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Formativ bedömning är ett utbrett begrepp i dagens skola. Dock anser vi att det saknas 
konkreta exempel på hur verksamma pedagoger kan arbeta med formativ bedömning i 
matematik i praktiken. Genom tidigare forskning har en modell konstruerats och introducerats 
för verksamma pedagoger. Syftet med studien var att undersöka en koncentrerad 
kompetensutvecklingspraktik i vilken en detaljerad modell för formativ bedömning i 
matematik introduceras och därefter dra slutsatser i vad som möjliggör och begränsar arbetet 
med modellen i praktiken. Resultatet visar att pedagogerna var positivt inställda till modellen 
som sådan, men att de uttrycker en stark oro för att tiden inte räcker till. Därmed blir 
tidsaspekten ett materiellt-ekonomiskt arrangemang som hindrar praktiken i arbetet med 
modellen. Vidare redogörs även social-politiska arrangemang som möjliggör praktiken som 
det faktum att läroplanen styrker arbetet som modellen främjar.  
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INLEDNING  
Formativ bedömning har visat sig vara ett av de mest effektiva tillvägagångssätten när det 
kommer till att höja elevers prestationer i skolan (Black & William 1998; Hattie 2009). Det är 
ett etablerat begrepp inom forskningsfältet för pedagogik och under grundlärarutbildningen 
har vi ofta blivit informerade om vikten av formativ bedömning. Trots detta ansåg vi, i och 
med vår kunskapsöversikt (Friberg & Lagerström 2018) att det saknades information och 
riktlinjer för hur pedagoger kan arbeta med formativ bedömning i klassrummet. Becevic 
(2011) belyser svårigheter i matematikämnet och hur pedagoger konkret kan arbeta med 
formativ bedömning. Avsaknaden ligger alltså i tillvägagångssätt för att arbeta formativt rent 
praktiskt. Vi valde därför att konstruera en tillämpningsbar modell för hur yrkesverksamma 
pedagoger kan implicera formativ bedömning som arbetssätt men även som 
undervisningsunderlag. Modellen går att applicera vid uppstart av ett nytt område i 
matematikområde och vägleder pedagoger och elever från början till slut samtidigt som den 
baserar sig på de nyckelstrategier som ligger till grund för ett formativt arbetssätt.   
 
Matematik är på ett sätt kanske det mest kommunikativa ämnet i skolan i det avseende att 
matematiken har ett internationellt språk. Dock är det inte lika kommunikativt i det avseende 
att man tenderar att inte samtala om matematiken och använder matematikens språk. Här kan 
arbete med formativ bedömning öka den sistnämnda kommunikativa faktorn i svenska skolor 
idag. Denna faktor framhävs också som en viktig del av undervisningen i den vetenskapliga 
grund som skolan vilar på (Lgr 11, 2011).  
 
Bedömning i matematik kan påverka enskilda elevers inställning och motivation till ämnet 
(Black & William 1998; Hattie 2009; Hattie & Timperley 2007; Petterson et al., 2010). En 
uppmuntrande bedömning som utformas på ett mer konstruktivt sätt kan bidra till att eleven 
vill lära medan en dömande bedömning, som bara baseras på summativ bedömning, kan få en 
negativ inverkan på elevens motivation då de inte erhåller information och konstruktiva tips 
på hur de ska ta sig vidare i sitt lärande. Enligt OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development 2015) behöver pedagoger mer kunskap om hur formativ 
bedömning kan användas i undervisningen på ett konkret sätt då det är ett värdefullt verktyg 
för att främja lärande. Studien har sitt ursprung i vårt föregående examensarbete, en 
kunskapsöversikt om formativ bedömning i matematik. Med detta i åtanke anser vi att studien 
är relevant i nutid då vi i och med kunskapsöversikten uppfattar att det saknas konkreta 
exempel på hur pedagoger kan tillämpa formativ bedömning i praktiken. Utifrån det som 
framkommit i kunskapsöversikten vill vi nu undersöka ett tillfälle där verksamma pedagoger 
blir introducerade till den modell som vi skapat för formativ bedömning i matematik med 
grund i forskning. 
 

SYFTE  
Syftet med denna studie är att undersöka ett tillfälle då en detaljerad modell för formativ 
bedömning i matematik introduceras i en koncentrerad kompetensutvecklingspraktik. Vi 
kommer att dra slutsatser om vad som möjliggör och hindrar intentionen som är att 
pedagogerna ska använda modellen i praktiken.  
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BAKGRUND  
I följande avsnitt presenteras en introduktion av företeelsen formativ bedömning samt tidigare 
studier i ämnet. På så vis vill vi tydliggöra placeringen av vår studie i en kontext av befintlig 
forskning. 

Formativ bedömning som helhet 
Många olika definitioner av formativ bedömning har uppkommit men grundprincipen är 
egentligen enkel. Undervisning som sker i skolan är en hypotetisk aktivitet eftersom 
pedagoger inte kan förutsäga vad eleverna kommer att lära sig som utfall av en 
undervisningsprocess. Det handlar snarare om att kartlägga elevers kunskaper för att på bästa 
sätt kunna utveckla undervisningen så att den anpassas efter eleverna och därmed besluta vad 
nästa steg blir (William 2013). Formativ bedömning karaktäriseras av att eleverna är 
medvetna om vad målen med undervisningen är, att de får kontinuerlig återkoppling på var de 
befinner sig i förhållande till dessa samt vad de behöver göra för att närma sig slutmålet.  
Suurtamm, Koch och Arden (2010) talar om att formativ bedömning är ett undervisningssätt 
som är menat att främja lärandet och effektivisera undervisningen då den syftar till att ge 
elever strategier för att arbeta vidare mot uppsatta mål. Ett formativt förhållningssätt kräver 
att pedagoger gör det möjligt för elever att vara delaktiga i undervisningen, och då framförallt 
i målsättningen (Klapp 2015). Taras (2005) delar detta synsätt och menar att formativ 
bedömning kräver en återkoppling med pedagog som agent som tydliggör luckan som finns 
mellan var eleven befinner sig och vart denne/denna är på väg. Återkopplingen ska bidra med 
strategier för hur elevens vidare arbete ska riktas mot målet. Suurtamm et al. (2010) påpekar 
att det är viktigt att pedagogen är medveten om att det inte räcker med att eleverna kan lösa en 
uppgift, utan att eleverna även måste förstå meningen med lärandet. Det är först när eleven 
visar en förståelse för det lärda och kan förklara hur han/hon tänker med matematiska begrepp 
som ett meningsfullt lärande skapas.  
 
En av de viktigaste delarna av formativ bedömning är återkoppling. Feedback kan ges både 
muntligt och skriftligt och syftar till att starta en kognitiv process som förväntas påverka 
elevernas motivation och prestation positivt (Green 2014).  Dessutom är återkopplingen en 
viktig del i pedagogens arbete då det är ett verktyg som han/hon kan använda för att forma 
undervisningen (Peterson & Siadat 2009). 

Tidigare forskning 
Enligt tidigare analyser (Black & William 1998; Hattie 2009) är formativ bedömning en av de 
mest effektiva undervisningsmetoderna för att höja elevers prestationer. Genom att 
kontinuerligt ge eleverna återkoppling kan eleverna styra sitt lärande framåt. Bedömningen i 
klassrummet, och däribland matematik, har ändrat karaktär från att enskilt beröra den 
summativa i form av förhör till att även inkludera den formativa som bygger på samspelet 
som en stor del av lärandet. Bedömningen är till för att stödja eleverna i deras lärprocess, inte 
enbart stämma av vad de kan (Suurtamm, et al. 2010).  
 
William (2013) menar att den formativa bedömningen som sker i skolan är bron mellan 
undervisningen och lärandet. Därför hör summativ bedömning till den delen som hamnar efter 
att lärandet har skett. Den formativa bedömningen sker i undervisningen genom att 
kontinuerligt följa upp elevers prestationer. Becevic (2011) belyser att matematikämnet är ett 
problematiskt ämne att följa upp i det avseende att det kan vara svårt att mäta elevers 
prestationer i ämnet. Det har också visat sig finnas svårigheter i hur pedagoger ska formulera 
målsättningar och hur undervisningen ska struktureras för att inkludera samtliga elever. Då 
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bedömningen syftar till att främja lärandet får pedagoger ständigt tillämpa nya idéer. William 
(2013) poängterar att trots att det kan verka självklart att delge målen med undervisningen 
med eleverna så tycks detta vara ett relativt nytt förhållningssätt hos pedagoger. 
 
Pedagogerna uppmuntras att variera både undervisnings- och bedömningsstrategier för att 
dels få en djupare förståelse för elevernas metakognitiva tankar om sitt lärande, och dels för 
att motivera eleverna att ta nästa kliv i utvecklingen (Suurtamm et al. 2010). Den formativa 
bedömningen bygger således på det sociokulturella tankesättet där samspel individer emellan 
står i centrum och elevens proximala utvecklingszon ska användas, stimuleras och utvecklas. 
Suurtamm et al. påpekar att genom att pedagoger har en öppen attityd till matematikuppgifter 
av problemlösningskaraktär som möjliggör inkludering utmanas eleverna. Vid arbete med 
problemlösningsuppgifter möjliggörs lärande i en social kontext genom att eleverna får stödja 
varandra i form av diskussioner om möjliga lösningssätt. 
 
