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Sammanfattning 
I denna studie behandlas begreppet bedömning för lärande. Syftet är att undersöka hur 

matematikläraren resonerar kring, och arbetar med, bedömning för lärande. Vi behandlar vad 

tidigare forskning har uppmärksammat om arbetet med bedömning för lärande. Lärarna som 

deltagit i studien via intervjuer åskådliggör att de medvetet försöker arbeta med bedömning 

för lärande för att främja sina elevers lärande. De anger att arbetet med bedömning för lärande 

sker genom att tydliggöra målen för eleverna, ta hänsyn till elevernas tidigare kunskaper, samt 

genom feedback från lärare, kamrater och från eleverna själva. Lärarna upplever en positiv 

effekt på elevers lärande vid användandet av bedömning för lärande. De hinder vi uppfattar 

genom lärarna i studien är att denna metod är tidskrävande, att elevers tidigare erfarenheter av 

undervisning hämmar denna metod. Lärarna upplever även att många lärare har bristfälliga 

kunskaper inom bedömning för lärande. 
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Inledning 

Bedömning är ett fenomen som vi människor ständigt blir utsatta för. Antingen blir vi 

bedömda eller bedömer andra.  

 

Betyg och andra bedömningar av människor väcker känslor och diskussion, såväl inom 

utbildningar som i andra sammanhang. Bedömningar är motsägelsefulla på flera sätt. De 

kan beskrivas, tolkas och uppfattas olika beroende på vilken utgångspunkt man har 

(Andersson 2000, s 257). 

 

Bedömning är något som ofta förekommer i skolan oavsett om du är lärare eller elev. Att bli 

bedömd innebär inte bara att bli bedömd utifrån sina kunskaper och förmågor utan kan även 

handla om att bli bedömd utifrån andra aspekter, som utseende, social förmåga och så vidare 

(Pettersson 2011). I denna uppsats kommer vi att åsyfta bedömning av elevernas kunskaper 

och förmågor. Många lärare ser bedömning som en utmaning då bedömning i skolan fyller 

olika typer av funktioner (Andersson 2000). Skollagen (2010:800) framför att ”[a]lla barn och 

elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål” (kap 3. § 3).  

 

Bedömning för lärande är ett effektivt medel att stimulera och främja elevers lärande så långt 

som möjligt (Black & Wiliam 1998a; Wiliam, Lee, Harrison, Black 2004). Fenomenet 

bedömning för lärande benämns i litteraturen med olika begrepp, exempelvis formativ 

bedömning, pedagogisk bedömning, process bedömning, lärande bedömning, kvalitativ 

bedömning (Myndigheten för skolutveckling 2007). Vi har i vår studie valt att använda oss av 

begreppet bedömning för lärande. Varför vi valt just begreppet bedömning för lärande är för 

att de i den engelskspråkliga litteraturen pratar om ”assessment for learning” istället för 

formativ bedömning och i Sverige motsvarar detta begrepp bedömning för lärande (Gerrevall 

2008). 

 

Som blivande lärare i matematik är vi intresserade och känner ett behov av att få större 

kunskap om hur lärare kan använda sig av bedömning för att stötta eleverna i deras lärande 

inom ämnet matematik. Därför kommer vi i denna uppsats att behandla ämnet bedömning för 

lärande ur matematiklärarens synvinkel och arbetssätt angående detta.  



2 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med vårt examensarbete är att belysa hur matematiklärare på gymnasieskolan resonerar 

kring innebörden av, samt hur de arbetar med bedömning för lärande. Med denna studie vill vi 

bidra med kunskap om bedömning för lärande, vilket är ett arbetssätt som efterfrågas inom 

skolan. Frågeställningarna blir således: 

 

 Vad innebär bedömning för lärande för matematiklärare?  

 Hur resonerar matematiklärare om deras arbete med bedömning för lärande? 

 Vilka möjligheter och hinder upplever matematiklärare med bedömning för lärande? 
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Bakgrund 

I början av 1990-talet gick skolan genom en decentralisering, från att ha varit en regelstyrd 

skola till att bli en mål- och resultatstyrd skola och i och med det lämnades det relativa 

bedömningssystemet bakom oss (Pettersson 2010). Bedömningar har tidigare inneburit att 

läraren avslutar varje undervisningsavsnitt med ett skriftligt prov, där bedömningens 

huvudsyfte har varit att sortera och rangordna eleverna. Detta är något som fortfarande lever 

kvar i dagens skola och i lärarnas syn på bedömning (Jönsson 2011). I det relativa 

bedömningssystemet var bedömningens främsta syfte alltså att sortera eleverna i förhållande 

mellan varandra där slutproven styrde hur betygen skulle sättas (Pettersson 2010). Detta ledde 

till den icke avsedda effekten att en viss procent av eleverna fick det högsta betyget, medan ett 

annat procentantal fick ett lägre betyg och så vidare (Jönsson 2011).  

 

I dagens skolsystem är bedömningens syfte att hjälpa elevernas kunskapsutveckling där 

samtliga elever ska få möjligheten att uppnå betyg utifrån ämnesmålen och inte gentemot de 

övriga eleverna (Pettersson 2010). Under rubriken betyg och bedömning i läroplanen för 

gymnasieskolan, Lgy11, kan vi läsa: 

 

Skolans mål är att varje elev 

 tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat, och 

 kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för 

utbildningen. 

 

Läraren ska 

 fortlöpande ge varje elev information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna, 

 samverka med vårdnadshavare och informera om elevernas skolsituation och 

kunskapsutveckling, och 

 redovisa för eleverna på vilka grunder betygssättning sker (Lgy11, s 14-15). 

 

De allmänna råden för bedömning och betygsättning i gymnasieskolan (Skolverket 2012) 

säger att: 

 

För att läraren ska kunna följa och stödja elevernas kunskapsutveckling behöver 

bedömningen vara en integrerad del i undervisningen. Då kan den enskilda eleven 

fortlöpande få återkoppling på vad hon eller han hittills har utvecklat och behöver utveckla 

för att nå kunskapskraven (Skolverket 2012, s 12). 
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Med andra ord betraktas bedömningen i dagens skola som en essentiell del av undervisningen 

för att elevens lärande ska gå framåt. 

 

Skolans uppdrag 

Gymnasieskolans huvuduppgift är att ”förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 

eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper” (Lgy11, s 6). Gymnasieskolan ska förmedla 

eleverna kunskaper och färdigheter, vilka ska förbereda dem för att arbeta och verka i 

samhället som ansvarsfulla medmänniskor. Kunskaperna ska utgå från demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna. För att eleverna ska kunna orientera sig i vårt 

komplexa samhälle, med det ständiga flödet av information, har gymnasieskolan även som 

uppgift att lära eleverna att finna och använda ny kunskap. De ska lära sig att kritiskt tänka 

och granska denna information och utveckla sin förmåga att inse konsekvenser av olika 

alternativ. Då livet kan genomgå många förändringar, inte minst i arbetslivet, har skolan ett 

syfte att genom studier stärka elevens grund för det livslånga lärandet (Lgy11). 

 

Kunskapssyn 

För att vi ska kunna diskutera bedömning och kunskapsmål måste vi samtidigt diskutera 

kunskapssyn. Bedömning och betyg påverkas av kunskapssynen och kan därför inte 

diskuteras frikopplad från varandra (Lundahl 2007). Christian Lundahl (2007) skriver att  

 

[d]e kunskaper som skapas genom kunskapsbedömningar formas i relation till sociala och 

historiska villkor. Till dessa hör synen på kunskap i skolan, inom förvaltningen av skolan 

samt kunskapssynen inom psykologisk och pedagogisk vetenskap (s 34). 

 

Lärares bedömning av elever påverkas av vilken kunskapssyn läraren har, hur läraren ser på 

kunskap, vilken bör vara formad efter styrdokumenten. I läroplanen för gymnasieskolan kan 

vi läsa: ”Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – 

såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter och samspelar med 

varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller den andra kunskapsformen” 

(Lgy11, s 8). Bedömningsforskare hävdar dock att dagens läroplaner betonar en viss typ av 

kunskapssyn, medan metoderna för att bedöma eleverna har en hämmande effekt av de sorters 

kunskaper som läroplanerna vill främja. Exempelvis lutar ofta lärares och statens 

kunskapsbedömningar åt att uppmuntra fakta och minneskunskaper, medan läroplanerna har 
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en mer komplex kunskapssyn (Lundahl 2007). Anders Jönsson (2011) menar att det även 

inom skolan finns inkonsekvenser och skriver att ”skolan ofta undervisar mot en sak (som 

förförståelse), men bedömer något annat, där ”något annat” framför allt är fakta- och 

minneskunskaper” (s 5). 

 

Bedömningens funktion, individ-samhälle 

Bedömning och betyg kan ha olika funktioner beroende på vem det är till för. För individen 

kan det anses vara en motivationsfaktor där ett bra betyg motiverar individen att arbeta 

hårdare för att uppnå ett högre betyg. Betyget i sig kommer sedan att leda till högre utbildning 

eller eftertraktade anställningar (Gerrevall 2008). Betyget blir i detta fall en bytesvara där 

individens kunskap blir ett bytesvärde som byts ut mot exempelvis ett betyg eller ett 

provresultat (Andersson 2000). Betygen kan även få en negativ påverkan på individen där 

utanförskap uppstår när inte tillräckligt goda betyg ernås och individen skapar en negativ bild 

av sig själv (Gerrevall 2008).  

 

Per Gerrevall (2008) menar att om eleverna involveras i bedömningsprocessen kan 

bedömningen skapa ett lärande tillfälle för eleverna. De lär sig bedöma sin egen 

kunskapsutveckling och därmed kan bedömningen skapa ett lärandeinnehåll. För läraren 

handlar bedömning och betygsättning om att utvärdera elevernas kunskapsutveckling utifrån 

ämnesplanens mål, men det blir även ett mått på lärarens pedagogiska egenskaper. 

Bedömning och betyg är inte bara intressant för aktörerna inom den angelägna skolan som 

lärare och elev. Eftersom elevernas bedömningar och betyg är offentliga kommer elevernas 

betyg att användas som ett mått på hur hög kvalitet skolans verksamhet har. Därmed är det 

viktigt från skolans perspektiv att uppvisa goda resultat då betygresultaten används som ett 

konkurrensmedel för att locka till sig fler elever och i och med detta kan skolan få en bättre 

ekonomi. Betygen används även administrativt där de används som kommunikation via olika 

utbildningsinstanser. Betygen används som ett urval för högre utbildningar och andra 

valhandlingar individen har i samhället. Skolmyndigheten använder även betygen för att 

utvärdera läroplansreformer och skolsystemet (Gerrevall 2008). Gerrevall (2008) beskriver 

bedömningens och betygens syfte utifrån figuren nedan (figur 1).  
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Urvalsinstrument 

Kontrollinstrument 

Kvalitetsindikator 

Konkurrensmedel 

Underlag för utvärdering av läroplaner 

 

 

Samhälle - system 

Figur 1: Bedömningens funktion (taget ur Gerrevall 2008). 

 

Bedömningen blir mer relaterad till den enskilda individen, eleven, desto högre upp man 

kommer i figuren medan det blir systemmässiga funktioner som får större innebörd ju lägre 

ner i figuren man kommer.  

 

Likvärdig bedömning  

Eva Forsberg och Christian Lundahl (2006) skriver att bedömning av elevers kunskaper 

används som en förbindelse inom skolan, samt mellan skola och föräldrar. Bedömning 

används också mellan andra skolor och andra delar av samhället där eleven ska studera vidare 

på högre nivå eller om eleven ska ut i arbetslivet. Därmed är det betydelsefullt att 

bedömningssystemet fungerar på ett likvärdigt sätt (Forsberg & Lundahl 2006). Begreppet 

likvärdighet menar Alli Klapp Lekholm (2010) har fått en allt mer central roll i 

skolverksamheten på senare år då lärarna fått allt mer fria tyglar att utforma sin undervisning. 

Det finns inte direkt något kontrollsystem för lärarnas bedömning utan det är upp till dem 

själva att tolka läroplanen samt ämnesplanens mål och det är utifrån dessa tolkningar som 

läraren ska bedöma elevernas kunskaper och förmågor. Lärarna har i dagsläget ett stort 

utrymme att utforma sin undervisning utefter styrdokumenten och detta kan ses som en 

problematik då likvärdigheten kan gå förlorad. Skolsystemet tillåter att lärarna använder olika 

metoder, men variation av bedömning av kunskaper och förmågor får inte förekomma 

sinsemellan lärarna. Det ska inte finnas några skillnader på att uppnå kraven som ställs på 
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eleven oavsett på vilken skola eleven går på eller vilken lärare eleven har och det är det som 

menas med likvärdig bedömning (Klapp Lekholm 2010). Astrid Pettersson (2011) skriver om 

hur Regeringen understryker vikten av diskussioner mellan lärare på lokalnivån angående 

bedömning. För att öka likvärdigheten i bedömningen behövs det genomgående diskussioner 

kring bedömning och betygsättning där elevernas resultat, arbetsmetoder och bedömningssätt 

bör utvärderas och utvecklas allteftersom (Pettersson 2011). 

 

För att säkerställa likvärdigheten av landets skolor infördes bland annat de nationella proven 

(Jönsson 2011). De nationella proven har två syften, vara det ena syfte är att konkretisera 

läroplanens och ämnesplanens kunskapssyn (Pettersson 2011). Det andra syftet är att 

sammanställa kunskapsnivån där analys av kunskapskraven uppfylls på skolnivå, 

huvudmannanivå och nationell nivå (Skolverket 2012). Något att ha i åtanke är att ett enstaka 

prov inte alls kan pröva om alla mål i ämnesplanen har uppnåtts, vilket även gäller för de 

nationella proven (Jönsson 2011). Att de nationella proven ges vid ett tillfälle kan vara 

ogynnsamt för somliga och gynnsamt för andra elever. Elevernas prestationer över tid ska tas i 

åtagande när läraren ska göra sin bedömning, där samtliga av elevernas prestationer ska tas i 

beaktning när läraren ska bedöma, en slags sammanvävning (Lundahl 2011). De nationella 

proven ska ge ett stöd åt elevernas lärande. Trots detta är proven sekretessbelagda och därmed 

får varken läraren eller eleven möjlighet att utnyttja resultatet till ett stöd för det fortsatta 

lärandet (Jönsson 2011). Lundahl (2011) skriver att de nationella proven har ett inbyggt 

formativt syfte, men att det saknas information om hur dessa kan tillämpas. Därmed anser 

Lundahl att strävan om att uppnå goda resultat och höga poäng på nationella prov blir provets 

formativa karaktär lidande där det summativa eftersträvas.  

 

Det gäller för lärare att få så hög kvalitet som möjligt i sin bedömning och därför bör läraren 

sträva efter en variation i sin bedömning så att samtliga elever får tillfälle att uttrycka sina 

kunskaper och förmågor på olika sätt (Nyström 2004). För att läraren ska göra en likvärdig 

bedömning är det viktigt att lärarens bedömning är tillförlitlig och valid. 

 

Tillförlitlighet i bedömning 

Om bedömningar ska vara meningsfulla för eleverna menar Jönsson (2011) att de behöver 

vara tillförlitliga. Med tillförlitliga menar Jönsson i detta fall att läraren behöver kartlägga 

eleven så noga som möjligt var på kartan eleven förhåller sig till målet, alltså hur noggrann 

information är. Om inte kartläggningen överensstämmer med verkligheten blir lärarens 
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bedömning av hur eleven bör ta sig vidare i sin kunskapsutveckling inte värdefull. Att 

tillförlitligheten är hög är viktigast vid ett slutskede av bedömningen där eleven blir bedömd 

till ett visst betyg. Men om tillförlitligheten är missvisande under en bedömningsprocess kan 

kartläggningen alltid modifieras där läraren kan göra nya bedömningar efterhand där ny 

information om elevens kunskapsinnehåll uppstår (Jönsson 2011). Att bedömningen ska vara 

oberoende på vem som bedömer kan ses som den viktigaste beståndsdelen av tillförlitlighet 

(Korp 2003). Idealet av en bedömningsprocess är när bedömningen bli densamma oavsett 

vem som utför dem. Detta är något som inte är möjligt att uppnå men något lärarna borde 

sträva mot. Närmare bedömningen kommer idealet desto mer tillförlitlig blir bedömningen 

(Jönsson 2011). 

