att kunna bedöma vilka kunskaper de besitter i relation till aktuella 

kunskapskrav i ämnet. I punkt 2 finner vi det som utgör fundamentet i den formativa 

bedömningen: den fortlöpande konstruktiva återkopplingen (jfr. t.ex. Hattie 2012; Jönsson 

2011; Lundahl 2011; Slemmen Wille 2013; William 2013). I punkt 4 används egentligen 

också ett formativt tankesätt, där eleverna lär sig att använda självbedömning, vilket också är 

en nyckelstrategi för formativ bedömning (se t.ex. Black & William 2006). Att använda 

varierade bedömningsformer är något som eftersträvas i bedömningsarbetet enligt punkt 3, 

vilket indirekt utgör en grundprincip för det formativa arbetet, då det inte är tillräckligt att 

använda endast en form av bedömning för att stimulera elevernas lärande. 

 

3.2 Begreppet bedömning – vad är bedömning? 

Vad är då bedömning, och vad går den ut på? Det går att tala om bedömning i olika kontexter, 

menar Astrid Petterson (2012:31), t.ex. i trafiksammanhang när en bilist behöver göra en 

approximativ avståndsbedömning till en framförvarande bil för att kunna hålla tillräckligt 

långt avstånd utifall att bilen framför skulle få för sig att tvärbromsa, och på så viss undvika 
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en krock. Dock kommer bedömning i denna uppsats att behandlas i en kunskaps – och 

lärandekontext, där bedömning av elevers kunskaper är i fokus. 

I Nationalencyklopedin (1995:109) står det om bedömning: ”Värderande utlåtande över 

något, vanligen grundat på sakliga överväganden”. Bedömning innebär alltså att en värdering 

sker av något, och det är någon som utför den. Astrid Pettersson (2010:7) tar upp att ordet 

bedömning inträdde i svensk textformulering runt år 1900, dock förekom ordet ”förhör” 

alltsedan 1571 i den meningen att prästerna frågade ut invånarna i syfte att fastställa 

invånarnas bibliska kunskaper. Bedömning i form av tester, prov och förhör har en historia 

som sträcker sig så långt som 1000 år f.Kr., då kineserna började använda sig av skriftliga 

prov i syfte att sålla ut de bästa av tjänstemännen i den kinesiska staten. De svenska 

husförhörslängderna var också en form av test, där syftet var att urskilja bland annat 

invånarnas läsförmåga (Pettersson 2010:7). 

Lisbeth Gyllander Torkildsen (2016:133) menar att bedömning kan förstås som en värdering 

av det arbete som utförs av två aktörer: elevens och lärarens. Bedömning kan alltså å ena 

sidan fungera som en värdering av elevens aktuella arbete och kunskaper i syfte att undersöka 

hur långt eleven kommit i lärandeprocessen, samt därefter kunna vidta åtgärder för att gå 

vidare i lärandet. Å andra sidan fungerar bedömningen som en värdering av hur pass effektivt 

lärarens arbete varit med t.ex. undervisnings – och lärandeaktiviteterna, och även här ska 

bedömningen fungera som ett sätt för läraren anpassa och förbättra sin undervisning 

(Gyllander Torkildsen 2016). Bedömning är också enligt Gyllander Torkildsen (2016:122) en 

komplex verksamhet som innefattas av både lärare och elever. På liknande sätt menar 

Christian Lundahl (2011:11) att kunskapsbedömningar, dvs. bedömningar av hur individer 

(t.ex. elever) i en viss kontext (t.ex. i undervisning) tar till sig olika kunskaper, handlar om att 

på olika sätt värdera människors insatser och prestationer. Bedömning är en process där den 

som blir bedömd på ett eller annat sätt blir påverkad av på vilket sätt bedömningen sker 

(Lundahl 2011:11). Forskaren Nirit Glazer (2014:277) menar likaså att bedömning av 

studenters kunskaper påverkar studenternas liv, då bedömning i form av säg betyg avgör 

vilket universitet (collage) studenterna kvalificeras till. På så vis kan man säga att en 

bedömning kan resultera i antingen negativ eller positiv inverkan på människor, beroende på 

hur bedömningen görs. Vidare säger Glazer att 

Assessment is a key component in the learning cycle and should be valid, reliable, and 

transparent (Glazer 2014:277) 
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Glazer menar alltså att bedömning utgör en grundsten i elevers lärande, och bedömningen ska 

ske på ett sätt så att de inblandade, dvs. eleverna, upplever tillförlit till lärarens bedömning. 

Bedömningen ska också vara transparent, menar Glazer, vilket går att tolka som att läraren i 

sin bedömning ska vara tydlig med att presentera för eleverna de grunder på vilka en 

bedömning och betygsättning sker (jfr. Lgy 11, Avsnitt 2.5). Detta kräver att läraren 

regelbundet förklarar för eleverna sina tankegångar kring bedömningen av deras kunskaper, 

och är tydlig med att visa dem vad de behöver arbeta vidare på för att lärandeutvecklingen ska 

bli en möjlighet. 

Helena Korp (2011) betonar på liknande sätt den varierande betydelsen av 

kunskapsbedömning, som beror på den kontext i vilken bedömningen sker och i vilket syfte 

den sker. Hon talar i termer av ”high stakes”, och menar att mycket kan stå på spel för den 

individ som blir bedömd. Detta till skillnad från ”low stakes” som inte innebär lika 

omedelbara konsekvenser för den som blir bedömd, t.ex. i en undervisningskontext där 

lärarens bedömning är till för att t.ex. utveckla elevernas lärande i ett ämne (Korp 2011:41). 

Enligt Paul Black och Dylan William (1998b) handlar bedömning i grova lag om de 

aktiviteter i vilka lärare och elever är inblandade, där strävan ligger i att skaffa information 

om hur en undervisning och ett lärande kan anpassas till de berörda individerna, dvs. till 

eleverna. Grundtanken är alltså att via bedömningsprocessen skaffa kunskap om hur lärarens 

undervisning kan förbättras och anpassas så den verkar i lärandets tjänst. På liknande sätt 

menar Trude Slemmen Wille (2013:28) att bedömning är ett verktyg för läraren att kontrollera 

huruvida eleverna har förstått och lärt sig det som de förväntas lära sig. Bedömning är alltså 

ett sätt för läraren att ta reda på hur eleverna ligger till i ämnet, om något behöver förbättras 

och i sådant fall vad. 

Jag har tagit upp vad bedömning handlar om i en kunskaps – och lärandekontext, och bland 

annat vilka konsekvenser en bedömning i form av säg betyg kan ge. Betygen i sig är en 

bedömningsform som summerar elevers aktuella kunskaper vid ett visst tillfälle – detta till 

skillnad från den formativa bedömning som syftar till att frekvent utveckla och främja elevers 

lärande. I det följande behandlas mer på djupet den summativa respektive formativa 

bedömningen, med vikt på den senare då uppsatsens fokus ligger på denna. 
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3.3 Summativ och formativ bedömning – en kort historik och 

innebörd 

En bedömning kan å ena sidan vara summativ, å andra sidan formativ (t.ex. Hattie 2012; 

Jönsson 2011; Lundahl 2011; Pettersson 2010; Slemmen Wille 2013). Detta betyder dock inte 

att lärare använder sig av antingen den ena eller den andra formen: summativ och formativ 

bedömning går hand i hand och går egentligen inte att skilja ifrån varandra, utan fyller endast 

olika funktioner i en kontext (t.ex. Lundahl 2011 och Pettersson 2010). Jag har i korthet tagit 

upp den formativa, men kommer här att mer ingående ta upp vad den innebär i kontrast till 

den summativa. 

Formativ bedömning kallas som redan nämnts oftast också bedömning för lärande, förkortat 

BFL (t.ex. Jönsson 2011 och Lundahl 2011). Den föredragna användningen är bedömning för 

lärande, eller lärande bedömning då bedömningens verkliga innebörd avslöjas: att 

bedömningen ska verka i lärandets tjänst, för elevernas lärandeutveckling (t.ex. Lundahl 

2011; Pettersson 2010; Slemmen Wille 2013). Anders Jönsson, Christian Lundahl och Anders 

Holmgren (2014) frambär med hänvisning till Swaffield (2011) att det finns en skillnad 

mellan formativ bedömning och bedömning för lärande. De menar att det är vanligt att sätta 

ett likhetstecken mellan uttrycken, men att det inte i varje fall är lämpligt att göra så: 

A common point raised is that while formative assessment is a purpose, AfL is a 

teaching and learning process (Jönsson, Lundahl & Holmgren 2014:106) 

AFL står för Assessment for learning, dvs. bedömning för lärande. Formativ bedömning kan 

alltså skilja sig från bedömning för lärande i den meningen att den ena utgör ett syfte, medan 

den andra (som de kallar AFL) utgör själva processen i vilken undervisning och lärande ställs 

i fokus. När det kommer till syftet med bedömning, menar Petterson (2012:32) att resultatet 

som läraren erhåller av bedömningen ska bli en grund för att diskutera och lägga upp en plan 

för hur elevers lärandeutveckling kan främjas och stimuleras. Förbättrandet av elevers 

individuella prestationer sätts med andra ord i fokus, och dessa prestationer kan förbättras 

avsevärt med hjälp av en konstruktiv och formativ åtgärdsplan (Pettersson 2012). På så vis 

blir syftet med bedömning för lärande egentligen att förse eleverna med verktyg så att de kan 

arbeta vidare med ett innehåll och utvecklas. På så vis blir de, med lärarens vägledning, ägare 

av sitt eget lärande, vilket är en av nyckelstrategierna som jag kommer att ta upp längre fram. 

Dylan William (2013:49) beskriver hur Michael Scriven (1967) och Benjamin Bloom (1969) 

tidigt började använda uttrycket formativ bedömning, och att Scriven var först med att 
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definiera den i syfte att beskriva den funktion utvärdering kunde fylla för ”den fortgående 

förbättringen av undervisningsplanen” (Scriven 1967:41, i William 2013:49). När Bloom 

(1969) talade om formativ bedömning, menade han på liknande sätt att 

”Formativ bedömning” […] innebär feedback och förbättring vid varje stadium i 

undervisnings- lärprocessen. Med formativ utvärdering menar jag utvärdering genom 

små prov som lärare och elever använder som hjälp i lärprocessen. Medan sådana prov 

kan graderas och användas som ett led i utvärderingens bedömnings – och 

klassificeringsfunktion anser jag att det är mer effektivt att använda formativ 

utvärdering separat från gradringsprocessen och endast som en hjälp för 

undervisningen (Bloom 1969:48, i William 2013:49). 

Här går det att urskilja två saker: å ena sidan formativ bedömning, å andra sidan formativ 

utvärdering. Är dessa samma sak? Enligt Bloom verkar formativ bedömning vara en mer 

övergripande process med återkoppling och utveckling i fokus ”vid varje stadium i 

undervisnings– lärprocessen”, medan formativ utvärdering sker kanske lite oftare i samband 

med ”små prov” som kan ses som verktyg för lärare och elever att utvärdera elevernas 

aktuella kunskaper, i syfte att sedan hjälpa dem vidare i lärprocessen. Vi kan också skönja den 

summativa bedömningen, som i Blooms mening verkar vara graderingsprocessen. Bloom 

säger vidare att 

Utvärdering som är direkt relaterad till undervisnings- lärprocessen när den pågår har högst 

gynnsamma effekter på elevernas lärande, lärarnas undervisningsprocesser och lärare och 

elevers användning av läromedlen (Bloom 1969:50, refererad i William 2013). 

Utvärdering är i Blooms mening utvärdering av små prov som ska fungera som 

lärandeverktyg i undervisningen. Dessa kan förstås som återkommande tillfällen där lärare 

och elever kan kontrollera vad eleverna lärt sig, dra lärdom av dess resultat, för att sedan 

blicka framåt och bygga vidare på kunskaperna. 

Pettersson (2010:9) talar i termer av bedömning i summativ och formativ mening, snarare än 

summativ och formativ bedömning, då hon menar att dessa uttryck alltmer kommer att 

överges med tanke på att ”en summativ bedömning också kan användas formativt” (ibid., 9). 

Exempel på när bedömning utförs i summativ mening, enligt Pettersson, är på högskoleprov 

eller nationella proven, och syftet är att då att sammanfatta vilka kunskaper individer har för 

tillfället. Den summativa bedömningen, menar Lundahl (2011:52) på liknande sätt, handlar 

om att bedöma elever i form av slutomdömen eller betyg. Scriven (1967:41-42, i William 

2013:49) menar ungefär på liknande sätt att summativ bedömning skapades i syfte att 
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egentligen möjliggöra för administratörer att kunna avgöra om den avslutade läroplanen 

”innebär en tillräckligt signifikant förbättring av de tillgängliga alternativen för att rättfärdiga 

att den ska bli antagen av ett skolsystem” (Scriven 1967:41-42, i William 2013:49). Det som 

den summativa bedömningen handlar om, enligt forskarna, är att den tjänar i ett 

sammanfattande syfte, och främst vad gäller sammanfattning av elevers aktuella kunskaper 

vid ett (examinations)tillfälle. Det verkar också vara så att den summativa bedömningen 

fungerar som det slutliga, men vidare också som en biljett till olika universitet beroende på 

hur detta ”slutliga” ser ut. Den summativa bedömningen summerar alltså allt som eleven har 

visat prov på vid olika examinationstillfällen. 

 

3.4 Fem nyckelstrategier för BFL 

Här redogör jag för vilka de fem nyckelstrategierna för att uppnå bedömning för lärande är, 

och vad de handlar om. Att arbeta med bedömning för lärande innebär att använda sig av och 

förhålla sig till följande strategier (se t.ex. William 2013:61): 

1. Att tydliggöra mål och bedömningskriterier 

2. Att skapa situationer som gör lärandet synligt 

3. Att ge nyanserad och framåtriktad respons 

4. Att aktivera eleverna som resurser för varandra 

5. Att aktivera eleverna som ägare av den egna lärandeprocessen. 

Dessa strategier kan man betrakta som verktyg, med vilka lärare och elever tillsammans kan 

arbeta på ett formativt sätt i undervisningen. Syftet med detta formativa arbetssätt är som 

redan nämnt att det ska stå i förfogande till eleverna och deras kunskapsutveckling. Dessa fem 

strategier möjliggör ett formativt arbetssätt, dvs. ett sätt som bidrar med att föra eleverna 

framåt i sin utvecklingsprocess. I introduktionen nämnde jag kort återkopplingen, eller 

responsen om Andreia Balan & Anders Jönsson (2014) väljer att uttrycka det. Jag kommer i 

detta avsnitt att ingående redogöra för dessa nyckelstrategier, för att sedan i diskussionen 

koppla dem till det som de lärare jag har intervjuat har yttrat sig om. De fem strategierna kan 

tydliggöras i följande matris, där bedömningens riktning samt dess arbetsområden frambärs 

(se t.ex. Lundahl 2011:85 och William 2013:61): 
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 Vart är eleven på väg? Var är eleven nu? Hur når eleven målen? 

Läraren Tydliggöra mål och 

kunskaps-

/bedömningskvaliteter (1) 

Skapa tecken på lärande 

(2) 

Framåtsyftande 

feedback/respons (3) 

Klasskamraterna Förstå och dela 

lärandemål och kriterier 

för framsteg (1) 

Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra 

(4) 

Eleven Förstå och dela 

lärandemål och kriterier 

för framsteg (1) 

Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande/stärka 

eleverna förmåga till självbedömning (5) 

Fig 1. Fem strategier för bedömning för lärande. En kombination av Lundahl (2011) och William (2013). 

I denna tabell sammanfattas vad respektive nyckelstrategi går ut på, där både lärare, elev och 

kamrater fyller centrala funktioner i denna bedömnings-och undervisningskontext. Här går 

också att kortfattat urskilja vilken roll respektive part (lärare, elev, kamrater) har i 

klassrummet. Ur tabellen framgår exempelvis att läraren bör ”tydliggöra mål och 

bedömningskriterier” i syfte att meddela eleven vart han/hon är på väg. Genom att vidare 

”skapa tecken på lärande”, kan läraren informera eleven var denne befinner sig i nuläget. 

Nästa steg bli att lärare visar eleven hur denne kan nå sina mål, genom att ge ”framåtsyftande 

återkoppling”. I det följande kommer innebörden av respektive nyckelstrategi att förklaras på 

ett ingående sätt. 

 

3.4.1 Att tydliggöra mål och bedömningskriterier 

Ett förtydligande av målen med undervisningen och bedömningskriterierna, utifrån vilka 

lärare gör en bedömning av elevers redovisade kunskaper, innebär att elever inkluderas i 

undervisningen och blir mer medvetna om deras egen lärandeprocess (Balan och Jönsson 

2014:7). Att tydliggöra mål och kriterier är en förutsättning för ett gott och lyckat arbete med 

bedömning för lärande, menar Balan och Jönsson. Denna strategi kan för lärare innebära en 

klarare inblick i hur pass effektiv den egna undervisning är som bedrivs, medan det för elever 

handlar mer om att få en bättre förståelse för de åtgärder som de behöver vidta i syfte att 

utvecklas och nå sina mål (ibid., 7). Balan och Jönsson föreslår olika metoder som kan 

användas för att förtydliga lärandemål och bedömningskriterier: 

[…] som att formulera mål i termer av handling, att låta eleverna rangordna elevarbeten av 

olika kvalitet, att identifiera kvalitetskriterier tillsammans med eleverna, att låta eleverna 

medverka i utformningen av sina egna prov- och bedömningsinstrument samt att utnyttja 

bedömningsmatriser (s. 7) 
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Lundahl (2011) kombinerar denna strategi med den tredje strategin, som handlar om att ge 

återkoppling till elever. Han menar att det är viktigt att lärare i den regelbundna 

återkopplingen låter elever bli medvetna om aktuella mål och vilka kunskapskriterier som 

råder i ämnet (ibid., 89). 