Elevernas möjlighet att tänka metakognitivt om sin lärandeprocess och utveckla en individuell 
drivkraft i progressionen av sitt lärande är centralt inom formativ bedömning (Sumantri & 
Satriani 2016). Peterson och Siadat (2009) lyfter vikten av att bjuda in eleverna till att aktivt 
delta i undervisningen och inte enbart ses som mottagare av information och kunskap. Green 
(2014) redogör att för att möjliggöra detta ytterligare behöver pedagogen bidra med ett 
tillåtande klassrumsklimat där elevinflytande är en central del och i och med detta ges 
eleverna möjligheten att vara med och sätta rimliga mål för att styra sitt eget lärande. 
 
Matematiken i skolan uppfattas ofta som abstrakt och svår. För att förenkla lärandet inom 
matematik behöver pedagogen ge återkoppling till eleverna för att hjälpa dem tänka, fundera 
och utrycka sig med matematikens språk inom matematiken. För att förstå och förbättra sina 
kunskaper måste eleverna få återkoppling på deras arbete under lärandets gång. Beydoğan 
(2018) menar att det enda sättet att möjliggöra detta är att maximera intensiteten i 
interaktionen mellan pedagog och elev. I och med detta kan återkoppling i bedömning för 
lärandet, eller formativ bedömning, uppfattas som tidskrävande enligt pedagoger. Beydoğans 
studie visar att pedagoger trycker på svårigheter som att veta vad elevernas tidigare kunskaper 
baseras på, att inte ha tillräckligt mycket tid för alla elever, svårigheter i att matematiken inte 
på ett enkelt sätt kan göras konkret och att matematikens fält bygger på symboler och därmed 
kräver en konceptuell förmåga hos eleverna. I resultatet i Beydoğans studie presenteras det att 
pedagogerna både är positiva till återkoppling i formativ bedömning men även mycket 
restriktiva och ängsliga. Då formativ bedömning bygger på att eleverna ska vara redo för 
återkopplingen, kunna interagera med klasskamrater och att matematiken uppfattas som ett 
tävlingsmoment ser pedagogerna svårigheter i hur återkopplingen ska ske till eleverna. 

Kompetensutveckling 
Kompetens är inte överförbart utan mottagaren måste behandla det som ska utvecklas. 
Kompetens kan definieras ur tre aspekter där den första är den kunskap som burits med från 
utbildningen där en introduktion har gjorts. Den andra är en erfarenhet som finns från 
praktiken och sociala sammanhang. Den tredje är förmågan att kunna använda kunskaper och 
erfarenheten. När alla dessa uppnås skapas kompetensutveckling (Sundberg 2001). För att en 
kompetensutveckling ska vara givande krävs det ett engagemang från pedagogerna. 
Engagemanget innebär mer än bara den fysiska närvaron vid fortbildning, pedagogerna 
behöver även medverka och interagera i utvecklingen och dess arbete med det som 
introduceras (Buland, Dahl, Finbak & Havn 2008). Det krävs också att pedagogerna faktiskt 
testar nya saker i klassrummet. Armour och Makopoulous (2011) studie redovisar att 
pedagogerna som fick genomföra en kompetensutveckling ansåg att de fick ta del av mycket 
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bra material och intressanta aktiviteter. Det som dock sågs som negativt var att pedagogerna 
inte ansåg att de fick tillräckligt mycket tid och resurser för att tillämpa det nyinlärda i 
praktiken. Det framkom också att de som agerat handledare var mer positiva till 
kompetensutvecklingen som helhet än de pedagoger som mottagit kompetensutvecklingen i 
andra hand, något som kanske grundas i att handledarna har fått mer tid avsatt till arbetet med 
det nya.  

Pedagogernas ständigt förändrande uppdrag 
Formativ bedömning är bara en liten del i ett ständigt pågående utvecklingsarbete inom 
skolan. Det framkommer ofta nya metoder för undervisning, eleverna och professionen 
förändras och läroplanen revideras för att följa utvecklingen i samhället. En pedagog ingår i 
en profession, ett livslångt lärande där denne har både rätten och skyldigheten att uppdatera 
sina kunskaper och utvecklas i sin roll som verksam pedagog. Skolan är en komplex praktik 
och för att kunna leva upp i de krav som finns i att ständigt kunna vila sin undervisning på en 
aktuell vetenskaplig grund krävs en kontinuerlig utveckling av pedagoger (Armour & 
Makopoulou 2011). Ball (2008), Hargreaves och Goodson (2006) och Skaalvik och Skaalvik 
(2010) redogör att verksamma pedagoger upplever en ökad arbetsbörda i och med de 
förnyande styrdokumenten och kraven som hör till dem. Även Persson (2005) belyser detta 
och förklarar att pedagoger i dagens skola karaktäriseras som ”mångsysslare” med ett bredare 
ansvar då gränserna mellan uppfostrande och undervisning har blivit mer otydlig. Det medför 
en ökad arbetsbörda för pedagoger, både i och utanför klassrummet. Dessutom förväntas 
pedagogerna själva ta del av de senaste forskningsrön, och det är rektorn på varje enskild 
skola som är ansvarig för utvecklingsarbetet (SOU 1988:20; Lpo 95; Lgr 11). Samtidigt 
belyser Tyrén (2013) svårigheter med att driva skolutveckling och professionell utveckling 
när tiden inte finns, och ekonomin styrs i riktning mot annat. Numera styrs skolan mycket av 
ekonomi, och det talas mycket om att spara in på pengar. Det gör att pedagogerna har mer att 
åstadkomma och mindre resurser.  

Attityder till nya reformer i praktiken 
I och med att skolan är en föränderlig praktik och att uppdraget kontinuerligt förändras så 
krävs det att människorna i praktiken följer med i utvecklingen. För att pedagoger ska kunna 
ta till sig nya undervisningsformer behöver det finnas en viss attityd och inställning till detta. 
Hur väl pedagogerna genomför en ny undervisningsmetod beror på deras egna attityder till 
nya saker. Pedagogernas attityder till nya undervisningsformer är ofta genomsyrade av både 
positiva och negativa antaganden. Av Ponte, Matos, Guimarâes, Leal, och Canavarros (1994) 
studie framgår det att pedagoger ofta har höga förväntningar på nya reformer och tror att det 
kommer bli förbättringar. Dock känner de sig överväldigade av arbete då de inte känner sig 
tillräckligt förberedda för att tillämpa det nya i praktiken. Det beror på att tidsåtgången blir 
större men tidsomfånget som finns tillgodo utökas inte. Detta bekräftas även av Beaty (2001) 
då hon belyser svårigheter med professionen som ansvar och ekonomi. Pedagogerna uttrycker 
en oklarhet i vem som ansvarar för deras fortbildning och att ekonomin inte räcker till.  
 
Även Hall (2005) trycker på det faktum att pedagoger ibland upplever att de inte är tillräckligt 
förberedda och har tillräckligt mycket kunskap för en ny undervisningsform i praktiken i 
förväg. Ju mer kunskap pedagogerna får med sig i förväg desto bättre inställning har de. Det 
innebär dock inte ett att elevernas resultat automatiskt blir bättre, men chanserna för mer 
lärande ökar. Dock innebär det inte automatiskt att pedagogerna blir mer villiga att applicera 
nya arbetssätt i praktiken. Tyréns (2013) studie visar att pedagoger i viss mån är 
traditionsbundna och av bekvämlighet ibland håller sig till traditionella undervisningsmetoder 
snarare än att testa nya. 
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TEORETISK RAM  
Som genomgången av tidigare forskning har visat finns det ett antal faktorer som har 
betydelse för praktiken och dess arbete med formativ bedömning, bland annat attityder hos 
pedagoger och elever samt tidsåtgången för arbetet, men också faktorer som möjliggör eller 
hindrar implementering av nya arbetssätt i allmänhet. Faktorerna som är av vikt för hur 
praktiken fungerar är komplexa och behöver kartläggas med blicken på såväl möjliggörande 
som begränsande aspekter. Det är på detta sätt som helheten i praktiken kan förstås. För att 
kunna synliggöra dessa aspekter har vi valt att utgå ifrån teorin om praktikarkitekturer.  

Teorin om praktikarkitekturer  
Människor i olika praktiker strävar ständigt efter att förbättra och utveckla sin praktik. Frågor 
om hur praktiken kan utövas på ett mer hållbart sätt eller att skapa nya möjligheter är centrala, 
framför allt inom utbildningsinstitutioner. För att kunna närma sig sådana frågor krävs det 
resurser för att skapa förståelse för de som befinner sig i praktiken, främst i vad som formar 
och förändrar verkligheten. Teorin om praktikarkitekturer kan användas som en sådan resurs. 
Den utvecklades av Stephen Kemmis och Peter Grootenboer och framkom genom att andra 
praktikteorier problematiserades. Teorin bygger på att praktiken befinner sig i en verklighet 
som ständigt är under förändring där externa arrangemang är det som formar den. En praktik 
kan förklaras som en socialt etablerad aktivitet som innehåller diskurserna förståelse, aktioner 
och hur människor relaterar till andra människor och världen i stort (sägande, görande och 
relaterande1) (Mahon, Kemmis & Fransisco 2017). Kemmis (2009) betonar att 
arrangemangen i teorin är ett mönster av språk, aktiviteter och relationer och att de antingen 
kan möjliggöra eller begränsa en praktik. Dessa hänger samman i ett visst projekt som utgörs 
av intentionen i praktiken, diskurserna och vad målet med praktiken är.  
 
Teorin kan användas för att skapa förståelse för utbildningsinstitutionen, som analysverktyg 
för att synliggöra vad som möjliggör och hindrar en praktik samt som en resurs för förändring 
där delar av praktiken som framkommer som hindrande kan göras tydliga (Mahon, Kemmis & 
Fransisco 2017). Kemmis et al. (2014) förklarar en praktik på följande sätt: 
 

A practice is a form of socially established cooperative human activity in which characteristic 
arrangements of actions and activities (doings) are comprehensible in terms of arrangements of 
relevant ideas in characteristic discourses (sayings), and when the people and objects involved are 
distributed in characteristic arrangements of relationships (relatings), and when this complex of 
sayings, doings and relatings ‘hangs together’ in a distinctive project. (Kemmis et al. 2014, s. 7).  