 

När eleverna får stort utrymme, där de själva får välja redovisningsform eller när de får öppna 

frågor, nedbringar det tillförlitligheten i bedömningen. Det blir svårare att bedöma sådana 

uppgifter för läraren medan det blir lättare när svarsutrymmet är begränsat där samtliga elever 

gör i princip samma sak. Därför kan det anses som inbjudande att använda sig av uppgifter 

som är lätta att rätta. Detta kan leda till att det som är relevant att bedöma väljs bort och det 

som var tänkt att bedöma inte längre är inom lärarens synfält (Jönsson 2011). Lärarna får inte 

förglömma att deras angelägenheter är ”[a]tt göra det viktigaste bedömbart och inte det enkelt 

mätbara till det viktigaste” (Pettersson 2011, s 34). Det gäller för läraren att finna 

tillvägagångssätt där tillförlitligheten är hög utan att viktiga kunskapsmoment går förlorade 

(Jönsson 2011).  

 

Vid användande av prov som är gjorda av professionella skriver Jönsson (2011) att det anses 

att tjugo procent av eleverna kommer att bli placerad på fel kunskapsnivå. Därmed bör läraren 

bedöma samma mål under flera tillfällen för att få en ökad tillförlitlighet i sin bedömning 

eftersom enstaka bedömningar har hög osäkerhet (Jönsson 2011).  

 

Validitet i bedömning 

Begreppet tillförlitlighet, som vi ovan beskrev, handlar om hur noggrann lärarens bedömning 

stämmer överrens med elevens kunskaper. Jönsson (2011) menar att målet med bedömning i 

skolan är att får kännedom om hur eleven förhåller sig till ämnesplanens mål och då gäller det 

inte bara att lärarens bedömning är korrekt utan även huruvida det som bedöms är det som 

överensstämmer med ämnesmålen. Tillförlitligheten mäter inte hur lämplig informationen är 

utifrån ändamålet och därmed kommer vi in på begreppet validitet. Lärarens bedömning 
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måste utgå från ämnesplanens mål. Det finns alltid en risk att läraren inkluderar andra faktorer 

i bedömningen som inte ingår i ämnesplanen (Jönsson 2011). Som Gerrevall (2008) påpekar 

är det efter styrdokumenten som eleverna ska bedömas och ingenting annat, som till exempel 

elevernas personliga egenskaper. Det gäller därför att läraren har skapat underlag för att 

kunna argumentera för att bedömningen är giltig och enbart bedömer ämnesplanens mål. Det 

gäller för läraren att vara klar med sin roll som lärare, att verkligen veta vad det är som ska 

bedömas och vad som inte ska ingå i bedömningen. För att undvika att validiteten ska gå 

förlorad bör läraren planera sin bedömning utifrån målen (Jönsson 2011). 
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Tidigare forskning 

Forskning visar att användandet av bedömning för lärande ger positiva effekter på elevernas 

lärande, vilket vi i detta avsnitt kommer att redogöra för. Vi redogör även för forskning kring 

feedback, som är en grundläggande del i bedömning för lärande. 

 

Skolan som en svart låda 

Paul Black och Dylan Wiliam (1998a) skriver att skolsystemet och utbildningspolitiken 

behandlar klassrummet som en svart låda, the black box, där elever, lärare och styrdokument 

tillsammans med andra resurser tillsätts i lådan. Slutresultatet förväntas komma ut som en 

färdig produkt med elever som innehar större kunskaper och högre kompetens än innan, samt 

tillfredsställda lärare som kan uppvisa goda resultat på elevernas kunskapsutveckling. Black 

och Wiliam är dock skeptiska över att det som sker innanför den svarta lådan, 

lärandeprocessen, inte uppmärksammas i debatter om utbildningspolitiken där ansvaret för 

lärandeprocessen har överlämnats till lärarna. Att lämna över ansvaret till läraren tycker Black 

och Wiliam är fel av två anledningar. Först och främst kan resurserna som tillsätts i lådan bli 

kontraproduktiva och därmed blir lärarens arbete svårare. För det andra är det besynnerligt att 

den sista pusselbiten, som även är den svåraste, lämnas över till den enskilda läraren. Utifrån 

detta väljer Black och Wiliam att studera vad som sker inuti den svarta lådan där de fokuserar 

på undervisningen och bedömning för lärande. I deras studie finner de belägg för 

 

 att förbättring på undervisningen och bedömningen är något som behövs 

 att bedömning för lärande förbättrar elevernas lärande 

 hur bedömning för lärandet kan förbättras. 

 

Bedömning för lärande i undervisningen 

Anders Holmgren (2010) menar att det främsta målet med bedömning för lärande är att eleven 

ska lära sig att lära. Eleven ska lära sig att på egen hand äga och ha kontroll över sin egen 

lärandeprocess. Därmed kan bedömning för lärande inte göras åt eleverna, utan måste göras 

med dem. Black och Wiliam (1998a) är inne på samma spår och hävdar att bedömning för 

lärande inte är en metod för att bedöma elevers kunskaper, utan snarare är ett sätt att 

undervisa. De menar att då elever undervisas om och med bedömning tillägnar de en 

medvetenhet om kunskapandets villkor. Pettersson (2006) hävdar att ju mer läraren låter 

eleven själv få delta i bedömningen, desto troligare är det att resultatet av bedömningen för 
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lärandet blir positivt. Hon menar att då eleven själv får vara en del av bedömningen i 

bedömning för lärande resulterar det i att eleven tillägnar sig en självinsikt och ett förtroende 

för sin egen förmåga som ger eleven en känsla av att ”jag kan, jag vill, jag vågar”. Däremot 

kan bedömning för lärande även ge motsatt effekt. Petterson lyfter fram att bedömning som i 

stort sett enbart fokuserar på vad eleven kan förbättra i värsta fall kan resultera i att eleven 

känner ”jag kan inte, jag vill inte, jag vågar inte” (se figur 2). 

 

 

Figur 2: Effekten av bedömning för lärande hos elevers självkänsla (Taget ur Pettersson 2010). 

 

Per Andersson (2000) beaktar elevens roll i bedömningsprocessen och menar även han att 

eleven bör ha en aktiv roll i bedömningen genom att eleven själv är med och bedömer sina 

egna prestationer. Han ger som ett exempel på en effektiv självbedömning i matematik då 

elever bedömer sina resultat i matematikuppgifter genom de svar som ofta finns tillgängliga i 

matematikböckerna. 

 

Andersson (2000) diskuterar i sin doktorsavhandling de följder som lärares bedömning i 

undervisning kan ge själva undervisningen och elevens lärande. Han hävdar att användandet 

av bedömning kan ge såväl konstruktiva som begränsade följder. Enligt Andersson kan 

bedömning som syftar till att ge återkoppling på elevens kunskaper och prestationer, 

bedömning för lärande, ses som positiva om målet är kunskaper. Detta arbete med bedömning 

ska stimulera eleven till att fortsätta sitt arbete och kan ses som disciplinerande i konstruktiv 

mening. Andersson höjer dock ett varnande finger för att låta bedömningen bli ett mål i 

undervisningen och menar att den då får en begränsad disciplinering. Då bedömningen blir 

målet med undervisningen styr den lärandet åt ett visst håll och denna riktning som lärandet 

får kanske inte är den mest meningsfulla riktningen på lång sikt. Andersson menar att ”[d]en 
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kunskap som krävs för att klara av provet är kanske inte densamma som krävs för att klara av 

livet” (Andersson 2000, s 264).  

 

Feedback 

Det som skiljer bedömning för lärande från bedömning av lärande är att bedömning för 

lärande ger svar på frågan ”hur ska eleven ta sig vidare mot målet?”. Med andra ord syftar 

bedömning för lärande till att ge eleven feedback för att främja elevens lärande och 

möjliggöra att lärandeprocessen går vidare (Jönsson 2011). Jeremy Hodgen och Dylan 

Wiliam (2006) lyfter vikten av feedback i bedömning för lärande och hävdar att feedback har, 

tillsammans med själv- och kamratbedömning, en viktig roll i lärande processen inom 

bedömning för lärande. Black och Wiliam (1998b) nämner i sin studie att många 

undersökningar visar på just denna effekt av feedback, att feedback i de flesta avseenden 

resulterar i att lärandet tillägnas flera vinster. De definierar bedömning för lärande som alla de 

aktiviteter, utförda av lärare och/eller elever, som skapar information som sedan kan användas 

för att ge feedback, vilken i sin tur har för syfte att ändra och förbättra undervisningen och 

lärande aktiviteterna.  

 

Feedback för att främja lärande 

Feedback har dock inte alltid positiva effekter, och kommer heller inte alltid att hjälpa elever 

på deras väg mot sina mål. Avraham Kluger och Angelo DeNisi (1996) hävdar att de sett 

negativa effekter av feedback och menar att det är viktigt att läraren i sin feedback ger 

information om hur väl eleven utfört sin uppgift i förhållande till målet, vad som var målet 

med uppgiften och även vilka åtgärder som krävs för att eleven ska klara uppgiften bättre. De 

konstaterar därmed att bedömning med ändamålet att ge ett betyg, bedömning av lärande, och 

betyget i sig sällan har någon inverkan på lärandet, just för att denna information saknas. 

Även John Hatties och Helen Timperleys (2007) studie visar på hur viktigt det är att lärarens 

feedback är förankrad till målen för uppgiften. De argumenterar för att eleven måste veta vart 

hon ska för att kunna känna till och förstå hur hon ska ta sig dit, även då eleven har lärarens 

hjälp att urskilja en möjlig väg mot målet. Det är också viktigt, menar de, att den feedback 

som ges till eleverna inte är alltför abstrakt, utan tydligt kopplas till den uppgift från vilken 

informationen från bedömningen kommer. Om kopplingen till uppgiften inte är tydlig och 

specifik finns risken att lärarens feedback snarare hämmar elevens fortsatta lärande, än 

främjar. Black och Wiliam (1998b) går i samma spår och skriver: “Feedback to students 
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should focus on the task, should be given regularly and while still relevant, and should be 

specific to the task” (s 8). 

 

Effekter av positiv och negativ feedback 

Men vad ska feedback fokusera på? Ska lärarens feedback beröra fel och brister hos elevers 

arbete, eller ska feedbacken fokusera på dess styrkor och förtjänster? Kluger och DeNisi 

(1996) konstaterar i sin studie att feedback tycks ge goda effekter på elevers lärande både då 

den är positiv och negativ. Positiv och negativ syftar här på arten av feedback, alltså om 

feedbacken poängterar något som är bra, styrkor i ett arbete, respektive något som kan 

förbättras, brister i ett arbete. Hattie och Timperley (2007) visar i sin studie att elever som får 

negativ feedback kan stimuleras att prestera bättre i fortsättningen. Samtidigt finner de att då 

elever ges positiv feedback kan detta resultera i att eleverna fortsätter att arbeta hårt med en 

uppgift som de anser är svår. Studien visar även att positiv feedback ofta fungerar bättre för 

uppgifter som eleverna vill göra, medan negativ feedback har bäst effekt för uppgifter 

eleverna måste göra. Feedback som fokuserar på elevers positiva egenskaper tenderar likaså 

att ofta stärka elevernas förtroende, medan feedback som fokuserar på elevers 

tillkortakommanden och brister hjälper eleven att ta sitt lärande till nästa steg. Samtidigt visar 

Hattie och Timperley att negativ feedback riskerar att sänka elevers självförtroende och 

därmed även deras motivation. Detta tycks framförallt gälla för lågpresterande och osäkra 

elever. Därför efterlyser Hattie och Timperley en balans mellan positiv och negativ feedback. 

 

Uppgifts- och egeninvolverad feedback 

Black och Wiliam (1998b) finner i sin undersökning att kommentarer till ett arbete, feedback, 

ofta är till stor hjälp för att främja elevers lärande. Effekten av denna kommentar kan dock 

avta då arbetet även får normativ feedback, med andra ord ett betyg eller antalet rätt, 

utskrivet. De menar att denna normativa feedback ger en negativ motivation och att många 

lärare tror att de ger tydlig information om var eleven befinner sig i sitt lärande genom att 

sätta ett betyg. En kommentar däremot är menat att hjälpa eleven vidare i sin lärandeprocess. 

Därför är det vanligt att lärare sätter både ett betyg och skriver en kommentar på elevers 

arbeten (Black & Wiliam 1998b). Black och Wiliam (1998b) menar, precis som Ruth Butler 

(1987) att betyget gör eleven egeninvolverad istället för uppgiftsinvolverad. Med andra ord, 

eleven ser betyget snarare som ett omdöme om sig själv, än som ett omdöme om sitt arbete. 

”Bedömning och mätning är situationer barn lär sig av. Så som de oftast blir bedömda, så 

kommer de också att uppfatta sig själva” (Lundahl 2011, s 57). Black och Wiliam (1998b) 
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hävdar att feedback som gör elever uppgiftsinvolverade är mer effektiv än feedback som gör 

eleverna egeninvolverade. De fann att betyg till och med kan ha en negativ effekt på 

lågpresterande elevers lärande. 

 

Effekter av bedömning för lärande 

Flera studier visar på att bedömning för lärande förbättrar elevers lärande, och därmed deras 

prestationer. Bland annat skriver Black och Wiliam (1998a): “There is a body of firm 

evidence that formative assessment is an essential component of classroom work and that its 

development can raise standards of achievement” (s 148). I Dylan Wiliam, Clara Lee, 

Christine Harrison och Paul Black (2004) studie introducerar de bedömning för lärande för 24 

lärare (varav 12 undervisade i matematik) i deras undervisning och klassrum. Resultatet 

visade att elevernas resultat fick en genomsnittlig effekt med en ökning på 0.32. Alltså ”… 

these data suggest that teachers do not, as is sometimes reported, have to choose between 

teaching well and getting good results” (Wiliam m fl 2004, s 64). Black och Wiliam (1998a) 

fann i sin studie att bedömning för lärande har en bättre påverkan på lågpresterande elever, än 

vad de har på andra. Detta, menar de, minskar klyftan mellan hög och lågpresterande elever. 

Black och Wiliam kan inte komma på något bättre sätt än bedömning för lärande för att höja 

standarden på elevers lärande. Black och Wiliams vädjan är att ”…national and state policy 

makers will grasp this opportunity and take the lead in this direction” (s 148). 
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Teori 

Detta kapitel förväntas ge förståelse för de faktorer som anses betydelsefulla i bedömning för 

lärande. Vi kommer här att redogöra för de begrepp vi kommer att använda oss av i vår 

analys. 

 

Bedömning 

Att det i skolan sker bedömning av elevers färdigheter är något som de flesta är väl medvetna 

om. Bedömningen av elevers färdigheter och erfarenheter mynnar så småningom ut till ett 

betyg, en markör för elevens kunnande. All bedömning har dock inte för avsikt att sätta en 

stämpel på elevens kunskapsnivå, utan bedömning kan även vara ett sätt att främja elevers 

lärande på sin väg mot sitt mål i undervisningen (Black & Wiliam 1998a). Dessa olika syften 

för bedömning skiljs ofta åt och ges termerna summativ, respektive formativ bedömning, eller 

bedömning av lärande och bedömning för lärande (Pettersson 2010).  