 

3.4.2 Att skapa situationer som gör lärandet synligt 

John Hattie (2012) menar att ”synlig” syftar på två aspekter: dels att för lärare synliggöra vad 

elever lärt sig i undervisningen, dels att synliggöra undervisningens innehåll för elever, så att 

de kan utveckla en förmåga ”att bli sina egna lärare”, vilket menar Hattie är själva kärnan i ett 

livslångt lärande eller självreglering (ibid., 16). Den första aspekten handlar om att lärare 

genom olika metoder, t.ex. examinationer men också genom klassrumsobservationer, blir 

medveten om elevers kunnande. Den andra aspekten går ut på att skapa möjligheter för elever 

att inkluderas mer i undervisningen, genom att alltmer bli medvetna om innehåll i och syfte 

med undervisningen. 

Eftersom mycket krävs av elever idag, menar Lundahl (2011) – ett ”avancerat kunnande” är 

målet i dagens läroplaner – är det otillräckligt att använda enbart traditionella (skriftliga) prov 

för att testa deras kunskaper (ibid., 109). Det går att testa kunskaper på olika sätt, beroende 

främst på det aktuella ämnet i vilket kunskaper testas och i vilket sammanhang det sker, 

menar Lundahl. Om t.ex. målet är att elever aktivt ska kunna delta i en klassrumsdiskussion 

kring ett visst ämne, är det viktigt att de får tillfällen att öva upp sina samtals– och 

diskussionsförmågor, och vidare visa vad de kan (Lundahl 2011). 

 

3.4.3 Att ge nyanserad och framåtriktad respons 

Att ge feedback/respons/återkoppling är en mycket svårare process än vad man kanske först 

tror, menar Wiliam (2013:121). Maria Elawar och Lyn Cornos (1985, refererad i Wiliam 

2013) forskning visar att återkoppling i form av tydliga och konstruktiva kommentarer är den 

mest effektiva och gynnsamma för elevers lärandeutveckling. Att ge elever konstruktiva 

kommentarer tillsammans med betyg eller poäng är dock verkningslöst, menar Wiliam (2013) 

(jfr. Butler 1988). Anledningen är att elever som fick många poäng (eller ett högt betyg) inte 

upplevde ett behov av att läsa lärarens kommentarer, medan de som fick få poäng (ett lågt 

betyg) överhuvudtaget inte ville läsa kommentarerna (Wiliam 2013:123). Elawar och Cornos 

(1985, refererad i Wiliam 2013) forskning, men även andra liknande som följde, visar alltså 
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att det är ogynnsamt för elevers lärande att få både ett betyg och kommentarer (feedback), 

oavsett hur välformulerade kommentarerna är. Wiliam menar utifrån detta att lärare, genom 

att ge både kommentarer och betyg/poäng, endast ”slösar […] bort sin tid” (2013:123). 

Återkopplingsprocessen utgör kärnan i bedömning för lärande och bör återkomma relativt 

frekvent, menar Lundahl (2011: 127, 129). Det räcker alltså inte med endast en innehållsrik 

framåtsyftande återkoppling, oavsett hur effektiv den än är. Detta beror på att undervisningen 

ständigt går framåt, och elever behöver därmed en kontinuerlig framåtsyftande återkoppling. 

Hattie menar på liknande sätt att ”återkoppling är ett av de vanligaste inslagen i framgångsrik 

undervisning och framgångsrikt lärande” (2012:157). Han menar med hänvisning till Sadler 

(1989) att syftet med återkoppling är att minimera luckan mellan var eleven befinner sig och 

vart eleven ska. 

Här betonas också samspelet och elevers delaktighet som ett resultat av 

återkopplingsprocessen. Lundahl frambär tre olika typer av bedömningar i denna kontext: 

överblickande, diagnostiska och formativa. Den sista har jag framburit och behandlat, och 

innebär alltså att elever förses med information om hur säg en viss uppgiftslösning kan 

förbättras. Den överblickande bedömningen innebär att lärare påpekar för eleven att en viss 

uppgift har lösts på felaktigt sätt, men inte visar vari felet ligger. När lärare identifierar fel 

som gjorts i en uppgift, men inte visar hur felen kan åtgärdas, är bedömningen av diagnostisk 

karaktär (Lundahl 2011:127). 

De frågor som ställs i samband med återkoppling är (se t.ex. Hattie 2012:159-161): 

- Vart är jag på väg? 

- Hur ska jag komma dit? 

- Vad är nästa steg? 

Första frågan går ut på att lärare förmedlar målen till eleverna – något så konkret som målen 

för dagens lektion. Många elever uppfattar (alltför) ofta lektionens mål som resultatbaserade, 

menar Hattie. Dvs. att de tror att målet med säg en matematiklektion handlar om att t.ex. ”lösa 

uppgifter” eller att ”göra det på ett snyggt sätt”. Målen blir med andra ord sällan relaterade till 

själva kompetensen: såsom att ”förstå ett innehåll”, ”förstå hur man löser ett problem med 

derivata” eller ”behärska olika färdigheter” (Hattie 2012:159). Det inledningsvis viktigaste är 

alltså att lärare förtydligar målen för undervisningen för eleverna. Detta kräver naturligtvis att 

läraren själv är införstådd med dessa lärandemål, så att inte misstaget sker att lärare och 
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därmed elever fokuserar på fel saker, vilket är att lära sig ”fakta” snarare än att lära sig att 

förstå och behärska förmågor. 

Den andra frågan handlar om hur elever med lärares hjälp kan bli medveten om hur målen kan 

uppnås i aktuell kontext (Hattie 2012). Här är det viktigt att elever erbjuds en snabb och 

effektiv återkoppling, och att de påminns om lärandemålen. Förslag till hur detta görs ges av 

Hattie (2012:161) med hänvisning till Wiliam och hans kollegor (t.ex. Wiliam & Thompson 

2008; Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam 2003), såsom att förtydliga konkreta och 

aktuella lärandemål, att skapa tillfällen där elever kan diskutera och lösa uppgifter i ett 

kollektiv och på egen hand, att erbjuda elever återkoppling med syfte att hjälpa dem gå framåt 

i utvecklingen, att få elever att förstå att de äger sitt eget lärande, samt att uppmuntra dem att 

se och använda varandra som resurser i syfte att lära av varandra. Den omedelbara 

återkopplingen är att föredra, men ibland kan också fördröjd återkoppling ha goda effekter om 

en viss uppgift är av mer komplex och omfattande karaktär som kräver mer tid att lösa (Balan 

& Jönsson 2014:18). Då kan det vara lämpligt att återkoppla till elever då lösandet av 

uppgiften kräver mer tid, och återkopplingen likaså kräver mer tid att formulera. 

Den tredje frågan handlar om hur elever kan ta sig vidare i lärandeprocessen. Anders Jönsson 

(2011:83) frambär med hänvisning till Nyquist (2003) två återkopplingsstrategier som går i 

linje med bedömning för lärande: att elever får det förklarat för sig exempelvis varför deras 

lösning är fel, eller att de förses med ytterligare uppgifter och aktiviteter i syfte att förbättras i 

kunskaper i relation till målet, och på så sätt komma närmare det. Genom dessa aktiviteter, 

menar Jönsson, men också konkreta elevexempel på hur en förbättrad prestation kan se ut, 

förtydligas hur elever kan ta sig vidare i sin lärandeprocess. 

 

3.4.4 Att aktivera eleverna som resurser för varandra 

Lundahl (2011) frambär främst tre fördelar med kamratbedömningar: 

1) Att eleverna bedömer andras arbete främjar deras förmåga att bedöma sina egna 

förmågor, 2) elever utgör i många fall bättre resurser för varandra än vad läraren gör, 3) 

att bedöma varandra skapar en kognitiv förstärkning av det egna lärandet 

En variant av kamratbedömning är att låta elever arbeta med checklistor (ibid., 138), som 

handlar om att de förses med checklistor med olika kvaliteter för en uppgift. De kan då 

uppmanas att exempelvis läsa en kamrats uppsats i historia, och bedöma den utifrån ett par 

kriterier på checklistan: god struktur, introduktion, källhänvisning, slutsatser, diskussion etc. 
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(ibid., 138). Detta går att koppla till matematiken där elever kan delas in par och få varsin, 

mer avancerad uppgift att lösa, som de löser. Checklistan skulle då kunna innehålla kriterier 

såsom: god struktur, beskrivande och förklarande av relevanta matematiska begrepp, tydlighet 

i lösningen, illustrationer med grafer och figurer etc. 

Det viktiga här, menar Lundahl (2011) med hänvisning till Thompson och Wiliam (2007), är 

att elever inte slaviskt ska följa punkterna – även om dessa lite grand fungerar som 

bedömningskriterier i sammanhanget – utan att också kommentera kvaliteter i kamratens 

uppgiftslösning överlag, likaså styrkor och svagheter i lösningen. 

Balan och Jönsson (2014:21) hänvisar till forskning som visar att när elever ger varandra 

respons, och delar med sig av sina tankar och reflektioner kring en uppgift, använder oftast ett 

språk som skiljer sig ifrån det som läraren använder – deras språk är oftast mer tillgängligt 

och lättförståeligt än lärarens. Detta innebär, menar forskarna, att större förutsättningar kan 

skapas för elever att förstå en viss uppgift, då de fått det förklarat på ett mer lättillgängligt sätt 

för dem. 

 

3.4.5 Att aktivera eleverna som ägare av den egna lärandeprocessen 

Balan och Jönsson (2014:25) påstår att ”framgångsrika elever är oftast självreglerande”. De 

fortsätter med hänvisning till Zimmerman (2002): 

De [eleverna] kan sätta upp realistiska mål, använda lämpliga strategier för att uppnå 

dessa mål, reglera sin fysiska och sociala lärandekontext, använda sin tid på ett effektivt 

sätt, hitta framgångstecken i sina prestationer och utvärdera sina metoder (Zimmerman 

2002, refererad i Balan & Jönsson 2014:25) 

Självreglering är i denna kontext något viktigt. Syftet med att aktivera elever till att äga sitt 

eget lärande är att de ska bli självreglerande i lärandet (Balan och Jönsson 2014). För att de 

ska bli självreglerande, blir självbedömningsprocessen en viktig komponent. Forskning visar 

att elevers självbedömningar bidrar till en fördjupad förståelse för de egna kunskaperna: 

eleven får en tydlig insikt i vad han/hon är bra på samt behöver arbeta lite mer på för att 

förbättra sitt lärande (Balan och Jönsson 2014). Ett annat syfte med självbedömning är att 

elever får en djupare förståelse för själva bedömningsprocessen, och utifrån vilka kriterier de 

bedöms i ett visst ämne. 

Lundahl (2011) understryker vikten av att som lärare inte ge elever det fullständiga svaret till 

en uppgift. Det är viktigt, menar han, att bara ge dem t.ex. halva svaret (ibid., 146). Med detta 
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menar Lundahl att elever måste ges chansen att ta eget ansvar över sitt eget lärande och bli 

mer aktiva i processen. Ett exempel kan vara en uppsats i svenska, som läraren skriver 

kommentarer till, men inte rättar. Genom detta formativa arbetssätt, ges elever möjlighet att 

själv hitta sina fel istället för att läraren ska peka ut varje misstag (Lundahl 2011). Om detta 

kopplas till matematikämnet, går det att göra på liknande sätt. Istället för att lärare ska rätta 

till elevers misstag i uträkningen, dvs. skriva det rätta svaret, går det istället att markera i 

vilken del av lösningen som felet finns, ge tillbaka uppgiftslösningen och låta dem själva 

komma till insikt om vad felet är, samt komma på hur felet kan åtgärdas. 

 

3.5 Sammanfattning 

För att sammanfatta formativ och summativ bedömning, går det att säga att den summativa 

syftar till att under hela processen ta fram ”bevis” för elevers prestationer. Den formativa 

däremot går ut på att tolka och använda dessa bevis, eller underlag, i syfte att förbättra och 

utveckla elevernas lärande (Wiliam 2013:58). De fem nyckelstrategierna utgör kärnan i 

arbetet med BFL, och strategin som går ut på att ge elever nyanserad och framåtriktad 

respons, betraktas som den viktigaste. Kring denna strategi har det gjorts mycket forskning, 

vilket jag presenterar i mitt forskningsavsnitt längre fram i uppsatsen. Dessa fem 

nyckelstrategier fungerar som verktyg för lärare att kunna arbeta med bedömning för att den 

ska främja elevers lärande. Att dock betygsätta elevers kunnande är ofrånkomligt, vilket vi 

sett enligt forskarna. Den summativa bedömningens funktion är att sammanfatta elevers 

kunnande, t.ex. vid slutet av en kurs, i syfte att utifrån denna övergripande sammanfattning 

ska lärare fatta beslut om elevers betyg. Utifrån vad forskarna säger om formativ och 

summativ bedömning, går det i min mening i grova lag urskilja två sorters mål med 

undervisningen: å ena sidan att arbeta formativt i syfte att ständigt utveckla elevers lärande, 

och på så vis går arbetet hela tiden framåt. Detta är i så fall ett mål som kan eftersträvas och 

nås kontinuerligt (och inte endast en gång), då man exempelvis emellanåt sätter upp mindre 

delmål i ett ämne. Å andra sidan finns ändå, tolkar jag det som, en underliggande summativ 

grundtanke med all undervisningsverksamhet, vilket i min mening är ofrånkomlig: att man 

ständigt arbetar (visserligen formativt) för att, både i slutändan men även under resans gång 

vid varje examinationstillfälle, erhålla ett så bra resultat och ett så högt betyg som möjligt. 

Detta tänker jag grundar sig i ett summativt tankesätt, då strävan blir att i slutändan få ett så 

bra betyg som möjligt i syfte kunna bli antagen till ett önskat utbildningsprogram på 

universitet. 
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4 Tidigare forskning om bedömning för 

lärande 

4.1 Avgränsning 

Att finna forskning om formativ bedömning/bedömning för lärande och bedömning överlag är 

ingen svår uppgift, då det på sistone gjorts alltmer forskning inom detta område. Dock är det 

allmänt svårare att hitta matematikdidaktisk forskning kring formativ bedömning (Becevic 

2011), dvs. bedömning för lärande i ämnet matematik. Även Forsberg & Lindberg (2010) 

frambär att det helt saknas en mer heltäckande forskning kring hur lärare tänker och arbetar 

med bedömning (för lärande) i matematik i Sverige under exempelvis årsspannet 1990-2009. 

Av den anledningen har jag även fått söka efter internationell forskning, där mångfalden är 

betydligt större inom detta forskningsområde. Den (lilla) nationella forskning som jag hittat 

kring bedömning för lärande i matematik har jag på ett eller annat sätt kunnat använda mig av 

i mitt eget arbete. En problematik som jag upplevde med forskningssökningen är att, inte nog 

med att det finns ytterst lite forskning om bedömning för lärande i just matematik, blev det 

ännu svårare att dessutom finna forskning som handlar om BFL på just gymnasiet. Av den 

anledningen har jag fått inkludera forskning om BFL även på grundskolan, vilket jag i och för 

sig inte tänker mig är särskilt problematiskt. 

Jag har använt mig utav ett par sök- och databaser, där jag letat tidigare avhandlingar, artiklar 

och böcker: ERIC (EBSCO), DIVA, Summon och Libris. Jag använde mig utav sökord 

såsom: formativ bedömning, bedömning för lärande, lärande bedömning, BFL, bedömning i 

matematik, feedback, formative assessment, assessment for learning. Jag fick fram diverse 

artiklar och avhandlingar för dessa sökord, men kunde snabbt sålla ut många av dem som 

antingen var lika de jag redan tagit fram eller inte var relevanta för min studie. Jag fann 

många avhandlingar som på ett eller annat sätt behandlade bedömning för lärande, som jag 

kunde använda i min text, och mycket är nationell forskning, dvs. forskning utförd i Sverige. 

Avhandlingarna sökte jag främst på Summon, DIVA och Libris, vilket jag upplevde var 

passande med tanke på enkelheten i att säg avgränsa en sökning och sålla ut sådant som jag 

inte har användning för. Internationella artiklar fann jag enklast på ERIC (EBSCO). 
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4.2 Forskning om bedömning för lärande 

Genomgången av tidigare forskning ledde till att jag tematiserat innehållet i rubrikerna: BFL:s 

effekter i undervisningen, Återkoppling och Forskning om BFL i matematik. Anledningarna 

till att återkopplingsstrategin, och inte de andra strategierna, fått en egen rubrik, är att denna 

betraktas som den viktigaste strategin (Sadler 1989), samt att övervägande delen av 

forskningen som jag funnit i BFL gjorts om just återkopplingsprocessen. Här presenteras olika 

varianter av återkoppling som på olika sätt har visat sig gynna eller missgynna elevers 

lärandeutveckling. Under rubriken som berör forskning om BFL i matematikämnet, blir fokus 

av samma anledning som innan på återkopplingsstrategin. Hela konceptet kring BFL vilar på 

den forskning av Black och Wiliam (1998b) som påvisat de gynnsamma effekterna av 

formativa arbetssätt i undervisningen, vilket jag presenterar under följande rubrik. 

 

4.2.1 BFL:s påvisade effekter i undervisningen 

Forskning har tydligt visat att formativ bedömning gynnar elevers utveckling i lärandet. 

Alltsedan Paul Black och Dylan William (1998b) publicerade en artikel med en redogörelse 

för 580 forskningsartiklar vilka publicerades under 80- och 90-talen, har den formativa 

bedömningen, eller bedömningen för lärande, haft sitt genombrott. Det centrala i artikeln är 

att den aktivitet som äger rum i klassrummet, där lärandet har sin primära plats, är någonting 

som utbildningspolitiken tenderade att i alltför stor grad försumma. Lundahl (2011) 

kommenterar Black och Wiliams artikel, där forskarna betonar något som Lundahl kan 

uppfattas vara självklart: ”att undervisning är en interaktiv process” (Black och Wiliam 

1998b, refererad i Lundahl 2011:52). I denna interaktiva process agerar lärare på ett visst sätt, 

får en respons från sina elever och anpassar därefter undervisningen utifrån elevernas respons. 