Praktikarkitekturen ger praktiken förståelse i språket via sägande, produktivitet i handlingar 
genom görande och värde genom samhörighet i relaterande (Tyrén 2013). Det finns tre typer 
av arrangemang som möjliggör och hindrar praktiken på en skola. Kulturellt-diskursiva 
arrangemang anger bestämda mönster i fråga om att tala och tänka, ibland mönster som 
traditionellt finns i skolan. Materiellt-ekonomiska arrangemang innefattar de fysiska resurser 
som avgör vad som finns på skolan, exempelvis läromedel, ekonomi, tid, lokaler och 
personal. Social-politiska arrangemang påverkar de relationer som finns på en skola. Exempel 

                                                
1 Originalbegrepp sayings, doings, relatings enligt pågående begreppsöversättning inom 
SWE-PEP – nätverket ifråga om teorin om praktikarkitekturer.  
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på sådana är relationer mellan kollegor och relationen till styrdokument, uppdraget som 
pedagog och olika undervisningsformer (Mahon, Kemmis & Fransisco 2017). 

Teorin används alltså för att synliggöra vad som möjliggör och begränsar vad som kan hända i 
en praktik (Rönnerman & Olin 2013). Enligt teorin är praktiken ständigt under förvandling 
och den blir därför ett resultat av vad som möjliggör och hindrar den, baserat på tidigare och 
framtida villkor. Praktikarkitekturer bestämmer inte praktiken helt, men bidrar till den (Tyrén 
2013). De arrangemang som hindrar eller möjliggör praktiken påverkas av ett projekt där 
praktikens språk, aktiviteter och relationer hör ihop och karaktäriserar praktiken (Langelotz 
2013). I denna studie är intentionen att modellen ska användas av pedagogerna i praktiken. 
Huruvida intentionen sker blir ett resultat av hur diskurserna samspelar och hur dess 
arrangemang, kulturellt-diskursiva, materiellt-ekonomiska och social-politiska, hör ihop med 
det som möjliggör och begränsar praktiken (Langelotz).  

Teorin om praktikarkitekturer som analysverktyg 
Genom att klargöra dimensionerna och koppla till externa arrangemang kan olika vinklar av 
praktiken analyseras och därför fungerar teorin också som ett analysverktyg där pedagogernas 
uppfattning om modellen i praktiken synliggörs i förhållande till diskurserna och 
arrangemangen. Vi använder teorin om praktikarkitekturer som teoretisk ram då vi synliggör 
det som händer i praktiken med hjälp av begreppen som hör till teorin. Dessutom använder vi 
samma begrepp för att analysera praktiken och koppla dessa till externa arrangemang och 
teorin blir därför även vårt analysverktyg. Rönnerman och Olin (2013) förtydligar att teorin 
om praktikarkitekturer kan användas som ett hjälpmedel för att kunna förstå och synliggöra 
vad som möjliggör och begränsar vad som kan ske i en praktik 
 
Valet att utgå ifrån teorin om praktikarkitekturer grundar sig i att det är en viss praktik vi vill 
undersöka, nämligen en koncentrerad kompetensutvecklingspraktik. Vi har valt att benämna 
praktiken som det då det är en tillfällig och riktad praktik där kompetens ska utvecklas i form 
av vår modell. Teorin tillåter oss att öppet analysera praktiken och synliggöra dimensioner 
och koppla dessa till externa arrangemang utan att vara låsta vid någon förutfattad mening.  

METOD  
Vårt syfte med studien är att undersöka en koncentrerad kompetensutvecklingspraktik i vilken 
en modell för formativ bedömning i matematik introduceras. Valet att benämna praktiken som 
en koncentrerad kompetensutvecklingspraktik baseras på att modellen inom formativ 
bedömning introduceras i en mindre grupp och syftar till att utveckla pedagoger i sin 
yrkesroll, höja sin kompetens och sitt engagemang i det berörda området. Intentionen är att 
pedagogerna ska använda modellen i praktiken. Vi valde, med förankring i teorin om 
praktikarkitekturer, att genomföra en kvalitativ undersökning i form av samtal med två 
verksamma pedagoger i mellanstadiet för att kunna uppfatta väsentliga delar i sägande, 
görande och relaterande. Praktiken har kartlagts i tre dimensioner, semantiskt, fysiskt och 
socialt. Vi valde att genomföra ett semistrukturerat samtal som gav deltagarna möjligheten att 
utveckla och diskutera fritt om vida frågor som en vägledning. Lantz (2007) belyser att denna 
typ av samtal tillåter deltagarna att beskriva sina tankar och resonemang ur sin synvinkel.  

Urval 
Med bakgrund i teorin om praktikarkitekturer där möjligheter och hinder i en praktik 
undersöks valde vi att samtala pedagoger från samma praktik. Tre verksamma pedagoger hade 
tackat ja till medverkan, varpå ett bortfall skedde på grund av återbud. I det semistrukturerade 
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samtalet deltog två verksamma pedagoger. Deltagarna arbetar i samma arbetslag på en 
landsbygdsskola i västra Sverige. De har varit verksamma i 18 år respektive 14 år. Urvalet 
skedde genom befintliga kontakter med verksamma pedagoger. 

Genomförande och etiska principer 
Samtalet ägde rum i ett avskilt konferensrum för att ge deltagarna möjlighet att prata utan 
onödiga sinnesintryck. Samtalet spelades in på två mobiltelefoner för att säkerställa att 
teknologin inte skulle bli ett möjligt försvårandemoment och att ingen data skulle gå förlorad. 
Vi inledde med att informera deltagarna om studien och dess syfte, i vårt fall var det en 
empirisk studie om en modell i formativ bedömning i en koncentrerad 
kompetensutvecklingspraktik. Vidare informerade vi även våra deltagare om att det var 
frivilligt att delta och att de när som helst hade rätten att avbryta sitt deltagande och bestämma 
om det som sagts får dokumenteras eller inte, varpå vi har tagit hänsyn till informationskravet 
och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Vi valde att inte presentera modellen inför diskussionen då vi även ville utvärdera hur tydlig 
den var och hur den uppfattades. Genom det valet gick vi in i intervjun med objektiva roller 
vilket ökar pålitligheten (Bryman 2011) Ändamålet med intervjun var att deltagarna skulle få 
utrymme att tala fritt med varandra om modellen och att vi enbart skulle finnas där för att 
ställa öppna frågor om diskussionen avstannade. Vi hade således förberett några vida frågor 
att ställa om det blev nödvändigt (Bil. 1). Pedagogerna hade lätt att prata och diskussionen 
genomsyrades av bra och för studien användbara argument om modellen. Intervjun pågick i 
32 minuter. 

I transkriberingen av vår rådata används fiktiva alias och vi lämnar inte ut någon personlig 
information om våra deltagare. All insamlad information används enbart i det vetenskapliga 
syfte som är ämnat, varvid vi har tagit hänsyn till konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet 2002). 

Analys och transkribering 
Rådata har transkriberats av oss båda två för att skapa så hög tillförlitlighet som möjligt. 
Dessutom har ljudinspelningen genomlyssnats ett flertal gånger för att resultatet ska bli så 
giltigt som möjligt. För att vara säkra på att det resultat vi kommit fram till speglar 
deltagarnas åsikter har vi återkopplat till dem med transkriptionen och resultat, något som 
också ökar trovärdigheten i studien (Bryman 2011). Transkriptionerna har sedan utgjort 
underlag för att i studien kunna kartlägga praktiken med hjälp av en matris som synliggör 
diskurserna i teorin om praktikarkitekturer (Bil. 2). Matrisen är skapad utifrån centrala delar 
av studiens teoretiska ramverk.  
 
Intervjun har analyserat via analysbegreppen sägande, görande och relaterande. Det som 
uttrycks via språk och kroppsspråk i kompetensutvecklingspraktiken faller under sägande. 
Allt det som görs i praktiken hamnar under görande. Samhörighet inom praktiken handlar 
således under relaterande. Dessa placerades in i matrisen (Bil. 2). Begreppen, sägande, 
görande och relaterande, har använts som en bas vid synliggörandet av praktiken och dess 
dimensioner. På ett mer övergripande plan har dimensionerna kopplats till kulturell-diskursiva 
arrangemang, materiellt-ekonomiska arrangemang samt social-politiska arrangemang som 
finns beskrivna under rubriken teoretisk ram. Teorin om praktikarkitekturer har alltså fungerat 
både som teori och analysverktyg i denna studie.  
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Modellen 
Genom att utgå från Williams (2013) fem nyckelstrategier skapade vi en modell att följa i 
arbetet med formativ bedömning i matematik. William framhäver att formativ bedömning ska 
vila på fem nyckelstrategier. 
 

o Tydliggöra mål 
o Synliggöra belägg för lärandet 
o Aktivera elever som läranderesurser 
o Elever som ägare av sin lärprocess 
o Ge framåtsyftande feedback/återkoppling 

 
Vi har använt dessa fem nyckelstrategier i utformningen av modellen som introduceras för 
pedagogerna i vår studie. Samtliga strategier utgör en del av formativ bedömning och 
samtliga fem ska finnas med i undervisningen för att arbetsgången med formativ bedömning 
ska nå sin fulla potential. Nedan följer en kort sammanfattning av varje strategi för att ge en 
förståelse för vad de olika strategierna innebär. 