 

Formativ och summativ bedömning – termernas ursprung 

John Hattie (2003) skriver i Formative and Summative Interpretations of Assessment 

Information att det är av värde att spåra ursprunget av termerna formativ och summativ då 

syftet är att studera dess olika användningsområden. Termen formativ bedömning, eller 

bedömning för lärande som vi använder oss av i detta arbete, användes för första gången 1967 

av den brittiska matematikern och filosofen Michael Scriven (Wiliam 2011). Scriven ville 

beskriva rollen av utvärdering i den pågående förbättringen av läroplanen. Han menade att 

den summativa bedömningen skulle förfinas genom användning av utvärderingsprocessen. 

När Scriven introducerade termerna formativ och summativ gjorde han det för att beteckna de 

två typerna av bedömning (Korp 2003). För att beskriva skillnaden dem emellan citerade han 

Robert Stake: ”Formativ bedömning är när kocken smakar soppan och summativ bedömning 

är när gästen gör det” (citerat i Korp 2003, 41). En nyckelfråga, menar Scriven, är dock 

”timing” (Hattie 2003). Det är möjligt att samma stimuli, i Stakes exempel att smaka soppan, 

kan tolkas och användas för båda typerna av bedömning. ”Det är INTE instrumentet (smaka) 

som är formativt och summativt, utan det är timingen av tolkningen och syftet för vilket 

informationen används” (Hattie 2003, s 4, vår översättning). 

 

Eftersom bedömning har olika funktioner kommer vi därför i detta avsnitt att redogöra för vad 

begreppen bedömning av lärande och bedömning för lärande innebär. 
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Bedömning av lärande 

Bedömning av lärande, som även benämns som summativ bedömning, är den bedömning som 

tar hänsyn till frågorna vart eleven ska, samt var eleven befinner sig just nu i sitt lärande. Med 

andra ord har bedömning av lärande som syfte att testa kunskaper och förmågor utan någon 

tanke på hur eleven ska ta sig vidare i sin lärandeprocess. Bedömning av lärande är något som 

oftast sker i efterhand, det kan sägas vara en sammanfattning av vad eleven kan utefter vad 

eleven har lärt sig under kursens gång och detta görs oftast genom ett slutgiltigt prov. Ett 

viktigt syfte med bedömning av lärande är att det används som ett verktyg för att rangordna 

eleverna i form av betyg. Bedömning av lärande i form av betyg anses bland annat ha 

funktionerna: information, motivation och urval (Jönsson 2011).  

 

Bedömning för lärande 

Dylan Wiliam (2011) ser bedömning som en bro mellan undervisning och lärande. Det är 

genom bedömning vi kan hjälpa våra elever att utveckla sitt lärande och hur vi än designar vår 

undervisning kan vi aldrig förutse vad eleverna kommer att lära. Det är genom bedömning 

som elevens position i sitt lärande kommer fram och det är genom bedömning för lärande vi 

kan finna vägen för elevens fortsatta lärande (Wiliam 2011). 

 

Bedömning är en kärnfråga i undervisningen. Den kan påverka elevers utveckling negativt 

om de uppfattar att bedömningen sorterar eleverna utifrån de som har förmåga och de som 

saknar förmåga att lära sig. Däremot är Bedömning för lärande kärnan i effektiv 

undervisning. Nyckeln till denna effekt är att det gör eleven medveten om vad som 

kännetecknar kvalitet i skolarbetet. Eleven erövrar koden för vad som kännetecknas ett gott 

arbete. Han/hon lär sig att lära (Holmgren 2010, s 163). 

 

Bedömning för lärande är något som ofta har en stor betydelse för elevens fortsatta 

kunskapsutveckling och även på elevens motivation och självuppfattning (Pettersson 2010). 

 

Bedömning för lärande beskrivs ofta i relation till bedömning av lärande, där bedömning av 

lärande sägs beröra frågorna vart eleven är på väg och var i sitt lärande hon befinner sig just 

nu, medan bedömning för lärande även behandlar frågan hur eleven ska ta sig vidare i sin 

lärandeprocess (Jönsson 2011). Holmgren (2010) menar att bedömning för lärande måste ha 

ett framåtriktat och utvecklande perspektiv, där bedömningen måste klargöra tre aspekter, 

eller tre frågor, för eleven. Vi använder oss av Jönssons (2011) formulering av dessa aspekter: 
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1. Vart är jag på väg (med andra ord, vad är målet)? 

2. Var befinner jag mig i förhållande till målet? 

3. Hur ska jag närma mig målet? (s 76) 

  

Dessa aspekter, hävdar Holmgren (2010), är kärnan i bedömning för lärande.  

 

Herbert P. Ginsburg (2009) definierar bedömning för lärande som bedömning med syfte att 

undervisa, där den centrala tanken är att bedömningen inte ska vara reserverad för att 

undersöka elevers prestationer efter det att läraren genomfört sin undervisning. Bedömningen 

bör snarare användas för att få information som kan hjälpa läraren att planera en effektiv 

undervisning, i synnerhet för den enskilde eleven (Ginsburg 2009). Lisa Björklund Boistrup 

(2010) hävdar dock att bedömning för lärande snarare är ett syfte än ett sätt att bedöma. Hon 

menar att då läraren har för avsikt att, genom sin bedömning, vägleda eleven mot att utveckla 

och främja sitt lärande kan vi tala om en bedömning för lärande. Jönsson (2011) liknar 

bedömning för lärande med att läsa en karta. I kartan vill vi utläsa vårt mål, vart vi är på väg. 

Vi vill också få reda på vart på kartan vi befinner oss just nu. Då vi vet dessa positioner kan vi 

leta efter den väg till målet som passar oss bäst (Jönsson 2011). 

 

Myndigheten för skolutveckling (2007) menar i sin text Matematik. En samtalsguide om 

kunskap, arbetssätt och bedömning att bedömning för lärande och bedömning av lärande inte 

kan ställas i motsats till varandra. Detta blir än mer tydligt om vi delar Blacks och Wiliams 

(1998b) syn, att bedömning för lärande snarare är en metod för undervisning än en metod för 

bedömning. Enligt Myndigheten för skolutveckling (2007) ger bedömning för lärande inte ett 

domslut om elevers kunnande och lärande, vilket syftet är med bedömning av lärande. Istället 

används bedömning för lärande som ett verktyg för fortsatt lärande. Jönsson (2011) påpekar 

att bedömning för lärande och bedömning av lärande inte skiljer sig så mycket från varandra. 

Han skriver att de i princip ska ha samma utformning, förutom att bedömning av lärande inte 

används till att hjälpa eleverna vidare i sitt lärande. När läraren gör en bedömning ska 

ämnesplanens mål och kriterier vara utgångspunkten där bedömningen är både tillförlitlig och 

valid. Detta kan ses som att det inte finns några genvägar oavsett om läraren ska göra en 

bedömning för lärandet eller av lärandet. Lundahl (2011) anser att båda 

bedömningspraktikerna bör användas i samspel mellan varandra. Det är däremot viktigt att 
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reflektera över dess innebörd och hur det inte ska uppstå en konflikt dem emellan (Lundahl 

2011).   

 

Även Helena Korp (2003) lyfter fram att målet med bedömning för lärande bör vara att eleven 

ska lära sig att lära. Att eleven ska ”utveckla sin egen förmåga att utvärdera sin behållning och 

utveckla sina lärandestrategier” (s 80). Hon refererar till Bonniol som menar att det egentligen 

är elevens lärande strategier som ska korrigeras, inte elevens resultat. Det är alltså  

 

processen som ska stå i fokus vid den formativa bedömningen och inte resultatet: det är 

betydligt lättare att ”rätta” ett felaktigt svar än att bedöma den process som lett fram till 

svaret. Ofta säger svaret inte mycket om hur eleven har resonerat och kan heller inte vara 

till stor nytta när det gäller att hjälpa eleven vidare – därför får eleven bara höra att han 

borde ha läst mer, ansträngt sig mera, lyssnat bättre, etc. Det är inte heller alltid lätt för 

eleven att utifrån ett svar dra sig till minnes hur han resonerade vid det tillfälle då han 

svarade… (Korp 2003, s 80). 

 

Att bedöma ett resultat kan med andra ord ge eleven lite, om ens någon, information om hur 

han ska ta sig vidare i sitt lärande. Även om det är svårare och kanske mer tidskrävande är det 

alltså mer framgångsrikt att fokusera på processen för ett resultat istället för resultatet själv 

(Korp 2003). Många lärare upplever tiden som ett hinder med bedömning för lärande (Black 

& Wiliam 1998a). Läraren och eleverna måste vid bedömning för lärande arbeta hårdare än 

om läraren använt sig av bedömning av lärande, åtminstone till en början (Black, Harrison, 

Lee, Marshall & Wiliam 2003).  

 

Bedömning för lärande förändrar lärarens arbetssätt och även förväntningar av eleven. 

Elevernas roll i klassrummet förändras vid arbete med bedömning för lärande, från att ha varit 

en passiv roll, till en mer aktiv där eleverna förväntas ta ansvar för sitt eget lärande (Black m 

fl 2003). Eleverna förväntas ”to think, to assess themselves, to accept challenging 

expectations and be collaborative learners” (Black m fl 2003, s 97). 

 

Lärarens arbetsordning brukar se ut som följande: Först planering, sedan undervisning och till 

sist bedömning. För att kunna uppnå och arbeta med bedömning för lärande krävs det en 

annan arbetsordning än tidigare. Utgångspunkten måste vara målen i ämnesplanen och utifrån 

dessa bestämma en bedömningsprocedur om hur elevernas måluppfyllelse ska bedömas. Det 

är inte förrän detta är gjort som läraren kan gå vidare med planering och organisation av 
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undervisning. Att utföra arbetsordningen på detta tillvägagångssätt vet läraren vilka kunskaper 

eleverna behöver förmedla och hur deras kunskaper ska bedömas. Eleverna får även möjlighet 

att ta del av målet och på så sätt få information om hur de kan ta sig dit (Jönsson 2011).  

 

Bedömning i matematik 

Ämnet matematik i skolan har haft en uttalad provkultur i undervisningen och inom 

bedömningsmetoder. Matematiska kunskaperna bedömdes i form av skriftliga matematikprov 

där bedömningen utgick om eleven hade svarat rätt eller fel. Antingen fick eleven ett stort R 

vid rätt svar eller en bock där svaret var fel, vilket sedan mynnar ut till ett betyg (Kjellström 

2011). Korp (2010) skriver om sin studie och vilka underlag matematikläraren grundar sin 

betygsättning på. Lärarna i kursen Matematik A grundade sitt huvudunderlag för 

betygsättning i form av enskilda prov. Utöver de enstaka proven fanns det ett fåtal lärare som 

även tillämpade informella observationer av elevernas kunskaper som underlag i 

betygssättningen (Korp 2010). Även Myndigheten för skolutveckling (2007) hävdar att 

skriftliga prov fortfarande är det vanligaste sättet att bedöma elevers kunskaper i matematik. 

Bedömningen i detta fall kräver inte mycket tid, men det ger ingen direkt feedback om hur 

eleverna ska utveckla sitt lärande. I vissa fall skriver läraren dit en kommentar, men detta 

anser Hodgen och Wiliam (2006) är slöseri med tid eftersom eleven endast ser betyget eller 

antalet rätt och fel. Hodgen och Wiliam anser att läraren bör skapa ett klassrum med 

diskussioner för att uppnå ett större lärande i matematik. Det krävs inte bara uppgifter där det 

antingen finns ett rätt eller fel svar, utan Hogden och Wiliam anser att användning av 

uppgifter där svaret är delvis rätt eller fel ger eleverna ett tillfälle att motivera varför deras 

svar skulle vara rätt och det uppstår diskussion. Även vid feedback, själv- och 

kamratbedömning uppstår det diskussioner som är en del av att uppnå större förståelse 

(Hodgen & Wiliam 2006). 

 

Bedömningsmatris 

För att bedömningen ska vara både tillförlitlig och valid krävs tydliga 

bedömningsanvisningar. Den forskning Jönsson (2011) har studerat finner stöd för att 

bedömningsmatriser bidrar till just tillförlitlighet och validitet i bedömningen. En 

bedömningsmatris har en struktur av en detaljerad bedömningsanvisning, där de beskriver 

elevers olika kvalitet av prestationer. Det gemensamma alla bedömningsmatriser har är att de 

går att använda för att bedöma kvalitativ kunskap. Genom att bedömningsmatriserna är 
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uttrycka i kriterier och nivåbeskrivningar kan de användas för att kommunicera vad som ska 

ingå i bedömningen till både lärare och elev samt till föräldrar (Jönsson 2011) och därmed 

stödja eleverna i sitt lärande (Korp 2003). 

 

Validiteten på bedömningar är svårare att komma åt i jämförelse med tillförlitligheten. Även 

om läraren har försäkrat sig om att det endast är ämnesplanens mål som ingår i 

bedömningsmatrisen finns det fortfarande en risk att läraren tar hänsyn till andra faktorer som 

inte ska ingå bedöms (Jönsson 2011). Dock anses det att 

 

… även om användning av bedömningsmatriser inte automatiskt ger mer valida 

bedömningar, kan de hjälpa till att sortera bort ovidkommande faktorer i bedömningen, 

genom att specificera vilka aspekter som ska ingå i bedömningen (Jönsson 2011, s 72). 

 

Nyckelstrategier för bedömning för lärande 

Bedömningen för lärande är, utifrån den litteratur vi hittills presenterat, i de flesta fall ett 

fenomen som främjar elevers lärandeprocess. Undervisning och lärande handlar i grund och 

botten om de tre aspekterna vi tagit upp tidigare, vart eleven är på väg, var eleven befinner sig 

nu och hur eleven ska ta sig vidare mot målet, och det är tre individer som är involverade. De 

individer som är involverade är: lärare, elev och klasskamrater (Wiliam 2010). Marnie 

Thompson och Dylan Wiliam utformade en matris för bedömning för lärande där de tre 

delaktiga individerna korsars med de tre aspekterna, vilket ger oss en tre-gånger-tre tabell av 

nio celler. Denna matris kan delas in i fem ”nyckelstrategier” för bedömning för lärande 

(Lundahl 2011). 

 

1. Mål och kriterier måste tydliggöras och eleverna måste förstå syftet av det som ska 

läras. 

2. Undervisningen måste börja där eleven befinner sig för att sedan koppla nya 

kunskaper till de kunskaper eleven redan har. 

3. Eleverna måste ges effektiv feedback som förklarar hur de kan utvecklas. 

4. Eleverna måste aktiveras som resurser för varandra. 

5. Eleverna måste vara aktiva i sina egna lärandeprocesser och kunna bedöma sig själva 

och förstå hur de kan utvecklas (Wiliam 2010). 
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 Vart eleverna är på 

väg 

Var eleverna är just nu Hur de ska ta 

sig till målet 

 

Lärare 

 

 

 

Tydliggöra mål och 

kunskapskvaliteter 

(1) 

 

 

Förstå målen och 

dela skolans syn på 

kunskapskvaliteter 

(1) 

 

 

Förstå målen och 

dela skolans syn på 

kunskapskvaliteter 

(1) 

 

Utgå från elevens tidigare 

kunskaper (2) 

 

Framåtsyftande 

feedback (3) 

 

Kamrat 

 

 

 

 

Gör eleverna till resurser för varandra (4) 

 

Elev 

 

 

 

Engagera eleven att ta eget ansvar för sitt 

lärande, stärka elevens förmåga till 

självbedömning (5) 

 

Tabell 1: de fem ”nyckelstrategierna” för bedömning för lärande. (Taget ur Lundahl 2011, s 85). 

