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Sammanfattning 
 
Denna studie berör formativ bedömning i matematik i grundskolans tidiga år. Studien har 
undersökt bedömningsformen i forskning samt praktiken.  
Studiens syfte var att undersöka hur grundskolans tidiga år arbetar med formativ bedömning i 
matematik och hur detta påverkar eleverna i undervisningen. Utgångspunkten för studien var 
ett sociokulturellt perspektiv. Genom forskning, litteratur och en inblick i verksamheten har 
en djupare förståelse kring bedömningsformen skapats och nya perspektiv upptäckts. I 
Skolverket (2011a, s.15) framgår det att bedömningskulturen i klassrummet påverkar 
individers inställningar till lärande och detta är drivkraften bakom denna studie.  
 
I bakgrunden har olika delar som är av betydelse för den formativa bedömningen lyfts fram.  
Dessa delar är definition av bedömning, feedback, formativ bedömning, Skolverkets tre steg i 
den formativa bedömningen, formativ och summativ bedömning i samspel eller motsättning, 
bedömning i matematik och matematik i Lgr 11. 
 
En kvalitativ metod användes till denna studie. Utifrån den kvalitativa metoden valdes två 
redskap vilka var intervju och observation.  
 
Resultatet framhävde att bedömning är en stor del i undervisningen men trots det ett 
svårtolkat begrepp. Formativ bedömning anses enligt deltagande lärare vara ett effektivt 
redskap i matematikundervisning men tiden räcker inte alltid till. Alla de deltagande lärarna, 
forskning och det sociokulturella perspektivet understryker att samtal och dialog är 
betydelsefullt för att den formativa bedömningen ska fungera som ett effektivt redskap i 
undervisning. Även om inte alla deltagande lärare hade full kännedom om Skolverkets 
(2011c) tre steg arbetade lärarna omedvetet utifrån stegen.   
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INLEDNING  
 
Skolverkets (2011h) avsnitt om hur elever upplever betyg och bedömning beskriver att 
majoriteten av eleverna i skolan kan känna en stor press då det är stort fokus på mätbara 
resultat och kunskapsbedömningar i skolan. Detta i sin tur resulterar i att elever kan känna sig 
ängsliga och självförtroendet minskar. De höga kraven anses vara en bidragande faktor till 
ökad stress inför prov och läxor hos eleverna förtydligar Skolverket (2011h). I Skolverket 
(2011h) framgår det att elever kan uppleva att lärare använder betyg som ett maktredskap och 
att de har svårt att tyda de mål och kriterier som står i läroplanen.  
 
Benämningen formativ bedömning nämndes första gången för cirka 50 år sedan av den 
australiensiska filosofen Michael Scriven. Wiliam (2013, s.49) beskriver Michael Scrivens 
huvudtanke med termen formativ bedömning där utvärdering hade en viktig roll för 
förbättring av undervisningen. Wiliam (2013) beskriver vidare att Scriven satte benämningen 
formativ bedömning i motsättning till summativ för att lärare skulle få en tydligare bild av 
skillnaden mellan benämningarna. 
 
Diskussionerna kring bedömning och betyg har ökat markant i Sverige och även 
internationellt betonar Skolverkets (2011g) avsnitt om formativa bedömning. Diskussionerna 
fokuserar på elevernas delaktighet i bedömningsprocessen som anses betydelsefullt för 
elevernas lärande. Ett framträdande problem som funnits är att forskningen kring den 
formativa bedömningen varit sparsam i Sverige men på senare år har den kraftigt ökat. Det 
tyder på ett ökat intresse för den formativa bedömningen som arbetsmetod i skolan hävdar 
Skolverket (2011g).  
I Skolverket (2011g) framgår det att det är relevant för elevernas lärande att det finns en 
synlig bedömningskultur i klassrummet då det motverkar elevernas negativa förhållningsätt 
till bedömning.  
 
Skolverket (2011c) redogör att det finns tre huvudsakliga steg som ligger som grund för den 
formativa bedömningsprocessen. Stegen förklarar vikten av samtal om målen, hur eleverna 
ligger till i förhållande till målen samt hur de ska gå vidare. Skolverkets (2011c) avsnitt om 
formativ bedömning förklarar att lärarnas uppdrag är att använda sig av stegen i sin 
undervisning för att hjälpa och stötta eleverna i sitt lärande.  
 
Samtidigt framhäver Skolverket (2011d) att ”PISA”, Programme for International Student 
Assessment, utifrån en mätning med matematik som huvudämne från 2012 att elevernas 
resultat i matematik fortsätter att falla och försämras. Resultatet i matematik har 
anmärkningsvärt försämrats mer i Sverige jämfört med övriga OECD-länder vilket, är en 
förkortning för organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Det framgår i 
Skolverket (2011b) att matematikämnet som är ett kärnämne i skolan har en stor betydelse för 
tillväxten och utvecklingen i Sverige. Att ämnet anses vara oerhört viktigt tyder satsningen 
som görs genom matematiklyftet. Satsningens syfte är att öka kvaliteten på 
matematikundervisningen så att fler elever ska nå målen i matematik (Skolverket 2011b). 
 
Inom ramen för denna studie undersöktes hur lärare i grundskolans tidiga år arbetade med 
formativ bedömning i matematik och hur det påverkar eleverna i undervisningen. Argument 
för sammankoppling av formativ bedömning och matematik grundar sig i våra tidigare 
negativa erfarenheter av matematikämnet i skolan samtidigt som formativ bedömning 
diskuteras aktivt under hela vår lärarutbildning.  
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SYFTE 
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur grundskolans tidiga år arbetar med formativ 
bedömning i matematik och hur detta påverkar eleverna i undervisningen.  

Frågeställningar 
 

– Hur går samtalskommunikationen till vid formativ bedömning i matematik i 
grundskolans tidiga år? 
  

– Hur påverkas eleverna av den formativa bedömningen i matematikundervisningen?  
 
 

BEGREPPSDEFINITIONER 
 
Formativ bedömning – En bedömning som sker kontinuerligt mellan lärare och elev där 
målen tydliggörs och ska leda eleverna vidare i sitt lärande (Klapp 2015, ss.157-158).  
 
Summativ bedömning – Ett bedömningssätt som fokuserar på förhör och prov (Klapp 2015, 
ss.157-158).  
 
Bedömning – Fungerar som ett redskap för lärande och ska vara en del i undervisningen för 
att skapa goda förutsättningar för elevernas lärande (Skolverket 2011e). 
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BAKGRUND 
I bakgrunden behandlas olika aspekter som är av relevans för den formativa bedömningen. 
Dessa aspekter är definition av bedömning, feedback, formativ bedömning, tre steg i den 
formativa bedömningen, fem nyckelstrategier, formativ och summativ bedömning i samspel 
eller motsättning och bedömning i matematik.  

Definition av bedömning 
Skolans viktigaste uppdrag är enligt Skolverkets (2011a, s.6) beskrivning av 
kunskapsbedömning att förmedla kunskap. Skolverket (2011a, s.6) beskriver att det finns olika 
former av kunskap. Formerna som är förståelse, färdighet, fakta och förtrogenhet samspelar 
med varandra. I Skolverket (2011a, s.6) framgår det att lärarens roll är att hitta en balans mellan 
dessa kunskapsformer. Bedömningen ska vara en integrerad del i undervisning och ska ske 
kontinuerligt i en kontext vilket, skapar goda förutsättningar för elevernas lärande.  
 
Skolverkets (2011a, s.6) synsätt delas även med Taras (2005, ss. 466-468) beskrivning av 
bedömning. I Taras (2005) avhandling om teoretiska reflektioner kring bedömning beskrivs det 
att bedömning är en integrerad del i samhället. Det innebär att individer ständigt omges av 
bedömning. I lärandesammanhang kan ordet bedömning uppfattas som negativt och 
skrämmande för elever i sitt lärande. Om ingen öppen diskussion kring bedömning sker i 
klassrummet kan bedömning bidra till en stress hos elever. Taras (2005) menar att eleverna kan 
känna att de inte lever upp till de krav som ställs i skolan. Tidigare användes ordet utvärdering 
istället för bedömning menar Taras (2005) då det ansågs mer korrekt i sitt sammanhang. I 
samhället är elever bekanta med ordet bedömning då det sker genom en öppen dialog i 
klassrummet. Anledningen till att det talas om bedömning i skolan är för att eleverna ska bli 
bekanta med ordet. Det bidrar till att eleverna inte blir avskräckta när de ställs inför förhör och 
prov i skolan vilket, Taras (2005) tydliggör i sin avhandling.  
 
I Becevics (2011, s.18) avhandling där han intervjuade lärare om formativ bedömning i 
matematik beskriver han liknande aspekter att bedömningen ska vara stödjande, fortlöpande 
och anpassningsbar. Becevic (2011) menar även att läraren ska ha som mål att stärka eleverna 
under deras lärande för att inte oväntade resultat ska uppkomma i slutet av terminerna. Utifrån 
styrdokumenten förbereds eleverna i skolan för att leva och fungera i samhället vilket, 
Skolverkets (2011e) avsnitt kring kunskapsbedömning redogör för. Styrdokumenten syftar till 
att eleverna ska ta till sig kunskap och kritiskt kunna granska den information som ges. Utifrån 
bedömning och undervisning i skolan ska eleverna kunna skapa en stadig kunskapsgrund för att 
kunna verka i samhället. Med stöd från styrdokumentet är det läraren som har en viktig roll i 
undervisningen för att bedömningen ska fungera som ett redskap för lärande. Skolverket 
(2011e) framhäver att elevernas förmågor står i centrum som underlag för bedömningar i 
skolan. För att eleverna ska ta till sig kunskaper krävs det en metakognitiv förmåga samt ett 
eget ansvar i lärandet (Skolverket 2011e).  
 
 
Bedömningen kan delas in i två koncept förtydligar Becevic (2011, s.18) i sin avhandling. 
Becevic (2011) benämner att det finns bedömning för lärande och bedömning av lärande. Med 
bedömning för lärande syftar Becevic (2011) på en formativ inlärningsmetod där bedömningen 
kontinuerligt följer eleverna genom lärandet. Han beskriver vidare bedömning av lärandet som 
syftar till att bedömningen summerar elevernas kunskaper vid ett enskilt tillfälle i form av en 
avstämning. Detta synsätt delas med Taras (2005) beskrivning på bedömning då det som skiljer 
bedömningssätten åt är att den formativa använder ständig respons mellan elever och lärare 
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vilket inte den summativa bedömningen gör. Taras (2005) beskriver vidare att all bedömning i 
skolan startar summativt vilket, associerar till ett omdöme som har specifika mål med lärandet. 
Enligt Taras (2005) är formativ bedömning summativ vilket understryks i avhandlingen.   
 

Feedback  
Det svenska ordet för feedback är återkoppling. Återkoppling används i lärandesammanhang 
som en kommunikation mellan lärare och elever vilket, Hattie och Timperley (2007, ss.81-84) 
förklarar i sin avhandling om hur detta påverkar inlärningen. Återkoppling är information från 
en individ till en annan där informationen handlar om förståelse eller insats. Återkoppling i 
lärsituationer har som syfte att förmedla information från det som elever förstår till det som 
eleverna ska förstå. För att kunna återkoppla och ta till sig detta krävs engagemang och 
motivation hos elever och lärare fortsätter Hattie och Timperley (2007). Detta synsätt delas 
med Klapp (2015, s.164) som också beskriver lärarens roll i återkopplingen då det handlar om 
huruvida lärare fokuserar på själva uppgiften eller på eleven som person. Vid summativ 
bedömning såsom förhör och prov lägger lärare enligt Klapp (2015) större vikt på eleven som 
person när återkoppling ges vilket inte sker i formativ bedömning. För att återkopplingen ska 
vara produktiv ska beröm eller kritik knytas an till en kontext och inte ske för ofta då det kan 
bidra till att elevens lärande avtar. Det kan förtydligas att eleven tar till sig beröm eller kritik 
och anknyter detta till sin personlighet vilket gör att kunskaperna ses som mindre viktiga enligt 
Klapp (2015).  
 
Hattie och Timperley (2007, ss.81-84) belyser också olika nivåer av återkoppling men ur en 
annan synvinkel. De menar att återkoppling är en del i lärandeprocessen men för att den ska bli 
effektiv krävs att återkopplingen används i ett sammanhang. Sammanhanget kan vara när 
eleverna får stöttning med en uppgift som har ett konkret syfte. Det finns olika nivåer på 
återkoppling då vissa är mer effektiva än andra i lärandesammanhang förtydligar Hattie och 
Timperley (2007). Den effektiva återkopplingen handlar om respons på en uppgift där eleven 
får stöttning att komma vidare. Det förtydligas genom att denna typ av återkoppling vägleder 
eleven framåt i sitt lärande. En återkoppling med lägre effekt leder inte eleven framåt utan 
fokuserar på nuet genom kritik och beröm vilket kan göra att eleven inte kommer vidare i sitt 
lärande understryker Hattie och Timperley (2007). 
 
Hattie och Timperley (2007, s 86) beskriver vidare när återkoppling används i undervisning är 
det till fördel att läraren har tydliga och specifika mål med sina lektioner då detta engagerar och 
motiverar eleverna vidare i sin utveckling. Är målen ospecifika finns det risk att eleverna 
tappar fokus då de inte vet vad undervisningen syftar till. Om målen och återkopplingen 
samspelar med varandra kommer eleverna främjas i deras utveckling och det kommer uppstå en 
drivkraft som leder eleverna framåt. Denna effektiva återkoppling kan kopplas till tre 
huvudsakliga frågor som lärare eller elev ska beakta enligt Hattie och Timperley (2007). Den 
första frågan handlar om hur medveten eleven är om målen med undervisningen. Den andra 
frågan berör hur eleven ligger till i undervisningen kopplat till målen och den sista frågan rör 
vilka strategier som eleven bör tillämpa sig för att nå målen. Dessa frågor har fokus på att leda 
eleven framåt i sitt lärande mot målen vilket även en formativ bedömningsprocess förespråkar 
fortsätter Hattie och Timperley (2007).  
 