Tydliggöra mål 
Genom att tydliggöra målen för eleverna blir lärandet både tydligare och mer meningsfullt. 
Vidare ges eleverna möjlighet att vara involverade i målsättningen. Det finns inte några enkla 
former för hur pedagoger bör förmedla målen med undervisningen. I vissa fall kan det till och 
med stjälpa lärandet om pedagogen är för tydlig. Ett exempel är att dela ut målen med 
lektionen innan de får en problemlösning och målet leder eleverna i en bestämd riktning för 
hur de ska lösa problemet. Det är alltså pedagogens sak att avgöra på vilket sätt lärandemålen 
ska tydliggöras, hur mycket som ska tydliggöras och när det ska tydliggöras. I den första fasen 
av modellen tydliggörs det för eleverna vad målet med undervisningen är. Mallen (Bil. 3, 
appendix 1) används och det område som arbetas med fylls i, likaså kriterier/centralt 
innehåll/kunskapskrav fylls i. Denna mall används under arbetets gång som bakgrund till 
feedbacken som eleverna erhåller för att tydliggöra vart de är, hur långt de har nått och vad de 
behöver arbeta vidare med. Den sista delen av mallen fylls i av eleverna efter att området är 
avklarat och är till för pedagogen för att kunna utvärdera sin undervisning.  

Synliggöra belägg för lärandet 
När elever och pedagogen är överens om vad målet med undervisningen är blir kommande fas 
att fastställa att de arbetar på en lämplig nivå. Det blir därför essentiellt att kartlägga elevernas 
befintliga lärande. William (2013) menar att det pedagogen kan se av elevers dialoger om 
matematik är viktiga delar av kartläggningen. Det som ibland tas för slumpmässiga 
chansningar från elever är i verkligheten kreativa försök att förstå sin kunskap som bygger på 
upplevelser och iakttagelser. Här gäller det att skapa en diskussion som genomsyras av 
öppenhet. Diskussionen är till för både eleverna och för pedagogen. Genom att låta eleverna 
arbeta enligt EPA med en problemlösning kan pedagogen uppmärksamma hur förkunskaperna 
ser ut och kartlägga området. Problemlösningar som kan lösas på flera sätt och på olika nivåer 
kan med fördel användas. Genom att följa matrisen för kartläggning (Bil. 3, appendix 2) kan 
pedagogen föra in på vilken nivå diskussionerna och lösningarna sker och på så sätt skapa sig 
en bild av hur undervisningen ska läggas upp. Modellen ska fungera som en stöttande del där 
pedagogen kan välja att följa de exempel på kartläggningsaspekter eller skapa egna utifrån hur 
dennes klass ser ut. 
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Aktivera elever som läranderesurser 
Att använda elever som läranderesurser för varandra bidrar till ökad progression i lärandet hos 
eleverna. Både eleven som ger kamratbedömning och den som erhåller bedömningen 
utvecklas i den mån att det gynnar lärandet att försöka införliva det lärda och förklara det för 
någon annan. Kamratbedömning kan också anses som mindre känsloladdat av eleverna än 
bedömning från pedagog. Detta är även ett steg mot att kunna bedöma sig själv och tänka 
metakognitivt om sin lärandeprocess (William 2013). För att inkludera detta steg i modellen 
valde vi att konstruera en mall (Bil. 3, appendix 3) där eleverna får skapa en 
problemlösningsuppgift inom området, samt konstruera ett svar. Eleverna skapar en 
problemlösning, namnger den och skriver även ett korrekt svar med uträkning på andra delen 
av pappret. Lösningen rivs sedan bort och problemen delas ut i klassen. Eleverna löser den 
uppgift som de får och får sedan svaret för att kunna rätta. Därefter ger eleverna konstruktiv 
feedback i form av two stars and a wish, två punkter med positiv feedback och en punkt med 
utvecklingsförslag. I och med feedbacken får eleverna direkt, formativ respons.  

Elever som ägare av sin lärprocess 
Självklart spelar pedagoger en betydande roll för att tillhandahålla en miljö där lärande kan 
ske. Dock är det enbart eleverna själva som kan generera lärande vilket betyder att ju mer 
eleven själv är kapabel till att styra sitt lärande, desto mer kan lärande ske (William 2013). 
Samtliga elever kan bli ägare av sin lärprocess och styra sitt lärande, men det krävs mycket 
träning. Att äga sin lärprocess innebär att eleverna reflekterar kritiskt över sitt lärande och 
över den tid det tar att bemästra sådan kunskap. . I den fjärde fasen får eleverna därför en 
uppgift som möjliggör ett metakognitivt tankesätt. Uppgiften består av en problemlösning 
som utökas med frågorna; Varför valde du att lösa uppgiften på detta sätt? och Vad var 
enkelt/svårt? (Bil. 3, appendix 4) Därefter diskuteras och delas de olika strategierna och för 
och nackdelar med olika sätt att räkna belyses. Genom att ge eleverna metakognitiva frågor 
om lösningsmöjligheter möjliggörs elevernas förmåga att äga lärprocessen och styra sitt 
lärande i en viss riktning. 

Feedback 
En viktig del i formativ bedömning är feedback med pedagog som agent. Denna fas skiljer sig 
från de andra i och med att den sker kontinuerligt under hela arbetsprocessen, både muntligt 
och skriftligt. Eleven ska på ett tydligt sätt kunna se den röda tråden från uppstart till slut. 
Feedbacken som pedagogen ger ska vila på den uppstartsmall som delats ut som första steg i 
modellen och ska ge eleven en indikation på hur långt denne har kommit och vad nästa steg i 
utvecklingen är. 

Arbetsgången med modellen 
Dessa nyckelstrategier har alltså legat till grund för den modell som vi har arbetat fram med 
matematikundervisning i åtanke. De fem delarna i modellen bygger på nyckelstrategierna som 
William och Thompson (2008) förklarar. Delarna görs i steg 1-4 och den sista delen, 
feedback, finns med som en kontinuerlig och direkt aspekt av lärandet. Mellan de olika stegen 
arbetar pedagogen med området precis som vanligt, exempelvis i läromedelsboken eller 
liknande. När pedagogen väljer att lägga in de olika faserna bestämmer denne själv, utifrån 
hur långt dennes elever kommer och hur förkunskaperna ser ut.  
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RESULTAT  
Inom teorin om praktikarkitekturer kan resultatet i en studie framställas på ett flertal olika sätt. 
Vi har valt att presentera resultatet från vår studie enligt Rönnermann och Olins (2013) och 
Flores (2017) förfarande. Detta innebär att resultatet inleds med en ramberättelse som ger en 
flankerad bild av praktiken där olika aspekter lyfts fram genom flytande text varvat med citat 
från intervjun. Ramberättelsen följs av en analys där teorin om praktikarkitekturer och dess 
diskurser, sägande, görande och relaterande ligger i fokus. Diskurserna kopplas också till 
externa arrangemang för att synliggöra vad som möjliggör och hindrar en 
kompetensutvecklingspraktik.  

Ramberättelse 
Initialt delger pedagogerna sin syn på formativ bedömning innan de fått ta del av modellen. 
De nämner att det handlar om att synliggöra lärandet och att ge feedback:  
 

Lärare 1: Man dubbelkollar lite så att de är med på tåget liksom. Det sker under resans gång och 
man synliggör om det är något man behöver fördjupa sig i eller göra extra. Så ser man om de 
känner ja, det här hänger jag med på, så kan man gå vidare. 
 
Lärare 2: Det är att man ger feedback under tiden man jobbar. Att man för eleverna framåt och i 
rätt riktning. 
 

I kompetensutvecklingspraktiken som undersökts framkommer det att pedagogerna anser att 
formativ bedömning är något som de ständigt arbetar med i skolan. Trots att arbetssättet inte 
har benämnts som formativ bedömning hela tiden så har fenomenet funnits i skolan länge. 
Detta blir tydligt i en pedagogs utsaga: 

 
Lärare 2: Innan det här kom så har man gjort det inser jag. Fast nu har man satt ett fint ord på det. 
Men som lärare har man hela tiden formativ bedömning, även om vi är mer medvetna om det nu än 
vad vi var för några år sedan. 

 
Pedagogerna uppger att arbetssättet i formativ bedömning är äldre än själva uttrycket. Trots 
detta har de ändå svårigheter med att förstå vad vissa nyckelbegrepp inom området betyder. 
Ett tydligt exempel på det är en pedagog som utrycker sig på följande vis: 
 

Lärare 1: […] Självreglerat lärande, och vad är det för ord? 
 
Lärare 1: Det stod agent […] varför har man valt ett sådant ord? […] hur tänker man med just 
ordet agent? 

 
Vid vidare diskussion framkommer det dock att pedagogen har kunskap i vad begreppen har 
för funktion, men inte kunde själva begreppen som sådana. Pedagogerna beskriver också en 
oro för nyintroducerade områden och att det ofta känns svårt och tidskrävande till en början 
då undervisningen är pressad på tid:  
 

Lärare 1: Som det här med EPA, det kanske inte var superbra första gången vi gjorde det men sen 
fick de lära sig en modell. Det kanske är ett arbetssätt då och att man måste träna sig i det också på 
något sätt 
 
Lärare 1: Just när man började prata om orden formativ bedömning så var det såhär, oj hjälp, nu är 
det en sak till vi ska göra. Och sen när man liksom hade läst lite och hört lite, vi hade någon 
föreläsning tror jag också, så kände man aja, men är det det här det handlar om, då kunde man 
liksom slappna av lite. 
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Lärare 1: Men är inte det lite som när vi gick i, gjorde läslyftet då? 
 