 

Lundahl (2011) menar att poängen med att arbeta med bedömning för lärande, med 

utgångspunkt i dessa fem nyckelstrategier, kan sammanfattas med ledorden synlighet, 

delaktighet och ansvar. Han hävdar att förutsättningen för lärande och socialisering är att 

eleverna blir medvetna om sina kunskaper, att skolans mål blir synliga för eleverna, att både 

lärare och elever är mer delaktiga i klassrumsinteraktionen, samt att läraren och eleven tar ett 

större ansvar i lärandeprocesserna. 

 

Strategi 1 - tydliggöra mål och kunskaps kvaliteter 

Eleverna måste ha en klar bild över målen, vart de ska, och hur dessa ska uppnås för att kunna 

ta ansvar för sitt lärande. Om ingen återkoppling till målen genomförs under undervisningens 

gång blir det problematiskt för eleverna att se sambandet mellan undervisningen och 

kunskapsmålen (Wiliam 2011). Detta är också viktigt för att läraren kontinuerligt ska kunna 

få bekräftelse på att undervisningen ger det resultat som läraren avser (Lundahl 2011). 

 

Men varför måste eleven veta var hon befinner sig i jämförelse till målen? Räcker det inte 

med att veta var i sitt lärande hon befinner sig, utan hänsyn till målen? Holmgren (2010) 

jämför denna problematik med fjällvandring. Han förklarar det som att, om du är vilse är det 

tryggt att ha en guide med dig, någon som kan tala om för dig att han vet var ni är. På samma 

sätt som en lärare kan tala om för en elev var i sitt lärande hon är just nu. Men vandringen, 
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precis som lärandet, blir då beroende av att ha en sådan guide. Om guiden istället tar fram en 

karta och pekar ut var ni är just nu, i förhållande till bäckar och stigar som är utmärkta på 

kartan, finns möjligheten att du själv äger din vandring och kan nå det markerade målet. 

 

Katarina Kjellström (2011) skriver om bedömningsmatriser som en metod att tydliggöra 

undervisningens mål och kunskapskvaliteter. Bedömningsmatriserna är formulerade i kriterier 

och beskriver kunskapsnivåer och användas för att kommunicera till lärare, men också till 

elev, vad som ska ingå i bedömningen (Korp 2003). 

 

Strategi 2 - utgå från elevens tidigare kunskaper 

Enligt Lundahl (2011) är det viktigt att läraren i sin undervisning utgår från elevens tidigare 

kunskaper. Det krävs då att läraren på något sätt samlar in information om sina elevers 

kunskaper och synliggör var de befinner sig i sitt lärande i förhållande till målen. Denna 

bedömning av elevernas kunskap kan göras på flera sätt, allt från prov och diagnoser till 

klassrumssamtal. Vid denna bedömning är det viktigt att tänka på att målen för 

undervisningen ofta är att tillägna sig ett avancerat kunnande, och att det ofta inte är 

tillräckligt med ett ”vanligt” skriftligt prov. Det är därför viktigt att lärare tillgriper mer 

avancerade frågetekniker för att få information om elevens lärande, men också för att få reda 

på om eleven förstått målet med undervisningen (Lundahl 2011). Lundahl (2011) skriver att 

”[o]m bedömningens syfte är att se om eleverna följer med i de olika undervisningsmomenten 

bör läraren konstruera bedömningar som fokuserar på de svåra passager, där erfarenheten 

säger att eleverna ofta får problem” (s 110). Han menar att läraren bör se till att eleven känner 

till och förstår vad som ska bedömas i uppgiften, att eleven utför uppgiften på rätt sätt. 

 

Strategi 3 - feedback 

Lundahl (2011) anser att feedback är kärnan i bedömning för lärande och han menar att det är 

feedback som skiljer just bedömning för lärande från bedömning av lärande. Hur feedback 

ges till elever har emellertid stor relevans för om och hur effektiv feedback är för elevernas 

lärande. Effektiv feedback bör ge svar på frågorna: 

 

1. Vart ska eleven? 

2. Var befinner sig eleven i förhållande till målen? 

3. Hur ska eleven ta sig vidare i sitt lärande? (Lundahl 2011).  
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Hattie och Timperley (2007) beskriver feedback som ”…information provided by an agent 

(e.g., teacher, peer, book, parent, experience) regarding aspects of one’s performance or 

understanding” (s 102). Med andra ord ska feedback utgå från elevers prestationer, och inte 

elevers personliga egenskaper. Wiliam (2011) menar att feedback måste ge kognitiva 

reaktioner, istället för emotionella reaktioner. Med andra ord, feedback bör ge upphov till 

tänkande kring ens prestationer och utveckling. För att åstadkomma detta bör feedback vara 

relaterad till undervisningens uppnåendemål, vilka ska ha delgivits eleverna. 

 

Feedback främjar elevers lärande, såvida den information som ges till eleven sedan används 

av eleven med syftet att förbättra sina prestationer. Även om feedbacken ger eleven 

information om hur hon kan förbättras och utvecklas, måste eleven kunna använda denna 

information på ett bra sätt. Om eleven inte kan använda den information som feedback ger, 

kommer inte feedbacken att främja elevens lärande (Wiliam 2011).  

 

Wiliam (2011) föreställer sig att lärare i matematik många gånger tänker att feedback i 

egenskap av rätt eller fel markeringar kan ge goda effekter i ämnen som språk och 

samhällskunskap, men att det i matematikämnet är annorlunda. Han menar att 

matematiklärarna anser att om en elev löst tjugo matematikuppgifter och läraren markerar de 

femton korrekta med ett ”Rätt” och de fem felaktiga med ett ”Fel”, kan eleven själv räkna ut 

sina poäng och att detta inte ger någon effekt på elevens lärande. Wiliam är skeptisk till denna 

typ av feedback och hävdar att det inte är formen av feedback som är avgörande, utan effekten 

som den har på eleverna och deras lärande. ”Att markera varje lösning med ’Rätt’ eller ’Fel’ 

lämnar inget åt eleven att göra, förutom att kanske rätta de uppgifter som är fel. Ett alternativ 

vore att säga till studenten att, ’fem av dessa är fel. Du får hitta dem; du får rätta till dem’ ” 

(Wiliam 2011, s 131, vår översättning). Enligt Wiliam är denna teknik väl lämpad för 

matematik då det många gånger är lätt för eleven att kontrollera om en lösning är korrekt och 

att sen hitta sina misstag.  

 

Black och Wiliam (1998b) talar om en annan metod för feedback, där läraren lämnar 

kommentarer på elevers prov, på vad eleven kan arbeta vidare med och förbättra. De varnar 

dock för att ge kommentarer tillsammans med antal rätt eller ett betyg, då detta skulle föra 

fokus från kommentaren till provets poäng eller betyg. Eleven uppmärksammar då inte den 

hjälp som läraren ger genom sin feedback, utan ser endast resultatet av sin prestation. 
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Strategi 4 - kamratbedömning 

Lundahl (2011) tar upp hur det i ett klassrum finns flera olika perspektiv på de frågor som 

behandlas i undervisningen, och lika många förslag till lösningar på dessa frågor. Han påstår 

att kamratbedömning är ett sätt att lyfta fram dessa olika perspektiv och lösningar, samt att 

kamratbedömning är ett sätt att främja elevers egna reflektioner över alternativa hypoteser. 

Det uppstår, som han kallar det, en förståelseakt, i vilken eleverna får möjlighet att lära av 

varandra. "Genom erfarenheten att bryta och byta perspektiv blir inte bara vår kunskap rikare 

utan också starkare” (Lundahl 2011, s 138). 

 

Lundahl (2011) påpekar att kamratbedömning kan se ut på olika sätt, men har tre framstående 

fördelar:  

 

1. Då elever bedömer andras arbete främjas deras egen förmåga att bedöma de förmågor 

de själva besitter, 

2. i många fall utgör elever bättre resurser för varandra än vad läraren gör,  

3. då elever bedömer varandra skapas en kognitiv förstärkning av det egna lärandet. 

 

Kamratbedömning är ett sätt att få feedback på och denna feedback är effektivare om den 

kommer snabbt och ofta. Det är inte alltid helt enkelt för läraren att ge en sådan snabb och 

kontinuerlig feedback till en hel klass under deras arbete med en uppgift. Därför kan 

kamratbedömning även vara ett sätt på vilket läraren kan lätta på sin egen arbetsbörda. Viktigt 

att tänka på är dock att läraren inte får glömma att han själv fortfarande måste ge feedback 

(Jönsson 2011).  

 

Hur kan lärare arbeta med kamratbedömning i matematik? Det finns flera exempel. Lundahl 

(2011) lyfter som exempel hur två lärare i matematik inför det nationella provet ville öka sina 

elevers förståelse för den kvalitet som efterfrågas i ämnet. De tog då fram uppgifter och 

elevlösningar från tidigare provmaterial, valde ut en av uppgifterna och tre olika 

elevlösningar. Eleverna delades sedan in i grupper och fick därefter tid att tänka ut hur de 

själva hade löst uppgiften. Därefter skulle de tillsammans i sina grupper studera de tre tidigare 

elevlösningarna, bedöma kvaliteten av dem och redogöra för hur många poäng de skulle få, 

noll, ett eller två, och varför.  
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Strategi 5 – engagera eleven att ta eget ansvar för sitt lärande, självbedömning 

Elevens delaktighet och eget ansvar för sin utbildning är en betydelsefull faktor i bedömning 

för lärande. Eleven måste själv vara medveten om vad hon kan, samt vilka egenskaper hon 

besitter. Det är även väsentligt att eleven själv är medveten om hur hon ska utveckla sitt 

lärande (Black & Wiliam 1998b). Som vi redan noterat är det viktigt att eleverna får feedback 

snabbt och ofta. Elevers lärande blir då beroende av att kamrater ger feedback eller att de ger 

sig själva feedback. Därför är det viktigt att elever tidigt lär sig att stå på egna ben, att de lär 

sig att bedöma sig själva och sina egna insatser. För att eleven ska kunna bedöma sina egna 

prestationer måste hon ha kunskap om de tre formativa frågorna, vart, var och hur. Det är 

även viktigt att läraren formulerar målen i termer av handling, det vill säga vad eleverna ska 

kunna göra med sina kunskaper (Jönsson 2011). ”Först när elever kan se vad som förväntas 

av dem kan de ta ansvar för sitt eget lärande” (Jönsson 2011, s 87). Det är dock viktigt, menar 

Lundahl (2011), att eleven ges chansen att ta eget ansvar för sitt lärande. De bör ”ges chansen 

att se hur andra arbetar. På så sätt utvecklar de en förmåga att jämföra sig med sina kompisar 

på grundval av nya perspektiv och studietekniker, inte på grundval av enkla resultat” 

(Lundahl 2011, s 146). 
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Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de metoder vi använt oss av för att uppnå syftet med 

denna studie. Vi kommer i början av varje avsnitt att allmänt redogöra för litteraturens 

beskrivning av den vetenskapsteori och metodologi som vi har utgått från, för att sedan 

beskriva vår utgångspunkt. I detta kapitel kommer vi även att redogöra för de etiska 

aspekterna i studien.  

 

Hermeneutisk vetenskapsteori 

Då vi vill förstå hur bedömning för lärande kan gestaltas i ämnet matematik har vi i vår studie 

influerats av en hermeneutisk vetenskapsteori. Hermeneutik handlar om att tolka människors 

föreställningar om världen (Hartman 2004). ”Tonvikten ligger på behovet av att uppfatta 

saker och ting ur den sociala aktörens synvinkel” (Bryman 2011, s 649). Den hermeneutiska 

teorin strävar efter en förståelse för människan och hennes livsvärld, där världens företeelser 

som utgör människans livsvärld grundas i människans föreställningar om världen (Hartman 

2004). Forskarens uppgift är att inta ett utifrånperspektiv där det gäller att få fram innebörden 

av studieobjektet från den studerade gruppens perspektiv (Bryman 2011). 

 

Människans föreställningar har en relation till varandra. ”…[O]m en föreställning ändras, så 

ändras även de andra föreställningarna” (Hartman 2004, s 188). Jan Hartman (2004) menar att 

den hermeneutiska teorin är holistisk. Med detta menar han att ”man kan inte isolera 

människans föreställningar om världen och beskriva dem en och en” (s 188).  

 

Torsten Thurén (2007) skriver att det finns invändningar mot hermeneutiken. För det första 

finns kritik över att det inte går att kontrollera om tolkningen är rätt. Under tolkning av andra 

människors upplevelser och känslor tillsätts även tolkarens egna erfarenheter. För det andra är 

det inte säkert att tolkaren tar rätt kontext i anspråk och därmed kan viktig information gå 

förlorad. Hermeneutiska tolkningar kan av vissa anses vara osäkra eftersom tolkningen 

påverkas av tolkarens värderingar, tolkarens förförståelse och kontexten (Thurén 2007). 

 

Studiens syfte är att finna hur lärare i matematik resonerar kring, samt arbetar med bedömning 

för lärande. Därmed behöver vi få tillgång till matematiklärares egna upplevelser av 

bedömning för lärande. Precis som Bryman (2011) skriver vill vi få fram innebörden av 
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studieobjektet, bedömning för lärande, från den studerade gruppen, matematik lärare, varav vi 

inspirerats av den hermeneutiska vetenskapsteorin. 

 

Kvalitativ forskningsmetod 

I vår studie utgår vi från en kvalitativ forskningsmetod. Inom litteraturen som beskriver 

kvalitativ metod finns flera förklaringar vad en sådan metod innebär, många med olika 

tyngdpunkter. Staffan Larsson (1994) menar att kvalitativ forskningsmetod handlar om hur 

man ska karaktärisera något. Med andra ord är kvalitativ metod ”systematiserad kunskap om 

hur man går tillväga för att gestalta beskaffenheten hos något” (Larsson 1994, s 164). Idar 

Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1997) hävdar att kvalitativ metod har ett primärt 

syfte att förstå. Med en kvalitativ metod vill vi inte pröva om den information vi tillägnat oss 

har en generell giltighet, utan det centrala är att få en djupare förståelse av det 

problemkomplex vi studerar (Holme & Solvang 1997). Strauss och Corbins definierar 

kvalitativ forskning enligt följande: ”[b]y the term ’qualitative research’ we mean any type of 

research that products findings not arrived at by statistical procedures or means of 

quantification” (citerat i Allwood 2004, s 12). De gör med andra ord en skillnad mellan 

kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod, där kvantitativa metoder kopplas samman med 

statistik och generaliseringar. De menar att definitionen av den kvalitativa metoden bygger på 

en kontrast mot den kvantitativa, och vise versa, en precisering som även andra författare 

använder sig av (exempelvis Starrin & Svensson 1994).  

 

Andra menar att det inte är möjligt att dra en sådan gräns mellan de olika metoderna. Rodney 

Åsberg (2001) ifrågasätter denna åtskillnad mellan metoderna och hävdar att det inte finns 

något sådant som kvalitativ eller kvantitativ metod. Det som egentligen finns, menar Åsberg, 

är ”en ofantlig retorik om detta »viktiga val och ställningstagande» men ingen metod kan vara 

vare sig kvalitativ eller kvantitativ” (Åsberg 2001, s 270). Kvalitativ och kvantitativ refererar 

till karaktärsdrag hos de fenomen vi studerar, vilka speglas i de data vi upprättar om dessa 

olika fenomen (Åsberg 2001). Åsberg hävdar att data antingen kan vara kvalitativa, i form av 

ord, eller kvantitativa, i form av siffror. Resten menar han är irrelevant, då både bokstäver och 

siffror är nödvändiga för oss att förstå den värld vi lever i och all ”fortsatt retorik är ofruktbar 

och missledande (Åsberg 2001, s 270). Kvaliteten från ordet ”kvalitativ” handlar enligt 

Åsberg inte om metoden utan om den information vi får från det fenomen vi studerar och 

därmed att metoden inte kan vara kvalitativ. Åsberg lyfter sedan konsekvenserna av att 
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kategorisera ens metoder som kvalitativa eller kvantitativa. Han menar att denna 

kategorisering kan resultera i en ”nästan oändlig retorik – upptagande mängder av sidor i 

metodiska handböcker och i uppsatser och i avhandlingar – om ett pseudoval” (s 277). Åsberg 

påstår att om distinktionen mellan kvalitativ- och kvantitativ forskning förs ner på datanivå 

behöver metodologiska frågor inte bli förvirrande. 