 
 



 

 
 

7 

Formativ bedömning 
Den formativa bedömningen syftar till att stärka elevernas lärande belyser Skolverket (2011c) i 
delen om formativ bedömning. Bedömningsformen är ett användbart redskap för både elever 
och lärare. Med ett aktivt arbete med hjälp av formativ bedömning ges möjlighet att skapa ett 
lärande och ett tryggt klassrumsklimat där elevernas inställningar är att de vill lära och därifrån 
ges möjligheter att verkställa detta lärande belyser Skolverket (2011c). Detta synsätt delas med 
Becevic (2011, s.22) som beskriver att den formativa bedömningen är ett användbart verktyg i 
skolan för den matematiska inlärningen. Med detta menar han att den formativa bedömningen 
är ett stöd för både lärare och elever i bedömningsprocessen. Becevic (2011) framhäver även 
att det i den lärande traditionen finns två typer av bedömningar, summativ och formativ 
bedömning.  
 
Klapp (2015, ss.157-158) belyser att bedömning som ord förekommer i begreppet formativ 
bedömning. Det kan vara svårtolkat då formativ bedömning inte syftar till den summativa 
bedömningen. Den summativa bedömningen fokuserar enligt Klapp (2015) på förhör och prov 
medan den formativa bedömningen handlar om ett framåtriktat förhållningssätt till lärande.  
Elevernas lärande är centralt i den formativa bedömningen och handlar inte endast om 
återkoppling mellan lärare och elev utan ska eftersträva att leda eleverna vidare i sitt lärande 
fortsätter Klapp (2015). Detta synsätt delas med Taras (2005, ss. 467, 471) definition av 
formativ bedömning. Bedömningen kräver återkoppling som tydliggör den lucka som finns 
mellan elevernas nivå och den nivå som krävs för uppgiften. Bedömningsmetoden kräver även 
att läraren indikerar hur eleverna ska förbättra sina arbeten för att nå upp till målen. Med hjälp 
av formativ bedömning blir elevernas prestationer mer effektiva då de vet hur de ska gå vidare i 
deras utveckling då stöd kontinuerligt ges av läraren. Den formativa bedömningen används av 
elever och lärare medan den summativa bedömningen endast används av lärare i 
bedömningssyfte hävdar Taras (2005).  
 
Klapp (2015, ss.157-158) beskriver vikten av samtal kring målen mellan lärare och elever. Om 
lärare endast skriver upp de mål som lektionen förhåller sig till blir detta ett otydligt sätt för 
eleverna att förstå målen. Detta otydliga sätt hjälper inte eleverna i lärprocessen hävdar Klapp 
(2015) då fokus ska ligga på att eleverna ska förstå innebörden av målen. För att eleverna ska 
förstå innebörden av målen är det av stor vikt att de får vara delaktiga i diskussioner och samtal 
kring målen vilket Klapp (2015) beskriver som ett formativt förhållningssätt hos läraren.  
 
Skolverkets (2011g) del om formativ bedömning framhåller liknande aspekter kring samtalets 
betydelse i undervisningen. Den formativa bedömningen kan enligt Skolverket (2011g) kopplas 
till det sociokulturella perspektivet. Kopplingen grundar sig på att lärandet betraktas som en 
social utveckling. Elevernas tankar behöver bearbetas med andra i form av diskussion och 
reflektion. Det sociokulturella perspektivet kan bidra till att bedömningen i skolan blir en 
samarbetsinriktad process där både elever och lärare är viktiga aktörer. I Skolverkets (2011a, 
s.24) stödmaterial kring kunskapsbedömning beskrivs vidare fyra frågor som läraren bör 
reflektera över när det kommer till formativ bedömning. Frågorna är: förenas ämnets 
kunskapskrav och syfte ihop med undervisningen och bedömningen? Har undervisningen 
strukturerats så att jag som lärare kan urskilja de olika kunskaper lektionerna avsett att 
utveckla? I vilken mån har planeringen skapat utrymme till själv- och kamratbedömning? 
Har eleverna fått utrymme att ta tillvara på den återkoppling som kommunicerats vid lektionen? 
 
Vid användandet av formativ bedömning finns det enligt Ginsburgs (2009, s.109) avhandling 
om utmaningar med formativ bedömning i matematikundervisning tre metoder som lärare kan 
utgå ifrån. Dessa metoder är intervju, observation och test. Vid observation skaffar sig lärare en 
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överblick av vad eleverna kan. Under intervjun får istället lärare ett personligare samtal med 
varje enskild elev och vid test prövas elevernas kunskaper genom specifika uppgifter vilket 
Ginsburg (2009) belyser i sin avhandling.  
 
 

Tre steg i den formativa bedömningen  
Den formativa bedömningsprocessen utgår från tre steg vilket kännetecknar det formativa 
tankesättet beskriver Skolverket (2011c) i avsnittet om formativ bedömning.  
 

• Steg 1 - Vad är målet? 
• Steg 2 - Hur ligger jag/eleven till? 
• Steg 3 - Hur ska jag/eleven gå vidare?  

 
Det första steget är att eleverna vet vad undervisningens mål är. Det andra steget bygger vidare 
på det första steget genom att fokusera på hur eleverna ligger till förhållandevis till målen. Det 
tredje steget fokuserar på hur eleverna ska gå vidare mot målen. Det finns även fem 
nyckelstrategier som är kopplade till de tre stegen för formativ bedömning. Viktiga för dessa 
steg är lärare, elever och klasskamrater vilket Skolverket (2011c) förtydligar. 
 

Fem nyckelstrategier 
Enligt Skolverkets (2011a, ss.16-17) avsnitt om formativ bedömning beskrivs fem 
nyckelstrategier som bygger vidare på de tre steg som kännetecknar formativ bedömning.  
 
Vad eleven ska lära sig handlar om undervisningens syfte. Med detta menas att eleverna ska 
begripa vad syftet med lektionerna är och känna en delaktighet i detta. Läraren måste 
tydliggöra målen så att eleverna kan förstå definitionen av kvalité i ett 
undervisningssammanhang. 
 
Vad eleverna redan kan innebär att eleverna ska veta var de befinner sig kopplat till målen. 
Undervisningen ska struktureras så att målen framgår för både lärare och elever. Beroende på 
var eleverna befinner sig i sin utveckling kan lärare behöva strukturera om sin undervisning för 
att anpassa sig till detta. 
 
Hur eleverna ska göra för att komma vidare omfattar återkoppling. Återkopplingen har som 
syfte att föra lärandet framåt men ska även skapa en kommunikation mellan lärare och elever 
om hur eleverna ska komma vidare mot målen.  
 
Hur eleverna kan hjälpa varandra i lärandet bygger på att eleverna ska hjälpa varandra genom 
att ge respons under lärandet. Utifrån detta får eleverna en större förståelse för hur olika 
uppgifter kan bedömas utifrån kvalité. Detta bidrar till att elevernas individuella självkänsla 
stärks.   
 
Elevernas inverkan på sitt eget lärande handlar om elevernas ansvar för sitt eget lärande. 
Denna förmåga utvecklas när eleverna får bedöma sina egna arbeten.  
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Formativ och summativ bedömning i samspel eller motsättning? 
Formativ och summativ bedömning är två bedömningsformer som enligt Skolverkets (2011a, 
s.17) stödmaterial inte ska betraktas som olika då det handlar om hur bedömningsformerna 
används. Utifrån styrdokument används bedömningar i både formativa och summativa syften 
men det är väsentligt att hålla isär bedömningarna då de har olika ändamål. Skolverket (2011a, 
s.17) visar att både bedömningsformerna ska följa lärare i deras arbete vilket gör att 
bedömningsformerna samspelar med varandra. Till skillnad från Skolverket (2011a, s.17) 
menar Becevic (2011, s.22) i sin avhandling att den summativa bedömningen har i fokus att 
stämma av elevernas kunskaper utifrån läxor, prov och förhör. Den formativa bedömningen har 
inte detta i fokus då den istället grundar sig på kontinuerlig dialog mellan lärare och elev om 
hur eleven ska nå målen. Becevic (2011) beskriver vidare att den formativa bedömningen är 
mer granskande under en längre period och kan bidra till att lärare skapar förändringar i sin 
undervisning.  
 
Ett påstående som Taras (2005, s.467) lyfter i sin avhandling är att både formativ och summativ 
bedömning är processer. Bedömningar kan ske enbart summativt då avstämningar kan göras 
genom förhör och prov, medan den formativa bedömningen är i behov av den summativa 
bedömningen för att kunna fungera på ett korrekt sätt. Taras (2005) förtydligar detta då 
bedömningar måste finnas skriftliga vilket stärks av Skolverkets (2011f) avsnitt om IUP som 
menar att individuella utvecklingsplaner måste finnas skriftliga i de årskurser där eleverna inte 
får betyg.  
 
Den formativa bedömningen är hårdare kritiserad jämfört med den summativa bedömningen 
enligt Becevic (2011, ss.40-43). Anledningen till att den är hårt kritiserad beror på att den 
dokumenteras i huvudet på lärare och inte på papper. Om den formativa bedömningen varit mer 
lättillgänglig i undervisningen skulle det bidra till att lärare skulle behöva utveckla sina 
praktiska tillämpningar av bedömningsformen. Det skulle leda till att lärare behöver 
omstrukturera sin undervisning för att ge utrymme till detta. Tillskillnad från den formativa 
bedömningen är den summativa bedömningen enligt Becevic (2011) en metod som tidigare inte 
har ifrågasatts i undervisningssammanhang. Denna typ av bedömning är en väl beprövad metod 
vilket Becevic (2011) framhåller då dokumentering sker skriftligt vilket ger den goda underlag 
som tydligt kan avläsas av både elever och lärare. Den formativa och summativa bedömningen 
ställs mot varandra då den summativa tar över i slutändan eftersom elevernas omdömen måste 
finnas skriftliga, vilket lyfts i Becevics (2011) avhandling. Resultatet indikerar att Becevic 
(2011) sätter bedömningsformerna i motsättning till varandra.  
 
En annan beskrivning kring bedömningsformernas motsättning är att formativ och summativ 
bedömning är motsattaster till varandra vilket Blom poängterar (1969, s.48, citerad ur Wiliam 
2013, s. 49).  
 

”Formativ bedömning” är raka motsatsen och innebär feedback och förbättring vid 
varje stadium i undervisnings- lärprocessen. Med formativ utvärdering menar jag 
utvärdering genom små prov som lärare och elever använder som hjälp i 
lärprocessen. Medan sådana prov kan graderas och användas som ett led i 
utvärderingens bedömnings- och klassificeringsfunktion anser jag att det är mer 
effektivt att använda formativ utvärdering separat från graderingsprocessen och 
endast som en hjälp för undervisningen (s.48).  
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Bedömning i matematik 
I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, ss.62-63) 
redogörs den matematiska aktiviteten som problemlösande, kreativ och reflekterande. 
Matematiken kan tydligt kopplas ihop till den sociala och tekniska utvecklingen som samhället 
är i behov av. Med hjälp av matematik kan individer ta ställning till viktiga frågor som ställs i 
vardagslivet. Matematikundervisningen ska syfta till att hjälpa eleverna att skapa ett intresse för 
matematik samt en tilltro till sig själv som individ. Undervisningen ska ge eleverna redskap för 
att lösa matematiska situationer samt kunna tolka vardagliga begrepp. Matematiken syftar 
vidare till att eleverna ska kunna föra matematiska resonemang och argument i alldagliga 
sammanhang. De ska också kunna samtala och redogöra för beräkningar och slutsatser med 
hjälp av matematiska uttrycksformer. 
 
Matematikämnet beskrivs i Becevic (2011, s.12) avhandling som svår att följa upp. Det grundar 
sig på att det är svårt att mäta elevernas insatser i matematik. Svårigheten baserar sig på olika 
tolkningar om vad som är insatser i matematik. Den andra svårigheten handlar om hur lärare 
ska formulera målen och undervisningen så alla elever inkluderas. Vidare beskrivs tre problem 
som är kopplade till bedömning i matematikämnet gällande trovärdighet.  Ett av problemen 
berör elevers insatser i arbetet då det varierar beroende på hur uppgifterna är utformade. Det 
andra problemet beskriver hur individer kan tolka insatser olika vilket minskar trovärdigheten 
och det sista problemet handlar om uppgifternas tidsutrymme. Förtydligat kan detta variera 
beroende på dag och tidsutrymmet kan komma att påverka vilka insatser som görs av elever.  
 
Ett annat perspektiv på bedömning i matematik beskrivs i Suurtamm, Koch och Arden (2010, 
s.400) avhandling om hur lärare tillämpar nya idéer i sin bedömningspraktik. Detta perspektiv 
pekar på att bedömning i klassrummet har skiftat från summativt i form av förhör och prov till 
ett sociokulturellt tänk där samspel mellan lärare och elev är i fokus. Nya tankar hos lärare har 
även utformats då bedömningen inte endast ska syfta till att stämma av vad eleverna kan. 
Bedömningens fokus bör enligt Suurtamm, Koch och Arden (2010) istället ligga på att stödja 
eleverna i sina lärprocesser. Det sociokulturella tänket är att klassrummet ska ha en social 
avsikt där samspel och samarbete går hand i hand. När lärare utvärderar vad elever kan är det 
av stor vikt att både elever och lärare har en röst i denna process. Suurtamm, Koch och Arden 
(2010) beskriver vidare att med hjälp av en röst ska elever känna en delaktighet i utvärderingen. 
Med hjälp av formativ bedömning i matematiken ökar elevernas vilja att komma vidare i deras 
utveckling. Utifrån detta uppmuntras lärare att variera sin undervisning och sina 
bedömningsstrategier då detta leder till att lärare får en ökad inblick i vad elever tänker kring 
deras lärande.  
 