Tidsaspekten verkar dock vara ett kvarstående och ständigt stressmoment för pedagogerna i 
praktiken enligt deras egna utsagor. Det är mycket som ska hinnas med och arbetet i skolan 
innebär tyvärr att lära sig att prioritera rätt. Problematiken ligger bland annat i att tiden som 
läggs till att planera och synliggöra bland annat formativ bedömning i viss utsträckning 
prioriteras bort. Ett flertal gånger uttrycker pedagogerna oro över den tid som finns till 
förfogande kontra det de egentligen vill hinna med: 
 

Lärare 1: Jag tror säkert att det är fullt möjligt, jag är bara nervös så att man inte knäcker sig själv 
liksom för att man… ambitionsnivån blir för hög så kanske man inte når dit och så skapar man sin 
egen stress. 
 
Lärare 2: Man skulle vilja ha all tid i världen för att verkligen kunna prata med och verkligen trycka 
på vissa saker och åh, ser du här, tänk vad du har utvecklats eller ah [...] 

 
Däremot beskrivs modellen som en möjlighet i praktiken om bara tiden ges att automatisera 
den. Pedagogerna betonar att modellen kan minska arbetsbördan hos verksamma pedagoger 
vid automatisering av arbetssättet: 
 

Lärare 1: Ja men jag tror säkert att detta är en jättefungerande modell och får man till det på ett 
bra sätt så tror jag säkert att man kan utvecklas både som pedagog och elev […] om man befäster 
det här och får till det på ett bra sätt så kanske det ger en superbra bas att stå på så att man inte 
behöver stressa. 

 
Svårigheten i praktiken med att automatisera modellen ligger enligt pedagogerna dock i just 
tidsaspekten, vilket gör att det skulle kunna komma att bli en dragkamp i vad pedagogerna 
lägger tiden på. Styrdokumenten kräver mycket av pedagogerna redan och det är svårt att 
finna tiden till att göra allt de skulle vilja, enligt pedagogerna. 
 

Lärare 1: Det är ju ändå en kursplan som är full med saker som vi ska ta upp. Och man, man blir 
stressad emellanåt. För att man behöver ha ett visst tempo för att kunna komma igenom, eller vi ska 
jobba med dem här områdena det här läsåret. 
 
Lärare 1: Men jag bara känner gode gud hur ska man hinna med detta? 

 
De framhåller vissa idéer kring att möjliggöra arbetet med modellen. Det handlar bland annat 
om att låta nya saker ta sin tid och att reformera upplägget i skolan. 
 

Lärare 2: Eller också får man bestämma sig i arbetslaget, eller som lärare att nu jobbar vi intensivt 
med detta i tre-fyra veckor och så får allt det andra ta lite mindre tid. 
 
Lärare 2: Ja, men vi säger om man får jobba som ämneslärare. Bara ha matte till exempel […] 
då känns det lättare. Men när man ska tänka på allt det andra, när man är klasslärare och har 
nästan alla ämnen då kanske detta tar för mycket tid. 
 

I ett formativt förhållningssätt är metakognitivt tänkande hos eleverna en grundpelare. Trots 
att pedagogerna tidigare nämnt att de arbetar med formativ bedömning uttrycker de ett slags 
rättfärdigande över att de inte utmanar eleverna metakognitivt på grund av sin egen rädsla för 
metakognitiva frågor: 

 
Lärare 2: Men alltså nu vet jag inte om detta är en parantes men detta är ju en nyhet alltså mot när 
jag tänker på när jag gick i skolan. Jag gillade inte sådana här frågor när jag gick i skolan. Jag 
blev galen när jag skulle förklara varför jag tänkte så och så, jag ville alltid ha svaren serverade. 
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Vidare berättar pedagogerna även att det ofta är just de metakognitiva frågorna som 
prioriteras bort i det fall att en elev ligger efter i matematiken då dessa uppgifter tenderar att 
vara bland de sista i läromedlet. Pedagogerna beskriver också att eleverna oftast uttrycker att 
det är frågor som dessa som är roliga i ämnet:  
 

Lärare 2: Det som vi lärare gör fel ibland, det är att man stryker uppgifter när eleverna inte arbetar 
tillräckligt fort. Då var det en elev som sa till mig; ”Jag får aldrig göra de roliga uppgifterna för att 
fröken stryker alltid de sista uppgifterna och där är det problemlösningar och roliga saker som jag 
tycker om, och det får jag aldrig göra.” 

 
Metakognitivt tankesätt är också, enligt pedagogerna, svårare i ett abstrakt ämne kontra ett 
konkret ämne. Pedagogerna jämför matematiken med bildämnet och förklarar att de ser 
svårigheter i att få eleverna att uttrycka sina abstrakta tankar. 

 
Lärare 2: Men vad svårt att sätta ord på det för eleverna känner jag […] ”Varför löste ni det på det 
här viset?” Jag kan ju bara känna en del som säger ”jag bara såg det i huvudet.” 
 
Lärare 1: Jag bara tänker om man skulle dra paralleller till ett annat ämne, om man nu ska tänka 
sig bild som jag undervisar i. Skulle man då kunna tänka sig ”varför har du valt att göra såhär eller 
hur tänkte du kring det här?” […] Eller när de kommer och presenterar sin färdiga bild, ”vad var 
det som var svårt med det här eller vad var det som var enkelt?” Bilder är oftast lättare att koppla 
ihop det med när det gäller barn tänker jag 

 
Samtidigt anser de att det är något som eleverna behöver arbeta med för att behärska. I 
skolorna idag borde det ägnas mer tid åt metakognitivt tänkande och självreglerat lärande 
enligt dem. 
 

Lärare 1: Det som är intressant och bra är ju att de får diskutera varför de löste på det sättet som de 
har gjort. Det behöver man ju verkligen träna dem i. 

 
Pedagogerna uttrycker också att de allra helst skulle ges tid att sitta ner och muntligt ta 
återkoppling och metakognitiva tankar då det skulle hjälpa vissa elever. 

 
Lärare 2: Allra helst skulle man vilja sitta och nästan ta det muntligt. 

 
Att använda elever som resurser beskrivs också av pedagogerna som ett sätt att synliggöra 
lärandet hos eleverna. Styrdokumenten och kunskapskraven är det som elevernas betyg ska 
vila på, och genom formativ bedömning och att använda elever som läranderesurser menar 
pedagogerna att de kan skapa en grund för betyg och omdömen med hjälp av modellen. 
 

Lärare 2: […] Jag kopplar vidare på det med just elevresurser att man kan använda dem. För då ser 
man också ganska tydligt om de kan förklara hur de har tänkt, för då ser ju jag det och kanske kan 
få något slags kvitto på att de behärskar det här. Och ha med mig det när jag skriver omdömen, 
eller sätt betyg eller vad det än är. 

 
I läromedel som görs idag finns ofta mycket att hämta inom just formativ bedömning och 
pedagoger menar att de kan använda detta för att underlätta arbetet med modellen. 
 

Lärare 1: […]  oftast i nya läromedel så presenteras ju målen med området i början av kapitlet och 
då kan man ju bara klippa och klistra så har man hälften gratis. 

 
Sammanfattningsvis framträder i ramberättelsen dimensionerna sägande, görande och 
relaterande samt hur pedagoger i en kompetensutvecklingspraktik diskuterar och uppfattar 
möjligheter och hinder med att använda modellen i praktiken. Framträdande aspekter är 
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tidsåtgången, uppfattning av elevernas kapacitet, egna attityder till undervisningen, artefakter 
i form av läromedel, styrdokumentens inverkan samt begreppsdefinitioner inom området. 

Analys utifrån teorin om praktikarkitekturer 
Med hjälp av ramberättelsen och praktikens dimensioner analyseras och synliggörs i detta 
avsnitt de arrangemang som bidrar till möjligheter och hinder för vår intention om att 
modellen ska användas av pedagoger i praktiken. Först presenteras de olika sägande, görande 
och relaterande som framkom i studien. Därefter kopplas dessa samman med de olika 
arrangemangen. Arrangemangen är, som tidigare nämnts, kulturellt-diskursiva, materiellt-
ekonomiska och social-politiska. I stora drag nämner pedagogerna att de är välbekanta med 
formativ bedömning och att de ständigt arbetar med det i undervisningen. Trots det blir det 
tydligt att pedagogerna inte behärskar den vokabulär som finns inom formativ bedömning. 
Pedagogerna beskriver också att de väljer bort grundpelare i formativ bedömning som 
metakognitivt tänkande baserat på sina egna erfarenheter av liknande frågor samt när tiden 
inte räcker till. Aspekten med elever som läranderesurser och att matematik är ett abstrakt 
ämne diskuterades liksom läromedels inverkan på arbetet med formativ bedömning. Tiden 
lyfts också i väldigt många utsagor varvid vi kan fastslå att det är en av de mest centrala 
aspekter för praktiken och intentionen med vår studie. Det går hand i hand med de 
styrdokument som pedagoger baserar sin undervisning på och även detta framkommer i 
intervjun. 

De tre dimensionerna 
Teorin i sig bygger på att en praktik består av tre dimensioner, den semantiska, den fysiska 
och den sociala dimensionen. Praktiken blir förståelig i språket via sägande, och dit räknas 
allt som uttrycks, både muntligt och via kroppsspråk. Praktiken förstås också i produktivitet i 
handlingar genom görande, alltså aktionerna inom praktiken och till sist förstås värdet i 
praktiken genom samhörighet i relaterande.  