Black och Wiliam undersökte huruvida lärare faktiskt kan använda bedömningar på ett sådant 

sätt som utvecklar lärares undervisning. Black och Wiliam ställde frågor till den 

forskningslitteratur som de undersökte i sin artikel – frågor som ”Finns det bevis för att 

förbättrat arbete med formativ bedömning leder till högre resultat?” – och drog 

huvudsakligen slutsatsen att formativ bedömning i själva verket bidrar till ett bättre lärande 

för elever men även bättre skolresultat överlag. 
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4.2.2 Återkoppling 

Enligt Royce Sadler (1989) är återkopplingen, eller responsen som Andreia Balan & Anders 

Jönsson (2012) kallar den, den viktigaste av de fem nyckelstrategier som används i arbetet 

med bedömning för lärande. Av den anledningen har jag funnit mycket forskning om 

återkoppling, och fokus blir i denna text därmed på den strategin. Det finns olika aspekter av 

återkoppling, och den kan ges vid olika tillfällen i lärandeprocessen: 1. när elever arbetar med 

en uppgift, 2. när elever har avslutat en uppgift, samt 3. när elever deltar i utvecklingssamtal 

(Slemmen Wille 2013:112). 

Forskning pekar på att det är den fortlöpande återkopplingen som eleverna får i klassrummet 

som har störst effekt på deras lärandeutveckling (t.ex. Hattie och Timperley 2007, Wiliam 

2007). När eleverna alltså exempelvis sitter med en matematikuppgift, och får en direkt 

återkoppling av läraren på vad de gjort bra samt vad de behöver förbättra med lösningen, 

gynnar det elevernas lärande mer än så kallad fördröjd återkoppling. Forskarna John Hattie 

och Helen Timperley (2007) gör i artikeln The Power of Feedback en metaanalys av mer än 

7000 studier som behandlar bedömning och olika typer av återkoppling i en 

undervisningskontext. De undersöker hur olika typer av återkoppling kan gagna diverse typer 

av kunskaper och lärandeutveckling. Resultatet av deras metastudie är att den mest effektiva 

återkopplingen är den som talar om hur ett visst mål ska nås. Och den minst effektiva 

återkopplingen är den som endast ger beröm, bestraffning och belöning. Avraham N. Kluger 

och Angelo DeNisi (1996) gör en liknande metaanalys innefattande 131 studier. Deras analys 

visar att elevers prestationer förbättrades överlag, men att drygt en tredjedel av 

återkopplingarna i själva verket försämrade elevers prestationer avsevärt. Kluger och DeNisi 

föreslår utifrån detta att effekten av återkoppling till elever avtar då fokus ligger på att 

kommentera eleven som person, snarare än att kommentera och återkoppla kring en specifik 

uppgift. Andra studier har också visat på återkopplingens effekter på elevers lärande (t.ex. 

Fuchs och Fuchs 1986, Natriello 1987, Crooks 1998). Resultaten visar att i 40 % av fallen de 

observerade fallen, fick återkoppling negativa följder. Orsaken var att återkopplingen riktade 

sig mot personens jag, dvs. mot själva individen, och inte mot själva uppgiften. Effektiv 

återkoppling, menar Lundahl (2011) är riktad mot uppgiften och innehåller tillräckligt med 

information så att eleven ta sig vidare i lärandeprocessen. Lundahl (2011) refererar också till 

forskning som visar att den skriftliga återkopplingen överlag är effektivare än den muntliga, 

då den muntliga kan uppfattas av eleverna som personlig. Den skriftliga återkopplingen 
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uppfattas enligt forskningen som mer överskådlig och lättillgänglig, och risken för att 

eleverna ska uppfatta feedbacken som något personligt minskar. 

Kluger och DeNisi (1996) föreslår därutöver att alltför specifik återkoppling, dvs. 

återkoppling mer många detaljer kan ha en negativ verkan på eleverna, då informationen för 

dem bli överväldigande och icke-hanterbar. Att omvänt ge en alltför ospecifik återkoppling är 

heller inte av godo, då eleverna får alltför lite information att arbeta utifrån. Både Hattie och 

Timperley (2007), Kluger och DeNisi (1996) men även andra forskare kommer fram till att 

återkoppling bör ske i koppling till frågor om vad det aktuella målet är, var eleven är i relation 

till detta mål samt vad eleven ska göra för att ta sig vidare i processen, för att återkopplingen 

ska främja elevers lärandeutveckling optimalt. Här går det att också tala om positiv och 

negativ återkoppling. Det finns studier som visar att både positiv och negativ återkoppling 

verkar kunna ha god effekt på elevers lärande Jönsson (2011:82, 88). Detta är dock 

individuellt, menar Jönsson och betonar exempelvis att högpresterande elever som får negativ 

respons i många fall aktiveras till att inte begå samma misstag igen, och i framtida arbeten 

vilja åstadkomma bättre resultat, medan främst lågpresterande elever i motsats känner sig 

nedslagna när det får negativ återkoppling (Jönsson 2011:82). I en av studierna blev det 

tydligt när elever kommenterade hur de tänkte kring återkoppling för lärande, och de betonade 

att en positiv återkoppling bidrog till att deras självförtroende förstärktes, men att det bör 

finnas en balans mellan positiv och negativ återkoppling, för att de inte skulle uppleva 

missmod utan snarare motiveras och aktiveras till att prestera bättre (eller lika bra som 

tidigare) nästa gång (Jönsson 2011). 

En annan studie utförd av Ruth Butler (1988) undersöker skillnaderna mellan tre olika typer 

av återkoppling av prov: enbart betyg, enbart kommentarer och en kombination av betyg och 

kommentarer. Målgruppen var elvaåringar, och forskaren använde sig utav tre för övrigt 

jämförbara grupper. Den första gruppen fick tillbaka provet med endast betyg, den andra 

gruppen med både betyg och utförliga kommentarer och den tredje gruppen endast utförliga 

kommentarer. Elevgrupperna bestod av individer med varierande prestationsgrad, dvs. både 

låg- och högpresterande elever (eller svagare och starkare elever, som forskaren också 

uttrycker det). Studien visade huvudsakligen att de elever som endast fick kommentarer 

visade vid ett nästkommande examinationstillfälle bättre resultat än de elever som endast fick 

ett betyg. Ett ytterligare resultat som var överraskande (Lundahl 2011) var att de elever som 

fick en kombination av betyg och kommentarer presterade sämst vid kommande 

examinationstillfälle. Butlers förklaring till detta var att de högpresterande eleverna som fick 
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denna form av återkoppling tenderade att fokusera på endast betyget, och glömma bort den 

lärarens kommentarer.  

Ett av de tillfällen som återkoppling kunde ges elever, var i utvecklingssamtal (Slemmen 

Wille 2013:112). Samtalsforskaren Johan Hofvendahl (2006c) undersöker i sin studie hur 

bedömning i form av återkoppling sker i ett utvecklingssamtal. Syftet med studien var att 

undersöka hur lärare i ett utvecklingssamtal återkopplade resultat från prov och tester till 

elever, där eleverna hade fått antingen det maximala antalet poäng eller väldigt nära 

fullpoäng, t.ex. 48 poäng av totalt 50. Materialet som Hofvendahl samlade in för detta 

ändamål var 80 bandinspelade utvecklingssamtal, där han kunde urskilja 222 exempel där 

läraren kommenterade elevers obestridligt goda prov – eller testresultat. Resultatet av studien 

visar att i 181 av dessa 222 instanser (dvs. drygt 80 %) fokuserar läraren på elevers brister, 

dvs. lärare utgår från ett s.k. bristperspektiv. Detta beskriver Hofvendahl som att läraren 

använder en ”röd penna-mentalitet”, där fokus blir att frambära ett positivt provresultat genom 

att använda negativa uttryck såsom ”du har inga fel”, ”du har endast ett misstag” etc. snarare 

än att utgå ifrån elevens starka sida. Relevansen i denna forskning är att den går att tolka som 

ett sätt att arbeta (eller inte) med återkoppling. 

Forskning kring elevers självbedömning (Boud & Falchikov 1989, refererad i Jönsson 2011) 

visar att elever som läst ett ämne under en längre tidsperiod, förbättrar sin förmåga att bedöma 

sig själva i ämnet, i överensstämmelse med läraren. Dock innebär detta inte att de automatiskt 

kan ge sig själva effektiv återkoppling i ämnet. Förmågan som elever tycks utveckla i denna 

kontext handlar snarare om att de blir bättre på att förstå vilket betyg eller vilka poäng lärarna 

skulle satt på dem (Jönsson 2011). 

Bedömning för lärande är ett kraftfullt verktyg som lärare i allmänhet kan använda för att 

främja elevers lärandeutveckling. Men hur ser bedömningspraktiken ut i matematikämnet? 

Fokus i uppsatsen är som sagt att undersöka hur matematiklärare beskriver sina formativa 

bedömningsarbeten. I det följande kommer jag att redogöra för aktuell forskning om 

bedömning inom matematikdidaktik. 
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4.3 Forskning om BFL i matematik 

Inledningsvis redogör jag för Anna Teledahls (2016) delstudie i sin avhandling. Varför jag 

valt hennes forskning är pga. studiens tydliga redogörelse för arbetssättet som lärare använder 

i bedömning av elevers matematikkunskaper: bedömning av elevers egenproducerade 

skriftliga lösningar i säg prov, tester, diagnoser etc. I sin avhandling undersöker Teledahl hur 

elever mellan 9 och 12 år uttrycker sig i skrift i matematik och hur detta skrivande kan 

utformas, tolkas och förstås av matematiklärare. Hon utför fyra olika delstudier, där en av 

dem går ut på att undersöka hur matematiklärare diskuterar olika matematiska lösningar som 

elever har producerat. Hon utförde gruppintervjuer med 19 mellanstadielärare, där lärarna fick 

diskutera 15 matematiska lösningar skrivna av elever i årskurs 4. Syftet med denna delstudie 

var att synliggöra och urskilja lärares perspektiv och arbetssätt gällande hur de tolkar, förstår 

och bedömer elevers matematiska lösningar. Resultatet av denna delstudie visar att de 

intervjuade lärarna i diskussionen kring bedömning av elevlösningarna rör sig mellan två 

förhållningssätt: å ena sidan det pedagogiska, å andra sidan det bedömningsinriktade. Utifrån 

det pedagogiska förhållningssättet fokuserar lärarna på att tolka elevernas skriftliga lösningar i 

syfte att förstå hur de har löst ett problem. Här läggs stor vikt på själva förståelsen av 

lösningarnas matematiska innehåll, och inte på kommunikationsförmågan. Utifrån detta 

förhållningssätt fokuserar lärarna på att hjälpa eleverna att utveckla effektiva 

problemlösningsstrategier, och på så vis vägleda dem till djupare förståelse. Detta till skillnad 

från det bedömningsinriktade förhållningssättet, i vilket lärarna fokuserar enbart på hur 

eleverna kommunicerade sina lösningar. Skillnaden mellan dessa två förhållningssätt kan man 

säga handlar om vari fokus ligger vid analysen av elevers skriftliga lösningar: på det 

innehållsmässiga (problemlösningsstrategier), eller på det strukturella (den kommunikativa 

förmågan). 

I sin doktorsavhandling undersöker Andreia Balan (2012) effekterna av att implementera de 

fem nyckelstrategierna i en matematikundervisning på gymnasiet. Syftet med studien var 

inledningsvis att introducera ett formativt arbetssätt i en matematikkurs, för att sedan 

undersöka vilka (positiva) effekter detta nya arbetssätt hade på undervisningen, samt hur både 

lärare och elever uppfattade det. Studien utfördes på en årskurs 1-klass på gymnasiet, där 

forskaren använde sig utav för-och efter tester, samt en grupp i vilken det nya arbetssättet 

användes (intervention group, målgrupp?) och en kontrollgrupp för att kunna urskilja 

eventuella effekter. Resultatet av studien visar att det skedde en avsevärd förbättring i 

problemlösningsförmågan hos de elever som arbetade med formativ bedömning, exempelvis 
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gällande att kunna tolka ett givet matematiskt problem för att sedan tillämpa lämpliga 

strategier för att lösa problemet. Ett annat resultat var att eleverna visade förbättrade 

kunskaper att kunna föra matematiska resonemang, samt i matematisk kommunikation, både i 

skift och i tal. Utifrån intervjuer med eleverna kunde forskaren urskilja deras förståelse för 

och uppskattning av detta nya formativa arbetssätt i matematikämnet. 

Jenny Green (2014) har i sin studie om återkoppling undersökt hur gymnasieelever upplever 

formativ bedömning när de får den i matematikämnet. Resultatet visar att eleverna uppfattade 

återkopplingen på olika sätt: som användbar, förvirrande eller skrämmande. Enligt resultaten 

är eleverna inte alltid nöjda med lärarens återkoppling i matematiken, och Green föreslår att 

det krävs att eleverna är aktiva och engagerade, och ges förutsättningen att faktiskt använda 

återkopplingen som läraren ger för att återkopplingen överhuvudtaget ska ha effekt på 

lärandet. Greens studie visade att ca hälften av eleverna tog till sig återkopplingen och 

använde den genom att reflektera över dess innehåll, medan den andra hälften endast läste 

eller lyssnade till återkopplingen men inte reflekterade över den. I det avseendet förblev 

återkopplingen oanvänd. 

Lisa Björklund Boistrup (2010) har bedrivit forskning där hon undersöker 36 lärares och 

elevers – fem klasser i årskurs 4 – kommunikation kring bedömning i 

matematikundervisningen. Björklund Boistrup beskriver de vanligaste arbetssätten kring 

bedömning i klassrummet med utgångspunkt i fyra diskurser (kommunikationsmönster för 

bedömning). Dessa olika arbetssätt medför att eleverna får olika typer av återkoppling. 

Återkopplingarna i sin tur möjliggör på olika plan ett aktivt deltagande från elevernas sida i 

arbetet, och därmed ges dem olika möjligheter till lärande. En av slutsatserna är att elever som 

i större utsträckning bjuds in av läraren och tillåts påverka sin lärandesituation, ökar chansen 

till ett lärande som ett resultat av att eleverna då uppvisar större engagemang. Det finns alltså 

en koppling mellan återkoppling och självreglering hos eleverna, dvs. olika typer av 

återkoppling möjliggör olika typer av självägt lärande. 

I en forskningsöversikt från Vetenskapsrådet (2015a) presenteras att behovet av studier som 

behandlar formativa arbetssätt i svenska klassrum är stort. I forskningsöversikten presenteras 

ett par studier, som utförts på grundskolan i årskurs 3 till 9, vilka på olika sätt betonar den 

effektiva återkopplingens verkan i matematiken. I en studie av Brosvic m.fl. (2006) gick det 

ut på att undersöka två typer av återkoppling på två elevgrupper. Studien visade att elever som 

fick omedelbar återkoppling ökade sina matematikprestationer avsevärt i jämförelse med den 

grupp elever som antingen fick fördröjd återkoppling eller ingen alls. I en annan studie av 
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Labuhn m.fl. (2010) visade sig återkoppling inte vara lika effektiv som i studien av Brosvic 

m.fl. (2006). Dock var det en sådan återkoppling som annan tidigare forskning har visat inte 

är effektiv: elever fick återkoppling en sammanfattad återkoppling på fler uppgifter samtidigt, 

och inte återkoppling på varje uppgift i taget. Eleverna fick därmed inte möjlighet att ta till sig 

återkopplingen och inte heller processa informationen på ett lämpligt sätt. Dessutom 

inträffade återkopplingen vid endast ett tillfälle, och tiden var endast 10 minuter per samtal.  

 

4.4 Sammanfattning 

Det finns som redan nämnt mycket forskning kring bedömning för lärande i allmänhet, och 

den matematikdidaktiska forskningen om BFL har på senaste år ökat alltmer. Dock är de 

flesta studierna som utförts på grundskolan. Här finns alltså en kunskapslucka som jag med 

min intervjustudie om matematiklärares beskrivna arbete med BFL på gymnasiet vill bidra 

med att fylla. 

Ett formativt arbetssätt skapar avsevärda möjligheter för elevers lärandeutveckling i 

matematikämnet. För att kunna möjliggöra en till eleverna anpassad och förbättrad 

undervisning i form av förändrat bedömningsarbete, är det viktigt att ta reda på hur 

matematiklärare i själva verket arbetar med bedömning, och specifikt som i detta fall lärares 

arbete med BFL. Genom intervjuer med matematiklärare skapas möjligheter för mig som 

forskare att få en inblick i matematiklärares arbete med BFL utifrån deras beskrivningar i 

intervju (t.ex. Teledahl 2016). Inte många intervjustudier har gjorts inom detta område på 

gymnasiet, och jag vill därför med min studie bidra med att fylla den kunskapslucka som 

finns.  

En annan viktig aspekt i en sådan kontext är att förstå och tolka hur elever upplever 

bedömningsförfarandet och kanske främst den återkoppling som de erhåller av deras 

matematiklärare – det är ändå eleven som upplever och ”utsätts” för själva bedömningen. Att 

elever i själva verket kan uppleva bedömningen som ”förvirrande och skrämmande” (Green 

2014) är således oroväckande, då återkopplingen som redan nämnts betraktas vara det allra 

viktigaste verktyget i arbetet med BFL (Sadler 1989). Genom att som i föreliggande studie 

undersöka hur matematiklärare beskriver att de arbetar med BFL, skapas möjlighet för 

forskning att vidare undersöka och analysera hur BFL-arbete i matematikämnet kan förbättras 

och utvecklas, i syfte att minska risken för elever att exempelvis uppleva återkopplingen som 

förvirrande eller skrämmande.  
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Hattie och Timperley (2007) och Kluger och DeNisi (1996) men även andra forskare har visat 

att återkoppling bör ske i samband med frågor om vad det aktuella målet är, var eleven är i 

relation till detta mål samt vad eleven ska göra för att ta sig vidare i processen. Detta för att 

återkopplingen så mycket som möjligt ska främja elevers lärandeutveckling, och på så sätt 

tydliggörs och konkretiseras processen för elever. Beroende på vilken typ av återkoppling 

elever erhåller av lärare, möjliggörs elevers aktiva deltagande på olika sätt i arbetet. 

Återkopplingen tycks på så sätt vara kopplad till elevers möjlighet att påverka och därmed äga 

sitt eget lärande, vilket också är en av de fem nyckelstrategierna. En tidsmässigt begränsad 

återkoppling är inte effektiv, då eleverna inte får möjlighet till att ta till sig och processa 

informationen som läraren ger. En fördröjd återkoppling är inte heller effektiv, varför den 

omedelbara återkopplingen är att föredra i klassrummet då den ges medan elever och lärare 

befinner sig i aktuell situation. 