Vidare menar Suurtamm, Koch och Arden (2010, ss.400-401) att lärare ska vara öppna för 
inkludering av problemlösande uppgifter i matematikundervisningen för att utmana elever. 
Med hjälp av problemlösning i undervisningen kan elever stödja vararanda i en social kontext 
genom kommunikation i form av diskussioner om olika metoder för att lösa olika problem. 
Lärare måste däremot ha i åtanke att elever inte bara kan lösa problemen utan de måste även 
förstå innebörden av uppgiften. Utifrån detta ska elever kunna förklara hur de tänker kring 
matematiska begrepp då detta bidrar till ett meningsfullt lärande. Den formativa bedömningen 
effektiviserar matematikundervingen då den ger elever strategier för att gå vidare mot målen.  
För att bedömningen ska vara effektiv lyfter Suurtamm, Koch och Arden (2010) att den 
behöver vara en naturlig del i undervisningen och lärare ständigt ska ta till vara på elevers 
tankar under lärandet. Klapp (2015) menar å andra sidan att återkopplingen inte får ske för ofta 
då det kan bidra till att återkopplingen förlorar sin poäng. Suurtamm, Koch och Arden (2010) 
beskriver vidare att elevers tankar ska besvaras av lärare så eleverna kan utveckla vidare sina 
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matematiska kunskaper. Förhör och prov anses inte vara tillräckliga ur ett 
bedömningsperspektiv i skolan. Det grundar sig i att flera olika bedömningsmetoder krävs för 
att bedömningen ska vara fortlöpande under en längre tid och på så sätt gynna varje enskild 
elev i sitt lärande.  
 
 

TEORETISK RAM  
 
Utgångspunkten för denna studie var den sociokulturella teorin vars tankesätt stämde bra 
överens med studiens syfte. Syftet var att undersöka hur grundskolans tidiga år arbetar med 
formativ bedömning i matematik och hur detta påverkar eleverna i undervisningen. Denna 
association bygger på samspelet mellan elev och lärare som är avgörande för att den formativa 
bedömningen ska leda eleven vidare mot målen. I det sociokulturella perspektivet är samspel en 
av huvudtankarna då det leder till att lärandet förstärks då tankar och idéer sker i utbyte mellan 
lärare och elev eller elever. Studien valde att fokusera på matematikämnet som i sin tur kan 
relateras till det sociokulturella perspektivet eftersom samtal och kommunikation kring 
matematiska begrepp beskrivs som en viktig punkt i Lgr 11 (2011, s.63). Det sociokulturella 
perspektivet genomsyrade denna studie då det följde studiens alla delar för att skapa en röd 
tråd. Vid utformandet av denna studies alla delar fanns det sociokulturella perspektivet med i 
åtanke. Denna studies fokus på samtalskommunikation grundas i det sociokulturella 
perspektivet då det berör social interaktion mellan individer. Vid denna studies diskussion 
diskuterades det sociokulturella perspektivet i relation till resultatet samt de analyser som 
studien berörde.  
 

Sociokulturella perspektivet 
Inom det sociokulturella perspektivet betonas elevers närmaste proximala utveckling inom 
lärandet. Lev Vygotskij som var förespråkaren för denna teori menade att lärandet är en ständig 
pågående process och utveckling. Han ansåg även att en kunskap leder till en annan kunskap 
vilket Säljö (2014, s.305) belyser. Vygotskij menade att elevers närmaste proximala 
utvecklingszon är den punkt där elever är mottagliga för instruktioner och därför har lärare en 
viktig uppgift att hela tiden vägleda elever till ny kunskap. Vygotskijs beskrivning kan därför 
kopplas samman med Taras (2005, ss.467, 471) beskrivning av den formativa bedömningen då 
den kräver att lärare visar hur elever ska förbättra sina arbeten för att nå upp till målen genom 
personliga samtal. Vygotskij beskrev vidare att för att den nya kunskapen ska kunna befästa sig 
hos elever är de beroende av stöd från läraren som sedan vägleder eleverna till att bli 
uppmärksamma och intresserade på det som är relevant. Utvecklingszonen beskrivs vidare som 
den zon där eleverna tagit till sig kunskap och är väl mottagliga för ny kunskap. Förtydligat 
menade Vygostkij att kunskaper hänger samman med varandra samt att det alltid finns nya 
kunskaper att ta till sig. Med detta arbetssätt kan lärare leda elever vidare i deras utveckling 
menar Säljö (2014, s.305).  
 
En annan benämning för stöttning från lärare till elev kallas inom pedagogiken för scaffolding. 
Säljö (2014, s.306) förtydligar detta att i början av sitt lärande får eleven mycket stöd av läraren 
vilket så småningom bidrar till att eleven tar eget ansvar över sitt lärande. Detta leder till att 
eleven kan klara av den kunskap som befästs med hjälp av stödet från läraren. Denna studies 
beskrivning av feedback utgår från Hattie och Timperleys (2007, ss.81-84) förklaring att 
feedback är information från en individ till en annan där information handlar om förståelse eller 
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insats. Utifrån denna beskrivning om feedback blev en sammankoppling mellan denna studie 
och Vygotskijs tankar påtaglig. Säljö (2014, s.306) menar att Vygotskijs tankar kring 
scaffolding visar hur tydligt ett samspel och lärande hör ihop där eleven med stöd från läraren 
kan klara av en uppgift för att sedan klara av den helt själv. Med hjälp av scaffolding i 
undervisning kan elever tillägna sig kunskaper som lärare har och på så sätt komma vidare i 
deras utveckling. För att elever ska kunna gå vidare i sin utveckling är det viktigt att lärare inte 
tar över arbetet för att lösa de problem som uppstår. För att förtydliga detta menar Säljö (2014, 
s.306) att det sociokulturella perspektivet framhäver att lärare inte ska lösa elevers uppgifter då 
eleverna behöver utmanas i sitt lärande. Om det uppkommer problem och utmaningar måste 
eleverna själva ta tag i dessa för att lösa de aktuella uppgifterna. Dels för att skapa 
självförtroende för sig själv, men även för att läraren inte ska göra hela uppgiften vilket kan 
leda till att eleverna blir passiva i sitt lärande. En viktig pedagogisk uppgift är att bemöta 
elevers närmaste proximala utvecklingszon och därifrån leda eleverna vidare mot målen så att 
de tar ett större ansvar i sitt lärande. Denna viktiga uppgift ligger som grund i denna studies 
analysdel då Skolverkets (2011c) tre steg analyseras under intervjuer och observationer. 
Skolverket (2011c) beskriver i avsnittet om formativ bedömning att det tredje steget ska leda 
eleverna vidare i sin utveckling mot målen vilket, den närmaste proximala utvecklingszonen 
även syftar till.  
 
Den sociokulturella traditionen var relevant för denna studies syfte. Traditionen kunde kopplas 
ihop med det mångkulturella samhälle vi lever i samt ett socialt samspel för lärande och 
utveckling. Det sociokulturella perspektivet utgår från den humanitära förståelsen där 
kommunikation och samspel har stor betydelse för individers lärande. Säljö (2014, s.307) 
påpekar att kunskap inte alltid är något som överförs mellan individer då det istället handlar om 
deltagande och samspel. Något att påpeka med det sociokulturella perspektivet är att det inte är 
kopplat till någon speciell undervisningsmetod utan kan användas i vardagliga förhållanden i 
skolan. I detta perspektiv är fokus på hur läraren organiserar samspelet i sin undervisning så att 
eleverna utvecklar deras lärande på bästa sätt.  
Utifrån detta kunde denna studies valda kvalitativa redskap motiveras då observationen gav oss 
en inblick hur lärare organiserar undervisningen med formativ bedömning i matematik. Med 
intervju som redskap skapades en djupare förståelse hur lärare tänker kring hur samspel 
struktureras gällande formativ bedömning i matematikundervisningen.  
 
Med hjälp av formativ bedömning i undervisningen kan lärare ha vägledande samtal som är 
betydelsefulla för elevers förståelse hur de ligger till i deras utveckling. Detta kan kopplas ihop 
med det sociokulturella perspektivet där scaffolding används som arbetssätt. För att elever ska 
komma vidare i sin utveckling kan det vara betydande att läraren har vilja och motivation att 
driva eleverna framåt i undervisningen. Wiliam och Leahy (2015, s.43) lyfter betydelsen av att 
lärare vet var lärandet är på väg och stöttar eleverna så att de blir ägare av sitt eget lärande. 
Läraren ska enligt Wiliam och Leahy (2015) klargöra vilka mål som finns med en viss aktivitet 
i klassrummet då det annars finns stor risk att eleverna tar sig igenom aktiviteten utan att 
begripa syftet med den. För att förtydliga detta menar Wiliam och Leahy (2015) att lärarens 
medvetenhet om målen är avgörande för att den formativa bedömningen ska kunna ske. Vidare 
antyder Lundahl (2014, ss.548-549) att nya metoder för bedömningar vuxit fram på grund av 
att nya läroplaner utformats. Högre krav på bedömningar har utvecklats då det enligt Lundahl 
(2014) ska främja lärandet vilket i sin tur lett till en ny syn på bedömning. Syftet med formativ 
bedömning är att den ska gynna elevers lärande. För att den ska ske på ett effektivt sätt krävs 
att läraren visar var eleverna befinner sig, vad målen är och vilka kriterier som finns för att 
eleverna ska nå upp till målen. Lundahl (2014) hävdar att det är lärarens uppgift att hitta 
strategier som för eleverna mot målen. 
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METOD 
 
Denna studies syfte mynnade ut i frågeställningar som krävde svar på djupet hos lärare och 
utifrån det var valet av en kvalitativ metod givet. Fejes och Thornberg (2015, ss.33-35) belyser 
att ett viktigt val inom fältforskning att välja de redskap som är mest lämpliga utifrån det som 
studien avser undersöka. Betoningen ligger på att studiens trovärdighet ökar om metoden är väl 
anpassad för studien. Vidare är valet av redskap för att samla in information betydelsefullt för 
att få svar på det som studien avser skildra. 
 
Denna studie utgick från en kvalitativ metod med inriktning på två redskap för insamlandet av 
data. Dessa två redskap var en semistrukturerad intervju samt planerad, strukturerad och så 
kallad objektiv observation. Observationen utfördes så som Bell (2016, s.227) betecknar 
objektivt vilket förtydligas i beskrivningen av observationsformen att deltagarna inte är aktiva 
under observationen. Observatörerna befinner sig enligt Bell (2016) i bakgrunden och på så sätt 
påverkas inte undervisningen. Kylén (2004, s.98) redogör att en observation ger en helhetssyn i 
den miljö som undersökningen berör. Fler sinnen kommer till användning och nya 
uppfattningar skapas. 
 
Bell (2016, s.189) förklarar att med hjälp av en intervju skapas en djupare förståelse av det som 
undersöks och bidrar till flera olika perspektiv på det som granskas. Intervjun ger ett tydligt 
svar och kan ge fakta som skriftliga förklaringar inte kan ge. Redskapet har som fördel att 
följdfrågor kan ställas och respondenterna kan fördjupa sina svar. Under intervjun sker även ett 
personligt möte mellan den som intervjuar och respondenten förtydligar Bell (2016).  
 

Kvalitativ metod 
En aspekt som var betydelsefull för denna studiens val av metod beskrivs av Fejes och 
Thornberg (2015, ss.33-35) som menar att en kvalitativ metod ger en stor mängd information. 
En utmaning med metoden är att sortera ut det som är relevant för studien. Enligt Fejes och 
Thornberg (2015) är det av stor vikt att fokusera på det betydelsefulla och hitta mönster i 
respondenternas svar som är av relevans för studien.  
 
Denna studie förhöll sig till Fejes och Thornbergs (2015) beskrivning genom att den insamlade 
informationen från intervjuer och observationer transkriberades, analyserades genom öppen 
kodning och diskuterades för att hitta mönster. Utifrån dessa mönster kunde olika perspektiv 
upptäckas och på så sätt gav det oss en bredare syn på det som undersöktes.  
 
Denna studie syftade till att beakta frågeställningar som Trost (2012, s.23) menar är viktiga vid 
urvalet av en kvalitativ eller kvantitativ metod. Kopplat till studiens syfte och intresse förväntas 
en granskning av följande påståenden göras. Vill studien undersöka siffror och statistik hade en 
kvantitativ metod varit mer lämpad. Vill däremot studien få djupgående svar och förstå hur 
respondenter resonerar är det rimligt med en kvalitativ metod. Studien baserades på detta då 
frågorna diskuterades utifrån det som studien ville undersöka vilket ledde till att en kvalitativ 
metod användes.  
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Intervju som redskap 
Denna studie grundade sig bland annat på intervju som redskap vilket Alvehus (2013, s.80) 
beskriver är ett av de största redskapen i en kvalitativ metod. För att förstå hur individer agerar, 
upplever och tänker i olika situationer är intervju ett redskap att föredra. En problematik som 
denna studie tog hänsyn till vid genomförandet av intervjuerna var att respondenterna kunde 
samtala kring oväsentliga delar som studien inte skulle beröra och samtalet kunde leda till 
annat. Utifrån detta kunde studiens val av en semistrukturerad intervju motiveras då följdfrågor 
styr samtalet tillbaka till det samtalet har som avsikt att undersöka. Denna studies syfte var att 
komma åt individers upplevelser och åsikter och intervju var därför ett effektivt redskap att 
använda.  
 
Innan en intervju verkställs kan det vara bra att överväga om intervju ska spelas in eller inte, 
vilket Ryen (2004, ss.56-57) lyfter som ett viktigt val i processen. Detta val har även studien 
gjort och slutsatsen blev att spela in samtalen då respondenterna godkände detta. Ryen (2004) 
argumenterar för detta då ett samtycke till inspelning istället för att det görs i hemlighet visar på 
god forskningsetik. Med hjälp av en inspelning kan den som intervjuar i högre grad vara en 
aktiv lyssnare och fokus läggs på respondenten istället för anteckningar fortsätter Ryen (2004). 
Samtidigt kan det vara betydelsefullt att föra stödanteckningar som komplement till 
inspelningen vilket även studien använde sig av.  
 
Denna studie understryker vidare att en god relation mellan den som intervjuar och 
respondenten ger studien en god validitet. Ryen (2004, ss.62-65) understryker detta i 
beskrivningen av vilka anvisningar den som intervjuar bör anta sig vid ett samtal. 
Anvisningarna är att den som intervjuar ska vara ärlig, inte lägga vikt i sina egna kunskaper, 
vara stödjande men samtidigt sansad, naturlig och inte använda en hotfull ton. Ryen (2004) 
menar även att det är relevant att den som intervjuar är engagerad och observant och inte väger 
in sina egna tankar i diskussion med respondenten. För att intervjun ska bli trovärdig är det av 
stor vikt att frågorna är ställda på samma sätt till alla respondenter då detta är avgörande för 
studiens resultat. Formuleringarna ska vara tydliga och enkla för att inte skapa missförstånd 
som bidrar till felaktiga svar vilket studien baserade sig på.  
Denna studie förhöll sig till att skapa en god relation med den som intervjuades. Detta då vi 
som intervjuade inte la vikt i våra egna erfarenheter och kunskaper. Vi bemötte de vi 
intervjuade på ett professionellt sätt då vi visade engagemang och ställde frågorna på liknande 
sätt till de som deltog i vår studie.  
 