Sägande  
Pedagogerna uttrycker sig med ord som jättefungerande och superbra när de talar om 
modellen. De uppvisar även ett gillande kroppsspråk genom att nicka instämmande till det 
lästa. Detta visar att de är positivt inställda till modellen som sådan. De ifrågasätter betydelsen 
av nyckelord inom området formativ bedömning som självreglerat lärande och agent. 
Pedagogerna förklarar även att de baserat på egna erfarenheter väljer bort metakognitiva 
frågor till eleverna då det är en del av undervisningen som de själva uppfattar som 
skrämmande vilket blir ett rättfärdigande av bristen på liknande utmaningar. De uttrycker 
också en rädsla för att arbetsbördan blir för hög.   

Görande  
Det faktum att pedagogerna ser tiden som bristfällig framkommer i och med att pedagogerna 
anser att de redan har mycket att göra. De påpekar också att man som pedagog behöver hålla 
ett visst tempo för att hinna med det som krävs under ett läsår. I det tempot räknas inte arbetet 
med nyintroducerade undervisningssätt in. Vidare säger pedagogerna att de i brist av tid ofta 
stryker de metakognitiva frågorna från elevers arbete då det tenderar att ligga sist i 
uppgifterna samt ta längst tid. En annan görande-dimension är att pedagogerna i och med 
studien introduceras till modellen för formativ bedömning vilket ger dem nytt material att 
använda i undervisningen.  
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Relaterande  
I kompetensutvecklingspraktiken diskuterar pedagogerna mallen och relaterar användningen 
av den till flera andra områden i skolan. De hänvisar till kursplanen som är fylld med delar 
som ska hinnas med och relaterar också till hur skolan är uppbyggd, det vill säga att det i 
grundskolans tidigare år inte finns ämneslärare i samma utsträckning som i de högre 
årskurserna. Vidare relaterar de även till andra kompetensutvecklingsområden som 
genomförts i undervisningen och hur de initialt kände för dessa.  

De tre arrangemangen 
På en skola finns det tre typer av arrangemang som möjliggör och hindrar praktiken, 
kulturellt-diskursiva, materiellt-ekonomiska och social-politiska arrangemang. Kulturellt-
diskursiva arrangemang innefattar bestämda mönster i att tala och tänka. De fysiska resurser 
som avgör vad som finns på skolan, som tid och ekonomi är exempel på materiellt-
ekonomiska arrangemang. Social-politiska arrangemang påverkar de relationer som finns på 
skolan. Genom att frångå det interna perspektivet i dimensionerna går man i arrangemangen 
vidare till externa påverkningar och tydliggör vad som möjliggör och vad som begränsar 
praktiken utifrån dimensionerna och arrangemangen där emellan. 

Kulturellt-diskursiva arrangemang 
Det som kan ses som kulturellt-diskursiva arrangemang som begränsar praktiken är de som 
berör pedagogernas vokabulär i området formativ bedömning. När pedagogerna inte har viljan 
att ta till sig det ordförråd som ingår i undervisningssättet formativ bedömning, exempelvis 
självreglerat lärande, blir det svårare att synliggöra hur den delen faktiskt ingår i 
undervisningen. Även det faktum att pedagoger inte utmanar eleverna metakognitivt baserat 
på sina egna erfarenheter och att de själva inte känner sig bekväma i sådana situationer kan 
ses som ett rättfärdigande och blir ett kulturellt-diskursivt arrangemang som begränsar 
praktiken och därmed intentionen. I vissa fall kan det faktum att matematiken är ett abstrakt 
ämne ses som ett hinder för praktiken då det begränsar aktiviteten inom det metakognitiva 
tankesättet för pedagogerna. De anser då att det är svårare för eleverna att uttrycka hur 
tankegången har skett, till skillnad från ett konkret ämne där ett liknande tankesätt är mer 
naturligt. 
 
Det finns även kulturellt-diskursiva arrangemang som möjliggör praktiken som exempelvis 
det faktum att pedagogerna redan känner sig bekanta med arbetssättet formativ bedömning. 
Även att matematik är ett abstrakt ämne, som vi tidigare nämnt som en begränsande aspekt, 
kan även ses som ett arrangemang som möjliggör praktiken i den bemärkelse att ämnet har ett 
gemensamt språk världen över och att pedagogerna ser styrkor i att eleverna utvecklar det 
metakognitiva tankesättet i matematiken då det kan bidra till nyttigt lärande och ökad 
förståelse hos både elever och pedagoger.  
 
För att på bästa sätt utveckla praktiken där formativ bedömning ingår i undervisningen bör 
den införas i samband med undervisningen istället för att se arbetet som ett separat 
arbetsområde. Det framkommer då pedagogerna uppger att de genom att införa modellen som 
ett naturligt arbetssätt i samtliga områden kan bidra till att eleverna blir mer självsäkra med 
arbetssättet. Detta kan ses som ett kulturellt-diskursivt arrangemang som möjliggör praktiken 
då lärandet skulle bli mer meningsfullt för eleverna då grundpelarna i formativ bedömning 
skulle bli ett inbundet område i undervisningen, snarare än explicita begrepp som är svåra att 
förstå. 
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Materiellt-ekonomiska arrangemang 
En av de, av pedagogerna, mest omnämnda dimensionen är tidsaspekten som är ett materiellt-
ekonomiskt arrangemang, något som kan ses som både möjliggörande och hindrande i 
praktiken. I vissa fall stryker pedagogerna de uppgifter som innebär självreglerat lärande för 
eleverna på grund av tidsbrist, något som i hög grad begränsar praktiken. Pedagogerna 
uttrycker att de känner en stark oro över hur de ska hinna med arbetet med modellen, då de 
redan känner sig överväldigade av arbete. För att pedagogerna ska kunna utöva kompetensen 
som introducerats explicit i praktiken krävs det tid. Den tiden går till annat som anses 
prioriteras högre och därmed blir tidsaspekten ett hinder för praktiken. I det fall att 
pedagogerna istället diskuterar modellen utifrån ett positivt perspektiv där den, i ett 
automatiserat läge, kan bidra till att pedagogerna känner mindre stress över arbetet så blir 
tidsaspekten istället ett möjliggörande materiellt-ekonomiskt arrangemang. Trots att det som 
sagt även finns ett mycket positiv inställning gentemot modellen, i det fall att den får 
automatiseras, ser vi ändå tidsaspekten som ett av de arrangemang som främst hindrar 
praktiken. 
 
För att genomföra nya undervisningsmetoder krävs det oftast handledning och andra 
tillfällen där pedagogerna får möjligheten att diskutera kvalitetsarbetet. Således blir detta 
ett materiellt-ekonomiskt arrangemang där skolan behöver investera i praktiken, något 
som kan hindra praktiken om det ej ges, samt möjliggöra om investeringen sker.  
 
I och med att modellen introduceras hos pedagogerna skapas ett materiellt-ekonomiskt 
arrangemang som möjliggör intentionen, nämligen att den ska användas i praktiken. 
Även själva intervjun som genomförts med pedagogerna är ett möjliggörande materiellt-
ekonomiskt arrangemang då det ges möjlighet att diskutera intentionen och på så sätt 
öka chansen att modellen används. 

Social-politiska arrangemang 
Styrdokumenten (Lgr 11, 2011) är ett social-politiskt arrangemang som pedagoger grundar sin 
undervisning på. Pedagogerna uttalar att kursplanen ramar in undervisningen till viss del, 
samtidigt som det är en bra bas att stå på som en riktlinje. Därför kan detta ses som både ett 
möjliggörande och ett begränsade social-politiskt arrangemang. Det är begränsande i den mån 
att det begränsar praktiken från att genomföra nya moment på eget bevåg, bland annat nya 
undervisningsmodeller. Även bestämmelsen av att pedagoger i mellanstadiet oftast undervisar 
i ett flertal ämnen, istället för att använda sig av ämneslärare även i de lägre årskurserna är ett 
social-politiskt arrangemang som hindrar praktiken. Pedagogerna menar att det hade varit 
enklare att ägna sig åt undervisningsmodeller inkluderat i undervisningen om de enbart hade 
ett ämne att undervisa i.  
 
Lgr 11 (2011) kan även ses som ett social-politiskt arrangemang som möjliggör delar av 
formativ bedömning, och då även modellen, då det tydligt framgår att eleverna ska tränas i 
bland annat metakognitivt tänkande och att vara mottagare och givare av återkoppling i olika 
situationer. Hur lärarna relaterar modellen till läromedel inom matematiken är också ett 
arrangemang inom det social-politiska som möjliggör praktiken då de ofta bidrar med mål och 
kunskapskrav, en central del inom formativ bedömning. 
 
Pedagogerna kopplar även introduktionen av modellen till andra 
kompetensutvecklingsområden som arbetsgången med EPA och läslyftet. De uttrycker att de 
kände samma initiala rädsla för dessa introduktioner som de gör med modellen i formativ 
bedömning, men att det efter en tids arbete visat sig vara lättare än de trott. Det är ett social-
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politiskt arrangemang som möjliggör arbetet då de i och med relaterande till andra 
arbetsformer ser att det är möjligt och kan bidra till undervisningen trots att det till en början 
kan kännas överväldigande.  
 
Pedagogernas samtal kan också ses som ett social-politiskt arrangemang där de får 
möjligheten att relatera till varandra och varandras upplevelser. Det kan bidra till att praktiken 
formas utefter kollegialt lärande med grund i styrdokument, något som möjliggör praktiken. 
Viktigt att påpeka här är att kollegialt lärande inte innebär att kollegor enbart pratar med 
varandra, utan att de strukturerat och genomtänkt arbetar med och diskuterar 
utvecklingsarbete. 