Jag har tagit upp relevant forskning som handlar om bedömning för lärande överlag, men 

också med inriktning i matematikdidaktik. I följande avsnitt kommer jag att presentera den 

teoretiska utgångspunkt jag använde mig av i min uppsats. 
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5 Teori 

I detta avsnitt redogör jag för den vetenskapsteoretiska ansats jag valt att utgå ifrån i 

uppsatsen. Att använda sig utav en eller flera teorier är avgörande i en forskningskontext: 

exempelvis möjliggör teorier för forskaren att allmängiltigöra sina forskningsresultat, dvs. 

lyfta fram resultaten till en allmängiltig nivå i forskningsvärlden (Bjerefeld, Demker & 

Hinnfors 2015:75). Jag har valt att använda de fem nyckelstrategierna som ett analysverktyg i 

min studie. Detta anser jag vara lämpligt och relevant för studien, då studiens kärna är 

bedömning för lärande, vars utgångspunkt är de fem nyckelstrategierna (t.ex. Wiliam 2013). 

Analysförfarandet presenteras dock senare i uppsatsen. Jag har dock en hermeneutisk 

teoretisk utgångspunkt för att förklara skeendet kring hur matematiklärare beskriver sig 

använda sig av bedömning i syfte att främja elevers lärandeutveckling. Hermeneutiken ansåg 

jag vara en lämplig teoretisk ansats, och anledningen är att hermeneutiken fokuserar på en 

förståelse, å ena sidan som vetenskaplig metod, å andra sidan som ”mänskligt existentiellt 

grundvillkor” (Birkler 2008:109). Det kan röra sig om olika saker beroende på kontext, men i 

detta fall handlar det om att skaffa förståelse för matematiklärares arbete med BFL utifrån de 

fem nyckelstrategierna, genom att utgå ifrån deras beskrivningar i intervjuer. Hermeneutiken 

kan i forskningskontexter med fördel användas som utgångspunkt för den forskningsmetod, 

såsom intervjumetod, som ska användas i underökningar, bekräftar Birkler (2008:107). 

 

5.1 Hermeneutisk ansats 

Syftet med vetenskaplig verksamhet är att skapa förståelse för hur olika saker i världen 

fungerar och hänger samman, eftersom en sådan förståelse är till nytta för oss individer 

(Birkler 2008:71). Ulf Bjerefeld, Marie Demker och Jonas Hinnfors (2015:14) menar på 

liknande sätt att alla forskare som formulerar vetenskapliga problem av olika slag oundvikligt 

har en förförståelse av problemet som önskas undersökas, vare sig han eller hon har det 

medvetet eller omedvetet. Michael Quinn Patton (2002:147) betonar också att det 

fundamentala i kvalitativ forskning1 är förståelsen för vad människor värderar, samt hur de 

utifrån personligt och kulturellt perspektiv uttrycker sina upplevelser och erfarenheter i viss 

kontext. 

                                                           
1 Detta tar jag upp mer ingående i kapitel 6 
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Ordet hermeneutik betyder tolkningskonst eller läran om förståelse (Birkler 2008:100). 

Brinkkjær & Høyen (2015:73) menar på liknande sätt att begreppet står för att ”tolka, 

förklara, översätta”. Förståelse, men också förförståelse är två centrala begrepp då det talas 

om hermeneutik och hermeneutiska principer i ett forskningssammanhang. Relationen mellan 

dessa begrepp är att ”en förståelse av något alltid baserar sig på den förförståelse som man har 

med sig i bagaget” (Birkler 2008:107). Med detta menar Birkler att när vi ska undersöka 

något, oavsett vad det än handlar om, kommer vi alltid att ha med oss en förförståelse om 

detta något. Förförståelsen är avgörande för själva metodvalet, menar Birkler. Bjerefeld, 

Demker & Hinnfors (2015:15) formulerar snarlikt att förförståelse innebär ”i ljuset av vad 

som redan är känt eller kunde förväntas”. Larsson (2005:18) menar på liknande sätt att redan 

när vi för första gånger möter något som ska tolkas, har vi bildat oss en föreställning om vad 

detta något betyder och är, dvs. vi har en förförståelse för ett objekt. 

Förståelsen är, menar Birkler en betingelse eller förutsättning i forskningssammanhang. Han 

talar vidare om att varje individ har en förståelsehorisont, och utifrån denna horisont, som 

innehåller all vår förförståelse och alla fördomar, tolkas alla saker på ett visst sätt, och 

människors sätt att vara på betingas av denna horisont. 

Det viktigaste begreppet i hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln, som kortfattat och om 

än lite komplicerat går ut på att ”det jag förstår kan jag bara förstå med utgångspunkt från det 

jag redan förstår” (Birkler 2008:103; jfr. Brinkkjær & Høyen 2015:75). Grundprincipen i 

detta är att finns ett cirkulärt förhållande mellan delförståelse och helhetsförståelse. I detta 

cirkulära förhållande kan inte delarna förstås utan helheten, och inte heller kan helheten 

förstås utan dess delar. Larsson (2005:23) menar att tolkningen framställs som en akt inom 

hermeneutiken – en akt i vilken olika delar av en ”text” kan inkorporeras till en helhet. 

I föreliggande studie, där jag intervjuat matematiklärare angående deras arbetssätt med BFL, 

har jag förhållit mig till ett hermeneutiskt perspektiv bland annat på så sätt att jag fokuserat på 

aspekterna kring förförståelse och förståelse. Hur jag gått tillväga i min forskningsmetod 

redogör jag för i nästa kapitel, men vill här ge en koppling mellan min valda intervjumetod 

och teoretiska ansats. Utifrån min egen erfarenhetsmässiga praktik som matematiklärare har 

jag onekligen skaffat mig en förförståelse för konceptet bedömning och bedömning för 

lärande på olika sätt. Det är till och med på grund av denna förförståelse för BFL, dess 

relevans och betydelse för lärandet, som jag har intresserat mig för detta område och valt att 

fördjupa mig inom. Genom att använda ansikte-mot-ansikte–intervju, som är en form av 

personlig intervju, har jag på djupet kunna förstå hur matematiklärare beskriver att de arbetar 
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med bedömning för lärande, samt hur de reflekterar kring detta koncept. Djupet skapas i 

kommunikation mellan två parter, i detta fall forskaren och respondenten (personen som 

intervjuas). Birkler (2008:108) menar att kommunikationen är ett grundläggande villkor för 

att skaffa förståelse för något eller någon. Detta kopplar jag omedelbart till intervju som 

metod i ett vetenskapligt sammanhang. Vidare betonar Birkler att i ett sådant sammanhang är 

det inte själva diskussionen om vem som har fel eller rätt om ett ämne som är det viktiga, utan 

det relevanta och avgörande är här dialogen som uppstår mellan parterna. Utifrån det 

hermeneutiska perspektivet är det inte absolut förståelse för något som eftersträvas, utan 

snarare att uppnå förståelse för hur den andra individen (t.ex. respondenten) förstår, betraktar 

och förhåller sig till ett fenomen (ibid., 108). I koppling till föreliggande studies syfte har jag 

strävat efter att förstå hur matematiklärare arbetar med BFL, vilket ska betraktas som 

helheten. Tidigare forskning och min egen erfarenhet (som båda utgör förförståelsen) av 

bedömning i matematik och specifikt BFL, men även det erhållna intervjumaterial, ska ses 

som delarna. Genom att ta del av matematiklärares beskrivningar av hur de arbetar med BFL, 

har jag automatiskt kunnat ta del av deras djupgående förståelser för detta centrala koncept i 

denna kontext. 

Jag har i detta avsnitt presenterat min vetenskapsteoretiska ansats som jag förhållit mig till i 

mitt arbete. I det hermeneutiska perspektivet utgör förståelse och förförståelse det centrala. 

Alla har vi en förståelsehorisont utifrån vilken vi betraktar olika saker – den utgör vårt 

perspektiv i olika sammanhang i vardagen. Tolkningsförfarandet blir här relevant i den 

mening att alla våra tolkningar baseras på denna förståelsehorisont som består av all 

förförståelse och våra fördomar om olika saker. Jag har också presenterat på vilket sätt mitt 

metodval och metodanvändning kan grunda sig i en hermeneutisk ansats. Jag har nämnt att 

jag använt mig av intervjumetoden, men det finns olika intervjuvarianter som går att använda 

i ett vetenskapligt sammanhang. I det följande presenterar jag utförligt hur jag gått tillväga i 

genomförandet av min studie. 
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6 Metod och utförande 

I detta avsnitt redogör jag för vilken vetenskaplig metod jag använt mig utav för att få fram de 

data, med vilka jag kan besvara min forskningsfråga. Jag har använt mig av personliga 

intervjuer, där jag intervjuat matematiklärare på gymnasiet. Jag ska här också redogöra för 

vad kvalitativa metoder innebär, då den jag använt mig utav är en kvalitativ metod. Att 

använda en kvalitativ, djupgående intervjumetod i mitt arbete var för mig ett självklart val, då 

syftet med arbetet var att på ett djupgående sätt undersöka hur enskilda matematiklärare på 

gymnasiet beskriver att de arbetar med bedömning för lärande. Att sträva efter det djupa 

innehållet är kärnan i hela forskningsprocessen (t.ex. Denscombe 2009; Patton 2002). Vidare 

kommer jag att redogöra för hur jag genomfört min undersökning, vilka kriterier jag använt 

vid urvalet av matematiklärare, på vilka sätt jag förhållit mig till forskningsetiska principer, 

samt vilken analysmetod jag använt för att analysera erhållet intervjumaterial. 

 

6.1 Kvalitativ metod 

Det är något fundamentalt att i vetenskapliga arbeten sträva efter kvalitet i 

forskningskontexter (t.ex. Denscombe 2009; Larsson 2005; Patton 2002). Begreppet kvalitet 

härstammar från latinets ”qualitas”, vars innebörd är beskaffenhet, egenskap, sort (Larsson 

2005:17). Patton (2002:14) betonar relevansen av kvalitativa metoder genom att illustrera att 

dessa metoder är verktyg i undersökningar med vilka en djupgående och detaljerad förståelse 

kan skapas av det som undersöks. Eller för att uttrycka det på annat sätt: med kvalitativa 

metoder går det att skaffa kunskap om ett visst fenomens beskaffenhet, egenskaper, och 

karaktärsdrag (Larsson 2005:17). Förutsättningen för en djupgående förståelse för ett visst 

fenomen är en djupdykning i den kontext i vilken fenomenet finns (t.ex. Bjereld, Dimker & 

Hinnfors 2015; Patton 2002). Med metoder som textanalyser (dvs. djupgående analys av 

nedtecknade dokument), direkta observationer och djupgående (”In-depth”) intervjuer (t.ex. 

Denscombe 2009; Erlandsson & Sjöberg 2013; Patton 2002) blir den djupgående processen 

en realitet. 

Genom att förhålla mig kvalitativt i genomförandet av min studie, har det skapats 

förutsättningar för mig som forskare att på ett djupgående sätt i intervju sätta mig in i och 

förstå hur matematiklärare resonerar kring och förhåller sig till bedömning för lärande (jfr. 
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Patton 2002:147). Den kvalitativa utformningen har därför varit avgörande för min studie, där 

jag avsett att på djupet ta reda på hur matematiklärare beskriver att de arbetar med BFL.  

Det finns flera olika kvalitetskriterier som jag som forskare ständigt har strävat efter att 

förhålla mig till i min forskning. Exempel på sådana kriterier är att vara tydlig med att 

redogöra för de perspektiv och teorier som man ska utgå ifrån i diskussion och tolkning av 

forskningsresultatet, samt en strävan efter en tydlighet och en god struktur i texten (t.ex. 

Larsson 2005; Patton 2002). Min roll som forskare har varit av högsta betydelse i min 

kvalitativt utformad studie (jfr. Patton 2002:433 och Larsson 2005:19). Detta innebär att det 

har förväntats av mig att: vara vaksam, använda mitt intellekt och tillämpa metoder som är 

lämpliga för aktuellt studie- och forskningsområde (Patton 2002). Det har också förväntats av 

mig som forskare att vara tydlig med presentationen och analyserandet av 

forskningsresultatet, samt i diskuterandet av resultatet i relation till tidigare forskning. Här har 

det handlat om att jag som forskare förankrat mina tolkningar och analyser i den framtagna 

empirin (jfr. Patton 2002:433). Konsistenskriteriet är ett annat viktigt kvalitetskriterium, som 

handlar om att hög kvalitet fås i en forskningskontext då så få (eller inga) motsägelser som 

möjligt uppkommer mellan den egna analysen/tolkningarna, och den erhållna datan, menar 

Larsson (2005:31). Eftersom min studie är av beskrivande karaktär, där jag undersökt och 

presenterat matematiklärares beskrivningar av hur de arbetar formativt i undervisningen, har 

jag strävat efter att uppfylla konsistenskriteriet genom att tolka och analysera specifikt utvalda 

delar av intervjumaterialet som varit relevanta för att senare kunna dra slutsatser i koppling 

till mitt forskningssyfte. Dessa delar av intervjumaterialet har jag i enlighet med det 

hermeneutiska perspektivet kunnat koppla samman med varandra i syfte att bygga upp en 

helhetsförståelse av mitt forskningsresultat. Och på vilket sätt jag samlat in detta 

intervjumaterial, presenterar jag i det följande. 

 

6.2 Intervju som metod 

Jag har använt mig utav ”ansikte-mot-ansikte”–intervju som metod för att samla in mina data, 

och detta motiverar jag längre fram i texten. Denna intervjuvariant går ut på att forskare och 

respondent sitter i samma rum där respondenten besvarar forskarens frågor, och en omedelbar 

kontakt uppstår mellan dem (t.ex. Denscombe 2009:28; Patton 2002). 

Fördelarna med denna metod är att forskaren får möjligheten att skapa en nära (men inte 

alltför nära och personlig!) kontakt med respondenten, på ett sätt som inte går i exempelvis 
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telefonintervjuer eller skriftbaserade intervjuer via internet (Denscombe 2009:29). Den 

primära orsaken till att använda ansikte-mot-ansikte–intervju, är producerandet av detaljerat 

och grundligt svarsinnehåll. Här får forskaren därmed en möjlighet att på djupet sätta sig in i 

och förstå respondentens reflektioner och tankar kring ett fenomen. Enligt Kvale och 

Brinkman (2014) går inte intervjumetoden ut på att endast fokusera på själva 

intervjuförfarandet ”i detta nu”, dvs. de svar som respondenten ger forskaren. Utan här ges 

forskaren möjligheten att undersöka den kontext som är relevant för att förstå respondentens 

svar kring aktuella temat, samt förstå hur denna kontext har uppstått i varje specifikt fall. 

Det finns ett par baksidor med personlig ansikte-mot-ansikte-intervjumetod. En är 

intervjuareffekten, som innebär att beroende på deras syn på intervjuaren eller forskaren, ger 

respondenter olika svar i intervjuer (Denscombe 2009:244-245). Saker som skulle kunna 

påverka deras svar är intervjuarens kön, ålder och etniska ursprung. Oavsett vilken 

intervjuvariant som forskaren använder, finns ständigt risken att respondenten inte beskriver 

en helt verklighetsförankrad bild, vare sig det sker medvetet eller omedvetet (Denscombe 

2009). Det är alltså en fråga om validitet i intervjudata. Av bland annat den anledningen har 

jag valt att formulera min studiefråga ”Hur beskriver matematiklärare att de arbetar med 

bedömning…” snarare än ”Hur arbetar matematiklärare med bedömning…”. Patton (2002) 

betonar återigen sanningskriteriet i en forskningskontext, att forskaren alltid ska vara ärlig i 

allt som görs, t.ex. redovisandet av data etc. Av likaså den anledningen har jag valt den första 

frågeformuleringen. Det finns en stor skillnad mellan dessa två frågor ovan, anser jag: 

eftersom vi som sagt aldrig kan ta reda på om allt som sägs i en intervju speglar den fulla 

sanningen eller inte, blir det omöjligt – åtminstone utifrån denna forskningsmetod – att ta reda 

hur lärare i själva verket arbetar i praktiken med bedömning. Om jag hade velat ta reda på hur 

matematiklärare faktiskt arbetar med BFL, hade kanske en observationsstudie i kombination 

med intervju varit det lämpligaste. Dock är baksidan av observationsmetoden att den tar 

avsevärt längre tid (i jämförelse med intervju) och att behöva välja ut flera situationer (i men 

kanske även utanför klassrummet) i vilka lärare arbetar med bedömning på olika sätt. Men 

med tanke på den begränsade tid jag haft för detta arbete, valde jag intervjumetoden som är 

välfungerande och effektiv metod i forskningssammanhang (t.ex. Patton 2002). 

Hur kan jag som forskare urskilja när respondenten talar sanning? Eller omformulerat: hur 

kan jag som forskare t.ex. veta om det som matematiklärarna säger i intervjuerna i själva 

verket är hur de själva arbetar, och inte hur matematiklärare generellt arbetar? Denscombe 

(2009:266-267) frambär några praktiska tillvägagångssätt som kan hjälpa forskaren att ”ana 
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oråd” i den intervjuades svar (jfr. Patton 2002): att kontrollera svaren med andra tidigare 

källor inom samma forskningsfält, med s.k. triangulering som går ut på att se ifall andra 

tidigare gjorda observationer och skriftliga källor kan stödja det erhållna intervjuinnehållet 

(Denscombe 2009:266). Det kan också vara betydelsefullt för forskaren att uppmärksamma 

hur (och om) olika teman eller liknande innehåll synliggörs i flera av intervjuerna: om ett visst 

innehåll återkommer hos övervägande delen av respondenternas svar, menar Denscombe att 

det skulle kunna tyda på att det specifika innehållet eller den specifika frågan delas av flera 

individer, vilket gör att tillförlitligheten hos respondenternas svar blir högre (2009:267). Detta 

kan nog stämma i många situationer, beroende dock på vilken kontext det handlar om. Det 

behöver i min mening inte nödvändigtvis vara så, att liknande svar tyder på hög tillförlitlighet; 

det skulle snarare kunna vara så att matematiklärarnas lika svar tyder på ett genre-beroende, 

dvs. att intervjuade lärare kan ge svar som beskriver allmänna arbetssätt som matematiklärare 

kan använda sig av, snarare än just deras egna. Jag har strävat efter reliabilitet i min forskning, 

och framför allt i denna intervju-kontext, genom att ha undersökt hur pass utförliga lärarnas 

beskrivningar har varit, snarare än hur pass lika de varit. Ibland har de intervjuade lärarnas 

svar varit snarlika, vilket i och för sig inte är underligt, t.ex. vad gäller lärarnas 

kommunikativa arbetssätt där samtalet mellan de och elever utgjort en förutsättning för att 

överhuvudtaget kunna arbeta formativt i en undervisnings- och bedömningskontext. 