 

Om vi nu ändå gör en indelning i kvalitativ och kvantitativ metod, vad finns det för fördelar 

med att använda kvalitativa metoder? Bengt Hansson (2004) menar att det finns två attityder 

bland de som förespråkar kvalitativ forskningsmetod. Den ena är att kvalitativ metod skulle 

vara en nödlösning som är nödvändig att ta till då det inte går att hantera ett problem 

kvantitativt, och den andra att kvalitativ forskning har flera egna värdefulla kvaliteter. 

Hansson framställer några av dessa kvaliteter och lyfter bland annat fram att kvalitativa 

forskningsmetoder har ett egenvärde att nå en djupare och bättre förståelse av ett fenomen. Ett 

karakteristiskt fall, menar Hansson, är då man vill förstå och förklara mänskligt beteende eller 

tolka innerbörder av texter och andra artefakter. Hansson betonar även att om något kan 

undersökas numeriskt, med andra ord kvantitativ, är det ofta möjligt att undersöka detta mer 

fullständigt med hjälp av kvalitativa metoder. 

 

Vi ser en stor vinst med att använda kvalitativa forskningsmetoder i vår studie då vi, som 

bland annat Larsson (1994) samt Holme och Solvang (1997), ser på kvalitativ metod som ett 

sätt att nå en djupare förståelse i vårt syfte. Vi delar Åsbergs (2001) åsikt, att kvaliteten ligger 

i den informationen som fås från det fenomen som studeras. Vi ser ändå inte faran i att dela 

upp forskningsmetoder som kvalitativa och kvantitativa. Vi tror att faran ligger i att definiera 

kvalitativ metod som motsatsen till kvantitativ. Vi anser att det är viktigt att, precis som 

Hansson (2004) förespråkar, se den kvalitativa forskningsmetodens egenvärden och inte som 

en nödlösning. Att benämna en metod som kvalitativ tror vi har en funktion av att förklara det 

tillvägagångssätt forskaren väljer i sin studie.  

 

Intervju 

Intervjuer är en av de vanligaste metoderna för att samla in data till en kvalitativ undersökning 

och gör det möjligt att samtala kring en respondents uppfattningar och handlingar kring det 

ämne som intervjun handlar om. Därmed blir forskarna försäkrade om att det som de har för 

avsikt att behandla, blir behandlat (Kvale & Brinkmann 2009).  
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Det finns många olika konstellationer på intervjuer. Det finns personliga intervjuer, 

gruppintervju, fokusgruppintervju, besöksintervju och telefonintervju som är några av dessa. 

Även formen på intervjuer varierar där några av dessa är strukturerad-, halv/semistrukturerad- 

och öppen intervju (Swartling Widerström 2012). Termen strukturering kan ges två olika 

innebörder. I det ena fallet kan strukturering menas med att intervjun har fasta svarsalternativ 

där en ostrukturerad intervju innebär att svarsmöjligheterna är öppna för den intervjuade. Den 

andra innebörden är när intervjun har en struktur. När ämnet som ska behandlas är tydligt sägs 

det att intervjun är högt strukturerat (Trost 2010). Jan Trost (2010) är väldigt skeptisk till 

användandet av begreppet ”semistrukturerade intervjuer”. Trost rekommenderar hellre att 

man bör benämna att man använder sig av en strukturerad intervju tillsammans med öppna 

frågor. Som ni sett kan strukturering ha olika innebörder och det gäller att vara medveten om 

vad man tillskriver begreppet och hur andra personer kan komma att tillämpa innebörden 

(Trost 2010). Vi valde därför, i enighet med Trosts (2010) resonemang, att använda oss av en 

strukturerad intervju med öppna frågor. 

 

I vår studie har vi att använt oss av personliga intervjuer. I litteraturen vi påträffat benämns 

detta som parintervju, där det kommer att vara en intervjuare och en intervjuad som 

tillsammans bildar ett par, därav namnet parintervju (Kylén 2004). Att enbart intervjua en 

person i taget menar Trost (2010) kan leda till att ”hemligheter” lättare kommer fram än om 

intervjupersonerna vore fler. I gruppkonstellationer kan de tystlåtna ha svårt att komma till 

tals och i en grupprocess kan synpunkter som de enskilda individerna inte står för 

uppmärksammas (Trost 2010). Under intervjuerna valde vi att vara två stycken som intervjuar 

där den enes uppgift var att observera och slutligen få avrunda med några viktiga frågor eller 

perspektiv som intervjuaren kan ha missat. Vi anser fortfarande att detta kan ses som en 

parintervju då endast en är den aktiva intervjuaren. Trost (2010) skriver om vilka för- och 

nackdelar det kan innebär för intervjun och intervjupersonen. Att vara två som intervjuar 

anses vara lämpligt om man är en otränad intervjuare. Oftast medför två intervjuare att det blir 

en bättre intervju där ett större informationsmängd och förståelse ges. Det gäller emellertid att 

vara samspelt för att undvika att få motsatt effekt. Ur intervjupersonens perspektiv kan två 

intervjuare innebära att intervjupersonen känner sig i underläge och ett slags maktspel uppstår 

och detta måste undvikas (Trost 2010).  
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Tidsintervallet för en intervju är vanligast mellan 20 och 90 minuter, men det finns intervjuer 

som sträcker sig utanför det intervallet. Hur lång en intervju ska vara är först och främst 

beroende på vad intervjun ska ge. Ska intervjun enbart ge en del fakta behövs mindre tid än 

om intervjuaren vill få en djupare bild inom frågeämnet (Kylén 2004). Vi avsatte mellan 30 

och 45 minuter till vardera intervjun, då vi ansåg att det skulle räcka för att få en tillräckligt 

djup bild av vårt forskningsobjekt. Våra intervjuer blev drygt 30 minuter långa. Var intervjun 

ska utföras är en annan betydande fråga. I den miljö som väljs ska det inte finnas några 

åhörare, intervjun ska ske ostört och intervjupersonen ska känna sig trygg. I vårt 

informationsbrev (se bilaga A) skrev vi att intervjun kunde hållas på den plats som 

intervjupersonen önskade, på deras arbetsplats eller vår. Hälften av intervjuerna genomfördes 

på respektive respondents arbetsplats, medan andra hälften valde att komma till vår 

arbetsplats för att intervjuas. Det kommer alltid finnas för- och nackdelar beroende på vilken 

miljö intervjun utförs i. Det kan alltid vara bra att ha i åtanke under analysarbetet om miljön 

kan ha påverkat resultatet (Trost 2010).  

 

Intervjuguide 

I intervjusituationen använde vi oss av en intervjuguide (se bilaga B). Trost (2010) 

rekommenderar att använda sig av en trattmodell i utformningen av en intervjuguide. Vi 

började därför med breda frågor som sedan smalnades av mot mer specifika frågor. 

Utformningen av intervjuguiden inspirerades av de fem nyckelstrategierna i bedömning för 

lärande, vilka vi anser är betydelsefulla i processen bedömning för lärande. Det är utifrån 

dessa strategier vi vill undersöka lärares arbete med bedömning för lärande.  

 

Inför intervjun skickade vi ut intervjuguiden till samtliga intervjudeltagare. Orsaken till att vi 

valde att skicka ut intervjufrågorna innan intervjuerna var dels att en av respondenterna 

begärde att få ta del av den innan, dels att vi ville att respondenterna skulle vara förberedda 

och kunna svara specifikt på våra frågor. Vi tyckte även att det var viktigt att respondenterna 

kände sig trygga, varav valet att skicka ut intervjuguiden kändes självklar. Vi är dock 

medvetna om att detta val kan ha resulterat i att respondenternas svar har påverkats. 

 

Pilotintervju 

Likt mycket annat är intervjuer något som kräver träning. Att träna på att genomföra 

intervjuer och testa intervjuguiden innan den ”verkliga” intervjun ska utföras, samt 

återkoppling är ett viktigt moment som kommer att leda till att man blir en bättre intervjuare 
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(Kylén 2004). Detta enligt John Deweys tes ”learning by doing”. Då vi bägge var relativt 

ovana som intervjuare valde vi att träna på att intervjua genom att göra en pilotintervju, i 

vilken vi även fick testa vår intervjuguide. Eftersom vi skulle komma att använda oss av en 

strukturerad intervju med öppna frågor ville vi även kontrollera att våra frågor var öppna och 

om respondenten kunde samtala fritt utan att bli styrd. Efter en lyckad pilotintervju valde vi 

att använda oss av den intervjuguide vi utformat. 

 

Urval 

Utifrån vårt syfte ville vi intervjua gymnasielärare i ämnet matematik. Därför kontaktade vi 

nio gymnasieskolor, både kommunala och fristående skolor, i en stad i Sverige. Vi gjorde ett 

så kallat bekvämlighetsurval, vilket vi gjorde av tidsmässiga och praktiska skäl. Martyn 

Descombe (2009) beskriver bekvämlighetsurval som det urval som bygger på forskarens 

bekvämlighet, där forskaren väljer de första som finns till hands och är lättast att få tag på. 

Antalet intervjupersoner som behövs kan variera beroende på studiens syfte, men det är 

nödvändigt att ”[i]ntervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver 

veta” (Kvale & Brinkmann 2009, s 129). Vi fick tillslut tag på fem lärare med representanter 

från vartdera könet och med olika lång erfarenhet av läraryrket. I sista sekund fick vi 

dessvärre ett bortfall på en person och slutligen fick vi fyra intervjupersoner.  

 

Bearbetning och analys 

 

Analysprocessen innebär att man söker efter saker som ligger under ytinnehållet i data – 

kärnelement som förklarar vad saker är och hur de fungerar. Forskarens uppgift är att 

undersöka data på ett sätt som hjälper till att identifiera de avgörande komponenter som kan 

användas för att förklara de studerades beskaffenhet – med målsättningen att komma fram 

till vissa allmänna principer som kan tillämpas i andra situationer (Denscombe 2009, s 

319). 

 

Denscombe (2009) hävdar att det finns flera typer av analyser, men att det är vanligt att dessa 

alternativ går mot begreppen kvantitativ och kvalitativ forskning. Kvantitativ forskning har en 

benägenhet att se siffror som det centrala i analysen, medan forskaren i den kvalitativa 

metoden tenderar att se ord eller bilder som det centrala i analysen. Då vi har en kvalitativ 

metod faller det även naturligt för oss att ha en kvalitativ analys. Vi förhöll oss till tre av 
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Denscombes (2009) fem steg som analysen av kvalitativ data kan inbegripa: förberedelse av 

data, förtrogenhet med data och tolkning av data (utveckla koder, kategorier och begrepp). 

 

 Med förberedelse av data menas att forskaren organiserar sitt material innan han 

analyserar den. För att materialet ska kunna användas i forskningssyfte måste de först 

samlas in, behandlas och sorteras på ett sätt som gör dem disponibla för analys.  

 Nästa uppgift blir att bli förtrogen med sitt material, vilket innebär att flera gånger läsa 

textdata eller titta på bilddata. Detta för att fördjupa sig i sitt material. 

 Då forskaren är förtrogen med sitt material kan han påbörja tolkningsprocessen. I detta 

steg vill forskaren koda data för att sedan kategorisera dessa koder, samt identifiera 

teman och samband mellan dessa kategorier och till sist utveckla generella slutsatser. 

Dessa slutsatser baseras på de samband och kategorier som identifierades i 

datamaterialet (Denscombe 2009).  

 

Efter att intervjuerna genomförts började vi med Denscombes (2009) första steg, att 

transkribera allt ljudmaterial, för att vi lättare skulle kunna bearbeta vårt material. I vår 

transkribering valde vi att bortse från pauser och affirmativa markörer, såsom ”aa” och ”mm”, 

då endast det som sades under intervjuerna var relevant för vårt syfte. Därefter fördjupade vi 

oss i vårt material, enligt Denscombes andra steg, genom att läsa vårt material flera gånger. 

När vi blivit förtrogna med vårt material gick vi in i det tredje steget, där vi delade in vårt 

material i olika kategorier. Dessa kategorier fann vi i vårt teorikapitel. Till sist drog vi 

slutsatser baserade på dessa kategorier. 

 

Etiska perspektiv 

Till att börja med vill vi beskriva vad begreppet etik är för något. Etik är en slags teori om 

moral, där moral är något som varje människa förväntas bära, men som han inte är medveten 

om. Moral kommer i uttryck i människors beteende och handlingar mot andra individer. Etik 

däremot är människan medveten om, ”… etiken är medveten, reflekterad och motiverad 

moral” (Hermerén 2011, s 15) och måste kunna uttryckas i ord (Hermerén 2011). 

 

Inom forskningsetik berör etiska frågor de personer som deltar i forskningen. 

Forskningsetiken är till för att hindra att försökspersonerna utsätts för någon form av fysisk 

eller psykisk skada på grund av deltagande av forskningen (Hermerén 2011). Under hela 
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studieprocessen kan etiska problem förekomma och därför bör etiska frågor uppmärksammas 

från allra första början av forskningen (Kvale & Brinkmann 2009). Det finns fyra huvudkrav 

för att skydda försökspersonen; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Vetenskapsrådet (2002) beskriver dessa fyra krav som: 

 

 Informationskravet innebär att forskaren måste informera försökspersonerna om 

forskningens syfte. Detta sker antingen skriftligt eller muntlig och innan själva 

utförandet. 

 Samtyckeskravet åsyftar att deltagarna i forskningen har rättigheten att avbryta 

deltagande i forskningen utan påverkan. Om personerna i frågan är yngre än 15 år 

måste samtycket hämtas från deras vårdnadshavare. Här bör deltagarna få kännedom 

om vilka risker respektive fördelar som medföljer forskningen. 

 Konfidentialitetskravet innebär att utomstående inte kan ta del av forskningsmaterialet 

eller avslöjande av identitet. Uppgifter som är identifierbar som kan kopplas till 

individen ska avidentifieras så att utomstående inte kan identifiera vem som har sagt 

vad och så vidare.  

 Nyttjandekravet är till för att forskningsmaterialet endast får användas till den aktuella 

forskningen (i vissa fall andra forskningar) och inte andra ändamål. 

 

Dessa fyra krav har vi haft i åtanke under studiens gång. Vi tog hänsyn till informationskravet 

redan från start då vi skickade ut informationsbrev/mejl och beskrev studiens syfte (se bilaga 

A). Innan intervjuerna förklarade vi, enligt samtyckeskravet, för intervjupersonerna att de när 

som helst fick avbryta sitt deltagande. Redan i informationsbrevet förklarade vi att 

intervjudeltagarna skulle bli avidentifierade på så sätt att varken individen eller skolan 

kommer kunna vara identifierbara i arbetet, i enighet med konfidentialitetskravet. För att 

åstadkomma detta nämner vi varken lärarnas eller skolornas namn. Med tanke på 

nyttjandekravet kommer det insamlade materialet bara att användas i vår studie och kommer i 

samband med avklarad uppsats att raderas.  

 

Validitet och reliabilitet 

Som i all forskning är kvaliteten oerhört angelägen för att uppnå en god forskning. Termerna 

som används vid tal om kvalitet är validitet och reliabilitet. Med validitet menas att det som är 

relevant för forskningen verkligen är det som mäts. Reliabilitet fastställer tillförlitlighet. Detta 
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betyder att om undersökningen skulle göras igen skulle resultatet bli detsamma (Kylén 2004). 