Valet av semistrukturerad intervju  
Denna studie grundade sig på en semistrukturerad intervju som genomfördes med fyra lärare 
där samtalen kretsade kring öppna frågor. Detta stärks av Alvehus (2013, s.83) som menar att 
den semistrukturerade intervjun är ett av de vanligaste redskapen där den som intervjuar har ett 
antal öppna frågor som samtalen kretsar kring. Med hjälp av de öppna frågorna har 
respondenten ett större inflytande under intervjun och kan därför påverka intervjuns innehåll. 
Denna studie utgick från Alvehus (2013) beskrivning av den semistrukturerade intervjun där 
det är viktigt att vara aktiv och medveten om att samtalet kan leda till följdfrågor. Denna studie 
hade förberett följdfrågor för att förhålla sig till Alvehus (2013) beskrivning. Ett val som denna 
studie gjorde var att välja bort en strukturerad intervju där respondenten endast svarar på tal då 
detta bidrar till att samtalet förlorar sin poäng då inga följdfrågor ställs. Det finns vidare ett 
tredje sätt att intervjua som valdes bort och detta kallas för ostrukturerad intervju där samtalet 
endast kretsar kring öppna frågor vilket betonas av Alvehus (2013). Anledningen till att detta 
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valdes bort var att vi kände oss beroende av följdfrågor i vår intervju för att kunna fördjupa 
våra frågor.  
 

Observation som redskap 
Denna studie riktade även in sig på en planerad, strukturerad och så kallad objektiv observation 
för att skapa ett trovärdigt och tillförlitligt resultat. Valet av observation som redskap grundade 
sig på Kyléns (2004, ss.95-97) förklaring av redskapet. Observation är det mest centrala 
redskapet för att ta reda på vad som händer just nu, vilka kontaktmönster som finns och hur 
individer agerar i olika situationer vilket är det som studien avsåg undersöka. Under 
observationerna var vi båda delaktiga då olika företeelser kunde ses på olika sätt. Detta 
beskriver även Kylén (2004) då en observation kan påverkas av egna erfarenheter och det kan 
därför vara till fördel att inte genomföra observationen ensam. För att resultatet med 
observationen ska bli så tillförlitligt som möjligt och kunna kopplas till syftet är det därför 
viktigt att diskutera och analysera händelserna efter en observation vilket även denna studie 
utgick ifrån.  
 
Vi valde att fokusera på en planerad, strukturerad och så kallad objektiv observation då de 
anpassade sig väl till studiens syfte. Kylén (2004, ss.97-98) tydliggör att en planerad 
observation innebär att observatören redan har ett utsatt mål med studien tillskillnad mot en 
oplanerad observation som inte har en lika detaljerad plan på vad som ska studeras. Vid en 
strukturerad observation är det enkelt att i efterhand göra en bearbetning över det som studien 
undersökt då det fanns en struktur att följa i form av en mall vilket denna studie använde sig av. 
Ett argument för denna observationsform enligt Kylén (2004) är att den ger ett trovärdigt 
resultat då det finns en mall att utgå ifrån samt egna anteckningar kan göras. Till skillnad från 
den strukturerade observationen ger den ostrukturerade formen oftast ett mindre trovärdigt 
resultat då man utgår från det man själv vill se och beskriver det utifrån sig själv. Med en så 
kallad objektiv observation menar Bell (2016) att deltagarna inte är aktiva i undervisningen 
under observationen. Observatörerna befinner sig i bakgrunden vilket gör att undervisningen 
inte påverkas. Vilken av formerna som ger det mest intressanta resultatet avgörs av den som 
genomför studien och vilken avsikt den har förtydligar Kylén (2004).  
 

URVAL 
 
Denna studie riktade in sig på ett bekvämlighetsurval vilket bland annat ingår i ett icke-
slumpmässigt urval. Med ett bekvämlighetsurval menar Trost (2012, ss.30-32) en fråga skickas 
ut om personer vill delta där de som är intresserade får delta.  
 
Studien genomfördes i tre skolor varav två låg i samma kommun och en skola i en annan 
kommun. Två av skolorna är F-5 skolor och den tredje är en F-9 skola. Motivet till olika skolor 
var att deras position och arbetsmiljö kunde påverka resultatet. Den ena skolan är belägen på 
landsbygden och de andra skolorna är nybyggda och ligger i tätorter. De fem lärare som deltog 
i studien innehar lärarlegitimation och är behöriga i matematik. Intervjuerna genomfördes med 
fyra av lärarna i olika klasser och årskurser. Två av dessa lärare arbetar på skolan på 
landsbygden och de andra på de nyare skolorna i tätorter. Observationerna genomfördes med en 
av dessa fyra lärare som medverkade i intervjuerna samt en som inte medverkade i intervjun. 
Även dessa två arbetar på olika skolor. 
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Personerna som deltog i denna studie var Karin och Anita som arbetar i var sin klass på samma 
skola i årskurs ett. Lena och Julia arbetar i var sin klass på samma skola i årskurs två och Sara 
arbetar på en tredje skola i en årskurs tre.  
 
De urval som studien gjorde bekräftas av Alvehus (2013, ss.69-70) som poängterar att frågan 
kring urval grundas i de problemställningar som undersökningen vill beröra och måste därför 
kunna kopplas ihop med inledningen i studien. Problemformuleringen ska ligga i fokus för 
studien och därefter ska urvalet prioriteras. Mängden i ett urval kan vara svårt att ange i 
förhand då det påverkas av huruvida redskapen ger den information som studien kräver. Denna 
studie grundade sig på ett bekvämlighetsurval då det anpassade sig bra till studiens tidsram.  
 

GENOMFÖRANDE 
 
Intervjuerna startade med att respondenterna svarade på allmänna frågor för att skapa en 
personlig kontakt innan samtalet startade.  
Urvalsgruppen var fem verksamma lärare i olika årskurser. Respondenterna blev tilldelade 
andra namn och i studien namnges de Karin, Anita, Lena, Sara och Julia. Utifrån de valda 
redskapen skapades två olika missivbrev, en för observation (se bilaga 1) och en för intervju (se 
bilaga 2) där studiens syfte förklarades samt de forskningsetiska principerna förtydligades. 
Dessa brev mailades ut till valda skolor varav fem lärare visade stort intresse att medverka i 
studien. Av dessa fem lärare observerades två och fyra medverkade i intervjun. Därefter 
kontaktades de utvalda lärarna via mail där tid och plats bestämdes. Intervjufrågor samt 
observationsschema formulerades utifrån Skolverkets (2011c) tre steg gällande formativ 
bedömning. Stegen är frågor som ska ställas mellan lärare och elev. 
 

• Steg 1 – Vad är målet? 
• Steg 2 – Hur ligger jag/eleven till? 
• Steg 3 – Hur ska jag/eleven gå vidare?  

 
Ett annat val som denna studie gjorde var att bestämma vilken typ av intervju och observation 
studien skulle rikta in sig på. Detta blev en semistrukturerad intervju samt en planerad, 
strukturerad och objektiv observation. Alvehus (2013, s.83) förtydligar att en semistrukturerad 
intervju har öppna frågor som samtalet kretsar kring. Vidare beskriver Kylèn (2004, s.97-98) att 
en planerad observation innebär att det redan finns ett utsatt mål med studien samt att en 
strukturerad observation innebär att studien har en struktur att följa. Med en objektiv 
observation menas det att deltagarna inte är aktiva under observationen vilket Bell (2016, 
s.227) förtydligar. En pilotstudie genomfördes inte.  
 
Genomförandet av intervjuerna startade med att en plats bestämdes. Platsen var ett avskilt rum 
där intervjuerna kunde genomföras ostört. Vi båda valde att delta vid intervjuerna för att få 
fram den information som studien avsåg undersöka. Intervjuerna genomfördes på två skolor. 
Respondenterna blev informerade om de forskningsetiska principerna samt tillfrågade om 
intervjuerna fick spelas in. En inspelning är att föredra då det underlättar transkriberingen. 
Respondenterna godkände att bli inspelade och intervjuerna kunde ta form. Intervjuerna 
inleddes med allmänna frågor för att värma upp samtalet. Frågorna fortsatte med fokus på 
samtalskommunikation och bedömning i allmänhet för att sedan komma in på 
samtalskommunikation och formativ bedömning i matematik. Respondenterna tog sig tid att 
tänka och besvara frågorna under tiden stödanteckningar fördes. Följdfrågor användes vid 
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behov för att förtydliga respondenternas svar. Intervjuerna avslutades med ett tack för 
deltagande i studien. Tiden för intervjuerna varierade utifrån hur utförligt respondenterna 
svarade på frågorna men den avsatta tiden var cirka fyrtio minuter.  
 
Observationerna genomfördes med två lärare på olika skolor. Platserna för observationerna var 
lärarnas ordinarie klassrum. Innan observationerna genomfördes gjordes ett val att vi båda 
skulle närvara, detta för att olika saker kan observeras vilket gör studien mer tillförlitlig. 
Observationerna genomfördes objektivt i bakre delen av klassrummen. Observationerna 
genomfördes i tystnad för att inte påverka varandras resultat samt eleverna. Syftet med 
observationerna var att studera lärarnas roll i klassrummen kopplat till samtalskommunikation 
och Skolverkets (2011c) tre steg rörande formativ bedömning i matematik. Observationerna 
utgick från en mall där anteckningar kring arbetet med samtalskommunikation och formativ 
bedömning i matematiken gjordes utifrån Skolverkets (2011c) tre steg kring formativ 
bedömning. Varje observation pågick under en matematiklektion som varade cirka sextio 
minuter. Observationerna avslutades med ett tack för deltagande i studien.  
 

Forskningsetik 
Studien förhöll sig till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det finns fyra krav som är 
till för att skydda individer i forskningssammanhang vilket, Björkdahl Ordell (2007, ss.25-27) 
förtydligar. Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Dessa regler var riktlinjer i denna studiens forskning där varje krav 
diskuterades med de som deltog i studien.  
 
 
Med informationskravet menas att forskaren är skyldig att informera de som deltar i 
forskningen om vad syftet med studien är. Denna studie förhöll sig till detta etiska krav då 
lärarna blev informerade om studiens syfte i missivbreven samt vid mötet innan intervjuer eller 
observationer startade. 
 
Det andra kravet är samtyckeskravet och innebär att de som deltar i forskningen har rätt att 
bestämma om de vill vara med i studien eller inte. Denna studie förhöll sig till samtyckeskravet 
eftersom frågan om samtycke ställdes inför intervjuer och observationer. 
 
Konfidentialitetskravet innefattar att studien skyddar obehöriga att ta del av personuppgifter 
från deltagarna i studien. Detta krav förhöll sig denna studie till då de deltagande lärarna blev 
informerade att de skulle bli anonyma i studien samt att inga personliga uppgifter skulle lämnas 
ut. Lärarna namngavs med fiktiva namn vilket även visar på att denna studie förhöll sig till 
konfidentialitetskravet. 
 
Det sista kravet är nyttjandekravet där informationen som insamlats endast får användas i 
forskningssammanhang. Denna studie uppfyllde detta etiska krav då informationen endast 
användes till denna studie. De deltagande lärarna informerades även om detta.  
 
 

Tillförlitlighet och giltighet  
Denna studie granskades utifrån reliabilitet och validitet. Dessa begrepp följde studien och 
gjorde att studien blev pålitlig. Detta förtydligas av Fejes och Thornberg (2015, s.258) som 
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framställer att validitet är ett begrepp som oftast används inom forskning för att beskriva 
kvalitet.  
Reliabilitetens innebörd understryks av Trost (2012, ss.61-63) som menar att det är av största 
relevans att en mätning blir stabil och att det inte sker oväntade förändringar. Situationerna ska 
vara lika för alla respondenter. Ofta föreställs det att en förnyad mätning ska ge samma resultat 
men detta kan även ses som ett problem då många aspekter kan göra att mätningen varierar i 
svar. När kvantitativa studier görs, är de som genomför studien oftast inte engagerad av snabba 
förändringar utan endast långsiktiga som har betydelse för studien.  
Reliabilitet innebär i kvalitativa studier att det läggs vikt i att förstå de svar som respondenterna 
ger för att göra mätningen tillförlitlig och trovärdig.  
 
Klapp (2015, s.82) menar även att mätningen ska få samma resultat oberoende av vem som gör 
den eller när den utförs då detta stärker reliabiliteten. Drivkraften för denna studie är att 
reliabiliteten kontinuerligt följer med processen för att denna studie ska uppfattas som pålitlig. 
Reliabilitet beskriver att situationer ska vara lika för alla och detta förhöll sig denna studie till. 
Alla lärare blev bemötta på ett professionellt sätt och frågorna varierade inte beroende på 
person, men följdfrågorna varierade beroende på formulerat svar från respondenten.  
 
Denna studies valda redskap fyllde sin funktion då de var lämpliga till att undersöka det som 
studien syftade till vilket Klapp (2015, s.81) beskriver som väsentligt. Detta leder till att 
validiteten blir hög. Forskningen som studien riktade in sig på kopplas samman med validitet 
där tre frågor är centrala som Fejes och Thornberg (2015, ss.257-258) belyser att en forskare 
kan ställa sig kritisk till. Den första frågan handlar om kvalitativ metod är lämpad för studiens 
syfte och frågeställningar. Den andra frågan berör vilken analysmetod samt vilka redskap som 
är mest relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Avslutningsvis är den tredje frågan 
som en forskare bör ställa sig hur vida resultatet besvarar syftet och forskningsfrågan.  
 