Denscombe menar som sagt att likheter i respondenters svar tyder på hög tillförlitlighet, men i 

denna kontext är det i min mening snarare hur pass utförliga beskrivningarna har varit, som 

bidragit än mer till en högre tillförlitlighet i intervjumaterialet. Detta motiverar jag med att, ju 

utförligare beskrivningarna av arbetssätten har varit, desto högre är sannolikheten att de 

återspeglade lärarens egna arbetssätt, och inte allmänna arbetssätt. Min strävan efter 

reliabilitet har således inneburit att jag noggrant utvalt lärarbeskrivningar som varit utformade 

på utförliga sätt där exempelvis konkreta exempel tagits upp, vilket har bestyrkt att det är just 

deras egna arbetssätt de beskrivit. 

Både för- och nackdelar med personlig ansikte-mot-ansikte–intervju har i detta avsnitt 

framburits och diskuterats, framför allt med avseende på reliabilitet i det framtaga 

intervjumaterialet. I det följande redogör jag för vilken intervjuvariant jag använt av i min 

undersökning, samt hur jag genomfört min undersökning. 
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6.2.1 Semistrukturerad intervju 

Det finns tre varianter av ansikte-mot-ansikte–intervjuer: strukturerade, ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. Den stora skillnaden mellan dem är att den strukturerade 

varianten har en tydlig struktur i vilken forskaren i förväg förberett frågor som samtliga 

respondenter förväntas besvara, till skillnad från den två andra varianterna. I den 

ostrukturerade intervjun ges respondenten i princip helt fria händer att prata om det aktuella 

temat, och inga specifika frågor ställs av forskaren utan denne presenterar innehållet och 

respondenten får börja tala fritt.  

Jag har i min forskning använt mig av den semistrukturerade varianten, som egentligen är en 

kombination av de två andra intervjuvarianterna. Här skapar forskaren ett dokument med 

teman och/eller frågeställningar/punkter som respondenten får förhålla sig till som han/hon 

vill: det finns ingen strikt struktur i vilken frågorna t.ex. måste besvaras i en viss ordning, utan 

respondenten har fria händer att exempelvis hoppa från en punkt till en annan (Denscombe 

2009:233-235; Patton 2002:342-347). 

 

6.3 Genomförande 

Att ställa sig frågan ”Vad är syftet med intervjuförloppet?” är i min mening viktigt, då svaret 

på den frågan är avgörande för vilken typ av intervjuvariant – om man nu som forskare väljer 

intervju som vetenskaplig metod – som ska väljas. I relation till mitt intresseområde kring 

BFL i matematik, har intervjuerna syftat till att få fram så mycket som möjligt om på vilka 

sätt matematiklärare på gymnasiet beskriver att de arbetar med BFL. Därför, i anslutning till 

de saker som både Patton (2002) och Denscombe (2009) tar upp om intervjumetoden, ansåg 

jag den semistrukturerade vara den mest fördelaktiga varianten i mitt arbete. Till intervjuerna 

skapade jag en intervjuguide (se bilaga 1) med utgångspunkt ifrån min forskningsfråga. 

Denna intervjuguide bestod av en övergripande fråga, samt fem punkter med de fem 

nyckelstrategierna, som kunde kopplas till den övergripande frågeställningen. Enligt Kvale 

och Brinkman (2014) är det viktigt att forskaren inför utformandet av en intervjuguide 

reflekterar över och tydliggör varför studien utförs, vilka kunskaper och teorier som existerar 

inom aktuellt ämnesområde samt vilken relevans dessa teorier och kunskaper kan ha för 

forskarens studie. Om jag kopplar till min egen forskningsprocess och ämnesområde, finns 

det relativt lite forskning om BFL i matematik på gymnasiet. På så sätt blir det tydligt vilka 

teorier och kunskaper som finns inom området, och vilka jag kunnat använda mig utav i min 
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egen studie. Således blev det också tydligt vad min studie om lärares arbete med BFL i 

matematik kunde tillföra forskningen. 

En personlig intervju, som är en form av ansikte-mot-ansikte–intervju använde jag i mitt 

arbete. Jag använde mig för övrigt av min telefon för inspelning av intervjuerna, vilket 

fungerade väl. I en personlig intervju omfattas forskaren och en respondent av 

intervjuförloppet – detta till skillnad från gruppintervjuer, där flera personer intervjuas på 

samma gång (t.ex. Denscombe 2009:236). I mitt fall intervjuade jag en lärare åt gången, och 

detta motiverade jag med att jag då kunde fokusera fullständigt på just den lärarens respons 

(ibid., 235) utan att ha behövt bli distraherad av flera röster samtidigt. 

Jag ville återigen få ut så mycket information som möjligt av samtliga lärare, vilket jag ansåg 

bli en möjlighet då jag satte fokus på en lärares tankar och reflektioner i taget. Att avsätta 

exempelvis 30-45 minuter på en respondent ger i min mening betydligt mer information än att 

avsätta lika lång tid totalt på fyra respondenter. Jag skulle i och för sig kunna ha en 

gruppintervju med fyra respondenter och ge dem ca 15-20 minuter vardera. En problematik 

med detta vore dock att hela intervjun skulle totalt bli 75-100 minuter, vilket skulle bli alltför 

påfrestande både för mig som intervjuare och för respondenterna. Kvaliteten skulle, i min 

mening och i koppling till t.ex. Larsson (2009) inte ha blivit så hög som jag hade velat i mitt 

arbete. 

 

6.4 Urval 

Angående hur mitt urval gått till, skickade jag mail till flera olika gymnasieskolor i en 

mellanstor stad i mellersta Sverige i syfte att skapa en första kontakt (se bilaga 2). Jag 

formulerade tre kriterier som måste uppfyllas innan jag gick vidare för en intervju med 

matematiklärarna: att de var utbildade matematiklärare, att de för närvarande arbetade på 

gymnasiet, samt att de arbetade med BFL. 

Alla skolor besvarade dock inte mailet. De som besvarade mailet bad jag att kort besvara en 

liten enkät (se bilaga 3) i syfte att jag i förväg skulle kunna se huruvida dessa lärare 

överhuvudtaget arbetar med bedömning för lärande i matematiken. De som inte upplevde sig 

ha ett formativt arbetssätt i sin bedömningspraktik kunde jag direkt lämpligt utesluta, då min 

studie syftade till att undersöka hur matematiklärare beskriver sig arbeta med BFL, medan de 

som beskrev ett formativt förhållningssätt valde jag att gå vidare med för intervju. Antalet 
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respondenter blev totalt fyra, och dessa lärare var behöriga att arbeta med kurser alltifrån 

matematik 1 till matematik 5. Lärarna var alla utbildade matematiklärare, med varierande 

yrkeserfarenhet. Två av dem var relativt nya i yrket, medan de två andra hade jobbat en längre 

tid som matematiklärare.  

 

6.5 Forskningsetik 

Jag har i min forskning förhållit mig till framför allt fyra etiska principer. De är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Jag förhöll mig till informationskravet i min undersökning genom att 

informera lärarna vad studien handlade om, och avslöjade i korthet temat för själva intervjun, 

att den handlade om att undersöka hur matematiklärare arbetar med bedömning för att den ska 

verka i lärandets tjänst med utgångspunkt i de fem nyckelstrategierna. Jag betonade för 

lärarna innan intervjuerna att deras deltagande var helt frivilligt, och de kunde närsomhelst 

hoppa av processen. Dock betonade jag också att deras deltagande och svar skulle vara av 

högt värde för min studie, för att motivera dem att fullfölja processen hela vägen. Därmed 

uppfylldes också samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet har jag förhållit mig till genom att 

inte låta någon ta del av de insamlade data från intervjuerna. Genom att tala om för deltagarna 

att intervjudatan ska tjäna som underlag i min studie om bedömning för lärande i matematik, 

uppfylldes likaså nyttjandekravet. 

Alla etiska principer har i min studie varit lika viktiga att förhålla mig till, och jag har därmed 

inte upplevt något behov av att prioritera något av dem. Detta eftersom att dels 

respondenterna varit vuxna individer, dels att intervjutemat varit ett ”okänsligt” ämne i den 

meningen att det inte funnits någon risk att deltagarna skulle ha upplevt sig utsatta eller 

obekväma pga. intervjutemat. 

Hade min studie däremot berört exempelvis elever på gymnasieskolan, hade jag troligtvis 

behövt prioritera samtyckes- och konfidentialitetskravet. Dessa dels för att exempelvis ha 

undvikit att elever skulle känna ett tryck från lärare och/elever kamrater att delta i min studie, 

utan delta med fri vilja (samtyckeskravet), dels för att betona elevernas anonymitet i min 

studie, då detta kanske är en känsligare situation för yngre individer i jämförelse med vuxna 

lärare (konfidentialitetskravet). 
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6.7 Analysmetod 

I mitt teoriavsnitt presenterade jag den hermeneutiska ansatsen som jag har förhållit mig till 

under arbetsprocessen med min studie. Hermeneutiken är den övergripande teorin som jag 

kunnat använda mig av i processen, där koncepten kring helhet och delar, förförståelse och 

förståelse har varit genomsyrande.  

Helheten tänker jag mig har utgjorts av själva övergripande förståelsen för hur 

matematiklärare beskriver att de arbetar med BFL överlag. Delarna består av flera aspekter 

såsom: hur lärarna beskriver att de använder de fem nyckelstrategierna i sin undervisning 

(intervjudatan), mina egna erfarenheter av BFL i matematik (förförståelse), samt existerande 

forskning om BFL i matematik men även i allmänhet. Förförståelsen får dock inte ta alltför 

stor plats i förfarandet. Westlund (2015) menar att om förförståelsen – i mitt fall mina egna 

erfarenheter av BLF i matematik – tar alltför stor del i analysen, finns risken att den styr 

tolkningsprocessen och det empiriska materialet riskerar att tonas ned. Dock har denna risk 

kunnat undvikas genom att jag strikt har förhållit mig till och utgått ifrån de fem 

nyckelstrategierna för BFL i. intervjun. Även om min förförståelse har varit relevant i 

processen, har jag kunnat bibehåll en distans till den, då jag lagt mer vikt på lärarnas respons 

och beskrivning av BFL-arbetet, då detta var syftet med studien. 

Dessa delar använder jag och integrerar i varandra för att besvara min frågeställning om hur 

matematiklärare beskriver att de arbetar med BFL. Både Birkler (2008) och Brinkkjær & 

Høyen (2015) framhäver vikten av ”samspelet” mellan inte endast helheten och delarna, men 

även delarna i sig. Genom att koppla delarna till varandra, blir det möjligt att också koppla 

delarna till helheten. En del kan inte ensam kopplas till helheten, enligt detta resonemang, 

utan idén är bland annat att delarna tillsammans bygger upp sig till en helhet. Med hjälp av 

delarna som jag beskrivit ovan, har jag kunnat skaffa mig en välgrundad och utvecklad 

förståelse för själva helheten, och delarna har jag skaffat fram på olika sätt: genom intervjuer, 

egna erfarenheter och tidigare forskning i ämnet. Larsson (2005) menar att tolkningen är en 

akt inom hermeneutiken – en akt i vilken delarna av en ”text” kan förenas till en helhet. 

Genom att jag som forskare har tolkat och kombinerat de olika delarna jag haft tillgång till 

med varandra, har jag kunnat besvara min forskningsfråga och därmed uppfyllt syftet med 

studien. 

De fem nyckelstrategierna för BFL har jag använt som verktyg med vilket jag har analyserat 

och kategoriserat intervjudatan. Valet av analysverktyget motiverar jag med att, eftersom 
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kärnan i min studie utgörs av konceptet kring BFL, var det lämpligt att använda just de 

aspekter eller strategier som utgör kärnan för BFL. Jag vill påminna läsaren om de fem 

nyckelstrategierna (se avsnitt 3.4, sid 14 i uppsatsen): 

1. Att tydliggöra mål och bedömningskriterier 

2. Att skapa situationer som gör lärandet synligt 

3. Att ge nyanserad och framåtriktad respons 

4. Att aktivera eleverna som resurser för varandra 

5. Att aktivera eleverna som ägare av den egna lärandeprocessen. 

I nästa avsnitt presenterar jag det resultat jag erhållit från lärarintervjuerna. Jag visar hur jag 

resonerat kring kategoriseringen av intervjumaterialet, samt hur jag analyserat materialet, och 

den forskningsfråga jag undersökt kommer här att besvaras utifrån datamaterialet. Det 

hermeneutiska perspektivet som jag också tagit upp (i kapitel 5) utgör den övergripande 

ansatsen jag använder i min analysmetod, medan de fem nyckelstrategierna används i syfte att 

mer ingående komma åt hur matematiklärare beskriver sitt formativa bedömningsarbete. Den 

hermeneutiska ansatsen går ut på att tolka och förstå diverse saker, i mitt fall hur 

matematiklärare beskriver att de arbetar med BFL. Jag har innan själva intervjuerna kunnat 

skapa mig en förförståelse för bedömning och bedömning för lärande i matematik som ett 

resultat av bland annat den egna undervisningspraktiken i ämnet. Därefter har jag velat skapa 

en mer djupgående förståelse för hur lärare beskriver sin bedömningspraktik, vilket jag 

kunnat göra med djupgående ansikte-mot-ansikte personliga intervjuer, som är en kvalitativ 

metod i en forskningskontext (t.ex. Patton 2002). En viktig aspekt inom det hermeneutiska 

perspektivet är som tidigare nämnt att forskaren inte är ute efter en absolut förståelse av ett 

fenomen (Birkler 2008), utan snarare att undersöka hur t.ex. respondenten i en 

intervjusituation förstår, uppfattar och förhåller sig till ett fenomen, här BFL i 

matematikämnet. Den specifika utgångspunkten i min analys i denna kontext är dock som 

redan nämnt de fem nyckelstrategierna som jag djupgående har presenterat i avsnitt 3.4. 

Inledningsvis ställde jag frågan till lärarna hur de arbetar med bedömning i matematik för att 

den ska verka i lärandets tjänst, dvs. hur de arbetar med BFL. Därefter lät jag respondenterna 

beskriva på vilka sätt (och om) de förhåller sig till de fem nyckelstrategierna i sin 

undervisning. Min forskningsfråga har varit Hur beskriver matematiklärare på gymnasiet att 

de arbetar med bedömning för lärande?  
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När det kom till kategoriseringen av intervjumaterialet, har nyckelstrategierna således 

fungerat som ett ramverk. Genom att exempelvis fråga lärarna hur de arbetar med ”att ge 

nyanserad och framåtriktad respons” (Nyckelstrategi 3), har jag utan större svårigheter kunnat 

utröna på vilka sätt varje lärare beskriver sig arbeta med just denna strategi, och på liknande 

sätt med varje nyckelstrategi. Dock har det förekommit att lärarna beskrivit arbetssätt som 

innefattat två eller fler strategier på en och samma gång. Lärarna har på detta sätt i sina svar 

kunnat kombinera minst två strategier med varandra, även om fokus i deras svar var på en 

specifik strategi. Utifrån den forskning jag redogjort för som presenterar och beskriver de fem 

nyckelstrategierna, har jag skaffat mig en förståelse för hur strategierna kan användas, vad 

som skiljer strategierna åt, och därmed också hur jag kan känna igen ett arbetssätt som är 

kopplat till respektive strategi. Jag har också kunnat identifiera vilken strategi de beskriver, 

genom att urskilja vissa nyckelord i lärarnas intervjusvar. Exempel på nyckelord/-uttryck i 

respektive strategi som jag använt mig av är: ”mål”, ”förmågor”, ”kunskapskrav” för första 

strategin, ”Jag [läraren] ser väldigt tydligt om…”, ”… där får man tydligt syn på…”, ”ständigt 

går jag runt […] för att stämma av…” för andra strategin, ”återkoppling”, ”feedback i grupp”, 

” samtal för att komma vidare”, ”hur jobba vidare” för tredje strategin, ”Låta dom bedöma 

varandra”, ”hur dom arbetar och resonerar tillsammans”, ”ni [elever] ska kommentera 

varandras arbeten” för fjärde strategin och ”Eleven kan själv välja…”, ”eleven äger sitt 

lärande”, ”eleven har egen matris/checklista”, ”det där målet vill jag [eleven] ändra…” för 

femte strategin. 

Utifrån helheten i relevanta transkriptutdrag, har jag alltså med min förförståelse för BFL-

konceptet, samt med nyckelord och relevant forskning, kunnat göra den kategorisering jag 

gjort, och som jag presenterar i det följande. 
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7 Resultat och analys 

Den inledande frågan jag ställde till alla lärare var 

- Hur arbetar du med bedömning för att den ska gynna elevernas lärande i matematiken? 

Syftet med denna fråga var att skapa en ingång till samtalet kring de fem nyckelstrategierna, 

som var fokus i intervjuerna. Här ville jag se övergripande hur de resonerade och reflekterade 

kring bedömning i matematik, med fokus på just den formativa bedömningen. Det finns inget 

behov av att presentera lärarsvaren av denna fråga i resultatet, eftersom som sagt avsikten 

endast var att sätta igång ett övergripande samtal kring bedömning för lärande i matematik. 

Efter detta presenterade jag de fem nyckelstrategierna för dem, och de fick berätta hur de 

förhöll sig till dem, en i taget, i sin undervisning. Upplägget som följer är att jag presenterar 

och kategoriserar lärarnas intervjusvar utifrån de fem nyckelstrategierna för BFL. 

Lärare 1 benämner jag L1, lärare 2 är L2, osv. 