Dessa betydelser för termerna validitet och reliabilitet har sitt ursprung från den kvantitativa 

metodologin. Detta betyder att de får en annorlunda innebörd i kvalitativa studier.  Människan 

förändras ofrivilligt genom att vara deltagare, aktörer i en värld som förändras allt eftersom 

människan får nya erfarenheter och därmed förändras föreställningen om världen. På så sätt 

kan man inte förvänta sig att svaret på en fråga kommer att vara densamma i ett senare skede. 

Men kvalitativa intervjuer ska naturligtvis också vara relevanta, trovärdiga och adekvata 

(Trost 2010). 
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Resultat och Analys 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultat och analys av vår studie. Vi kommer först att 

behandla innebörden av bedömning för lärande för lärare i matematik, följt av en analys 

angående detta. Därefter behandlar vi hur matematiklärare arbetar med bedömning för lärande 

i sin undervisning, där vi kategoriserat resultatet enligt de fem nyckelstrategierna, som 

avslutas med en analys. Slutligen redovisar vi vad matematiklärarna upplever för möjligheter 

och hinder med bedömning för lärande, följt av en analys av resultatet. 

 

Innebörden av bedömning för lärande 

Samtliga lärare i studien resonerar kring bedömning för lärande utifrån frågorna: vart ska 

eleven, var befinner sig eleven och hur ska eleven ta sig vidare i sitt lärande. De uppfattar 

bedömning för lärande som en process, en process som pågår under hela elevens utbildning: 

 

Jag tänker det som en, både något som man gör under tidens gång, alltså under lektion 

efter lektionerna. När man, något som sker hela tiden. Men också efter en avstämning. 

 

Att det, ska inte, betygen ska inte vara en stämpel bara som man får högst upp, utan det 

handlar om en process. 

 

Två av lärarna skiljer bedömning för lärande från bedömning av lärande genom att tala om 

feedback. En lärare uppfattar bedömning för lärande som en ”framåtsyftande bedömning”. 

Hen menar att huvudmålet med bedömning för lärande är att ”… få eleverna att nå längre”. 

En annan lärare beskriver bedömning för lärande: 

 

Ja det är ju det som, man gör en återkoppling till exempelvis förhållanden, hur ligger man 

till mot målen, vart de ska nånstans. Hur ser det ut, vad kan du nu, hur ska du ta dig dit.  

 

Då lärarna resonerade kring innebörden av bedömning för lärande kan de inte utesluta 

bedömning av lärande, att bedömning är en blandning mellan bedömning av och bedömning 

för lärande.  

 

Vi måste väga ihop det på något sätt. Men till skillnad mot den traditionella formativa, eller 

summativ bedömning så har vi ju nu en formativ bedömning där det finns inslag av en 

summativ bedömning. Kan inte släppa den helt, så är det. 
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En av lärarna anser att det är möjligt att använda sig av bedömning av lärande för att uppnå 

bedömning för lärande. 

 

Det blir ju ett summativt betyg man sätter i slutet av kursen. Och även de här delarna under 

vägen är ju även summativa av det de har gjort. Men vad man gör av betygen och hur man 

kommunicerar betygen till eleverna, det blir väl formativ. Hur man ska gå vidare från de 

här summativa betygen. Som de ändå på ett sätt känns som om de är. Du ligger på C nu, 

men för att ta dig vidare får du tänka på det här och det här. Så de går ihop. 

 

Lärarna i studien talar om vikten av att göra eleverna delaktiga i bedömningen då de arbetar 

med bedömning för lärande. En av lärarna tar avstånd från att lärare endast framför 

provpoängen och inte ger en generalisering av vilka kunskaper som eleverna anses besitta. 

Istället för att få kännedom om att eleven hade 27 av 34 poäng, förespråkar hen att läraren bör 

göra eleverna delaktiga i bedömningen och deras egen insats, där bedömning för lärande 

anses vara ett steg i rätt riktning. För att använda sig av bedömning för lärande anser läraren 

vidare att lärare bör ”… göra eleverna delaktiga i utvärderingen av vissa moment, att dom 

själva ska ta del av sin egna insats…”. Samtalet, menar läraren, är den viktigaste 

beståndsdelen för att uppnå detta engagemang från eleverna. En annan lärare berättar om hur 

hen uppfattar att lärarrollen förändrats, från att lärarens funktion har varit som en domare, till 

att snarare ses som en tränare. Där läraren genom samtal ska vägleda eleven mot att utveckla 

sitt lärande.  

 

Analys – innebörden av bedömning för lärande 

Precis som Jönsson (2011) beskriver lärarna bedömning för lärande i relation till frågorna vart 

ska eleven, var befinner sig eleven och hur ska eleven närma sig målen, där huvudsyftet är att 

ge information till läraren som ska hjälpa eleverna vidare i sitt lärande. Det är då vi talar om 

att vägleda eleven mot att utveckla sitt lärande som Björklund Boistrup (2010) menar att vi 

kan tala om bedömning för lärande. Två av lärarna uppfattar, precis som Lundahl (2011), att 

kärnan i bedömning för lärande är feedback, vilket även är en del av vad som skiljer 

bedömning för lärande från bedömning av lärande. Även Jönsson (2011) påpekar att 

skillnaden mellan bedömning av och för lärande är att det sistnämnda syftar till att ge eleven 

information för att ta sig vidare i sitt lärande, vilket inte är syftet med bedömning av lärande. 
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Två av lärarna påpekar att det inte är möjligt att helt komma ifrån bedömning av lärande då 

detta är en av bedömningens funktioner, något även Gerrevall (2008) lyfter fram. En av dessa 

lärare anser att det bör vara ett samspel mellan bedömning av lärande och bedömning för 

lärande i bedömningsprocessen, något även Lundahl (2011) förespråkar.  

 

En lärare delar uppfattning med Myndigheten för skolutveckling (2007) att bedömning inte 

bör ses som ett domslut, utan mer som ett verktyg för elevens fortsatta lärande. I och med 

detta förändras lärarens roll från att vara en domare till att vara en tränare, vilket läraren 

hävdar. 

 

Pettersson (2006) och Andersson (2000) betonar betydelsen av att göra eleverna delaktiga i 

bedömningen av deras egna prestationer, något även en av lärarna förespråkar. Detta menar de 

leder till att eleven tillägnas en bättre självinsikt och självförtroende, vilket främjar eleven till 

att vilja utvecklas i sitt lärande.  

 

Lärarna i studien lyfter fram flera aspekter då de talar om innebörden av bedömning för 

lärande. Det centrala i deras tolkning av begreppet bedömning för lärande är: 

 Användandet av feedback. 

 Blandning mellan bedömning av och bedömning för lärande. 

 Göra eleverna delaktiga. 

 

Tillvägagångssätt i användandet av bedömning för lärande 

Samtliga lärare hävdar att det till största del är genom skriftliga prov som de bedömer elevers 

kunskaper och förmågor. De nämner även andra sätt att examinera eleverna. Det kan vara 

genom muntliga prov och redovisningar, gruppdiskussioner och laborationer. En lärare 

menar: 

 

Det blir, det är fortfarande rätt mycket provfokus tycker jag. Men vi pratar mycket om det 

på skolan att vi vill få in varierad undervisning och varierad bedömning. Att man ska våga 

tro mer på det här muntliga. Att man ska känna sig trygg med att bedöma muntligt. 

 

De övriga lärarna i studien är inne på samma spår och menar att lärare bör försöka komma 

ifrån att enbart bedöma elever genom skriftliga prov. 
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Tydliggöra mål och kunskapskvaliteter 

Samtliga lärare arbetar med att tydliggöra ämnesplanens mål och kriterier. Två av lärarna 

uppfattar dock att det inte finns något stort intresse hos eleverna att tillägna sig ämnesmålen, 

dels för att målens formuleringar och begrepp kan tyckas vara abstrakta.  

 

Om man nu ska titta, lägga upp betygskriterierna för de olika betygen på en projektor och 

visa eleverna så går de ju ut som levande frågetecken allihop. När man tar det från 

skolverkets kriterier. 

 

Tre av lärarna berättar om hur de använder sig av bedömningsmatriser för att förenkla och 

konkretisera kunskapsmålen och kriterierna för eleverna. Med hjälp av exempel försöker 

lärarna även tydliggöra och konkretisera vad målen innebär i det specifika moment som de 

arbetar inom för stunden.  

 

Då brukar jag plocka ut en bit och sen så, visa för eleverna. Och sen kanske exemplifiera 

visa saker som står där som är svåra kanske att läsa ut för en elev. Tillexempel kan man 

visa med uppgifter. 

 

Det finns olika strategier angående när under kursen lärarna ska tydliggöra målen och 

kvaliteterna. Några lärare väljer att introducera eleverna för ämnesplanens mål redan från start 

i kursen och även under kursens gång. Andra lärare anser att det enbart är relevant att förklara 

och diskutera målen under kursens gång. Dessa lärare menar att eleverna inte kan ta till sig 

mål som handlar om begrepp de ännu inte känner till och att därmed anser lärarna att det är 

bättre att presentera mål och kriterier vid respektive arbetsområde. 

 

Successivt så går vi igenom här och inom varje nytt område så brukar vi prata om vilket 

centralt innehåll vi jobbar med och vilka förmågor kanske som vi främst kommer att jobba 

med inom det hår området. 

 

Tidigare kunskaper och förmågor 

När två av lärarna utgår från och arbetar med elevers tidigare kunskaper och förmågor i 

matematik skapar de olika kunskapsnivåer i de olika momenten. Bägge lärarna låter eleverna 

själva välja den nivån som de anser passar deras förmågor och ambitioner.  
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Ja, jag har ju gjort så att jag har delat upp varje moment i, jag kallar det tre steg. Ett lite 

lättare steg, ett lite mittemellan och ett lite svårare. Så jag ser de elever som känner att jag 

är lite osäker på det här momentet kan lägga sig på steg ett. Dom som känner sig, jamen 

halvsäker lägger sig på steg två och de som är lite bättre som har nått lite längre lägger sig 

på steg tre. 

 

En lärare däremot utgår till en början från en ”grovplanering” som efterhand anpassas utifrån 

gruppens kunskaper.  

 

Man får ju, man gör ju en grovplanering. Man är ju så pass flexibel att man kan frångå den 

och anpassa planeringen utefter vilken grupp vi undervisar. 

 

En annan lärare berättar att ”de flesta” matematiklärarna använder sig av diagnoser i början av 

kursen för att få kännedom om kunskapsnivån i klassen, en metod även läraren har använt sig 

av. Hen kritiserar dock denna metod och menar att ”det sänker många elever” och menar 

framförallt de elever som har det svårt med matematik. Läraren tar som exempel: 

 

Å så får, då visar det sig att det går inge bra för dig på diagnosen. Hur känner du dig då 

inför att fortsätta med mattestudier? Du känner dig inte så där uppiggad, peppad, visa att 

du har 7 poäng av 40, ajajaj. Och läraren kommer och säger, det här var inte bra. 

 

Läraren menar att lärare istället bör arbeta med att stärka elevers självförtroende inom 

matematik. Läraren ”behöver inte peka ut dig med ett prov, att du inte kan det”. Hen anser att 

läraren inte behöver diagnostisera eleverna på en gång, utan låta eleverna få uppleva 

matematiken på ett positivt sätt. Diagnosen kan istället komma en bit in under kursens gång. 

En annan av lärarna använder sig inte av diagnoser, utan istället försöker hen få en dialog med 

eleverna angående deras tidigare kunskaper och förmågor.  

 

De får fylla i några tankar kring matematik. Om tidigare erfarenheter och vad de tycker är 

bra och vad de tycker är jobbigt med matte. Så att man någonstans där får ett hum om 

deras bild av matematiken. 

 

Feedback från läraren 

Samtliga lärare är överens om att feedback ska ges på elevernas kunskaper och vad de kan 

förbättra. De talar om feedback utifrån frågorna: vart ska eleven, var befinner sig eleven just 

nu och hur ska eleven ta sig vidare i sitt lärande.  
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[…] hur ligger man till mot målen, vart de ska någonstans. Hur ser det ut, vad kan du nu, 

hur ska du ta dig dit. När de gjort ett prov då, om man tittar på vad har du kvar för att nå 

den här, ditt mål. […] Vad behöver du gå vidare med och så vidare. 

 

En lärare anser att läraren borde blanda positiv och negativ feedback för att på så sätt uppnå 

den bästa effekten av feedback. Två av lärarna använder feedback för att stärka elevers 

självbild och självförtroende för att de ska vilja och ha möjligheten att lyckas bättre i 

matematik.  

 

[…] när de själva arbetar med någonting, att få dem att tro på sig själva. Att de kan lösa 

uppgifter. 

 

Men samtidigt ser en av dessa lärare ett hinder med feedback, att feedback kan ge motsatt 

effekt. Det gäller att ge feedback på ett bra sätt:  

 

Hur man gör rätt, jag säger, gud vad bra, kanon. Å där var, varför har han inte sagt 

någonting tidigare jag har ju gjort bra hela tiden så varför nu? Jaha, då kanske jag inte 

skulle ha sagt det eller. Eller för nu är det första gången du har med dig penna själv. Ska 

jag berömma dig för det? Det är ju faktiskt normalt att man har det. 

 

Två av lärarna talar om svårigheten att kontinuerligt ge feedback till samtliga elever i en stor 

klass, under lektionen. Den ena läraren menar dock att det är viktigt att ändå försöka ge 

feedback så ofta som möjligt, även om det inte blir under varje lektionstillfälle. Den andra 

läraren menar att det ofta är samma elever som uppmärksammas under lektionstid: 

 

Man hinner prata med de här som verkligen behöver. Och sen så pratar man med dem som 

ligger högst upp, därför de påkallar. De här som ligger mitt emellan här, de hinner man 

inte prata så mycket med, därför att de klarar sig oftast hyfsat bra att arbeta. 

 

Det är ändå viktigt, menar en lärare, att uppmärksamma varje individ i klassen. Detta är inte 

något som en annan lärare går och funderar över, utan menar att feedback är något som sker 

hela tiden i undervisningen.  Läraren menar ”[d]et är en enda stor återkoppling, hela matte 

kursen så att säga”.  
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En lärare använder sig av bedömningsmatriser som en form av feedback för att synliggöra för 

eleverna vilken kunskapsnivå de ligger på, inom respektive förmåga. Två av lärarna  lämnar 

feedback på elevers skriftliga prov genom att skriva kommentarer om deras prestationer. Ena 

läraren säger: ”Annars när de gör prov och så, så skriver man kommentarer eller ger dem 

kommentarer, ger dem feedback på det. För det är ju väldigt bra att knyta an till det just den 

eleven har skrivit”. Samtliga lärare använder sig av individuella samtal för att ge eleven 

feedback. 

 

 Stämmer av med samtal under tiden. Nu känns det som att du är här, vad ska du kunna? 

Vad ska du göra för att nå hit exempelvis?  

 

Feedback från kamrater - kamratbedömning 

Samtliga lärare anser att kamratbedömning är ett bra sätt att använda eleverna själva som 

resurser i undervisningen.  

 

Det är ett sätt att få dem att lära sig matte, lära sig mer matte, att de bedömer en annan 

lika väl som ett bra sätt att förstå mer matte, det är kanske bästa sättet är när du försöker 

förklara för någon annan. Så är kamratbedömning, att bedöma någon annan är ett 

inlärningstillfälle för dig själv som gör att du blir bättre i matte. Det är ju dit, det är så jag 

ser på det. Att man utvecklas och får en lättare att nå, lättare förståelse, lättare att nå 

målen. 

 

Alla hävdar dock att kamratbedömning inte är något de arbetar speciellt mycket med och de 

flesta önskar att det i framtiden skulle bli en metod de använder sig av i större utsträckning. 