Vår studie uppfyller hög validitet och reliabilitet då vi använt oss av två olika redskap för att 
samla in information vilka var planerad, strukturerad och så kallad objektiv observation och 
semistrukturerad intervju. En annan punkt som stärker denna studies tillförlitlighet är att den 
innefattar två olika analysmetoder i form av öppen kodning och Skolverkets (2011c) tre steg i 
den formativa bedömningen. Två olika redskap gav oss ett större perspektiv på det undersökta 
då vi fick det personliga samtalet i form av intervju och en helhetssyn i form av observation. 
Dessa redskap gav även information utifrån olika sinnen. Valet av två analysmetoder i form av 
öppen kodning och Skolverkets (2011c) tre steg gav oss styrka i vår analys. Den öppna 
kodningen var väl anpassad för att ta fram intressanta perspektiv utifrån intervjuer och 
observationer. Skolverkets (2011c) tre steg har använts som ett andra steg i analysarbetet för att 
vår studie skulle förankras i skolans verklighet. 
 

ANALYS OCH TRANSKRIBERING 
 
Inom denna studie användes öppen kodning och Skolverkets (2011c) tre steg som 
analysverktyg. Becevic (2011, s.29) menar att med öppen kodning läses insamlat material 
igenom och en första uppfattning skapas. Sedan analyseras respondenternas svar, samband 
hittas och kategoriserades i stora grupperingar utifrån den som svaren gav. Slutligen skapas en 
röd tråd i respondenternas svar genom att kategorisera svaren och namnge kategorierna utifrån 
det som svararen belyste. Becevic (2011) menar även att vid genomförandet av öppen kodning 
ska inget förutsatt bestämt mål finnas med kodningen.  
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Ett val som gjordes var att namnge de olika lärarna med fiktiva namn för att skydda deras 
identiteter men även för att förhålla oss till de forskningsetiska principerna som är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Björkdahl 
Ordell 2007, ss.26-27). Den information som var mest relevant för studien valdes sedan ut och 
skrevs ner under tillhörande kategori.  
 
Sammanställningen av data som samlades in vid intervjuerna började med att inspelningen av 
var och en av intervjuerna transkriberades och jämfördes med de stödanteckningar som förts 
vid intervjuerna. För att sammanställa de olika svaren användes öppen kodning som ett första 
analysverktyg. Vi diskuterade de olika mönster som framträdde, även betydande citat 
markerades för att sedan sammanställas. För att förtydliga detta lästes varje rad igenom, 
därefter markerades det vid sidan av pappret vad svaren visade på och sedan jämfördes alla 
svaren och kategorier skapades.  
 
Observationerna utgick från ett observationsschema med Skolverkets (2011c) tre steg som 
underlag. Dessa steg var: vad är målet, hur ligger jag/eleven till och hur ska jag/eleven gå 
vidare. Observationerna sammanställdes genom en jämförelse av de olika anteckningar som 
förts under matematiklektionerna. Varje steg i den formativa bedömningsprocessen 
diskuterades och jämfördes för att komma fram till ett gemensamt resultat. Resultaten skrevs 
sedan ner i en mall utifrån Skolverkets (2011c) tre steg i formativ bedömning (se bilaga 4) för 
att göra det tydligt. Därefter användes öppen kodning som ett första analysverktyg där varje 
kolumn lästes igenom och sammanfattades vid sidan av pappret.  
 
Till sist användes Skolverkets (2011c) tre steg i den formativa bedömningen som analysverktyg 
till resultaten från både intervjuer och observationer. Detta var det andra steget i analysarbetet. 
Resultaten från den öppna kodningen i intervjuerna och observationerna kategoriserades utifrån 
Skolverkets (2011c) tre steg och den öppna kodningen. 
 
Sammanfattningsvis bestod denna studies analys av två steg i analysarbetet. Det första var 
öppen kodning och det andra var Skolverkets (2011c) tre steg i den formativa bedömningen. 
 

RESULTAT 

Bedömning mot målen 
 
Alla deltagande lärare ansåg att det centrala i bedömningsprocessen är att den ska rikta sig mot 
målen i årskurs tre. Karin beskrev att bedömning är en avstämning som består av mycket 
feedback.  

 
Bedömning för mig är en avstämning utifrån målen. Jag gör en allmän 
kunskapsbedömning vilket gör att jag kan se hur eleverna når målen i årskurs tre. 
Bedömning för mig är mycket feedback och jag försöker förtydliga målen för 
eleverna så att dom vet vad de har framför sig. Jag anser också att bedömning sker 
hela tiden och det hör till mitt pedagogiska uppdrag att förklara vilka mål som 
finns för eleverna. 

 
Anita framhöll en liknande åsikt som Karin men menade att bedömning är ett väldigt stort 
begrepp då det kan innefatta många olika aspekter. Anita har en lång yrkeserfarenhet och 
menar att hon känner sig trygg i arbetet med bedömning. Anita menade att det sker automatiskt 
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och hon behöver inte reflektera mycket kring bedömning i sin undervisning. Sara framhöll en 
liknande syn som Karin att bedömning är ett hjälpverktyg i undervisningen men menade även 
att stöttning är en viktig del för att eleverna ska kunna utvecklas vidare. Sara betonade vidare 
utvärdering som en viktig del i bedömningen då det gör att hon ser om eleverna tagit till sig det 
hon planerat för utifrån kunskapskraven.  
 
Julia lyfte andra aspekter kring bedömning då hon menade att det finns två olika slags 
bedömningar.  
 

Jag anser att det finns två olika slags bedömningar. Den ena gör jag enskilt med 
varje elev för att eleven ska kunna nå målen och gå vidare på sin nivå. Den andra 
bedömningen är från årskursens mål som alla elever måste nå. De är de lägsta målen 
som krävs av eleverna i årskurs tre. Jag försöker individualisera målen utifrån varje 
elev och ”nivåanpassa” arbetet med bedömning i min klass.  
 

I denna del framkom det att de deltagande lärarna ser bedömning som ett stort begrepp som kan 
innefatta olika aspekter. Bedömning kan även innefatta feedback och den kan struktureras upp i 
två olika slags bedömningar.  
 

Formativ och summativ bedömning i motsättning till varandra  
 
Anita och Julia uttrycker inte att formativ och summativ bedömning samspelar i 
undervisningen. Sara uttryckte att formativ och summativ bedömning samspelar med varandra.  
 

Jag anser att summativ och formativ bedömning samspelar i min undervisning och 
att de är beroende av varandra. Jag tycker att formativ bedömning är ett roligt 
arbetssätt där jag som lärare får en tydlig bild av var eleverna är i sitt lärande och där 
eleverna vet vad som krävs av dom och vad de behöver arbeta med för att komma 
vidare i sin utveckling. Eleverna får en bra bild av var de befinner sig och skattar sig 
på ungefär samma nivå som jag skattar dem. Det gör eleverna även fast dom inte sett 
denna skattning. Jag anser att den formativa bedömningen är en slags summativ 
bedömning eftersom den hela tiden stämmer av elevernas utveckling.  

 
Karin framhöll också att formativ och summativ bedömning samspelar vilket 
uppmärksammades i hennes beskrivning av bedömningsformerna.  
 

Jag är ganska medveten om vad som menas med formativ bedömning. Jag menar att 
summativ bedömning är riktad till betyg och formativ innebär att bedömningen sker 
löpande. Mina tankar kring formativ bedömning är positiva då det finns flera 
arbetssätt där eleverna kan samarbeta, hjälpa och stötta varandra.  

 
Anita tydliggjorde även att hon ser bedömningsformerna som olika. Hon talade om att den 
summativa bedömningen till skillnad mot den formativa bedömningen gör att eleverna kan 
känna att de misslyckas när de inte klarar vissa uppgifter. Hon beskrev vidare att den formativa 
bedömningen är en bra metod då den gynnar elevernas utveckling och viljan att drivas framåt. 
Julia framhöll en liknande åsikt som Anita och Karin då hon beskrev att bedömningsformerna 
kräver olika av henne som lärare. Det förtydligade hon i hennes beskrivning. 
 

Jag tycker det är svårare att arbeta formativt och enklare med summativ bedömning. 
Den summativa bedömningen kräver endast att jag bockar av det som ska uppnås. 
Jag anser att det finns mer att ge med formativ bedömning än vid summativ. Jag 
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tycker att det finns mer utmaningar med formativ bedömning och att det är mer 
krävande att arbeta på det sättet.  

 
I denna del framkom det att synen på bedömningsmetoderna är olika. Resultatet visade även att 
formativ bedömning är mer krävande och tar mer tid i undervisningen men ger eleverna mer 
stöd i undervisningen jämfört med den summativa bedömningen.  
 

Samtal om målen i matematik  
 
Att samtala kring kunskapsmålen beskrev alla deltagande lärare som en väsentlig del i 
undervisningen. Sara förklarade att hon varierar sin undervisning både digitalt och praktiskt 
med lärandematriser och språkmål. Sara betonade även vikten av kompisbedömning.  
 

Att samtala med eleverna är en stor del i min undervisning. Jag har alltid mål med 
mina lektioner och språkmål som jag tydliggör för eleverna. När jag introducerar ett 
nytt område går jag igenom med eleverna vilka kunskapskrav de kommer arbeta mot 
och under arbetets gång får eleverna arbeta utifrån lärandematriser. Jag bryter även 
ner kunskapskraven och skriver de i progression för att eleverna ska förstå och kan 
skatta sig själv utifrån matrisen. I framtiden önskar jag också att de ska skatta 
varandra utifrån denna typ av matris. 

 
Anitas berättade att bedömning ibland kommuniceras i hennes undervisning. Som hjälp i 
Anitas bedömning använder hon sig av olika övningar så som tummen upp eller tummen ner i 
slutet av lektionerna. Ibland får eleverna även skriva ner vad det ansåg att de lärt sig under 
lektionens gång på ett papper som sedan samlas in. Anitas utvärdering sker i form av 
kroppsspråk och skriftlig dokumentation från eleverna.  
Utvärdering i form av kroppsspråk och skriftlig dokumentation synliggjordes inte under 
observationen med Anita. Hon var tydlig med att förklara målet med lektionen muntligt och 
detta tydliggjordes även skriftligt då målet stod beskrivet på smartboarden. Under 
observationen uppmärksammades att Anita lät eleverna ställa hypoteser kring vad målet med 
lektionen var. Därefter förekom en dialog mellan Anita och eleverna kring vad målet med 
lektionen var.  
 
Julia och Karins tankesätt kring hur samtalen om målen ska ske i klassrummet stämde väl 
överens då båda betonade diskussion som en ständig process i klassrummet. Karin beskrev att 
hon inte använder ordet bedömning i klassrummet men att hon tydliggör målen i matematiken 
när de går igenom ett nytt kapitel samt att hon lyfter vad eleverna ska arbeta med. 
Sammanfattningsvis beskrev Karin att klassen diskuterar mycket kring målen och hon arbetar 
väldigt målinriktat då eleverna varje vecka får skriva i sina loggböcker vilka mål de arbetar 
mot. Julia framhöll liknande beskrivning som Karin då hon diskuterar kring bedömning i 
klassrummet. Julia kommunicerar även bedömning på två olika sätt. Julia menade att den ena är 
löpande vilket innebär deras personliga och individuella mål som kommuniceras mellan henne 
och den enskilda eleven. Den andra är ett gemensamt mål somt hon kommunicerar med hela 
klassen och denna bedömning sker även löpande efter olika arbetsområden.  
 
Vid observation av Lena uppmärksammades det att Lena ser diskussion som en viktig del i 
samtalet om målen. Lena tog fram ett recept på smartboarden och utifrån det fick eleverna 
diskutera vad målet kunde vara med sin bänkkamrat. Diskussionen fortsatte därefter i helklass 
och målet specificerades av Lena. Målet med lektionen var att eleverna skulle befästa 
måttenheter kopplat till addition och subtraktion. Detta kopplade Lena till elevernas vardag 
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genom bakning. Lena förklarade för eleverna att det är till fördel att behärska addition och 
subtraktion vid bakning.   

I denna del framkom det att diskussion kring målen är en viktig del i lärarnas undervisning och 
diskussionerna sker på olika sätt.  
 

Ett formativt arbetssätt med fokus på var eleven ligger till  
 
Anita förklarade att hon hela tiden arbetar formativt och att fokus i hennes undervisning är att 
eleverna ska veta var de ligger till kopplat till målen. Hon föredrar att arbeta i halvklass då 
eleverna får större utrymme och vågar komma till tals.  
 

Jag anser att jag hela tiden arbetar formativt i min klass. Jag diskuterar bedömning 
med eleverna genom att tala med var och en var de befinner sig mot målen. I mitt 
klassrum försöker jag hela tiden arbeta formativt eftersom jag är medveten om hur 
eleverna ligger till och vet hur frågorna ska ställas till var och en. Jag varierar mina 
frågor beroende på hur eleverna ligger till kunskapsmässigt. Jag föredrar att arbeta i 
halvklass för att det är enklare att se alla elever. Eleverna får också större 
möjligheter att uttrycka sig muntligt vilket gör att de ”tysta” och ”svagare” eleverna 
vågar komma till tals då jag kan vänta ut dom så att svaret blir givet. Jag försöker 
också vara rättvis så att alla elever ska få lika mycket tid och ibland ställer jag 
frågorna i turordning så alla elever får göra sig hörda och känna sig sedda.  

 
I observationen av Anitas matematiklektion uppmärksammandes det att hon arbetar i halvklass. 
Det synliggjordes att Anita försökte ge respons till var och en av eleverna genom olika uttryck 
så som ”hur långt har du hunnit”, ”hur tänker du” och hur vet du det”? Under genomgången 
gav Anita eleverna utrymme att visa vad de kunde och hur de tänkte. I Anitas förklaring under 
intervjun talade hon om att hon försöker vara rättvis i sin undervisning vilken även 
observationen visade. Anita satte sig bredvid olika elever för att skapa en enskild förståelse var 
eleven befinner sig kopplat till målen.  
 
Under observationen av Lena synliggjordes att hon också använder sig av olika uttryck i sin 
undervisning för att få kunskap kring var eleven befinner sig kopplat till målen. Lenas 
frågeställningar till eleverna var i princip likadana som Anitas. Lena lät eleverna visa hur de 
tänkte skriftligt.  
 