Sammanfattning av arrangemangen 
Studien visar att verksamma pedagoger till stor del begränsas av kulturellt-diskursiva 
arrangemang som vokabulär, materiellt-ekonomiska arrangemang som tidsaspekten och 
socialt-politiska arrangemang som kunskapskraven. I och med riktlinjerna anser pedagogerna 
att det är svårt att anpassa utbildningen till samtliga elever på grund av bristande tid och 
befintliga mål och de begränsas således till ett mer kompensatoriskt perspektiv på 
anpassningen. Studien visar dock även att många av dessa arrangemang och diskurser kan 
vändas till möjliggörande arrangemang om rätt resurser tillsätts, exempelvis automatiseringen 
av modellen och om fortbildningar inom kollegiet prioriteras under en tid. De talar även om 
att reformera upplägget i grundskolans tidigare år för att möjliggöra ett mer vässat 
kompetensarbete som pedagog. Via studien kan vi dra slutsatsen att pedagogerna i den 
koncentrerade kompetensutvecklingspraktiken ser många möjligheter med modellen i 
formativ bedömning i matematik, men även att de uttrycker en stark oro för att hinna med 
arbetet. 
 

DISKUSSION  
I följande stycke diskuteras resultatet som framkommit av studien och vad som har 
synliggjorts i och med detsamma. Vidare resoneras det om studiens värde och betydelse i en 
pedagogisk praktik. På ett kritiskt och granskande sätt diskuteras resultatet i relation till 
tidigare forskning och metodvalets för- och nackdelar ställs mot varandra.  

Resultatdiskussion 
Pedagogernas utsaga om vad formativ bedömning är och att fenomenet är etablerat redan 
innan begreppet myntats finner vi belägg för i tidigare forskning (Beaty 2001; Hall 2005; 
William 2013). Pedagogerna beskriver formativ bedömning som något som främst ska föra 
lärandet framåt och nämner återkoppling som en central del.  
 
Av resultatet framgår det att tidsåtgången till nya undervisningsmatriser är en problematisk 
aspekt, vilket går i linje med tidigare forskning av bland annat Ponte et al. (1994), Beaty 
(2001) och Hall (2005). Dessutom känner pedagoger en oro för nya 
kompetensutvecklingsområden som helhet, en attityd som absolut påverkar viljan att ta till sig 
nya idéer. Nya undervisningsmatriser tar tid att automatisera, något som måste göras för att 
idén ska verka som något positivt i praktiken. Det är även tidskrävande att ersätta något redan 
etablerat med nya idéer och tankar. Formativ bedömning är en aspekt i undervisningen som 
många pedagoger arbetar med utan att egentligen ha den medvetenhet som behövs för att fullt 
förstå arbetssättet, något som Taras (2005) bekräftar. Detta kan bland annat utläsas då 
pedagoger inte besitter den vokabulär som krävs för att förstå området, exempelvis att de inte 
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har hört självreglerat lärande eller respons med agent. Ofta upplever pedagogerna att de inte 
är tillräckligt förberedda och besitter tillräckligt mycket kunskap för att använda en ny 
undervisningsform, det har även framkommit i studien av Hall (2005) varvid vi kan antaga att 
det är en bred uppfattning.  
 
Det faktum att matematiken har ett gemensamt språk världen över hjälper för att förstå det 
abstrakta i ämnet men i och med att det bygger på symboler krävs det en viss konceptuell 
förmåga hos eleverna berättar Beydoğans (2018), något som pedagogerna i studien 
ifrågasätter om eleverna verkligen besitter. Detta hör ihop med den metakognitiva förmågan. 
Trots att pedagogerna i studien har en förutfattad mening i hur välutvecklad elevernas 
metakognitiva förmåga är uppmuntras pedagogerna att använda sig av olika 
undervisningsstrategier för att fånga elevernas självreglerade lärande (Suurtamm et al. 2010). 
Eftersom att matematiken, precis som pedagogerna uttryckt, är ett abstrakt ämne så är det 
viktigt att återkoppla till eleverna under lärandets gång för att de i sin tur ska bli medvetna om 
inlärningen som sker, trots oklarheter i hur det ska ske hos pedagogerna. Det stämmer överens 
med Beydoğans (2018) uttalande om att interaktionen mellan pedagog och elev därför blir 
central och måste maximeras. Problematiken här ligger i att pedagogerna upplever den 
tidspress som de gör, samt att vissa elever behöver återkopplingen muntligt för att kunna ta 
till sig den, något som inte passar tidsramen för arbetet. Det blir dock en motsägelse då 
lärande först skapas när en elev kan visa en förståelse genom att förklara hur han/hon tänker 
med hjälp av matematiska begrepp (Suurtamm et al. 2010).  
 
Styrdokumenten ses som en aspekt som till viss del stressar pedagogerna då de upplever att 
det är mycket som ska hinnas med enligt Lgr 11 (2011). Pedagogerna menar att för att 
använda nya undervisningsformer måste saker få ta sin tid, något som Lgr 11 inte tillåter 
enligt dem.  
 
Det som hände i den koncentrerade kompetensutvecklingspraktiken när modellen för formativ 
bedömning i matematik introducerades var att modellen beskrevs som en välstrukturerad och 
möjlig modell. Svårigheter lyftes också, framför allt tidsaspekten. Den centrala frågan med 
förankring i resultatet blir alltså hur pedagoger ska handskas och klara av arbetet rent 
tidsmässigt. Precis som pedagogerna i intervjun framhäver så krävs det att arbetet ges tid, och 
att det ges det utrymme som behövs för att kunna automatiseras.  

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att undersöka en kompetensutvecklingspraktik i vilken en detaljerad 
modell för formativ bedömning i matematik introduceras, samt hur modellen uppfattas av 
verksamma pedagoger i praktiken. Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning i form 
av en semi-strukturerad samtal med två verksamma pedagoger i samma arbetslag.  

Bryman (2011) lyfter att det inom kvalitativ forskning är viktigt med begrepp som 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Genom att problematisera 
metodvalet ökar tillförlitligheten och giltigheten i studien. I vår studie bottnar överförbarheten 
inte i omfånget av studien, utan istället att den grundats på tidigare forskning. Genom att utgå 
från tidigare forskning har vi kunnat synliggöra olika aspekter av praktiken. Det är också 
viktigt att säkerställa pålitligheten i studien men då semistrukturerade intervjuer är flexibla 
och deltagarna ges stort utrymme att utifrån sina egna tankar utveckla svaren är det svårt att 
verifiera att en annan intervjuare hade fått samma svar. Därför har det istället varit viktigt att 
vi som intervjuat har intagit en objektiv roll och inte påverkat det insamlade materialet. 
Bryman påpekar att det är svårt att nå fullständig objektivitet inom samhällelig forskning 
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genom kvalitativ metod. För att ändå konfirmera resultatet och öka trovärdigheten har våra 
deltagare bekräftat transkriberingen och resultatet för att det ska stämma överens med deras 
uppfattning. 

Beslutet av att använda oss av semistrukturerad gruppintervju visade sig vara bra då 
deltagarna hade stor möjlighet att öppna sig och utveckla sina resonemang. Vi fick även med 
oss en insikt om hur modellen uppfattades vid en första anblick. Å ena sidan var valet att inte 
presentera modellen tydligt innan pedagogerna fick se den bra då vi kunde fastställa 
diskursiva svårigheter inom området. Å andra sidan kan det ha skapat en osäkerhet hos 
pedagogerna, något som kan ha påverkat deras utsagor. Våra intervjufrågor var skapade med 
teorin om praktikarkitekturer i åtanke för att kunna fastställa utsagorna i sägande, görande 
och relaterande och gav oss en stadig grund inför resultatet och analysen.  

I och med att teorin verkar som en teoretisk ram samtidigt som det används som 
analysverktyg med bestämda analysbegrepp underlättades sammanställningen av de olika 
arrangemangen inom teorin. Svårigheter som vi dock stötte på till och från var att det ibland 
kunde vara svårt att kategorisera diskurserna i olika arrangemang och att de ibland kunde 
tolkas som både möjliggörande och begränsande. För att ändå skapa ett pålitligt resultat har vi 
frågat deltagarna om vi har uppfattat deras uttalanden rätt om det var någonting i intervjun 
som gjorde oss osäkra på kategoriseringen. Analysverktyget och den teoretiska ramen som vi 
utgått ifrån passade bra för att uppnå studiens syfte då vi med den har kunnat kartlägga 
praktiken i relation till möjligheter och hinder. 

Något som vi initialt kände oro för var urvalet som vi tyckte kändes smalt. Vi märkte dock att 
utsagorna från pedagogerna som deltog i samtalet gav en bra bild av praktiken och i efterhand 
är vi därför nöjda med urvalet. Deltagarna bidrog med exempel från sin tid som verksamma 
pedagoger, även från andra verksamheter än deras nuvarande arbetsplats.  

Vi vill även belysa att om vi hade haft mer tid till studien hade vi med fördel även kunnat 
observera hur pedagogerna hade arbetat med modellen i formativ bedömning i klassrummet 
och koppla det till de tre dimensionerna för att få en så överensstämmande bild som möjligt 
med verkligheten. Det hade också varit intressant att jämföra resultatet med ett liknande 
arbetslag på en annan skola för att klargöra skillnaderna på olika 
kompetensutvecklingspraktiker. 