 

7.1 Nyckelstrategierna 

7.1.1 Att tydliggöra mål och bedömningskriterier 

I Lgy 11 (s. 90-91) presenteras att syftet med matematiken är att eleverna ska utveckla de sju 

förmågorna, och jag ska här presentera dem i korthet, då de är återkommande koncept i 

intervjumaterialet: begrepp (att förstå och sätta relevanta begrepp i en matematisk kontext), 

procedurer (t.ex. ekvationslösning), problemlösning (att lösa problem av olika karaktär), 

modellering (att tolka och använda givna eller egen formulerade matematiska modeller som 

speglar realistiska situationer), resonemang (att föra och förhålla sig till olika typer av 

matematiska resonemang), kommunikation (att i tal och skrift kommunicera ett matematiskt 

innehåll) och relevans (att koppla matematikens betydelse och användning inom andra ämnen 

i en viss samhälls- eller yrkeskontext). Det är dessa förmågor som bedöms hos eleverna, och 

bedömningen baseras på flertalet kunskapskrav, alltifrån E- till A-nivå. 

Enligt de intervjuade lärarna genomsyrar kommunikationen och samtalet med eleverna de 

beskrivna arbetssätten i klassrumssituationer. Samtalet sker bland annat i samband med att 

eleverna vill meddela läraren vilka mål de har i matematiken (L1): 
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[…] men sen kommer de på att ”oj, nu börjar jag kunna mycket matte, så det där målet vill 

jag ändra, jag vill faktiskt sikta lite högre.” 

Här handlar det främst om att eleven tydliggör för läraren vilket eller vilka mål denne har med 

kursen. Eleverna beskrivs vidare kunna komma fram till läraren och tala om att de vill ändra 

på ett mål som de satt upp tidigare, på så sätt att de ändrar målet till att sikta högre än vad de 

gjorde från början (L1). På detta sätt tydliggörs elevers mål med matematiken för läraren. 

Av analysen framgår också hur lärare skapar samtal under själva lektionspassen i syfte att 

tydliggöra mål för eleverna, där exempelvis syftet och målet med lektionspasset tydliggörs, 

samt vad eleverna ska ha lärt sig innan de avslutar lektionen (L1). Ett exempel är att läraren 

skriver upp på tavlan vad dagens mål är (L4). Här handlar det om konkreta delmål som 

läraren vill att eleverna, innan de går hem för dagen, ska ha ”stenkoll på” eller ”ha lite koll 

på” (L4), beroende på innehållets relevans. 

Att prata med eleverna om förmågorna är något som beskrivs av lärare som viktigt när 

eleverna t.ex. sitter och arbetar med uppgifter i klassrummet. Ett sätt att göra det på är att 

”kontinuerligt prata med eleverna om förmågorna när man förklarar en uppgift” (L2). På så 

vis strävar lärare efter att tydliggöra bedömningskriterier, de förmågor utifrån vilka elevernas 

kunskaper bedöms. En annan beskrivning av situationer då lärare samtalar med eleverna om 

förmågorna och förklarandet av uppgifter i matematiken: 

[…] och man märker ganska tydligt vem som är ute efter rätt svar hela tiden. Dom är ju inne 

i det tänket då, och då får man försöka ta den diskussionen med dom att jamen är det bara 

svaret som är… kan du en uppgift bara för att du får rätt svar? Jag fick förklara uppgiften för 

dig. […] Förstod du begreppen? Att hela tiden kontinuerligt prata med eleverna om 

förmågorna när man förklarar en uppgift (L2) 

Här tydliggörs ett strikt arbetssätt enligt skolverkets förmågor i syfte att få eleverna att inse 

innebörden av de olika förmågorna. Här går också indirekt att urskilja ett målinriktat 

tänkande, då betoningen är att målet är att lära sig t.ex. olika begrepp, och inte att få ut endast 

rätt svar. 

Analysen visar dock även en variation vad gäller lärares arbetssätt där förmågornas betydelse 

och användning kommer till uttryck: 

[…] Och jag försöker ofta… eh… sätta upp uppgifter som är ganska lika varandra, men den 

där uppgiften prövar den här förmågan på det här… alltså uppgiften är skriven såhär och då 
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får vi ut den här förmågan, men om uppgiften istället skulle vara formulerad på det här sättet, 

då tränar vi på den förmågan (L4). 

Här kan urskiljas att genom att presentera uppgifter som är snarlika, men som ändå behandlar 

olika förmågor pga. uppgifternas formulering och vad uppgiften går ut på, tydliggör lärare 

skillnaden mellan förmågor och därmed bedömningskriterierna utifrån vilka elevernas 

bedöms. Ett annat arbetssätt i klassrummet beskrivs snarlikt: 

[…] Och här gäller det för mitt… att tydliggöra förmågorna som jag var lite grann inne på. 

Att vad är förmågan och vilken nivå är den här förmågan på? Och vad menas då med att det 

är en obekant komplex situation som skulle kunna vara en problemlösning på en mer 

avancerad nivå utifrån kunskapskraven […] Och där handlar det om att förstå varför jag 

bedömde den uppgiften… varför ger den här uppgiften en A-poäng? Och koppla det då till 

kunskapskraven hela tiden. Och kanske under lektionen ger exempel på, ja det här är en 

proceduruppgift på E-nivå för att ja den är enkel och det krävs ingen större tanke… och därför 

är den på E-nivå och sen jämföra med en på C-nivå (L2). 

Här beskrivs å ena sidan ett förtydligande av förmågorna genom exemplifiering på olika 

nivåer. Å andra sidan beskrivs en djupdykning i förmågornas innebörd i relation till 

kunskapskraven, genom att lärare presenterar, förklarar och tolkar de olika begreppen i 

kriterieformuleringarna på de olika nivåerna. Syftet med detta är att skapa en diskussion med 

eleverna, och på så vis få dem att reflektera över innebörderna av förmågorna i relation till 

kunskapskraven (L2). 

Utifrån erhållet intervjumaterial går att urskilja en variation i användning av en 

internethemsida som heter kunskapsmatrisen.se, där matematiklärare utifrån en provbank kan 

skapa egna prov åt eleverna, som kan skriva proven antingen digitalt eller i pappersform. Där 

har eleverna tillgång till sina egna personliga matriser, som fungerar som ”en checklista med 

det centrala innehållet de har arbetat med” (L3). På så vis tydliggörs för eleverna vad de gjort 

och inte gjort, samt vad de lyckats bättre samt sämre på. Lärare beskriver att de i mer eller 

mindre utsträckning låter eleverna rätta sina prov ”utifrån givna bedömningskriterier” (L3), 

och dessa kriterier blir för eleverna förklarade, och på så vis tydliggjorda och någorlunda 

konkretiserade. 

 

7.1.2  Att skapa situationer som gör lärandet synligt 

Att skapa situationer som synliggör ett lärande går enligt lärarna att göra på i princip två sätt: i 

gruppdiskussioner, där lärare lyssnar på elevers diskussioner och resonemang, och blir varse 
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om främst kvalitén på deras kommunikations- och resonemangsförmåga; och i samband med 

examinationer, där lärare å ena sidan ser hur eleverna presterat och på så sätt synliggörs deras 

lärande – här kan det handla om både grupprättningar och rättning av prov individuellt – å 

andra sidan att eleverna i samband med självrättning på t.ex. kunskapsmatrisen.se omgående 

ser sitt eget kunnande i relation till det centrala innehållet och förmågorna. 

Vad gäller provrättningssituationer i grupp, beskriver lärare att eleverna får tillfällen att 

diskutera sina resultat med varandra, uppgift för uppgift (L1): 

Vi kan också ge feedback i grupp. Jag kan identifiera en grupp elever som är ungefär på 

samma nivå där vi kan sitta och samtal om i grupp såhär vad vi behöver göra för att komma 

vidare tillsammans. 

Att synliggöra ett lärande är i min tolkning en förutsättning för återkopplingen, varför detta 

citat ovan i min mening också är kopplat till ett synliggörande av elevernas lärande. Här 

skulle det också gå att tala om eleverna i denna kontext blir resurser för varandra2. Att prata 

om ens egna prestationer i grupp är en känslig företeelse, beskriver lärare det vidare som (L1). 

Av den anledningen är det viktigt enligt lärare att välja lämpliga gruppkonstellationer i vilka 

eleverna känner sig trygga och kan våga prata om sina misstag etc. På så sätt, när eleverna 

sitter i grupp och återkopplar till varandra med hjälp av lärarens vägledning, synliggörs i min 

mening elevernas lärande omgående i situationen. Genom att exempelvis jämföra varandras 

resultat på ett prov, synliggörs å ena sidan för eleven vad denne kan i relation till sina 

kamrater. Detta är en typ av synligt lärande för eleverna. Å andra sidan synliggörs i grupp för 

läraren vad varje elev kan utifrån prestationerna på provet. 

I andra provrättningssituationer där eleverna på egen hand rättar sina prov ”utifrån givna 

bedömningskriterier” (L3), sker det i kunskapsmatrisen.se. På så sätt kan eleverna tydligt se 

vad de klarat av, samt vad de presterat mindre bra på (L2, L3 och L4) och på så vis synliggörs 

deras kunnande. 

Andra möjligheter för lärare att se vad eleverna kan eller inte sker på lektionstid (L1, L2, L3 

och L4). Genom observation och samtal skapas möjlighet för lärare att blir varse om hur väl 

eleverna resonerar och kommunicerar matematiskt: 

                                                           
2 Nyckelstrategi 4, som jag här inte tar upp ingående. 
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Jag ser väldigt tydligt om det är brist i den matematiska kommunikationen t.ex. när man sitter 

och räknar. Jag kan se tydligt hur elever resonerar när jag ställer följdfrågor. Jag kan se hur 

eleverna hanterar matematiska begrepp både i tal och skrift under lektionstid (L1) 

Här beskrivs konkreta klassrumssituationer i vilka lärare genom samtalet med eleverna 

relativt snabbt kan uppmärksamma elevernas kunnande i främst kommunikation och 

resonemang. Detta sker ständigt i en klassrumssituation då elever sitter och arbetar med 

uppgifter. 

Ett annat sätt att i en klassrumssituation synliggöra elevernas lärande, är att spontant ställa 

frågor rakt ut till klassen i syfte att kolla ”så att alla är med” (L4). På så vis synliggörs 

elevernas kunnande, men också icke-kunnande. En annan variant är att 

[…] ibland har jag kört med små whiteboards och de får sätta sig i små bikupor om jag haft 

nån genomgång eller nånting och svara på typ tre frågor, visa upp på whiteboarden, jamen är 

vi med på banan? (L4) 

På detta sätt skapas möjlighet att snabbt och simpelt kontrollera vilka elever som har lärt sig 

aktuellt innehåll. En problematik kring detta är dock att alla elever kanske inte ”hinns med 

under lektionen” (L4) och får på så vis inte den uppmärksamhet och hjälp de behövde på 

lektionen. De elever som inte hinns med underlektionspasset, beskrivs kunna få lite tid att 

efter lektionen prata kort med läraren. Genom detta samtal med ett fåtal elever, kan lärare 

snabbt kan avgöra vilka som upplevde svårigheter med matematikinnehållet, varpå ett beslut 

fattas om att eleverna ska närvara på coachtid (läxhjälp), där de får häften med extrauppgifter 

som de får arbeta igenom i syfte att förbättra sig (L4). 

 

7.1.3 Att ge nyanserad och framåtriktad respons 

Samtalet med eleverna är enligt forskning specifikt viktigt vad gäller återkopplingsprocessen, 

och framför allt på vilket sätt samtalet och kommunikationen tar form. Återkoppling av 

elevers prestationer och resultat i matematik kan ske både muntligt och skriftligt, dock 

beskriver samtliga lärare arbetssätt där den muntliga återkopplingen är i fokus. 

Återkopplingen kan också ske omedelbart, oftast i klassrummet när eleverna sitter och arbetar 

med uppgifter, eller efter examinationer. 

Återkoppling sker oftast i koppling till de matematiska förmågorna, och genom att skapa 

situationer där lärare gör olika bedömningar av elevens kunskaper, kan de tala om för eleven 
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att ”just nu befinner du dig här utifrån den här förmågan och du behöver göra det här för att ta 

dig vidare mot det målet som du har” (L1). En beskrivning som 

Jag behöver coacha den här eleven kring… (L1) 

tyder i min tolkning på en handledning där varje elev som individ inkluderas i samtalet. 

Coachningen kan betraktas som en återkopplingsprocess där eleverna informeras om deras 

aktuella kunskapsläge i relation till ett uppsatt mål i kursen. Tyngd läggs mycket på att 

”hjälpa eleven att öka sina kunskaper utifrån den bedömning och feedback” som ges eleven 

”längs vägen framåt betyget” (L1). Betyget är alltså viktigt, och allt som görs syftar till att 

dels förse eleven med verktyg för att ”öka sina kunskaper” (L1), dels att nå ett egentligen så 

högt betyg som möjligt. 

När det kommer till återkopplingen, beskrivs ett kontinuerligt återkopplande till eleverna efter 

examinationer: 

Den kan vara i form av en kort skrift eller den kan vara kort muntligt. Eller om vi haft en 

större examination så sitter ner en lite längre tid. Vi kan också ge feedback i grupp. Jag kan 

identifiera en grupp elever som är ungefär på samma nivå där vi kan sitta och samtal om i 

grupp såhär vad vi behöver göra för att komma vidare tillsammans (L1) 

Här framgår att lärare inte har ”ensamrätt” på att ge eleverna återkoppling för att gå framåt, 

utan eleverna tillåts att likaså själva hjälpa varandra i mindre grupper. En användning av både 

skriftlig och muntlig feedback beskrivs också vara aktuellt i återkopplingsprocessen. 

Genom att sätta sig med varje elev i taget, ges tillfälle för lärare att på individuell nivå ge 

feedback till dem: 

Efter ett prov, ja då försöker man ha tid och sätta sig med eleven för samtal, ”det här är min 

bild av dig, det här är din examinationsresultat. Och liksom hur ska du jobba vidare” […] Eh, 

och det tycker jag är svårt, och hitta tiden, kanske individuellt (L2) 

Tidsbristen verkar vara en problematik när det kommer till att hinna återkoppla till eleverna 

kring deras examinationsresultat. 

En annan beskrivning av feedback, men även feedforward som handlar om att lärare visar 

elever hur de kan ta sig vidare framåt för att bli bättre, är att lärare kan ge direktiv som 

meddelar eleven om 
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… att träna mer på grunderna, eller att du behöver trä… du behöver mer utmanande uppgifter. 

Absolut det är ett sätt. Men jag funderar… […] mycket tycker jag handlar om… om att 

motivera eleverna till att göra mer (L3) 

Här handlar det om att återkoppla till eleverna vad och på vilken nivå de behöver arbeta 

vidare på för att utvecklas. Vidare beskrivs i detta sammanhang också en återkoppling till 

eleverna under lektionerna, och ser deras lärande under lektionerna hela tiden. Elever som 

känner sig säkra på grunderna (nivå 1 uppgifter) uppmanas att ”att släppa sargen och våga 

utmana sig själva för att också träna på uppgifter av svårare karaktär” (L3). På detta sätt 

tydliggörs och synliggörs automatiskt elevernas lärande för dem själva då de blir medvetna 

om vilken nivå de befinner sig på, samt vilken nivå de så småningom kan uppnå. 

Kunskapsmatrisen.se används av lärare som redan nämnt. Här beskrivs eleverna kunna få en 

mindre diagnos som de får göra innan själva examinationen (L4). Genom resultatet på denna 

diagnos kan inte endast eleverna i tidigt skede se vad de kan bra och mindre bra, men lärare 

kan likaså uppmärksamma elevers brister i syfte att vägleda dem hur de ska ta sig vidare för 

att förbättra sig: 

Då kan dom ju göra den här diagnosen, gå in och rätta dom själva på kunskapsmatrisen, och 

se är det nånting jag har fastnat på, då hänvisar jag alltid till att jamen fastnar du på den och 

den typen av uppgifter, då behöver du gå tillbaks till matteboken och träna lite extra på det 

(L4) 

På så sätt får eleverna omedelbar feedback angående vilken typ av uppgifter samt vilka 

förmågor som de behöver fokusera på och förbättra inför det examinerande provet. Genom att 

arbeta på detta sätt, beskrivs av lärare ett typiskt formativt arbetssätt där eleven förses med 

information om hur denne kan utveckla sina kunskaper och förmågor, redan innan den 

avgörande examination där elevens kunskaper bedöms. 

En problematik med att just ta reda på elevers kunnande redan innan själva examinationen, är 

att säg det prov, som ligger till grund för en bedömning, bidrar med en summativ bedömning 

snarare än en formativ: 

och då är det ju… då kan det vara på ett sätt för sent (skrattar till). För det här vill man ju, det 

här med den formativa återkopplingen vill man ju ska ske innan examinationen, så att dom 

hinner höja sig innan den (L2) 

Här visas en medvetenhet om problematiken kring prov och examinationer i relation till det 

formativa tänkandet. Dock betonas vidare hur att det inte är det centrala innehållet som 
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bedöms, utan själva förmågorna. På så sätt kan en elev som presterat dåligt i en förmåga på 

första provet fortfarande höja sig på andra provet genom att visa upp en förbättring i samma 

förmåga på det andra provet (L2). 

När det kommer till muntlig respektive skriftlig återkoppling, beskriver lärare i huvudsak en 

användning av muntlig återkoppling. Skriftlig återkoppling kan som redan nämnt förekomma 

(L1). En annan beskrivning av hur lärare kan ge skriftlig feedback, är att det sker i samband 

med exempelvis videoinspelningsuppgifter, där syftet är att förse eleverna med information 

om hur de kan förbättra främst kommunikations- och resonemangsförmågan (L4). 

 

7.1.4 Att aktivera eleverna som resurser för varandra 

Skapandet av situationer där eleverna kan fungera som resurser för varandra beskrivs av de av 

lärare på i princip två sätt: i provrättning i grupp, där de får kommentera och jämföra sina 

resultat med varandra och på så vis fungera som hjälp åt varandra; och i seminarier, där 

eleverna beskrivs lösa uppgifter i ett kollektiv – uppgifter som kanske varje enskild elev inte 

skulle klara av på egen hand. 