Lärarna i studien använder sig av olika metoder för kamratbedömning. En lärare använder sig 

av kamratbedömning på så sätt att eleverna i smågrupper får jämföra sina lösningar och 

metoder på genomförda prov. Hen anser att eleverna då får en större insikt i vad de gjort bra 

och vad de kan förbättra genom kamraternas feedback. Läraren beskriver även en annan 

metod för kamratbedömning: 

 

Jag försöker även få in att de pratar mycket matte och vågar prata mycket matte och våga 

gå fram till tavlan och köra. Och just att det inte ska bli en grej av att snacka matte och det 

ska inte bli en grej av att redovisa en uppgift på tavlan och visa hur man har tänkt. Och då, 

det blir ju en form av bedömning då från klassen eller gruppen när de säger att: ja men vi 

förstår eller skulle du kunna utveckla den där delen, vad gjorde du där? 
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En annan lärare använder sig av komplexa uppgifter som eleverna själva får bedöma och 

därmed byta och bedöma kamratens lösning. Därefter jämför de varandras bedömningar. Ett 

annat sätt hen tillämpar kamratbedömning är att ha prov eller test där eleverna får bedöma 

varandras insatser, att ge feedback på vad kamraten kan, vad kamraten missat och vad 

kamraten bör tänka på i fortsättningen.  

 

Två av lärarna uppfattar att kamratbedömning kan leda till att eleverna känner sig utsatta. Ena 

läraren berättar om elever som blivit ledsna på grund av att andra elever varit kritiska mot 

deras arbete. Läraren ser därför ingen vinning i att en elev bedömer en annan elev och har 

därför skapat en fiktiv elev eller en anonym elev som inte finns i klassen som eleverna får 

bedöma. Den andra läraren har en annan lösning på elevernas utsatthet vid kamratbedömning. 

Istället för att enskilt bedöma varandra, går eleverna ihop i små grupper och bedömer andra 

gruppers arbeten. 

 

Engagerar eleverna i sitt lärande - självbedömning 

En lärare anser att det är svårt att engagera eleverna i sitt lärande, ”[e]n del gör det 

[engagerar sig] till 200 % andra till minus 200 % känns det som ibland”. Läraren har kopplat 

matematiken till elevernas framtida yrke, för att på så sätt engagera dem. En annan lärare 

beskriver sitt sätt att engagera eleverna i sitt lärande: 

 

Jag försöker få dem att förstå att det är de som ska, måste lära sig. Jag kan inte lära dem 

någonting. Jag kan ge dem verktyg och jag kan hjälpa dem så långt som möjligt, men det är 

ändå de som måste lära sig. Jag försöker få dem att ta eget ansvar, de måste, är det 

någonting de har missat så måste de komma till mig, det är inte jag som söker upp dem och 

så där. 

 

Två av lärarna försöker engagera eleverna genom att göra dem delaktiga i deras studier. 

Genom att tillhandha eleverna planeringar och bedömningsmatriser får en annan lärare 

eleverna att ta eget ansvar för sin utbildning. Även att eleverna får vara delaktiga i bedömning 

och ibland får rätta sina prov menar dessa tre lärare engagerar eleverna i deras lärande. En 

lärare menar att ”… man vill få en boll i rullning där eleverna äger sin egen utbildning”.  
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Analys – tillvägagångssätt i användandet av bedömning för lärande 

Myndigheten för skolutveckling (2007), Korp (2010), samt Kjellström (2011) hävdar att det 

främst genom skriftliga prov som lärare i matematik bedömer sina elever, något även samtliga 

lärare i studien uppfattar att de själva tillämpar. Samtidigt är de medvetna om och försöker få 

in andra bedömningsmetoder för en varierad undervisning och varierade bedömningsmetoder. 

Lärarna försöker medvetet att eftersträva en undervisning med bedömning för lärande.  

 

Tydliggöra mål och kunskapskvaliteter 

Tre av lärarna använder sig av samma metod som Kjellström (2011) förespråkar, att använda 

sig av bedömningsmatriser för att tydliggöra mål och kunskapskvaliteter för eleverna. 

Samtliga lärare i studien är medvetna om betydelsen av att eleverna har en klar bild över 

målen i deras utbildning vilket även Wiliam (2011) lyfter och menar att då eleverna inte får 

kunskap om målen har de svårt att se sambandet mellan undervisningen och kunskapsmålen. 

Lundahl (2011) hävdar att tydliggörandet av målen även kan fungera som en bekräftelse för 

läraren att undervisningen ger det resultat som avses. Som Gerrevall (2008) påpekar är det 

styrdokumenten som eleverna ska bedömas efter och ingenting annat. Detta är lärarna i 

studien väl medvetna om och inser vikten av att synliggöra ämnesmålen även för eleverna.  

 

Det centrala i lärarnas arbete att tydliggöra målen för eleverna är att använda sig av: 

 Bedömningsmatriser. 

 

Tidigare kunskaper och förmågor 

Precis som Lundahl (2011) uppfattar samtliga lärare att det är viktigt att utgå från elevens 

tidigare kunskaper i undervisningen. Lundahl skriver även att det är viktigt att samla in 

information om sina elevers kunskaper. Detta har lärarna i studien gjort på olika sätt. En lärare 

återger att diagnoser är ett vanligt sätt för matematiklärare att samla in information om 

elevernas tidigare kunskaper i ämnet, en metod som ingen av de andra lärarna i studien lyfter. 

Det är även en metod som läraren själv använder sig av. Läraren är dock kritisk mot diagnoser 

för att testa av elevers förkunskaper, dels på grund av att diagnoser hämmar elevers 

självförtroende och självinsikt. Lundahl (2011) lyfter fram diagnoser som en metod att 

synliggöra elevers kunskaper, men betonar att ett ”vanligt” skriftligt prov ofta inte är 

tillräckligt då denna metod har svårt för att testa avancerade kunskaper. Lundahl menar att det 
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är bättre att använda sig av mer avancerade frågetekniker än vad diagnoser kan erbjuda för att 

få information om elevers mer avancerade förkunskaper.  

 

Tre av lärarna använder sig inte av diagnoser. Två av dessa lärare har valt att rikta in sig på 

samtal och diskussioner med eleverna för att få fram elevernas förkunskaper och synsätt i 

matematik. Med den information som lärarna tillägnar sig om elevernas kunskaper använder 

två av lärarna sig av olika kunskapsnivåer i undervisningen.  

 

Då lärarna i studien tar hänsyn till elevernas tidigare kunskaper och förmågor använder de sig 

främst av: 

 Differentiering i olika kunskapsnivåer. 

 

Feedback från läraren 

Lärarna i studien menar att feedback har som syfte att hjälpa eleven att nå längre, att främja 

elevens lärande. För att feedbacken ska uppnå detta använder de sig till stor del av frågorna: 

vart ska eleven, var befinner sig eleven just nu och hur ska eleven ta sig vidare i sitt lärande 

då de ger feedback, något Lundahl (2011) menar ger effektiv feedback till eleven.  

 

Black och Wiliam (1998b) är skeptiska till att använda sig av kommentarer på prov då läraren 

även sätter betyg och skriver ut poäng. Metoden att använda sig av kommentarer på prov är 

något som två av lärarna använder sig av för att ge feedback på elevernas prestationer. Det 

framgår dock inte om lärarna skriver ut betyg eller poäng på dessa prov tillsammans med 

kommentaren. 

 

En lärare upplever att feedback kan ge motsatt effekt. Läraren menar att enbart säga ”bra 

jobbat” till en elev kan verka ytligt och abstrakt, vilket medför att eleven inte kan tillägna sig 

någon information av den sortens feedback för att hjälpa eleven vidare i sitt lärande. Wiliam 

(2011) menar att effektiv feedback, feedback som hjälper eleven att komma längre i sitt 

lärande, bör ge upphov till tänkande kring elevens prestationer och att feedback därför måste 

vara relaterade till undervisningens mål. Istället för att säga ”bra jobbat” menar Wiliam att 

läraren måste tydliggöra vad som är bra i prestationen utifrån de mål eleven ämnar uppnå. För 

att feedbacken ska vara effektiv för eleven bör eleven även kunna tillämpa feedbacken 
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(Wiliam 2011). Att bara säga ”bra jobbat” till eleven svarar inte på de frågor Lundahl (2011) 

anser att effektiv feedback bör svara på.  

 

Kluger och DeNisi (1996) hävdar att feedback som både fokuserar på elevens starka sidor, 

vad eleven gjort bra, och svaga sidor, vad eleven kan förbättra, ger goda effekter på elevens 

lärande. Detta uppfattar en lärare är ett bra sätt att arbeta med feedback. Läraren talar även om 

feedback som en metod för att stärka elevens självförtroende, likaså lyfter hen feedbackens 

roll för elevers självförtroende och självinsikt. Hattie och Timperley (2007) ser vikten av att 

stärka självförtroendet hos eleverna, men hävdar att negativ feedback riskerar att sänka 

elevernas självförtroende. Därför är det enligt Hattie och Timperley viktigt att lärare ger 

eleverna feedback som har en god balans mellan positiv och negativ feedback.  

 

En lärare använder bedömningsmatriser för att ge eleven feedback om var eleven befinner sig 

i sitt lärande i jämförelse med målen och utnyttjar bedömningsmatrisen för att ge feedback om 

hur eleven ska ta sig vidare till nästa steg i sitt lärande. Jönsson (2011) menar att 

bedömningsmatriser är effektivt sätt att kommunicera elevens kunskaper och prestationer 

utifrån styrdokumentens mål och kriterier.  

 

Två av lärarna upplever det som svårt att hinna med att ge feedback till samtliga elever i 

klassrummet. Jönsson (2011) betonar hur viktigt det är att feedback ges kontinuerligt och är 

väl medveten om att lärare inte alltid hinner uppmärksamma samtliga elever. Jönsson lyfter 

fram kamratbedömning som ett sätt att minska lärarens arbetsbörda genom att eleverna ger 

varandra feedback.  

 

Det finns flera tillvägagångssätt då läraren ska ge feedback till sina elever. Det centrala 

innehållet i studien är att lärarna: 

 Utgår från frågorna vart, var och hur. 

 Ger kommentarer på prov. 

 Ger feedback på prestationerna. 

 Blandar positiv och negativ feedback. 

 Använder sig av bedömningsmatriser. 

 Ger feedback kontinuerligt. 
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Feedback från kamrater - kamratbedömning 

Samtliga lärare i studien använder sig av kamratbedömning i undervisningen, om än med 

olika metoder. Trots olikheterna i användandet av kamratbedömning är syftet densamma. 

Lärarna anser, precis som Lundahl (2011) att det finns framstående fördelar med 

kamratbedömning. Lärarna och Lundahl uppfattar att kamratbedömning leder till att eleverna 

får olika perspektiv till lösningar, vilket leder till en bättre förståelse och därmed hjälper 

eleven att nå längre i sitt lärande. En lärare använder sig av kamratbedömning genom att 

använda sig av tidigare eller fiktiva elevlösningar från tidigare tillfällen, vilka eleverna får 

bedöma och kommentera. Denna metod kan liknas vid Lundahls (2011) exempel på 

kamratbedömning i matematik där elevlösningar från tidigare provmaterial nyttjas.  

 

Andra lärare använder kamratbedömning i grupparbeten. Det centrala i arbetet med 

kamratbedömning är att: 

 Eleverna jämför sina lösningar med varandra. 

 Arbeta i grupp och enskilt vid bedömning av andra elevers arbete. 

 

Engagerar eleverna i sitt lärande - självbedömning 

Jönsson (2011) anser att det är viktigt att eleven har kännedom om frågorna: vart eleven ska, 

var eleven befinner sig just nu och hur eleven ska ta sig vidare i sitt lärande. Detta är något 

som samtliga lärare i studien försöker uppfylla. En lärare kopplar matematiken till elevens 

framtida yrke, för att på så sätt engagera eleverna i sina studier. Detta är något Jönsson (2011) 

menar är angeläget och hävdar att det är viktigt att eleverna känner till vad de ska kunna göra 

med de kunskaper de tillägnar sig i sin utbildning. Lundahl (2011) påpekar att det är viktigt att 

ge eleverna chansen till eget ansvar, vilket samtliga lärare i studien gör på olika sätt. En lärare 

försöker genom samtal med eleverna, få dem att förstå att det är de som ska lära sig och 

lärarna bara kan ge dem verktyg för att ta sig vidare i sitt lärande. Två av lärarna låter 

eleverna ta eget ansvar genom att engagera dem i sin utbildning. En av dessa lärare gör detta 

genom att ge eleverna planeringar som de kan följa.  

 

Jönsson (2011) hävdar att elever måste veta vad som förväntas av dem för att de ska kunna ta 

ansvar för sitt eget lärande. Självbedömning är ett sätt för eleven att tillägna sig vad som 

förväntas av dem och även ett sätt för dem att engageras och ta ansvar för sitt eget lärande 
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(Jönsson 2011). Tre av lärarna säger att de använder sig av just självbedömning för att 

engagera sina elever att ta ansvar för sitt lärande.  

 

Det centrala i lärarnas arbete med att engagera eleverna i sitt eget lärande är att: 

 Ge eleverna kännedom om kunskapernas användningsområde. 

 Samtala om elevernas eget ansvar. 

 Ge ut en planering. 

 Låta eleverna bedöma sina egna kunskaper och förmågor. 

 

Möjligheter och hinder med bedömning för lärande 

Samtliga lärare är överens om att bedömning för lärande är en möjlighet för eleverna att 

komma längre i sitt lärande. Att bedömning för lärande ger information om hur eleven ska gå 

vidare.  

 

Ja, alltså, det, huvudmålet är ju att få individen att, alla elever, att utveckla så mycket som 

möjligt och komma så långt som möjligt. 

 

Två av lärarna är även inne på att bedömning för lärande är en bra metod för att få 

eleven att engagera sig i sina studier: 

 

Möjligheterna är ju att man får varje individ att se sin egen roll i det hela. Att den är, inte 

där bara för att läraren står där och pratar och ska skriva ett prov för läraren. Utan den är 

ju där för att den ska få kunskap. Och om den ser sin egen roll på det sättet att den skall 

utvecklas, så finns det möjlighet att den ser sin egen roll i det hela och sitt eget ansvar för 

att ta det här utvecklandet. 

 

Lärarna upplever även att det finns hinder med bedömning för lärande. En lärare menar att 

tiden inte räcker till, det ”[f]inns inte möjligheter att göra det jag skulle göra. För jag hinner 

inte, tyvärr”. Läraren upplever även att begreppet bedömning för lärande är brett och menar 

att olika lärare lägger till olika innebörder i begreppet. Därmed blir det svårt att diskutera 

tillsammans med andra kollegor, vilket även en annan lärare lyfter fram och menar att de 

flesta lärarna har lite kunskap om vad bedömning för lärande innebär. Elevernas intresse är ett 

annat hinder som läraren upplever med bedömning för lärande. 
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En annan lärare uppfattar precis som läraren ovan att bedömning för lärande är tidskrävande. 

Samtidigt tror denna lärare att den tid som läggs på bedömning för lärande kommer i 

slutskedet ses som en investering, att det är något läraren får igen i slutet av kursen.  

 

Två av lärarna ser elevernas ”ryggsäck” som ett hinder. De menar: 

 

I och med att det här är nytt, nya begrepp för våra elever och när de kommer till oss på 

gymnasiet så har de ju nio års och kanske till och med tio år om de börjar i förskoleklass i 

matte, hur det går till och hur man gör när man pluggar matte. Alltså den, 98 % av alla är 

inne på, här har du boken, nu kör du börjar på sidan ett och sen så slutar du där, då är du 

klar med matten. […] Det är nya begrepp för dem och de har svårt att kanske se, se nyttan 

av det och förstå varför man gör det. 

 

En lärare upplever att eleverna lär sig till och för proven, vilket är något som hen vill komma 

ifrån. Även tid, menar läraren, är ett hinder för bedömning för lärande. Att ha en klass med 30 

till 34 elever gör det svårt att hinna prata med alla elever. 