Karin förklarade att hon i viss mån arbetar formativt men att hon skulle vilja utveckla detta. 
Hon skulle även vilja utveckla det personliga samtalet med varje enskild elev då hon anser sig 
inte ha tid till detta i undervisningen.  
Sara uttryckte att hon arbetar formativt i form av olika uppgifter, både digitala och praktiska sin 
i undervisning. Huvudbetoningen i hennes undervisning ligger att tydliggöra var eleverna 
befinner sig förhållandevis till målen. Julia tydliggjorde att hon arbetar formativt och att det 
kan handla om vilka ambitioner man har som lärare. Julia uttryckte att hon lägger stor vikt i 
matematikläxor för att stämma av var eleverna ligger förhållandevis till målen. Julia har delvis 
fokus på sin bedömning efter lektionstid. Utifrån matematikläxorna sätter sig Julia ner med 
eleven och talar om hur eleven ligger till och vad som behövs för att kunna gå vidare mot 
målen.  
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Alla deltagande lärare arbetar formativt men strukturerar upp undervisningen på olika sätt, 
skriftligt, digitalt och olika gruppkonstellationer. Det framkom att diskussion kring var eleven 
ligger till inkluderas i de deltagande lärarnas undervisning.  
 

Feedback, diskussion och en varierad undervisning  
 
Alla deltagande lärare betonade en varierad undervisning och diskussion som nycklar för att 
eleven ska gå vidare mot målen. Karin och Anita lägger stor vikt vid feedback som en del i 
undervisningen. Karin talade om utvecklingssamtal som en betydelsefull del i avstämningen 
hur eleven ska gå vidare mot målen.  
 

Jag följer upp de enskilda samtalen genom utvecklingssamtal. Jag försöker se till att 
hela tiden tala om elevernas utveckling för att bekräfta och ge dom feedback. I 
klassrummet har jag diskussioner för att höra elevernas tankar. Jag försöker variera 
min undervisning med olika arbetssätt för att nå varje enskild elev. Jag använder 
mycket konkreta material, digitalteknik och smartboard i min undervisning. 
 

Karin betonade också respons som en stor del i undervisningen. Detta i form av tummen upp 
eller tummen ner. Hon uttrycker även att hon försöker ha enskilda samtal med eleverna där de 
får tala om hur de anser att det gått under lektionen. Anita går även runt under lektionerna för 
att se och hjälpa de elever som behöver mer stöd. Hon individualiserar sin undervisning så att 
varje elev går vidare mot målen. Hon menar att hela klassen utgår från en matematik bok där 
hon anpassar svårighetsgraden genom att ge eleverna olika antal uppgifter utifrån deras nivå. 
Detta för att inte eleverna ska behöva känna att de misslyckas och att de inte förstår hur de ska 
göra. Hon poängterade att varje elev ligger på olika nivåer. 
 
Under observationen synliggjordes att Anita riktade undervisningen mot att eleven ska gå 
vidare mot målen. Hon använde sig av uttryck så som ”ge inte upp”, ”våga pröva”, ”ha 
tålamod”, ”läs uppgiften en extra gång” och ”samarbeta”. Anita uttrycker att hennes 
undervisning riktar sig framåt då hon informerar eleverna om vad som kommer ske senare i 
veckan. Hon menade att det gör att eleverna vet vad de ska arbeta vidare med. Anita visade 
även att hon tydliggjorde för varje enskild elev hur denne ska gå vidare mot målen genom att 
hon gick runt i klassrummet och samtalade med eleverna.  
Lena fokuserade på klassen i helhet. Hon lyfte också vikten av samarbete, olika sätt att tänka 
och att eleverna skulle arbeta vidare som en viktig del för att eleverna skulle gå vidare mot 
målen.  
 
Sara lägger vikt i samarbete men hon fokuserar på lärares samarbete för att stämma av så att 
eleverna går vidare mot målen. Hon betonar att uppföljning är en viktig del för elevernas 
utveckling.  
 

I min klass följer jag upp elevsamtalen genom att prata med eleverna hur kunskap 
kan användas i nya sammanhang. Jag försöker även ha en öppen dialog med 
eleverna kring hur viktigt det är att jag som lärare ser att som har tagit till sig den 
kunskap som jag planerat för. Min uppföljning kan se olika ut beroende på vilket 
område och vilken typ av uppgift eleverna arbetar med. Uppföljningen kan bland 
annat ske i stora eller små grupper och ibland får eleverna spela in samtalen på ipads 
för att jobba vidare med samtalen vid ett senare tillfälle. Jag samarbetar mycket med 
min kollega för olika grupperingar. Tillsammans anpassar vi materialet, vi använder 
ipads, chromebooks och ibland grupperar vi eleverna vid par. Vi anpassar 
uppgifterna till de elever som har speciella behov. Jag samarbetar även med 



 

 
 

24 

modersmålslärare för studiehandledning och en till en undervisning när tillfälle ges 
och jag använder inläst material vid behov.  

 
Samtalen följer Julia upp genom att ta fram nytt material till målen som är satta och sen talar 
hon enskilt med eleverna när det känns aktuellt. För att eleverna ska gå vidare mot målen delar 
Julia upp klassen gruppvis utifrån elevernas nivå. På så sätt kan hon anpassa sin genomgångar i 
matematiken beroende på var eleverna ligger kopplat till målen. Julia påtalar att på grund av 
detta märker inte eleverna av det stora glappet mellan de ”svaga” och ”starka” eleverna. 
Eleverna får även olika matteläxor beroende på nivåerna samt extra material om det behövs. 
Ibland kan hon sätta sig med en del eleverna som ”fastnat” och ge dem en extra genomgång så 
att de kan komma vidare. Eleverna får en respons i form av en stjärna på deras bänk om de 
uppfyllt sina personliga mål.  
 
I denna del framkom det att varierad undervisning där feedback och diskussion är inkluderade 
underlättar för att eleverna kommer vidare mot målen.  
 

En varierad kännedom om Skolverkets tre steg  
 
Karin beskrev att hon är medveten om skolverkets tre steg och arbetar utifrån dem när hon 
sätter upp mål. Hon arbetar även utifrån dem till utvecklingssamtal, IUP, måldokument och när 
de bryter ner mål från årskurs tre i matematiken. Sara nämnde också Skolverkets tre steg då 
hon kopplar dessa till sina lärande matriser och i samtalet kring var eleven är, var eleven ska 
och hur eleven kommer dit. Anita talade om att hon inte känner till benämningen men följer 
upp och väver ihop detta utan att vara medveten om att de står i skolverket. Julia talade om att 
hon inte heller är medveten om dessa tre steg som står i skolverket. 
 

Formativ bedömning tar tid, men gynnar både lärare och elev 
 
Alla deltagande lärare var överens om att den formativa bedömningen tar tid i undervisningen 
men att den gynnar elever. Lärare får även en bättre inblick i elevernas utveckling utifrån 
formativ bedömning. Sara menade att vinsterna är stora med bedömningsformen.  
 

Det finns många fördelar som verkligen överväger nackdelarna med formativ 
bedömning. Det tar mycket tid i början vilket kan vara en nackdel, men vinsterna är 
stora. Eleverna blir mer delaktiga, medvetna om sitt eget lärande, var de befinner sig 
och vad som krävs för att utvecklas vidare.  

 
Karin beskrev en annan svårighet med bedömningsformen vilket är den personliga biten, att 
vissa elever har ett lättare sätt att visa vad de kan jämfört med andra. Hon förklarade detta 
vidare genom att beskriva att vissa elever är mer uttrycksfulla och tar mer plats medan andra 
elever kan behöva ges mer utrymme, möjligheter och tid. Nackdelen med bedömningsformen 
beskrev Karin är att den tar tid vilket det inte finns utrymme för. Detta påstående framhåller 
alla deltagande lärare liknande åsikt om. Lärarna menade att tiden skapar ett hinder i 
undervisningen. Julia beskrev att det är svårt att förmedla informationen till eleverna på en nivå 
så att de förstår. Hon påpekade även att det tar tid att sätta sig vid varje elev och ge dem vettig 
”feedback” för att det ska ge eleverna något. Anita poängterade att svårigheterna med 
bedömningsformen är att inte hinna med och att individualisera när hon har en hel klass att 
bedöma och undervisa. 
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Fördelarna med metoden menade alla deltagande lärare är många. Karin beskrev att fördelen är 
att man som lärare är medveten om vad eleverna kan och vad de behöver träna på. Julia belyste 
att fördelarna med formativ bedömning är att det ger eleverna en egen insikt om sitt lärande 
vilket leder till att de får bättre resultat och hon stärks i sin lärarroll. Anita byggde vidare på 
detta genom att lyfta att ingen misslyckas av bedömningsmetoden då alla elever kommer vidare 
i sin egen takt. 
 

Jag anser att formativ bedömning gör att ingen misslyckas och att alla lyckas. 
Eleverna utvecklas på sin egen nivå och jag som lärare kan hitta egna vägar för varje 
enskild elev. Jag tror att detta kan leda till att eleverna tycker att det är roligt att gå i 
skolan, att de driver sig själva framåt och att de vill lära sig. 

 
Alla deltagande lärare beskriver att tiden inte finns för formativ bedömning i undervisningen 
och önskar mer tid till detta. Det är stora fördelar med metoden då den ger eleverna en egen 
insikt i sitt lärande.  

En variation med arbetet kring formativ bedömning  
 
Julia beskrev att det endast talas om formativ bedömning i det ”lilla” där endast lärarlaget 
träffas och diskuterar metoden på hennes skola. Sara ansåg att hennes skola har ett aktivt 
samarbete med formativ bedömning. Sara beskrev att hennes skola arbetar formativt genom 
olika nätverk där ämnesgrupper, NP-grupper vid rättning av nationella proven, olika teman vid 
studiedagar kring litteratur, diskussioner i arbetslaget och i olika grupper med representanter 
för olika årskurser. På Karin och Anitas skola finns det sparsamt samarbete med den formativa 
bedömningen. Det finns knappt tid för diskussioner mellan lärare och skolan samtalar inte 
mycket om betyg och bedömning förutom på någon enskild studiedag.  
 

En trygg arbetsmiljö  
 
Alla deltagande lärare i studien lyfte vikten av att ha en trygg arbetsmiljö i klassrummet då det 
inbjuder till öppna dialoger och intressanta diskussioner där alla känner sig som en viktig del i 
undervisningen. 
 
Karin belyste förutom den trygga arbetsmiljön att det är viktigt att alltid ligga steget före i sin 
undervisning och att lära känna eleverna ordentligt vilken gör att en nära relation byggs upp. 
Hon menade även på att det är av stor vikt att variera undervisningen samt att väcka en 
nyfikenhet hos eleverna. Vidare beskrev Karin att det är en stor fördel att vara inläst på det 
lektionen ska rikta in sig på. Anita hade liknande synpunkter som Karin och de andra lärarna. 
 

Jag tycker det är viktigt att lära känna eleverna på djupet eftersom det skapar en 
trygg elevgrupp och eleverna känner sig bekväma när vi talar om bedömning. Jag 
tycker att det är viktigt att variera undervisningen och arbeta mycket praktiskt för att 
skapa olika utmaningar till eleverna så att de kan utmanas i sitt lärande.  

 
 
Sara beskrev att det är väsentligt att våga pröva på nya undervisningsmetoder som lärare samt 
att se alla utmaningar som ett lärande och att alltid tänka positivt vilket Julia även påpekade. 
Hon menade även att det är viktigt att fatta sig kort och konkret i sin lärarroll samt ha en lagom 
ambition på eleverna.  
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I denna del framkom det att lära känna eleverna är en viktig faktor för att skapa en trygg 
arbetsmiljö. Det är viktigt att väcka en nyfikenhet hos eleverna och som lärare ligga steget före 
i sin undervisning.  
 
 

RESULTATDISKUSSION 
 
I resultatdiskussionen behandlas forskning, det sociokulturella perspektivet och de deltagande 
lärarnas tankar och synsätt i relation till varandra. I denna del diskuteras resultatet men 
rubrikerna är inte densamma.  

Tydliga och specifika mål i framåtgående syfte 
Utifrån Hattie och Timperley (2007) är det till fördel att läraren har tydliga och specifika mål 
med sina lektioner då detta engagerar och motiverar eleverna vidare i sin utveckling. Om målen 
blir ospecifika finns det risk att eleverna tappar fokus då de inte vet vad syftet med lektionerna 
är. Samtidigt menar Klapp (2015) att när lärare skriver upp målen med lektionerna på tavlan 
blir inte målen tydliga och specifika. Förtydligat menar Klapp (2015) att detta otydliga sätt kan 
ledad till att eleverna inte går vidare i sitt lärande. Det är viktigt att eleverna vet innebörden av 
målen och inte bara vad målen är. För att eleverna ska förstå innebörden är det även viktigt 
enligt Klapp (2015) att eleverna ges möjlighet att samtala och diskutera kring målen. Det 
sociokulturella perspektivet framträder i Klapps (2015) beskrivning kring diskussion som rör 
målen då Säljö (2014) förklarar hur samspel och lärande hör ihop. Förtydligat beskriver Säljö 
(2014) Vygotskijs tankar att kommunikation och samspel har stor betydelse för individers 
lärande. Vygotskijs syn på elevernas närmaste proximala utvecklingszon överensstämmer även 
med Hattie och Timperleys (2007) beskrivning om att specifika mål engagerar och motiverar 
eleverna vidare i sin utveckling. Forskningsläget och det sociokulturella perspektivets 
beskrivningar hängde väl ihop med denna studies deltagande lärares syn på målen då alla 
lärarna ansåg det viktigt att samtala kring kunskapsmålen i sin undervisning. Detta framkom 
extra tydligt i Saras beskrivning om hur hon arbetade med målen i hennes undervisning. Hon 
menade på att hon både bröt ned kunskapskraven för att sedan skriva dem i progression på 
elevernas nivå för att de sedan kan skatta sig själva och andra elever utifrån matrisen. Under 
observationen med Anita tydliggjordes det även att hon både talade och skrev ned målen på 
tavlan för att göra det extra tydligt för eleverna. Detta stämmer överens med Klapps (2015) 
beskrivning att målen måste finnas skriftliga och diskuteras muntligt så att eleverna förstår 
målens innebörd.  
 