Det finns för- och nackdelar med att låta eleverna rätta prov i ett kollektiv:  

[…] man kan ju låta dom bedöma varandra i grupp. Men att låta dom vara resurser för 

varandra, så brukar jag till exempel om det är en bråkig klass (skrattar till), så istället för att 

låta som jobba självständigt så låter jag dom jobba i grupp. Och då får dom mer avancerade 

eleverna förklara för… alltså dom som är lite duktigare som kan lite mer, att dom får förklara, 

det tror jag dom lär sig ganska mycket av. Samtidigt som dom som inte kan lika mycket lär 

sig saker från sina kamrater, så jag tror det en win-win-situa… situation. Så det är ju ett sätt 

att skapa resurser för varandra (L2) 

Fördelarna är således två: å ena sidan att de duktigare eleverna får möjlighet att utveckla 

främst sina egna kunskaper, kanske främst kommunikations- och resonemangsförmågor då 

dessa förmågor primärt ”syns” i en matematisk diskussion. Å andra sidan drar de ”svagare” 

eleverna nytta av de duktigares kunskaper, då de får ett mer komplicerat innehåll förklarat för 

sig. 

En nackdel, eller en brist, är den känsligheten som kan uppstå som ett resultat av en 

gruppsituation: 

[…] där kommer perspektivet in lite grand vad hur öppen man vill vara som elev kring sina 

kunskaper. Det är inte alltid givet att jag vill sitt och prata om min kunskapsutveckling i ett 
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sammanhang i en grupp om jag inte känner personerna väl. […] Jag brukar tänka att det är 

frivilligt eller också sätter man ihop lite kompisgrupper där man kan där man ändå sitter och 

snackar om det här i vardagen i så fall (L1) 

Här beskrivs ett hinder som kan uppstå med att låta eleverna sitta och prata om sina resultat i 

grupp, då det blir en känslig situation för dem. Det viktiga här är att i sådant fall dela in dem, 

eller låta de själva dela in sig i grupper, där de är bekväma med varandra överlag. 

En annan aspekt av denna nyckelstrategi är att ge eleverna möjlighet att vara resurser för 

varandra: 

Gällande examinationsformerna, har jag med gott utfall testat seminarium och där blir som 

verkligen resurser för varandra, och det är också det samtalet jag vill åt i klassrummet. Hur 

dom tillsammans resonerar för att lösa ett problem, hur dom tillsammans… (L3) 

På vilket sätt elever i denna situation blir resurser för varandra framgår tydligt i min tolkning, 

då grundläggande tanken med seminariet beskrivs vara att varje elev måhända på egen hand 

inte skulle kunna lösa en viss given uppgift, men att varje elev kan bidra med någonting så att 

en helhetslösning konstrueras, som ett resultat av ett kollektivt samarbete eleverna 

sinsemellan. Här beskrivs om än lite vagt något som möjligtvis skulle kunna beskrivas som 

kamratbedömning, och att det egentligen lite grand sker i samband med seminarierna där 

eleverna ”får pröva varandras resonemang” och på så vis blir resurser för varandra (L3). Det 

är dock lite tveksamt om det räknas som kamratbedömning, men det relevanta är att det i 

själva verket skapas möjlighet för eleverna att lyssna och lära av varandra, och därmed vara 

resurser för varandra. 

Ett annat sätt att låta dem vara resurser för varandra, är att ge dem en uppgift som de ska lösa 

och sedan videofilma själva lösningen (L4). Efter att de spelat in klippet, ska de kommentera 

varandras klipp och ge varandra feedback, tips på hur de kan förbättra sig till nästa gång, för 

de skulle göra en ytterligare film som skulle fungera som själva examinationen: 

[…] då ville jag verkligen trycka på att ”nu ska ni kommentera vad som var bra, vad som var 

mindre bra” och sen så visste dom om att dom kommer göra en film till, ”så då vill jag att ni 

skickar med nåt tips på, vad kan din klasskompis göra för att det ska bli ännu bättre i nästa 

film?” (L4) 

Den första filmens funktion är mer som en diagnos som lärare kan ha säg innan själva provet, 

och med hjälp av kommentarerna som eleverna ger varandra på första filmen, kan de förbättra 

sig till själva examinationstillfället, dvs. andra filmen. Här går det också att tala om 
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återkopplingen som eleverna ger varandra. På så sätt blir eleverna resurser för varandra. 

Lärare ger också återkoppling till eleverna på deras filmer, och detta görs i form av 

kortfattade skriftliga kommentarer (L4). 

 

7.1.5 Att aktivera eleverna som ägare av den egna lärandeprocessen 

Att skapa förutsättningar för eleverna att vara ägare av sitt eget lärande går att göra på olika 

sätt. De intervjuade lärarna har dock snarlika infallsvinklar på detta. Övervägande delen av 

lärarna använder som redan nämnt kunskapsmatrisen.se där eleverna kan skriva och rätta sina 

egna prov utifrån givna bedömningskriterier. En fördel med denna hemsida är att eleverna kan 

gå in och själva välja uppgifter på olika nivåer för att testa sina kunskaper: 

Det som är bra med kunskapsmatrisen är att, där när man är klar med ett område, så kan man 

gå in och få uppgifter på olika nivåer. Och där kan eleven själv välja nivå som den ska räkna 

på. och det ju då ett sätt för eleven att kartlägga, ja okej vilken nivå bör jag öva på eller ... 

jamen jag behöver öva mer på avancerade uppgifter. Och eleven äger då sitt eget lärande, 

jamen jag behöver till exempel öva mer på problemlösning (L2) 

Och där har dom också som en egen… matris, en checklista med det centrala innehållet vi 

har arbetat med, så dom kan synliggöra för sig själva… ”okej dom här momenten kan jag 

och på den här nivån”… och det är då deras personliga matris (L3) 

Genom att själv styra nivån på vilken eleven ska lösa uppgifter, äger eleven sitt eget lärande. 

Genom att bli varse om vilken nivå eleven ligger på, kan denne dessutom själv styra det 

fortsatta arbetet så att det passar den själv. 

Ett annat exempel på när elever äger sitt lärande är genom att sätta och ändra sina egna mål i 

matematiken: 

De kommer att berätta hur långt de vill nå rent betygsmässigt under kursen gång, för en del 

de kommer prata om att jag vill klara kursen, i början, men sen kommer de på att ”oj, nu 

börjar jag kunna mycket matte. Så det där målet vill jag ändra, jag vill faktisk sikta lite högre” 

(L1) 

Genom att sätta ett ”begynnelsemål” som allteftersom förändras till ett högre mål, visar det på 

hos eleverna en medvetenhet om att målsättningen inte är statisk, utan går att ändra helt 

beroende på eleven själv. Här blir läraren i min mening en vägledare som visar hur målet 

sedan kan uppnås 
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Sammanfattning 

Utifrån de insamlade data från intervjuerna har jag som forskare kunnat urskilja hur 

matematiklärare beskriver sig arbeta med BFL på gymnasiet. I vissa av nyckelstrategierna kan 

vi urskilja en större variation i beskrivet arbetssätt, medan i andra skiljde sig inte lärarnas 

beskrivna arbetsformer så mycket från varandra. Bedömning för lärande, eller formativ 

bedömning, handlar inte om att endast använda bedömning vid ett visst tillfälle, t.ex. vid 

examinationer, men att använda sig av klassrumssituationer i vilka matematiklärare får 

möjlighet att samtala, utvärdera, bedöma och vägleda eleverna så att hela 

undervisningsprocessen blir en utvecklande process för elevernas lärande. Dessa aspekter har 

jag som forskare kunnat urskilja i lärarnas beskrivningar av sina bedömnings- och 

undervisningspraktiker. 

När det kommer till den första nyckelstrategin, som handlar om att tydliggöra mål och 

bedömningskriterier, har lärarna presenterat i princip två typer av tydliggörande av mål: å ena 

sidan lärarens tydliggörande av mål och bedömningskriterier, å andra sidan elevers 

förtydligande av sina mål för läraren i kursen. Genom att exempelvis låta elever rätta sina 

egna prov, med förutsättning att de förses med bedömningsanvisningar, kan eleverna tydligt 

se på vilket sätt en bedömning sker av en uppgift, samt vilka förmågor som testas på vilken 

nivå. På detta sätt tydliggörs för eleverna hur lärare arbetar med bedömning i matematik 

utifrån aktuella kunskapskrav och förmågor. 

Den andra nyckelstrategin, som går ut på att synliggöra elevers lärande, beskriver sig lärarna 

kunna förhålla sig till på i princip två sätt: i gruppdiskussioner och i samband med 

examinationer. I gruppdiskussioner handlar det främst om att läraren lyssnar på hur elever 

kommunicerar och resonerar matematiskt när de löser uppgifter, och läraren blir då varse om 

främst kvalitén på deras kommunikations- och resonemangsförmågor. Gällande 

examinationstillfällen, kan läraren å ena sidan urskilja elevers resultat och prestationer, och på 

så sätt synliggörs deras lärande för läraren – här kan det handla om både provrättningar i ett 

kollektiv, samt individuell rättning av prov, och å andra sidan att elever i samband med 

självrättning på hemsidan kunskapsmatrisen.se omedelbart blir medvetna om sitt eget 

kunnande och lärande i relation till det centrala innehållet och de matematiska förmågorna. 

Den tredje nyckelstrategin, som handlar om att återkoppla till eleverna om deras prestationer, 

kan tillämpas på olika sätt utifrån lärarnas beskrivningar. Det fundamentala här är dock 

samtalet i vilket lärare och elever deltar, och där information om elevers prestationer avslöjas 
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för eleverna. Återkoppling av elevers prestationer och resultat i matematik kan ske i både 

muntlig och skriftlig form, dock beskriver samtliga lärare i huvudsak en muntlig återkoppling 

till eleverna. Återkopplingen beskrivs också kunna ske omedelbart, oftast i klassrummet när 

eleverna sitter och arbetar med uppgifter, eller efter examinationstillfällen. Då kan 

återkoppling ske elever sinsemellan, att de återkopplar och kommenterar varandras 

provresultat, eller huvudsakligen att lärare i någon form kommenterar deras prestationer. 

Syftet med återkopplingen, enligt lärarna, är att vägleda eleverna på vilket sätt de kan ta sig 

vidare mot ett uppsatt mål i matematiken. Även om återkopplingen sker i koppling till de 

matematiska förmågorna, beskriver lärarna att de kan informerar eleverna vilka uppgifter, och 

på vilken nivå, de kan arbeta vidare med för att uppnå målet. 

När det kommer till den fjärde nyckelstrategin, handlar det alltså om att skapa situationer där 

eleverna blir resurser för varandra. Här beskrivs situationer där eleverna kan fungera som 

resurser för varandra i huvudsak på två sätt: rättning av prov i ett kollektiv, där de får 

kommentera och jämföra sina resultat med varandra och på så vis fungera som hjälp åt 

varandra; och gruppseminarier, där eleverna beskrivs lösa diverse uppgifter tillsammans i ett 

kollektiv – uppgifter som varje enskild elev kanske inte skulle klara av att ta sig an på egen 

hand. På detta sätt använder de varandra i syfte att hjälpa varandra i kollektivet att komma 

fram till en lösning av ett givet matematiskt problem. 

Den femte nyckelstrategin, som handlar om att lärare skapar möjligheter för eleverna att äga 

sitt eget lärande, går att använda på olika sätt i undervisningen. Lärarna beskriver dock 

snarliga aspekter kring detta. Eftersom övervägande delen av lärarna använder hemsidan 

kunskapsmatrisen.se, där eleverna kan skriva och rätta sina egna prov utifrån givna 

bedömningskriterier, kan lärarna också skapa möjlighet för eleverna att gå in där och själva 

välja uppgifter på olika nivåer för att testa sina kunskaper. På detta sätt beskrivs eleverna 

kontroller och äga sin egen lärandeprocess i matematiken. 

Jag har nu presenterat mitt resultat av intervjuerna, där fokus har varit att undersöka 

matematiklärares arbets- och förhållningssätt kring de fem nyckelstrategierna. I det följande 

diskuterar jag det erhållna resultatet utifrån främst tidigare forskning om BFL. 

 

 

 



56 
 

8 Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar jag det erhållna resultatet av lärarintervjuerna. Jag diskuterar också 

vilka didaktiska konsekvenser som kan uppstå av denna studie, dvs. vilken relevans denna 

studie kan ha för matematiklärare på gymnasiet. I min diskussion använder jag mig av det 

som i hermeneutiken betraktas som ”delarna”, i syfte att förstå, tolka och diskutera 

”helheten”, dvs. mitt forskningssyfte som är hur matematiklärare beskriver att de arbetar med 

BFL på gymnasiet. Delarna ska i denna studie betraktas som min egen förförståelse av BFL, 

tidigare forskning om BFL och själva intervjumaterialet. Utifrån intervjumaterialet har jag 

kunnat skapa en förståelse för hur matematiklärare beskriver sig arbeta formativt i bedömning 

och undervisning, med utgångspunkt i de fem nyckelstrategierna. Denna förståelse har jag 

kunnat sätta i relation till tidigare forskning och på så vis kunnat tolka och diskutera det 

erhållna resultatet. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

Av analysen framgår beskrivningar av olika formativa arbetsformer i samtliga lärares 

bedömningspraktiker. Dock har den nyckelstrategi som handlar om att ge nyanserad och 

framåtriktad respons/återkoppling (nyckelstrategi 3) varit den strategi som genomsyrat 

matematiklärarnas beskrivna arbete med BFL. Genom att beskriva ett mångsidigt arbete vad 

gäller kommunikationen med eleverna kring deras uppvisade kunskaper, har 

matematiklärarna bekräftat återkopplingsstrategins fundamentala betydelse i arbetet med 

BFL, och enligt t.ex. Lundahl (2011) och Sadler (1989) är denna strategi den viktigaste. 

Den muntliga kommunikationen som lärarna använder i undervisning och bedömning är 

rådande i alla fyra fall. Ingen av de fyra lärarna har beskrivit att de använder skriftliga 

kommenterar i huvudsak när de återkopplar till eleverna. Detta skiljer sig ifrån den forskning 

som Lundahl (2011) tar upp, som säger att den muntliga återkopplingen löper större risk att 

uppfattas av eleverna som alltför personlig och därmed negativ i jämförelse med den skriftliga 

återkopplingen. Dock handlar detta i min tolkning om hur väl den återkoppling som läraren 

kommunicerar till eleverna är utformad. Det skulle likväl kunna förhålla sig så att en skriftlig 

återkoppling är alltför stel och icke-informativ (jfr. Kluger & DeNisi 1996), vilket inte skulle 

gynna eleverna alls, eller att den uppfattas av eleverna som förvirrande (Green 2014). 
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Dock beskrivs korta skriftliga kommentarer förekomma å ena sidan i samband med 

återkoppling av examinationsresultat, å andra sidan i samband med elevers redovisningar av 

videoinspelningar. Hur dessa skriftliga återkopplingar utformades framgår inte av 

intervjumaterialet. Men att kommentarerna är korta behöver i min tolkning inte nödvändigtvis 

innebära att de är tunna med information. Kort skriftlig feedback kan vara koncis och 

innehållsrik, om den utformas på ett effektivt sätt. Kluger & DeNisi (1996) visar att en alltför 

specifik, men likaså en alltför ospecifik återkoppling kan ge negativa effekter på 

återkopplingen. 

När det kommer till elevers redovisningar av videoinspelningar, skapas inte endast tillfälle för 

lärare att ge feedback till dem, utan även att eleverna sinsemellan kan kommentera varandras 

filmklipp. På så vis blir de resurser för varandra genom att ge varandra feedback kring vad 

som var bra samt behöver förbättras, och sammankopplingen mellan den tredje och fjärde 

nyckelstrategin blir en möjlighet. 

När det kommer till lärarnas beskrivningar av klassrumssituationer där elever diskuterar och 

resonerar kring matematiska uppgifter, går även här att upptäcka hur flera nyckelstrategier 

oundvikligen sammanvävs ihop (se tabellen nedan, återfinns även på sid. 15). Genom att 

lärarna tydliggör mål och bedömningskriterier för eleverna (Vart är eleven på väg?), vilket 

enligt lärarnas beskrivningar exempelvis kan ske i början av en lektion då de tydligt 

presenterar lektionsmål, kan de sedan via klassrumsobservationer upptäcka var eleven 

befinner sig just nu. På så sätt skapas tillfälle att synliggöra elevernas kunnande, både för 

lärarna själva men också för eleverna. I samband med detta, skapas också tillfälle för läraren 

att ge eleverna omedelbar feedback vad gäller kommunikationen och förandet av matematiska 

resonemang i aktuell diskussion kring en uppgift. Detta i linje med forskning av Brosvic m.fl. 

(2006) som visar att den grupp av elever som fick omedelbar återkoppling, höjde sina 

prestationer i matematik avsevärt i jämförelse med den grupp av elever som exempelvis fick 

fördröjd återkoppling. Genom att återkoppla till elever på detta sätt som beskrivs i 

lärarintervjuerna, skapas också förutsättningar för dem att förbättra framför allt sina förmågor 

i att föra matematiska resonemang och att kommunicera matematik, i både skrift och tal (jfr. 

Balan 2012). 
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 Vart är eleven på väg Var är eleven nu Hur nå eleven målen 

Läraren Tydliggöra mål och 

kunskaps-

/bedömningskvaliteter (1) 

Skapa tecken på lärande 

(2) 

Framåtsyftande 

feedback/respons (3) 

Klasskamraterna Förstå och dela 

lärandemål och kriterier 

för framsteg (1) 

Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra 

(4) 

Eleven Förstå och dela 

lärandemål och kriterier 

för framsteg (1) 

Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande/stärka 

eleverna förmåga till självbedömning (5) 

Fem strategier för bedömning för lärande. En kombination av Lundahl (2011) och William (2013). 