 

Analys – möjligheter och hinder med bedömning för lärande 

Bedömning för lärande anser samtliga lärare är en metod som kommer att få eleverna att nå 

längre i sitt lärande och ser därmed stora möjligheter i arbetet med bedömning för lärande. 

Lärarna anser att bedömningens syfte bör vara att vägleda eleverna, snarare än att döma dem, 

något även Björklund Boistrup (2010) lyfter fram. Tidigare studier, som behandlar effekten av 

bedömning för lärande, visar att bedömning för lärande som undervisningsverktyg ger en 

ökad effekt på elevers lärande (Black & Wiliam 1998a, Wiliam m fl 2004). 

 

Två av lärarna upplever att bedömning för lärande är tidskrävande, även om den ena läraren 

har uppfattningen att tiden som läggs ned ofta är en investering som lärare och eleverna får 

igen med tiden. Detta är något som Black och Wiliam (1998a) uppmärksammar i sin studie. 

 

Två av lärarna anser att begreppet bedömning för lärande har flera betydelser och att olika 

lärare ger olika innebörder för begreppet. Litteraturen verkar dock vara överens och ger 

begreppet i stort sett samma betydelse, att bedömning för lärande syftar till att tala om hur 

eleven ska närma sig målen.  
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Två av lärarna upplever att elevernas tidigare erfarenheter av lärande påverkar arbetet med 

bedömning för lärande. De menar att eleverna är ovana med arbetssättet och föredrar ofta att 

arbeta som de ”brukar” göra. Detta är något även Paul Black, Christine Harrison, Clare Lee, 

Bethan Marshall & Dylan Wiliam (2003) uppmärksammar och menar är ett hinder för 

bedömning för lärande. 
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Diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer vi att diskutera vårt resultat och vår analys med 

utgångspunkt i tidigare forskning. Vi kommer även att diskutera val av metod och vad de kan 

ha haft för konsekvenser på vår studie. 

 

Resultatdiskussion 

Vi tolkar resultatet som att lärarna i studien inte ser bedömning för lärande som en metod för 

att bedöma eleverna, utan mer som ett arbetssätt och ett verktyg i undervisningen. Lärarna 

talar om att bedömning för lärande resulterar i att eleverna når längre i sitt lärande, varav vår 

tolkning är att de använder sig av bedömning för lärande för att utveckla undervisningen och 

på så sätt främja elevernas lärande. Detta är precis vad Black och Wiliam (1998b) menar. Att 

bedömning för lärande är ett sätt att undervisa, en metod att använda sig av i undervisningen, 

snarare än en metod för att bedöma eleverna. Dock är det ingen som nämner Holmgrens 

(2010) definition av bedömning för lärande, att lära sig att lära. Samtidigt ser vi en möjlig 

koppling mellan att lära sig att lära och lära sig, samt utvecklas så långt som möjligt. För att 

eleverna ska kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande visar vår analys av lärarnas utsagor 

att eleverna måste kunna behärska lärandeprocessen. 

 

Vi upplever att feedback är den centrala komponenten i processen bedömning för lärande för 

matematiklärare på gymnasiet. Även Hodgen och Wiliam (2006) hävdar att feedback från 

läraren, tillsammans med feedback från kamrater och sig själv, har en viktig roll för lärandet. 

Black och Wiliam (1998b) studerade undersökningar som definierar bedömning för lärande 

som de aktiviteter som lärare och elever utför, vilka har som syfte att ge information om 

eleven och som sedan kan användas för att ge feedback. Dessa undersökningar visade även på 

att feedback i de flesta avseenden resulterar i ett främjat lärande. Kluger och DeNisi (1996) 

har däremot sett negativa effekter av feedback och menar, precis som Hattie och Timperley 

(2007), att läraren måste ge feedback som är förankrad till målen.  

 

Somliga lärare i studien har reflekterat över att feedbackens utgångspunkt bör vara målen, och 

det är något de försöker tillämpa. Dock kan ibland ytlig feedback, såsom ett ”bra jobbat”, 

förkomma. Är läraren medveten om feedbackens syfte är chansen större att syftet uppfylls. 

Hattie och Temperley (2007) lyfter att om feedbacken ska vara effektiv bör eleverna ha 

kännedom om vart de ska, samt hur de ska ta sig dit. Detta är något lärarna i studien gör då de 
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tydliggör målen och därmed försöker skapa ett engagemang hos eleverna för sitt eget lärande. 

Med detta uppmärksammas återigen vikten av att utgå från de tre aspekterna inom bedömning 

för lärande: vart är eleven på väg (vad är målet), var befinner sig eleven i förhållande till 

målet och hur ska eleven närma sig målet (Jönsson 2011).  

 

Hattie och Timperley (2007) framhåller att feedback påverkar elevernas självförtroende och 

självinsikt vilket även uppmärksammas i vår studie. De menar, tillsammans med Kluger och 

DeNisi (1996) att effektiv feedback kräver en balans mellan positiv och negativ feedback. 

Hattie och Timperley hävdar dock att positiv och negativ feedback har olika effekt på olika 

uppgifter och menar att uppgiften bör styra vilken sorts feedback eleven bör erhålla. Vi drar 

slutsatsen att det är viktigt att alltid finna saker som är positiva i elevers prestationer, 

framförallt för de lågpresterande eleverna, för att stärka deras självförtroende och motivation. 

Läraren bör utgå från individen och uppgiften då denne ger feedback till eleverna. För att få 

en god effekt av feedback finner vi att balansen mellan positiv och negativ feedback bör vara 

beroende av dessa två komponenter. 

 

Två av lärarna i studien återger att de tillämpar kommentarer på prov för att ge feedback till 

eleverna. Black och Wiliam (1998b) menar att kommentarer på elevers prestationer på prov är 

en bra metod för att främja elevers lärande. De varnar dock för att använda sig av sådana 

kommentarer tillsammans med betyg eller provpoäng, då den egeninvolverade feedbacken 

kan ge en negativ effekt på elevernas lärande och självbild. Med detta anser vi att lärarna 

endast bör skriva ut kommentarer då vi tror att eleverna endast fokuserar på betyget eller 

antalet poäng i de fall då läraren skriver ut dem tillsammans. Vi tror som Lundahl (2011) 

skriver, att så som elever blir bedömda kommer de även att uppfatta sig själva. Därmed 

skapas en dålig självbild och elevens motivation för sitt fortsatta lärande minskar. Detta är 

något som även Black och Wiliam (1998b) uppmärksammar. Som vi tidigare nämnt framgår 

det dock inte om lärarna i studien använder sig av normativ feedback tillsammans med 

kommentarer. Det vore emellertid något som skulle vara intressant, utifrån vårt syfte, att veta 

hur lärarna arbetar med sådana kommentarer för att främja elevernas lärande. 

 

För att arbeta med bedömning för lärande krävs att eleverna engageras och tar ansvar för sitt 

eget lärande. Med det menar Andersson (2000) att eleverna bör ha en aktiv roll i 

undervisningen och även bedömningen. Han lyfter självbedömning som ett sätt för att uppnå 

detta, en metod vi finner att även lärarna i studien tillämpar. Med självbedömning får eleverna 
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chans till att uppmärksamma sina egna kunskaper och kvaliteter utifrån målen. Vi tolkar att 

det är feedback från läraren som har störst utrymme i jämförelse med kamraters och egen 

feedback i lärarnas undervisning. Att ge sig själv och sina kamrater feedback är något vi anser 

kommer att ge eleverna ett större ansvar över sitt lärande och därmed något som lärarna kan 

arbeta mer med. 

 

Lärarna finner stora möjligheter i arbetet med bedömning för lärande och finner att denna 

undervisningsmetod kommer att leda till elevernas lärande utvecklas och att de når längre i 

sitt lärande. Forskning (Black & Wiliam 1998a, Wiliam m fl 2004) som har studerat 

effekterna av bedömning för lärande finner en positiv effekt där elevernas resultat förbättras 

vid tillämpning av denna metod. Med detta resultat vill vi motivera andra lärare och skolor till 

att utveckla sitt arbete med bedömning för lärande. Vi vill även uppmärksamma att detta inte 

kan ske utan arbete, då vi uppfattar att lärarna i studie upplever att bedömning för lärande till 

en början är tidskrävande och att det krävs mycket tid för att vänja eleverna vid detta sätt att 

arbeta. Det är även viktigt att lärare får chansen att fortbilda sig inom detta ämne då vi 

upplever att lärarna i studie menar att kunskapen om bedömning för lärande är bristfällig hos 

många lärare. 

 

Det är viktigt att inte enbart se det som tillsätts i skolan och slutresultatet, utan det centrala 

borde vara att uppmärksamma det som sker innanför skolan, lärandeprocessen. Där vi anser 

att bedömning för lärande kan vara en metod för att uppmärksamma elevers lärande.  

 

Metoddiskussion 

Thurén (2007) riktar kritik mot hermeneutiken och menar att det inte är möjligt att kontrollera 

om tolkningsprocessen är korrekt utförd. Tolkningsprocessen inom hermeneutiken handlar 

emellertid inte om att tolka rätt eller fel. Hermeneutiken strävar inte efter en absolut sanning, 

utan en sanning som beror på varje persons förförståelse om andra människors livsvärldar, där 

sanningen kan variera beroende på tolkaren. Vi är medvetna om att det är en stor sannolikhet 

att tolkningen hade sett annorlunda ut om någon annan, med en annan förförståelse, hade 

tolkat resultatet.  

 

Att en av intervjupersonerna valde att lämna undersökningen i sista sekunden innebar att vi 

fick mindre material att analysera. Vi var medvetna om att detta kunde ske och hade därför en 
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ersättare som vi kunde intervjua. När det sedan blev aktuellt hade denna lärare planerat in 

andra ärenden. På grund av tidsbrist hann vi inte få tag på ytterligare en till intervjuperson. Vi 

nöjde oss emellertid att intervjua fyra lärare, då vi ansåg att vi skulle få tillräckligt med 

material för att genomföra vår studie.  

 

Eftersom vi vill få lärares perspektiv på bedömning för lärande, samt hur de uppfattar och 

arbetar med detta fenomen valde vi att samla in vår källdata genom intervjuer. Valet av 

intervju som datainsamlingsmetod gjorde vi på grund av på att vi ville bli försäkrade om att 

det vi hade för avsikt att behandla blev behandlat. Intervju som metod ansåg vi skulle passa 

utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. Personliga intervjuer gör det möjligt att få en 

djupare bild av vårt intresseområde och intervjupersonens ”hemligheter” kommer fram lättare 

än i gruppkonstellationer. Dock ser vi en fara med intervju som datainsamlingsmetod och det 

är att det är en onaturlig situation för intervjupersonen. Det finns även en chans att den som 

intervjuas försöker lista ut det ”rätta svaret”. Att utföra observationer hade också varit en 

metod som kunnat besvara vårt syfte. Vi ansåg dock att detta skulle vara tidskrävande då det 

skulle krävas ett flertal längre observationer för att besvara vårt syfte.  

 

Termen strukturering är ett komplicerat begrepp eftersom att det kan ha olika innerbörder. 

Vår tanke var att använda oss av en halv/semistrukturerad intervju där vi har ett valt 

frågeområde, i form av bedömning för lärande, med öppna frågor som är slutna till 

frågeområdet. Därför blev vår tanke att ta Trosts (2010) perspektiv om att istället benämna det 

för en strukturerad intervju tillsammans med öppna frågor för att tydligare visa på vår metod. 

 

Anledning till att vi valde att vara två intervjuare var på grund av att vi var oerfarna 

intervjuare. Den passiva intervjuaren fanns med som stöd, samt kunde komma med relevanta 

följdfrågor i slutet av intervjun, som den aktiva intervjuaren inte hade uppfattat. Trost (2010) 

skriver att intervjupersonen kan känna sig underlägsen intervjuarna om det är två som 

intervjuar. Vi ansåg att detta inte skulle vara något problem, då respondenterna är 

färdigutbildade lärare med erfarenheter av det ämne som vi studerar.  

 

Valet att skicka ut intervjuguiden kan ha påverkat resultatet på så sätt att respondenterna 

därmed fick möjligheten att ge förberedda svar på de frågor vi ställde. Det är möjligt att de 

gav svar som de förmodade var de ”rätta” istället för deras faktiska syn och verklighet. Vi 
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anser ändå att valet att skicka ut intervjuguiden inför intervjuerna medförde att 

intervjupersonerna kände sig trygga och gav svar som var relevanta för vår studie.  

 

I bearbetningen av vårt material delade vi in respondenternas svar i kategorier, i form av de 

fem nyckelstrategierna. Vi inspirerades att göra denna kategorisering av den litteratur vi läst 

vilka hade en sådan kategorisering då de talade om lärares arbete med bedömning för lärande. 
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Bilaga A – Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter, Camilla och Markus, som studerar på Örebro Universitet. Vi studerar 

idag vår sista termin och ska skriva ett examensarbete (15hp) i kursen pedagogik med 

didaktisk inriktning III, avancerad nivå om bedömning för lärande i ämnet matematik. Vår 

tanke är att göra kvalitativa intervjuer med ett antal matematiklärare på gymnasienivå 

angående deras syn på bedömning och bedömning för lärande. Anledningen till att vi skriver 

till er är på grund av att vi behöver er hjälp att komma i kontakt med matematiklärare på er 

skola för en kommande intervju.  

Intervjun kommer att ta cirka 30-45 minuter och under intervjun kommer vi att använda oss 

av ljudupptagningar för att underlätta bearbetningen av materialet. Samtliga intervjudeltagare 

kommer att vara anonyma i uppsatsen där vi kommer att avidentifiera både individen och 

skolan. Därmed kommer varken individen eller skolan vara identifierbar. All 

undersökningsmaterial kommer enbart att användas i vår studie och inte i andra ändamål där 

materialet kommer att förstöras vid avslutande examensarbete. Vi önskar att få utföra 

intervjun på er skola för att underlätta för intervjupersonen, men om läraren önskar kan 

intervjun ske på Universitetet istället. Vår handledare och kontaktperson på Universitetet är 

Matilda Wiklund som kan nås via mejl matilda.wiklund@oru.se.  

Kan ni hjälpa oss att komma i kontakt med matematiklärare på er skola?  

Hör av er snarast möjligt! 

Tack på förhand, med vänliga hälsningar,  

Camilla Rubinsson & Markus Östberg 

camillarubinsson@hotmail.com, 073 - 835 74 92 

markus.ostberg89@gmail.com, 076 - 347 74 76 
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Bilaga B – Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

 

Berätta om din arbetsordning. 

 

Vad tänker du på när du hör bedömning? 

 

När sker bedömning i din undervisning? 

 

Vad tänker du på när du hör bedömning av lärande (summativ bedömning)? 

 

Vad tänker du på när du hör bedömning för lärande (formativ bedömning)? 

 

Hur använder du dig av bedömning för lärande? 

Har du några konkreta exempel? 

 

Hur synliggör du ämnesplansmålen för eleverna i din undervisning? 

 

Hur tar du hänsyn till elevers tidigare kunskaper och förutsättningar vid planering av 

undervisning? 

 

Vad innebär feedback för dig? 

 

Hur använder du dig av feedback? (om inte, varför?) 

 

Kamratbedömning, vad anser du om det? 

 



 

 

Hur använder du dig av kamratbedömning i din undervisning? 

 

Hur engagerar du eleverna att ta eget ansvar över sitt lärande? 

 

Hur hjälper du eleven att uppmärksamma och utveckla kvalitéerna i deras arbete? 

 

Vilka möjligheter upplever du med bedömning för lärande? 

 

Vilka hinder upplever du med bedömning för lärande? 

 

Har du några avslutande kommentarer eller synpunkter att tillägga? 