Feedback 
Klapp (2015) beskriver ett perspektiv på återkoppling som innefattar att lärare fokuserar på 
uppgiften istället för eleven som person vilket kan ske i den summativa bedömningen. Klapp 
(2015) menar att återkoppling måste ske i ett sammanhang för att ge eleven stöd i sin 
lärprocess. Är fokus på elevens personlighet kan eleven uppfatta att kunskaper är mindre 
viktiga. Hattie och Timperley (2007) utvecklar Klapps (2015) beskrivning att återkoppling bör 
ske i ett sammanhang men till skillnad från Klapp (2015) fokuserar Hattie och Timperley 
(2007) på olika nivåer på återkoppling. De menar att det finns effektiv återkoppling och lägre 
effekter av återkoppling. Den effektiva återkopplingen riktar sig framåt för att eleven ska gå 
vidare i sin utveckling, medan den lägre effekten av återkoppling fokuserar på nuet genom 
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kritik och beröm vilket leder till att eleven inte kommer vidare i sin utveckling. Klapp (2015) 
argumenterar för att den summativa bedömningen ger lägre effekt av återkoppling än den 
formativa bedömningen då den enligt Klapp (2015) fokuserar mer på förhör och prov. Även 
Suurtamm, Koch och Arden (2010) betonar i sin avhandling om bedömning i matematik hur 
återkoppling är av vikt för att eleverna ska utveckla vidare sina matematiska kunskaper. Han 
menar att elevernas tankar ska besvaras av läraren och på så sätt kan eleven utvecklas vidare.  
 
Karin och Anita talade om feebackens betydelse i undervisningen. Karin lägger stor vikt i de 
enskilda samtalen med eleverna i form av utvecklingssamtal där hon ger eleverna feedback hur 
de ska gå vidare i sin utveckling. Detta stämde överens med den effektiva återkoppling som 
beskrivs av Hattie och Timperley (2007) där fokus är att eleverna ska gå framåt i sin 
utveckling. I Klapps (2015) beskrivning av återkoppling beskrivs det att återkoppling inte får 
ske för ofta då det gör att den kan förlora sin poäng. I samtal med Karin beskrev hon att 
återkoppling sker hela tiden i hennes klassrum och även Hattie och Timperley (2007) 
understryker att återkoppling ska vara en del i elevernas lärprocess. Klapp (2015) framhåller en 
aspekt på återkoppling medan Hattie och Timperley (2007) och Karin betonar en annan aspekt. 
Ett annat perspektiv på återkoppling är Anitas beskrivning där hon även talade om elevernas 
feedback tillbaka till henne som lärare. Detta i form av kroppsspråk med tummen upp eller 
tummen ner samt skriftlig respons där eleverna skriver ner sina tankar kring lektionen. Karins 
sätt visade att det finns en slags feedback som sker från lärare till elev och Anitas arbetssätt 
visar en annan feedback som sker från elev till lärare. Detta är en upptäckt som denna studie 
tagit till sig vilket även Hattie och Timperley (2007) understryker. Vid Anitas beskrivna 
arbetssätt med feedback från eleverna kan läraren ta till sig det eleverna tidigare inte förstått så 
att hon kan fokusera på detta och utveckla undervisningen vidare på deras nivå. Karins 
beskrivning av feedback från läraren till elev i form av samtal ger eleverna en inblick var de 
befinner sig i förhållande till målen. Detta visade att de båda formerna gynnar lärare som elev 
då det utvecklar undervisningen till en ny nivå.  
 
Säljö (2014) beskriver att Vygoskijs sociokulturella perspektiv framhåller feedback som en 
väsentlig del i undervisningen likt denna studies använda forskning samt Anita och Karins 
tankar men perspektivet kallas det för scaffolding. Säljö (2014) visar på Vygoskijs tankar om 
scaffolding där läraren har en viktig roll att stötta eleven i lärandet vilket gör att eleven så 
småningom tar eget ansvar över sitt eget lärande. Detta hänger ihop med denna studie då 
scaffolding är en väsentlig del i den formativa bedömningen. Återkoppling och samtal är en av 
huvudpunkterna i det formativa arbetssättet.  
 

Bedömning 
Alla deltagande lärarna i studien ansåg att bedömning i skolan ska rikta in sig mot målen i 
årskurs tre. Det uppmärksammades att både forskning och de deltagande lärarna ser bedömning 
ur olika perspektiv. Julia lyfte två olika typer av bedömningar. Den ena är den enskilda 
bedömningen där hon ser så varje elev går vidare mot målen. Den andra bedömningen är 
utifrån årskursens mål som är de lägsta målen som krävs av eleverna i årskurs tre. Även 
Becevic (2011) menar att bedömning kan delas in i två koncept, men talar istället om den 
formativa och summativa bedömningen vilket synliggör en annan synvinkel på bedömning. 
Anita, Sara och Karin menade att begreppet är väldigt stort som kan innefatta många olika 
aspekter och Julia anser sig kunna dela upp begreppet i två delar.  
 
Något som även synliggjordes bland lärarna var att Anita kopplade sin långa yrkeserfarenhet 
till att skapa trygghet i sin bedömning och att det sker automatiskt när en lärare har arbetat en 
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längre tid. Alla deltagande lärare framhöll liknande åsikt att det är viktigt att lära känna alla 
elever på djupet då det skapar en trygg elevgrupp där eleverna är bekväma när det talas om 
bedömning. Taras (2005) framhåller liknande åsikt i beskrivningen av att eleverna ska vara 
bekanta med ordet bedömning för att inte bli avskräckta när de ställs inför prov och förhör i 
skolan.  
 
Skolverket (2011e) betonar att bedömningen ska vara en integrerad del i undervisningen vilket 
även de deltagande lärarna och Taras (2005) talar om. Säljö (2014) framhåller det 
sociokulturella perspektivets grundtanke där läraren har en viktig roll i att organisera samspelet 
i undervisningen så att eleverna utvecklar sitt lärande på bästa sätt. Synsättet stämde väl 
överens med de deltagande lärarnas tankar kring vikten av ett tryggt klassrumsklimat där det 
öppet kan talas om bedömning. Skolverket (2011e) beskriver även att elevernas förmågor ska 
stå i centrum som underlag för bedömningar vilket de deltagande lärarna framhåller liknade 
åsikter om när de talade om att lära känna alla elever på djupet. För att kunna göra detta krävs 
det att lärarna har eleverna i fokus under bedömningsprocessen. Becevic (2011) hävdar att i 
undervisningsprocessen bör bedömningen vara stödjande, fortlöpande och anpassningsbar för 
eleverna. Läraren bör alltid ha som mål att stärka eleverna under lärandet.  
 

Formativ och summativ bedömning i samspel eller motsättning 
I Skolverkets (2011a) beskrivning av formativ och summativ bedömning synliggörs att 
bedömningsformerna ska samspela i undervisningen. Skolverket (2011a) tydliggör att 
bedömningsformerna inte ska betraktas som olika då de handlar om hur de används. Skolverket 
(2011a) hävdar vidare att bedömningsformerna ska följa lärare i deras arbete då de samspelar 
med varandra. I Taras (2005) beskrivning av metoderna synliggörs Skolverkets (2011a) 
synpunkt på samspelet mellan formativ och summativ bedömning men även en motsättning 
görs. Taras (2005) menar att båda metoderna är processer vilket synliggör samspelet mellan 
dem. Det som enligt Taras (2005) motsätter metoderna är att summativa bedömningar endast 
kan göras i form av förhör och prov. Däremot kan inte bedömningar endast ske formativt då 
den är beroende av den summativa bedömningen för att fungera på ett korrekt sätt. Med ett 
korrekt sätt menar Taras (2005) att bedömningar måste finnas skriftliga.  
 
Becevic (2011) motsätter Skolverkets (2011a) beskrivning om metoderna. Becevic (2011) 
menar att den summativa bedömningen har fokus att stämma av elevernas kunskaper utifrån 
förhör och prov. Den formativa bedömningen har enligt Becevic (2011) inte detta i fokus då 
den istället fokuserar på dialog mellan lärare och elev om hur eleverna ska nå målen. Anita och 
Julia framhöll liknande åsikt som Becevic (2011) då de sätter bedömningsformerna i 
motsättning till varandra. Karin förklarade att hon sätter metoderna i motsättning till varandra 
då hon talade om att summativ bedömning är mer riktad till betyg och formativ bedömning sker 
mer löpande. Saras beskrivning av metodernas samspel kan relateras till Skolverkets (2011a) 
förklaring av samspelet mellan bedömningsformerna. Sara förtydligade detta då hon förklarade 
att hon inte sätter formativ bedömning i motsättning till summativ bedömning då hon anser att 
de samspelar och är beroende av varandra. Fokus i den formativa bedömningen är dialog 
mellan lärare och elev vilket även Vygotskijs sociokulturella perspektiv förespråkar. Säljö 
(2014) betonar att samspel är en av huvudtankarna då det leder till att lärandet förstärks då 
tankar och idéer sker i utbyte mellan lärare och elev.  
 
Becevic (2011) beskriver vidare att den formativa bedömningen är mer granskande under en 
lång period och leder till förändringar i undervisningen. Likt Taras (2005) hävdar Becevic 
(2011) att den formativa bedömningen är hårdare kritiserad jämfört med den summativa 
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bedömningen. Det beror enligt Becevic (2011) på att den dokumenteras i huvudet på läraren 
och inte på papper. Becevic (2011) fortsätter förtydliga motsättningen genom sin beskrivning 
av den summativa bedömningen som en metod som inte ifrågasätts i 
undervisningssammanhang då den är väl beprövad och dokumenteringen sker skriftligt. Det ger 
den summativa bedömningen goda underlag som kan avläsas av både lärare och elever. En 
annan synvinkel på bedömningsmetodernas motsättning speglas i Klapps (2015) beskrivning. I 
beskrivning lyfter Klapp (2015) att den formativa bedömningen kan ses som ett förhållningsätt 
istället för en bedömning då den inte utgör likande markanta bedömning som den summativa. 
Sammanfattningsvis finns det olika syn på huruvida metoderna ska samspela eller motsättas 
utifrån tidigare forskning, verksamma lärare och Skolverket (2011).  
 

Formativ bedömning 
De tre steg i den formativa bedömningen som beskrivs av Skolverket (2011c) hade de 
deltagande lärarna varierad kännedom om. Två av de intervjuade lärarna hade god kännedom 
medan de andra två inte kände till stegen. Däremot använde sig alla lärarna av de tre stegen i 
sin matematikundervisning. Det framgår i Skolverket (2011c) att dessa tre steg är viktiga för 
läraren och eleven i bedömningsprocessen.  
 

Vad är målet? 
Skolverkets (2011c) första steg handlar om att läraren ska specificera målet med 
undervisningen för eleven.  
Alla deltagande lärare i intervjun i denna studie beskrev att en väsentlig del i undervisningen är 
att samtala kring kunskapsmålen med eleverna. Detta uppmärksammades även vid de två 
observationerna. Vid observation av Lena synliggjordes detta då hon först lät eleverna 
diskutera och ställa hypoteser kring målet med lektionen. Därefter fick eleverna föra 
diskussioner med sin bänkkamrat och sedan specificerade Lena målet för eleverna. Anita 
förtydligade målet med lektionen både skriftligt och muntlig och likt Lena fick eleverna i 
Anitas klassrum diskutera kring vad målet med lektionen var. Klapp (2015) bekräftar Anitas 
redogörelse kring målen för eleverna då det kan bli otydligt att endast skriva upp målet med 
lektionen på tavlan. Eleverna bör förstå innebörden med målet vilket kan uppfyllas genom 
diskussion och samtal kring målen. Säljö (2014) bygger vidare på det som Klapp (2015) 
betonar då det sociokulturella perspektivet utgår från den humanitära förståelsen där 
kommunikation och samspel har stor betydelse för individers lärande.  
 
Skolverkets (2011a) första nyckelstrategi betonar att målet med lektionen konkretiseras för 
eleverna. Detta för att de ska förstå vad syftet med lektionen är och känna en delaktighet i 
lärandet. Becevic (2011) beskriver ett annat perspektiv på detta då han talar om svårigheter 
med att förtydliga målen. Svårigheten ligger enligt Becevic (2011) i hur läraren ska formulera 
målen och undervisningen så att alla elever inkluderas.  
 

Hur ligger jag/eleven till? 
Skolverkets (2011c) andra steg handlar om att läraren tydliggör för eleven hur denna ligger till. 
Skolverket (2011c) förklarar att kunskap härstammar från skolans styrdokument där det finns 
olika former av kunskaper. En av dessa former är förståelse. Anita förklarade vikten av att 
skapa en enskild förståelse var eleven befinner sig kopplat till målen. Under observation med 
Anita synliggjordes att hon diskuterade med eleverna hur de tänkte och hur eleverna kom fram 
till olika lösningar under den gemensamma genomgången. Även under observation med Lena 
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synliggjordes att hon diskuterade liknande frågeställningar med eleverna under 
matematiklektionen. Karin talade om tidsbrist i undervisningen. Hon förtydligade att hon 
försöker använda detta steg i sin undervisning men lägger inte stor vikt att beskriva detta 
noggrant under intervjun då hon kritiserade utrymmet för tid. Hattie och Timperley (2007) 
betonar att det krävs motivation och engagemang hos lärare för att kunna återkoppla 
information till eleven. Återkoppling är en del i lärandeprocessen men för att den ska bli 
effektiv behövs det att återkoppling används i ett sammanhang. Liknande åsikt framhåller 
Skolverket (2011a) i sin beskrivning i en av de fem nyckelstrategierna i formativ bedömning 
där eleverna ska veta var det befinner sig förhållande till målen och undervisningen ska 
struktureras så att det finns utrymme för detta. Ett annat perspektiv på att tydliggöra hur eleven 
ligger till i undervisningen beskrevs av Sara då hon menar att huvudbetoningen i hennes 
undervisning behandlar detta steg. Julia ser vikten av läxor som ett stort fokus på att bedöma 
hur eleven ligger till kopplat till målen. Utifrån dessa läxor skapar hon ett enskilt samtal med 
eleven för att stämma av var eleven ligger till förhållandevis till målen. Detta enskilda samtal 
som de deltagande lärarna försöker inkludera i sin undervisning argumenterar Becevic (2011) 
för då han hävdar att läraren alltid ska ha som mål att stärka eleven under sitt lärande. Detta för 
att inte oväntade resultat ska uppkomma i slutet av terminerna. Säljö (2014) framhåller att 
samspel och lärande hör ihop vilket sker i det enskilda samtalet som de deltagande lärarna och 
forskning för denna studie beskriver.  