Didaktiska konsekvenser 
Den formativa bedömningen i skolan idag utgörs av undervisning som medför en utveckling 
för elevernas lärande och för pedagogens kompetensutveckling. Genom att synliggöra hinder 
och möjligheter med ett arbetssätt kan undervisningen formas för att överkomma hinder och 
ta vara på möjligheter. På så sätt ges pedagogerna en grund att vila sin undervisning på och ett 
arbetssätt som kan underlätta den formativa bedömningen i matematik. En automatisering av 
modellens tillvägagångssätt kan frånta pedagogerna den stress och tidspress som de upplever, 
och på så sätt underlätta deras arbetsbörda. Modellen stöttas även av Lgr 11 (2011) där det 
framgår att eleverna ska utveckla sitt metakognitiva tankesätt, något som pedagoger hyser oro 
över och till och med väljer att åsidosätta. I och med modellen tydliggörs praktikens 
svåröverskådliga del i hur pedagogerna ska träna eleverna i just detta. Genom bland annat 
fortbildning för pedagoger kan en större säkerhet i vokabulär och förfarande inom formativ 
bedömning infinna sig hos dem. 

För att skolan ska uppnå en stimulerande undervisning för eleverna krävs det att relationen 
och samspelet mellan pedagogen, eleverna och innehållet fungerar. Inte bara  i klassrummet 
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eller på skolan, detta är givetvis också av stor vikt men detta behöver även fungera som helhet 
och inte enbart som en avskild del av verksamheten. Skolan är en föränderlig verksamhet som 
hela tiden utvecklas och formas efter aktuella frågor, teknisk utveckling, ekonomi och mycket 
mer. Det är därför av stor vikt och väldigt intressant att se på skolan som en levande praktik 
och analysera denna genom teorin om praktikarkitekturer och dess tillhörande 
åskådliggörande. Genom att använda teorin om praktikarkitekturer för att undersöka och 
analysera delar av skolväsendet kan delar i skolreformen träda fram som annars kan vara 
svåra att åskådliggöra.  
  
Ett klassrum som vilar på ett formativt förhållningssätt kräver att pedagogen tillsammans med 
sina elever arbetar aktivt för att bidra med ett tillåtande klassrumsklimat där arbetet med 
formativ bedömning är en central del, detta eftersom att formativ bedömning kan användas 
som ett verktyg för både elever och pedagog där samtliga får möjligheten att utvecklas utefter 
sin förmåga. Genom att undersöka hur modellen mottages och hur verksamma pedagoger ser 
på arbetet med denne kan ett arbetssätt synliggöras som kan underlätta arbetet med formativ 
bedömning för pedagoger och elever och på så sätt gå hand i hand med styrdokumenten.  

Vidare arbete 
Vidare arbete och forskning inom området formativ bedömning skulle kunna innefatta 
begreppsdefinitioner som är lättare för både pedagoger och elever att begripa. Detta skulle 
med fördel kunna framställas i interaktion med verksamma pedagoger. Genom förenklade 
begrepp och genom att tydliggöra begreppens innebörd kan pedagogerna få en tryggare 
inställning till arbetet och eleverna kan lättare sätta sig in i vad som krävs av dem. En annan 
intressant infallsvinkel är att utgå ifrån den nya, digitaliserade läroplanen (från och med juli 
2018) och därmed göra modellen till ett digitalt verktyg att använda i praktiken. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1. 
Intervjufrågor 
 

Vad betyder formativ bedömning? 
 

Vad vet du om formativ bedömning? 
 

Använder du formativ bedömning? Hur? Varför? 
 

Frågor efter första anblick 
 

Vilka styrkor/svagheter finns med modellen? 
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Bilaga 2.  
Matris 
  

 Kommentar 
(Inzoomning) 

Möjliggör 
(Utzoomning) 

Begränsar 
(Utzoomning) 

Sägande  Kulturell-
diskursiva 

Kulturell-
diskursiva 

Pedagogens 
Kroppsspråk 

   

Pedagogens  
uttryck 

   

Pedagogens  
rättfärdigande 

   

Pedagogens röstläge    

Pedagogens inställning till 
vad som är genomförbart 

   

Görande  Materiellt-
ekonomiska 

Materiellt-
ekonomiska 

Deltagare    

Plats/möblering    

Tid    

Aktiviteter    

Material    

Relaterande  Social-politiska Social-politiska 

Pedagog - pedagog    

Pedagog – annan 
kompetensutveckling 

   

Mellan ämnen    

Till undervisningsmaterial    

Till styrdokument    

Gemensam eller individuell 
förståelse 
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Bilaga 3. 
Modellen 
 

Formativ bedömning – lärarmatris 
De fem delarna i modellen bygger på nyckelstrategierna som William & Thompson (2008) 
förklarar. Delarna görs i steg 1-4 och den sista delen, feedback, finns med som en kontinuerlig 
och direkt aspekt av lärandet. Mellan de olika stegen arbetar pedagogen med området precis 
som vanligt, exempelvis i läromedelsboken eller liknande. När pedagogen väljer att lägga in 
de olika faserna bestämmer denne själv, utifrån hur långt dennes elever kommer och hur 
förkunskaperna ser ut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tydliggöra mål och kriterier 
I den första fasen av modellen tydliggörs det för eleverna vad målet med undervisningen är. 
Mallen (se appendix 1) används och det område som arbetas med fylls i, likaså 
kriterier/centralt innehåll/kunskapskrav fylls i. Denna mall används under arbetets gång som 
bakgrund till feedbacken som eleverna erhåller för att tydliggöra vart de är, hur långt de har 
nått och vad de behöver arbeta vidare med. Den sista delen av mallen fylls i av eleverna efter 
att området är avklarat och är till för pedagogen för att kunna utvärdera sin undervisning.  
 

2. Synliggöra lärandet och kartläggning 
Här gäller det att skapa en diskussion som genomsyras av öppenhet. Diskussionen är till för 
både eleverna och för pedagogen. Genom att låta eleverna arbeta enligt EPA med en 
problemlösning kan pedagogen uppmärksamma hur förkunskaperna ser ut och kartlägga 
området. Problemlösningar som kan lösas på flera sätt och på olika nivåer kan med fördel 
användas.  
 
I kartläggningsmallen (se appendix 2) kan pedagogen föra in på vilken nivå diskussionerna 
och lösningarna sker och på så sätt skapa sig en bild av hur undervisningen ska läggas upp. 
Tre rutor är ifyllda som förslag på kartläggningsaspekter, men kan anpassas efter vad 
pedagogen vill titta på i just sin klass.  
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3. Elever som resurser 
Den tredje fasen innebär att aktivera eleverna som läranderesurser. För att göra detta används 
mallen för egen problemlösning (se appendix 3). Eleverna får här själva skapa en 
problemlösningsuppgift inom området, samt konstruera ett svar. Eleverna skapar en 
problemlösning, namnger den och skriver även ett korrekt svar med uträkning på andra delen 
av pappret. Lösningen rivs sedan bort och problemen delas ut i klassen. Eleverna löser den 
uppgift som de får och får sedan svaret för att kunna rätta. Därefter ger eleverna konstruktiv 
feedback i form av two stars and a wish, två punkter med positiv feedback och en punkt med 
utvecklingsförslag. I och med feedbacken får eleverna direkt, formativ respons.  
 

4. Självreglerat lärande 
En av nyckelstrategierna i formativ bedömning innebär att eleverna ska äga sin lärprocess. I 
den fjärde fasen får eleverna därför en uppgift som möjliggör ett metakognitivt tankesätt. 
Uppgiften består av en problemlösning som utökas med frågorna; Varför valde du att lösa 
uppgiften på detta sätt? och Vad var enkelt/svårt? (se appendix 4) Därefter diskuteras och 
delas de olika strategierna och för och nackdelar med olika sätt att räkna belyses.  
 

5. Feedback  
En viktig del i formativ bedömning är feedback med pedagog som agent. Denna fas skiljer sig 
från de andra i den aspekt att den sker kontinuerligt under hela arbetsprocessen, både muntligt 
och skriftligt. Eleven ska på ett tydligt sätt kunna se den röda tråden från uppstart till slut. 
Feedbacken som pedagogen ger ska vila på den uppstartsmall som delats ut som första steg i 
modellen och ska ge eleven en indikation på hur långt denne har kommit och vad nästa steg i 
utvecklingen är.  
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Appendix 1. 

Område i matematik 
Inom detta område ska du lära dig om … Vi kommer bland annat prata om … 
 
När vi är färdiga med temat vill jag att du ska ha lärt dig; 

• . 
• . 
• . 
• . 
• . 

 
 
Viktiga begrepp 
 
För att du ska känna att det du lärt dig fastnar och för att du ska få chansen att visa vad du kan 
för mig så kommer vi att ha …(prov, redovisning osv.) inom detta område. 
 
Följande kriterier, Följande centralt innehåll, följande kunskapskrav; 
… 
 
 
Vad tyckte du om området? Vad tyckte du om upplägget? Skriv ner tankar och funderingar så 
att jag kan göra det ännu bättre nästa gång! 
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Appendix 2. 

Kartläggning 
 
 

 
Behärskar 
inte  
 

 
Behärskar 
begränsat 
 

 
Behärskar till 
viss del 

Användning av 
matematiska 
begrepp inom 
området 

   

Förståelse för 
områdets mest 
väsentliga 
beståndsdelar 

   

Kan föra 
resonemang och 
argumentera för 
uträkningar inom 
området 

   

…    

…    

 
 
  



 

 
 

31 

Appendix 3. 

Elever som resurser 
UPPGIFT 
Formulera en egen problemlösning inom området … Tänk på att den ska vara klurig och att 
en kompis ska lösa den, så var tydlig. Ge uppgiften ett namn och använd som rubrik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
SVAR 
Skriv svaret till din problemlösning här och visa hur du löser den. Skriv namnet på din 
problemlösning som rubrik.  
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Appendix 4. 

Självreglerat lärande 
Problemlösning 
Valfri problemlösningsuppgift som kan generera flera olika strategier. Avsluta alltid med 
följande frågor; 
 
Varför har du valt att lösa problemet på det sätt som du gjort?  
Vad var det som var svårt/enkelt? 
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