 

Den omedelbara och fortlöpande återkopplingen som samtliga lärare i mer eller mindre 

utsträckning beskriver att de arbetar med i klassrummet, har enligt Hattie och Timperley 

(2007), Wiliam (2007, 2013) och Brosvic m.fl. (2006) visat sig ha störst verkan på elevernas 

lärandeprogression i jämförelse med den fördröjda återkopplingen eller ingen återkoppling 

alls. Via den omedelbara återkopplingen, menar forskarna, får eleverna snabb information om 

exempelvis vad de gjort bra och mindre bra i en uppgift, så att de kan förbättra sig. Av 

analysen framgår således att samtliga lärare i mer eller mindre utsträckning beskriver att de 

använder någon form av kommunikation där eleverna får det förklarat för sig var någonstans i 

uppgiften det blev fel. Lärarnas beskrivna arbetssätt med återkoppling går också i linje med 

den forskning som Nyquist (2003, refererad i Jönsson 2011) tar upp. Enligt Nyquist finns två 

återkopplingsstrategier, där den ena är att läraren kan ge eleverna ytterligare uppgifter och 

aktiviteter för att de ska förbättra sina kunskaper och komma närmare sitt uppsatta mål. Den 

andra återkopplingsstrategin enligt Nyquist är att lärare förklarar för eleverna varför och var 

exempelvis en matematisk lösning är fel. På så vis konkretiseras i min tolkning 

återkopplingsprocessen, i den meningen att lärares information och direktiv till eleverna blir 

exemplifierade vilket gör att eleverna lättare kan ta sig framåt och utvecklas. En annan variant 

av återkoppling i denna kontext vore att låta eleverna själva upptäcka sina fel, då lärare endast 

markerar att det finns ett fel någonstans i lösningen. På detta sätt skapas också förutsättningar 

för eleverna aktiveras till att finna det exakta felet, och här går det alltså att tala om att 

eleverna aktiveras till att äga sitt lärande. På så vis sammanvävs den tredje och den femte 

nyckelstrategin ihop. 
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Samtliga lärare beskriver en användning av en framåtriktad feedback, eller feedforward, i sitt 

arbete genom att undersöka var eleven befinner sig i nuläget samt hur eleven kan ta sig vidare 

mot ett uppsatt mål. Återkopplingen kopplas samman med strategin om att tydliggöra mål och 

bedömningsstrategier. Genom att som redan nämnt i den regelbundna återkopplingen låta 

eleverna bli medvetna om vilka målen och bedömnings/kunskapskriterierna är i ämnet, 

sammanvävs de två nyckelstrategierna med varandra (t.ex. Lundahl 2011). Dessa mål ser 

olika ut beroende på elevens kunskaper och förutsättningar. Genomgången av analysen visar 

att elever å ena sidan meddelat lärare att de vill sikta mot ett högre mål än vad de tidigare 

gjort, å andra sidan att svagare elever beskrivs ha fått en känsla av att klara av svårare 

uppgifter som de inte klarat förut. Detta exemplifierar att målen som eleverna sätter upp i 

matematiken kan förändras under resans gång, som ett resultat av deras medvetenhet om sin 

egen lärandeutveckling, men kanske också en medvetenhet om de matematiska förmågorna 

som lärare presenterar för dem. Om det sker en för eleverna synlig lärandeprogression, tycks 

de vilja sträva efter mer och mot högre nivåer. På detta sätt inkluderas eleverna mer i 

undervisningsprocessen. När elever får undervisningsmålen och kriterierna förtydligade för 

sig, innebär det att eleverna inkluderas i undervisningen och blir mer medvetna om sin egen 

lärandeprocess, menar Balan och Jönsson (2014). Att tydliggöra mål och kriterier är en 

förutsättning för ett gott och lyckat arbete med bedömning för lärande, menar forskarna. 

Björklund Boistrup (2010) har också visat att elever som i större utsträckning bjuds in av 

lärare och tillåts påverka sin lärandesituation, ökar chanserna till en lärandeutveckling då 

eleverna också uppvisar ett större engagemang i processen. Det finns alltså en koppling 

mellan återkoppling och självreglering hos eleverna, dvs. olika typer av återkoppling 

möjliggör olika typer av självägt lärande. 

Genom att lärarna beskriver att de betonar vikten av en transparent bedömningsprocess, där 

på vilket sätt bedömningen går till tydliggörs för elever, tyder på en medvetenhet hos lärarna 

om att eleverna bör inkluderas i samt informeras om själva processen, för att de bland annat 

inte ska bli överraskade då de får sitt slutbetyg i slutet av en kurs. Genom att underrätta elever 

om bedömningsprocessen, kan de bli mer medvetna om sina egna prestationer och på vilka 

grunder en viss bedömning har gjorts. Detta i spår med vad bland andra Glazer (2014) säger 

om bedömningens transparens, att den ska vara uppenbar för eleverna genom att läraren 

tydligt presenterar de grunder på vilka en bedömning och betygsättning sker. Detta kräver i 

min tolkning ett regelbundet förklarande för eleverna hur denne tänker och resonerar kring 
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bedömningen av elevernas kunskaper, och att läraren är tydlig med att visa dem vad de 

behöver arbeta vidare med för att de ska utvecklas i sitt lärande. 

När det kommer till att skapa situationer som gör lärandet synligt, beskriver samtliga lärare att 

de använder varierade bedömningsformer: alltifrån skriftliga prov, till muntliga seminarier 

och videoinspelningar. På så sätt skapas förutsättning för eleverna att på ett nyanserat sätt visa 

upp de förmågor de utvecklat under kursens gång – alltifrån den kommunikativa förmågan till 

resonemangs- och problemlösningsförmågan, och de övriga förmågorna. När det kommer till 

att skapa situationer som gör lärandet synligt, går det enligt Hattie (2012) ut på att dels 

synliggöra för lärare vad elever har lärt sig i ämnet, dels att synliggöra för elever på vilka sätt 

de kan utveckla sig i ett ämne. Lundahl (2011) betonar vikten av variationsrika examinations- 

och bedömningsformer, för att eleverna överhuvudtaget ska ges möjligheten att på olika sätt 

kunna uppvisa sina kunskaper. I Lgr 11 går även att läsa om relevansen av att lärare ”allsidigt 

utvärdera[r] varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa[r] detta för 

eleven…” (s. 18). Varierade bedömningar ger i min tolkning läraren en mer stabil grund att 

stå på då läraren sedan sätter ett slutbetyg. Genom att på ett varierat sätt samla in och 

upptäcka elevers resultat och prestationer, kan läraren i slutet av kursen således fatta ett 

betygsbeslut på ett så rättvist sätt som möjligt, då information om elevers lärande samlats in 

på ett sätt som möjliggör att läraren kan upptäcka elevernas alla förmågor på ett mångsidigt 

sätt. 

När det kommer till strategin där eleverna aktiveras som resurser för varandra, beskriver 

samtliga lärare på olika sätt arbetsformer där de låter eleverna fungera som hjälp och resurser 

för varandra. De lärare som arbetar mycket med kunskapsmatrisen.se, låter eleverna efter 

proven både rätta sina egna, men sedan också diskutera sina resultat med varandra. På detta 

sätt tillåts eleverna kontrollera och äga sin egen lärandeprocess, men också vara resurser för 

varandra. På så sätt sammanvävs den fjärde och den femte nyckelstrategin ihop. Situationer 

där eleverna rättar prov i ett kollektiv framgår också i intervjumaterialet, och där får de likaså 

möjlighet att lära av varandra. När det kommer till seminariesituationer som lärare beskriver 

att de använder sig av, beskrivs främst att de svagare eleverna drar nytta av dem. Grundtanken 

är här att alla kan något, och detta ”något” byggs upp i gruppen till en helhetslösning. Ett 

annat arbetssätt som beskrivs är återigen där eleverna ibland tillåts bedöma varandras prov, 

dvs. arbeta med kamratbedömning. Eleverna tillåts också arbeta i grupp, och på så sätt skapas 

situationer där de svagare eleverna får matematik förklarat för sig på ett kanske mer 

lättförståeligt sätt, medan de starkare eleverna får utveckla sin kommunikations- 
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resonemangförmåga. Samtliga lärare beskriver dock i huvudsak andra typer av arbetssätt som 

enligt Balan och Jönsson (2014) är effektiva. Med hänvisning till annan forskning visar Balan 

och Jönsson att när elever ger varandra respons, och delar med sig av hur de tänker och 

resonerar kring en uppgift (vilket kan ske i både gruppdiskussioner och seminarier), använder 

de oftast ett mer lättillgängligt och lättförståeligt språk i jämförelse med lärarens. På så sätt 

skapas större förutsättningar för eleverna att förstå en komplex uppgift på ett simplare sätt. 

Flera lärare beskriver i mer eller mindre utsträckning en användning av kunskapsmatrisen.se, 

där eleverna kan rätta sina prov, men också se sina resultat och få bedömningskriterierna 

förtydligade för sig. På detta sätt kan eleverna se vad de gjort rätt respektive fel, och de får 

omgående förklararingar till detta av själva programmet på hemsidan. 

Självbedömningsprocessen, där eleverna exempelvis får rätta och bedöma sina egna prov, är 

en viktig utgångspunkt för att eleverna ska bli självreglerande och självgående vilket är 

kopplat med den femte nyckelstrategin (Zimmerman 2002, refererad i Balan och Jönsson 

2014). Genom att eleverna får möjlighet att analysera och reflektera över sina egna resultat, 

skapas förutsättningar för dem att skaffa en fördjupad förståelse för sina egna kunskaper, vad 

de är bra och mindre bra på. På detta sätt tydliggörs också mål och bedömningskriterier för 

eleverna, då det är utifrån dessa som eleverna rättar sina egna prov. Genom 

självbedömningsprocessen skapas således en koppling till återkopplingsstrategin, på så vis att 

eleverna via kunskapsmatrisen.se får en omedelbar feedback kring deras prestationer med 

utgångspunkt i de testade förmågorna på provet. 

 

8.2 Slutsatser 

Den studie som jag utfört har fokuserat på att undersöka hur matematiklärare beskriver att de 

arbetar med BFL på gymnasiet. Genom att utgå ifrån de fem nyckelstrategierna har jag som 

forskare kunnat analysera och kategorisera det erhållna intervjumaterialet. Därför dras 

slutsatserna i relation till dessa strategier, och slutsatserna besvarar likaså min forskningsfråga 

om hur matematiklärare på gymnasiet beskriver sig arbeta med BFL. 

Det första jag kunnat urskilja är betoningen på användandet av återkopplingsstrategin, och 

främst den omedelbara återkopplingen. Genom att matematiklärare omgående ger elever 

feedback i klassrummet kring hur eleverna resonerar kring och kommunicerar en uppgift, 

skapas en dialog mellan lärare och elever i syfte att hjälpa eleverna att först förstå vad de 

eventuellt gjort för fel i en uppgift, och sedan hur de kan förbättra lösningen och på så vis 
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utvecklas. Återkopplingen, som även i min mening är den viktigaste strategin då den kan 

användas på ett nyanserat, frekvent och omedelbart sätt där samtalet med eleverna blir det 

primära, beskrivs av lärarna ske huvudsakligen i muntlig form. Den kan ges både i grupp, där 

elever kan ge varandra feedback, men också individuellt där läraren informerar eleverna hur 

de presterat i en examination samt hur de kan arbeta för att utvecklas i det centrala innehållet 

och de matematiska förmågorna. Återkopplingsstrategins relevans kan också betonas av att 

den på ett mångsidigt sätt kan sammankopplas till de övriga nyckelstrategierna. 

Tydliggörandet av mål och bedömningskriterier sker på två sätt: då eleverna själva tydliggör 

sina mål med matematiken för läraren, samt då läraren tydliggör målet med matematiken för 

eleverna. Det huvudsakliga arbetet sker dock kring det senare, att lärare tydliggör mål och 

kriterier för eleverna. Genom att på varje lektion tydliggöra för klassen vad målet med dagens 

lektion är, tydliggörs och konkretiseras på så vis aktuellt delmål med undervisningen. Genom 

att också ta upp uppgiftsexempel på exempelvis olika nivåer (säg en uppgift på E-nivå och en 

på C-nivå) som jämförs med varandra, kan kunskapskrav och bedömningskriterier tydliggöras 

för eleverna, då de blir medvetna om skillnaderna mellan en uppgift E- respektive C-nivå. 

Synliggörandet av elevers lärande beskrivs ske på olika sätt: både i samband med 

examinationer, men också då lärare går runt i klassrummet och observerar när eleverna räknar 

med uppgifter. På detta sätt kan, återigen, läraren ge snabb och omedelbar feedback om så är 

nödvändigt. 

Elever beskrivs kunna vara resurser för varandra i olika gruppsituationer: främst i seminarier 

och i provrättning i kollektivet. I seminarier skapas förutsättning för eleverna att tillsammans 

lösa en uppgift som kanske varje enskild elev på egen hand inte skulle kunna lösa, och på så 

vis blir de omedelbara resurser för varandra. I provrättning kan de lära av varandra genom att 

ta del av varandra resonemang och lösningsförslag av uppgifter. Här kan de också ge varandra 

feedback. 

När det kommer till att skapa situationer för eleverna att äga sitt lärande, beskrivs det 

huvudsakligen ske i samband med självrättning av prov på kunskapsmatrisen.se. Här tillåts 

eleverna inte endast omedelbart se sina egna resultat, men kan också se sina provmatriser 

samt vad de klarat av och inte i kursen. Här kan de också utifrån sina prestationer och mål 

välja vilken typ av uppgifter (vilket delområde samt vilken nivå) de ska arbeta vidare på i 

syfte att utvecklas. 
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8.3 Didaktiska konsekvenser av studien och framtida forskning 

Elevers lärandeutveckling är enligt forskning som jag presenterat i denna text avhängig det 

bedömningsarbete matematiklärare utför i undervisningen. För att kunna utveckla elevers 

lärande är det därför viktigt att bli varse om vad en god och effektiv bedömningspraktik är. 

Tidigare forskning har visat att ett formativt arbetssätt med bedömning och undervisning 

gynnar elevers lärandeutveckling på olika sätt, och att de fem nyckelstrategierna utgör själva 

grunden för detta formativa arbetssätt: genom att lärare förhåller sig till dessa strategier i 

undervisningen, skapas möjligheter för elever att utvecklas i sitt lärande. 

Min undersökning av hur matematiklärare beskriver sig arbeta formativt har belyst deras 

tillvägagångsätt i olika konkreta klassrumssituationer. Det som min studie har resulterat i är 

att matematiklärare förhåller sig till BFL, med utgångspunkt i de fem nyckelstrategierna, på 

varierande sätt beroende på situationer och förutsättningar i klassrummen. Min studie har 

uppenbarat på vilka sätt matematiklärare använder sig av och förhåller sig till dessa strategier, 

vilket skapar förutsättning för vidare arbete och forskning kring hur matematiklärares 

bedömningsarbeten i en undervisningskontext kan utvecklas och förbättras i ett BFL-

perspektiv.  

Min undersökning är inte på något vis generaliserbar, då jag endast fokuserat på fyra lärares 

beskrivningar av arbete med BFL. Dock kan min studie betraktas som en god start för att 

bygga vidare på forskningsfältet kring matematiklärares arbete med BFL på gymnasiet. Med 

intervjuer har jag som forskare kunnat ta del av matematiklärares beskrivningar av sina 

bedömningspraktiker. För att utvidga forskningsfältet och mer på djupet komma åt 

matematiklärares praxis kring BFL, skulle jag kunna kombinera intervju med observationer 

där jag utför en mer praktiknära forskning i syfte att direkt på plats urskilja hur 

matematiklärare arbetar med BFL. Med utgångspunkt i den hermeneutiska teorin, om den nu 

skulle användas, skulle detta förklaras med att helhetsförståelsen av matematiklärares arbete 

med BFL skulle breddas avsevärt, genom att väga in fler delar i studien, där 

observationsmetoden skulle bidra med mycket mer information till forskningsfältet. 

Observationsstudien skulle då innebära att jag följer flera matematiklärare på gymnasiet under 

en längre tid, i kombination med att jag intervjuar dem, och på så vid utvidgar helhetsbilden 

av hur de arbetar och förhåller sig till BFL i ämnet. Genom att kombinera flera metoder på 

detta sätt, skulle forskningen om BFL i matematik öka och utvecklas avsevärt, vilket troligtvis 

också skulle skapa godare förutsättningar för elevers lärandeutveckling i matematiken, då 

deras lärande som redan nämnt beror mycket av lärares bedömningspraktiker. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Inför intervju 

 

 Hur arbetar du med bedömning för att den ska verka i lärandets tjänst för eleverna i 

matematik? 

 

 Hur arbetar du med de fem nyckelstrategierna? 

 

1. Att tydliggöra mål och bedömningskriterier 

2. Att skapa situationer som gör lärandet synligt 

3. Att ge nyanserad och framåtriktad respons 

4. Att aktivera eleverna som resurser för varandra 

5. Att aktivera eleverna som ägare av den egna lärandeprocessen. 
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Bilaga 2 

Hej! 

Jag heter Daniel Gilerman och läser sista året på Lärarprogrammet på Örebro Universitet. Jag 

skriver denna termin mitt examensarbete, som kommer handla om hur matematiklärare på 

gymnasiet arbetar med bedömning för att den ska verka i lärandets tjänst för eleverna. Jag 

kommer att intervjua ett par matematiklärare i syfte att undersöka hur de beskriver sig arbeta 

med bedömning som gynnar elevers lärande, s.k. bedömning för lärande (BFL), och undrar nu 

om matematiklärare på er skola skulle vara intresserade av att delta i min studie. Om ni har 

lärare som ni vet arbetar med BFL, vore det väldigt värdefullt för min studie om jag fick ta del 

av deras arbetssätt och reflektioner kring BFL. Jag vill dessutom betona att de som väljer att 

väl ta del av min studie, har också rätt att när som helst välja att inte vara med längre.  

 

Hör gärna av er till mig på genom att svara på mailet. 

Med vänliga hälsningar, 

Daniel Gilerman 
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Bilaga 3 

Formativ bedömning 

Svara på noggrant och utförligt som möjligt, och utgå ifrån ditt eget arbetssätt i 

matematikämnet. 

 

Fråga 1 

Hur arbetar du med bedömning i matematiken för att det ska vara i lärandets tjänst för 

eleverna? Svara utförligt, tack. 

 

Fråga 2 

Hur arbetar du med feedback (återkoppling) till eleverna i matematikämnet? Svara utförligt, 

tack. 

- Återkoppling av prov(resultat)? 

- Återkoppling innan prov? 

- Återkoppling överhuvudtaget, såsom under lektion? 

 

Fråga 3 

Anser du att du arbetar formativt med bedömning i den utsträckning du skulle vilja göra det? 

Utveckla. 

 

Tack för dina svar. 

Daniel Gilerman 