Hur ska jag/eleven gå vidare? 
Skolverkets (2011c) tredje steg handlar om att läraren ska samtala och tydliggöra hur eleven 
ska gå vidare mot målen. Alla deltagande lärare betonade en varierad undervisning med 
diskussion som nyckeln för att eleven ska gå vidare mot målen. För att eleven ska gå vidare 
mot målen menar Klapp (2015) att eleven behöver få vara delaktiga i diskussioner och samtal. 
Här kan ett samband ses mellan Klapps (2015) beskrivning och de deltagande lärarnas tankar 
kring hur eleven ska gå vidare mot målen. Karin och Anita betonade feedback som en viktig 
del i undervisningen för att eleven ska gå vidare mot målen. Hattie och Timperley (2007) 
framhåller liknande åsikt och ett tydligt samband kan ses med Karin och Anitas resonemang. 
Om målen och återkoppling samspelar med varandra menar Hattie och Timperley (2007) att 
eleven främjas i sin utveckling och en drivkraft kommer uppstå som driver eleven framåt. Anita 
individualiserar sin undervisning utifrån lektionens svårighetsgrad så eleven kan gå vidare mot 
målen i sin takt. Julia grupperar sin klass utifrån olika nivåer. Detta för att glappet mellan de 
svagare och de starkare eleverna ska minska. Det sociokulturella perspektivet menar däremot 
enligt Säljö (2014) att lärarens organisation har en stor betydelse för undervisningen och det är 
därför av stor relevans att läraren reflekterar över detta. 
 

Hur påverkar den formativa bedömningen eleverna i undervisningen? 
Hattie och Timperley (2007) beskriver att tydliga och specifika mål engagerar och motiverar 
eleverna och gör att de kommer vidare i sin utveckling. Säljö (2014) beskriver Vygotskijs 
tankar om elevernas närmaste proximala utvecklingszon som hänger väl samman med Hattie 
och Timperleys (2007) beskrivning. Klapp (2015) bygger vidare på detta då hon menar att den 
formativa bedömningen ger eleverna en högre effekt på återkoppling. Karin och Anita som 
deltog i denna studie framhåller liknande åsikter som Klapp (2015). De uttryckte att 
återkoppling kan vara en envägskommunikation från lärare till elev eller feedback som sker 
från elev till lärare. Detta överensstämmer med det sociokulturella perspektivet där feedback är 
en väsentlig del i undervisningen. Säljö (2014) lyfter Vygotskijs tankar om scaffolding där 
läraren har en viktig uppgift att stötta eleverna i lärandet. De deltagande lärarna uttryckte att 
den formativa bedömningen inbjuder till samtal och diskussion om bedömning vilket skapar en 



 

 
 

31 

trygg elevgrupp. Säljö (2014) betonar även Vygotskijs tankar om samspel mellan lärare och 
elev då lärandet stärks genom utbyte av tankar och idéer. En annan aspekt som framhävs av 
Hattie och Timperley (2007) är att den formativa bedömningen leder till att eleven främjas i sin 
utveckling då målen och återkoppling samspelar. Utifrån detta skapas en drivkraft hos eleverna 
som gör att de går vidare i sin utveckling. Säljö (2014) redogör för Vygotskijs tankar att 
lärarens organisation påverkar huruvida eleverna går vidare mot målen vilket bygger vidare på 
Hattie och Timperleys (2007) synsätt.  
 
Alla deltagande lärare var eniga i deras förhållningsätt att den formativa bedömningen gynnar 
eleverna och att vinsterna är stora. Eleverna blir mer medvetna och delaktiga i sitt lärande. En 
utmärkande nackdel som de deltagande lärarna talade om är att metoden tar tid. Tiden ses som 
en bristfaktor i undervisningen och lärarna ser tiden som ett hinder.  
 
 

METODDISKUSSION 

Urval och begränsningar 
Vi valde tidigt i processen att skicka ut ett antal missivbrev. Detta tror vi kan ha påverkat att vi 
inte hade svårigheter att hitta verksamma lärare som ville delta i vår studie. En annan anledning 
till att vi inte hade några problem att hitta lärare som ville delta i vår studie var att vi inte 
begränsade oss till en specifik årskurs utan tillät alla årskurser i grundskolans tidiga år. Hade 
missivbreven skickats ut senare hade det kunnat bli ett problem att hitta lärare som ville delta i 
vår studie och eventuellt hade ett av metodredskapen valts bort. När urvalet gjordes valdes ett 
bekvämlighetsurval och ett kriteriebaserat urval valdes bort. Anledningen till att det 
kriteriebaserade urvalet valdes bort var för att vi ville undersöka lärares användande av 
formativ bedömning i den dagliga verksamheten.  
 
Breven skickades till ett antal lärare. Vi kände inte till om dessa lärare arbetade formativt. Vi 
nämnde inte i missivbreven att det var formativ bedömning vi skulle studera utan skrev istället 
kommunikation respektive bedömning. Två argument för detta var att det hade kunnat påverka 
vårt resultat då lärarna i förväg kunnat förbereda sig och resultatet hade inte speglat den 
vardagliga undervisningen. Det andra argumentet var att de deltagande lärarna kunnat känna 
sig granskade på ett negativt sätt och det ville vi undvika. Vi använde formuleringen 
kommunikation eftersom vi var intresserade att studera formativ bedömning ur ett brett 
perspektiv och vi ville inte styra lärarnas svar. 
 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod med intervju och observation som redskap. Den 
kvantitativa metoden valdes bort då den enligt Trost (2012) riktar in sig på siffror och statistik 
vilket studien inte avsåg undersöka. Utifrån detta ansåg vi att en kvalitativ metod var mer 
lämplig för denna studie.  
 
Först övervägde vi att endast använda intervju som redskap men efter vi studerat våra 
frågeställningar diskuterade vi fram att en observation behövdes för att ge oss mer svar. Detta 
för att en av våra frågeställningar syftar till att undersöka hur samtalskommunikation går till vid 
formativ bedömning. Vi betraktade att en observation gav oss en tydligare bild hur den 
formativa bedömningen går till. Vi gjorde därför två observationer med två olika lärare under 
var och en av lärarnas matematiklektion. Utifrån detta ansåg vi att observationerna gav oss 
mycket men de hade kunnat ge oss mer om vi hade haft tid att följa lärarnas undervisning under 
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en längre period. Då hade även vårt resultat speglat ett mer rättvist perspektiv på lärarnas 
undervisning och användandet av formativ bedömning.  
 
Vi gjorde även fyra intervjuer som var semistrukturerade och hade Alvehus (2013) beskrivning 
av de olika intervjuformerna i åtanke. Utifrån Alvehus (2013) valde vi bort den strukturerade 
intervjuformen. För att vi skulle få så djupa svar som möjligt från intervjun ansåg vi att det var 
av stor vikt att vi fick ställa följdfrågor för att kunna fördjupa våra frågor. Ytterligare en 
anledning till valet av semistrukturerad intervju kopplades samman med vårt 
undersökningsområde som var formativ bedömning. Formativ bedömning är ett relativt 
modernt och ibland svårtolkat begrepp i undervisningssammanhang och därför kände vi att vi 
var beroende av följdfrågor under våra intervjuer. På grund av detta hade vi med oss en 
beskrivning av vad som menas med formativ bedömning ifall någon av lärarna inte var 
medvetna om detta under intervjuerna. Detta för att vi ville försäkra oss om att lärarna visste 
innebörden av formativ bedömning så att intervjun skulle ge oss innehållsrika svar.  
 

Analysmetod 
Vi valde att använda oss av öppen kodning och Skolverkets (2011c) tre steg som 
analysmetoder. Anledningen till att vi valde att använda Skolverkets (2011c) tre steg var för att 
försäkra oss om att vi fick med allt som den formativa bedömningen innefattar. När vi 
observerade två lärare hade vi en mall med Skolverkets (2011c) tre steg som underlag att följa. 
Även vid intervjuerna fanns Skolverkets (2011c) beskrivning av den formativa bedömningens 
tre steg med som underlag. När vi analyserade vårt insamlande resultat använde vi oss av en 
öppen kodning. Med hjälp av öppen kodning beskriver Becevic (2011) att svaren kan 
kategoriseras i olika kategorier utifrån samband och mönster utan att leta efter något specifikt i 
svaren. Vi ställde oss däremot kritiska till den öppna kodningen då vi ansåg att den aldrig kan 
vara helt öppen då man omedvetet har något att leta efter när man genomför en studie.  
 
Vi hade även i åtanke att personer kan ställa sig kritiska till att vi använde både Skolverkets 
(2011c) tre steg och öppen kodning. Anledningen till detta kan vara att personer anser att vi 
inte var öppna i vår kodning då vi hade de tre stegen i åtanke. Detta var inte fallet då vi inte 
riktade in oss på de tre stegen under kodningen. För att förtydliga detta bestod vårt analysarbete 
av två steg. Det första steget var den öppna kodningen och det andra steget var Skolverkets 
(2011c) tre steg. De tre stegen användes som mall under observationerna för att vi ville se till 
att vi förhöll oss till det som kännetecknar den formativa bedömningen. Då kodningen var 
gjord hittade vi mönster i respondenternas svar och utifrån det skapades kategorier där 
Skolverkets (2011c) tre steg i den formativa bedömningen synliggjordes.  

Tillförlitlighet och giltighet  
Vi ansåg att två redskap i vår kvalitativa metod stärkte studiens validitet och reliabilitet. Att 
använda två redskap i vår studie menar vi gav ett bredare perspektiv på  
undersökningsområdet. Detta för att intervjun skedde i form av dialog och observationerna i 
form av intryck och upplevelser. När vi valde metoder valde vi de som var mest lämpade för 
denna studie vilket kan kopplas samman med Fejes och Thornbergs (2015) tre frågor som är 
centrala för att validiteten ska bli hög. Frågorna är vilken metod som är mest lämpad för 
studiens syfte och frågeställningar. Den andra frågan handlar om vilken analysmetod samt vilka 
redskap som är relevanta för studiens syfte och frågeställningar. Den tredje frågan handlar om 
resultatet besvarar syftet och forskningsfrågan. Utifrån detta ansåg vi att denna studie levde upp 
till dessa frågor vilket gör studien tillförlitlig.  
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För att få en större uppfattning av det undersökta valde vi båda att delta under både intervjuer 
och observationer. Detta på grund av att två personer kan höra, se och uppleva olika saker 
under en situation. Vi ville få ut så mycket som möjligt av intervjuerna och observationerna och 
därför diskuterades våra olika upplevelser för är stärka studiens tillförlitlighet.  
 
Innan intervjuerna genomfördes blev respondenterna tillfrågade att blir inspelade. 
Respondenterna godkände detta. Frågan om att spela in intervjuerna var självklar för oss då 
inspelningarna medförde att vi inte gick miste om värdefull information. I de fall där vi var 
oense om vad respondenterna sagt kunde vi lyssna på inspelningarna för att höra vad som var 
korrekt. Detta val gynnade studien då det gav studien en hög validitet och reliabilitet då 
respondenternas svar blev korrekta.  
 
Ett annat val som främjade denna studies tillförlitlighet var att intervjufrågorna skickades ut till 
våra anhöriga för att se om frågorna var tydligt formulerade. De frågor som ansågs vara 
otydliga formulerades om för att de inte skulle påverka resultatet och missgynna det.  
 
 

DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
 
I vårt komplexa arbete har vi kommit fram till hur lärare och forskning beskriver 
samtalskommunikation och formativ bedömning men även hur det påverkar eleverna i 
undervisningen. Vi kommer inte säga vad som är rätt eller fel utan framföra ett antal sätt hur 
samtalskommunikation och formativ bedömning kan gå till i klassrummet.  
 
Denna studie indikerar att samtal är en stor förutsättning för att den formativa bedömningen ska 
fungera i undervisningen. Samtalskommunikationen innefattar bland annat det enskilda 
samtalet med varje elev men även samtal med elever i grupp. Feedback och diskussion är två 
av huvudpunkterna i samtalskommunikationen. I matematiken är problemlösande uppgifter en 
stor del och dessa två huvudpunkter får en betydelsefull användning i den problemlösande 
processen. Utifrån detta kan formativ bedömning vara lätt att tillämpa i problemlösande 
uppgifter i matematik.  
 
En annan beskrivning hur den formativa bedömningen kan gå till har upptäckts i denna studie. 
Undervisningen bör varieras mellan olika arbetssätt så som digitalt, skriftligt, muntligt och 
olika gruppkonstellationer. Under dessa arbetsformer ska målen hela tiden vara centrala och 
tydliga för eleverna. Målen ska framföras muntligt men ska även finnas skriftliga. Den 
formativa bedömningen gynnas av att trygga relationer byggs upp mellan lärare och elever.  
 
I denna studie framgår det att den formativa bedömningsmetoden är i behov av mycket tid i 
undervisningen och detta kan utgöra ett hinder för lärare. Vi är intresserade av att undersöka 
lärares disposition av tid i undervisning då vi förmodar att det handlar om hur tiden används. 
En rekommendation utifrån denna studie är att inkludera formativ bedömning i undervisningen 
vilket på längre sikt kan gynna eleverna men lika väl läraren i sitt arbete. Läraren får en 
helhetsbild av eleverna i bedömningsprocessen och eleverna får en insikt i sitt lärande vilket 
kan underlätta i arbetet mot målen.   
 
Den andra frågeställningen i denna studie var att undersöka hur den formativa bedömningen 
påverkar eleverna i matematikundervisningen. Vi har kommit fram till att den kan påverka 
elevernas insikt i sitt lärande, var de befinner sig, vad målen är och hur de ska gå vidare mot 
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målen. Eleverna får utifrån den formativa bedömningen ett stort stöd som gör att de kan 
utvecklas på sin egen nivå. Med ständig samtalskommunikation som den formativa 
bedömningen ger skapas en trygg arbetsmiljö i undervisningen och bedömning blir en del av 
vardagen. Ordet bedömning kan ses som skrämmande för elever då det kan kopplas ihop med 
förhör och prov. Denna studie vill lyfta fram att ett ständigt samtal kring bedömning kan göra 
att elevernas rädsla inför bedömning tonas ner då de vet var de befinner sig i sitt lärande. 
 
Vi skulle vilja fortsätta fördjupa oss i formativ bedömning då vi finner det vara intressant att få 
ett annat perspektiv på bedömningen utifrån elever. Detta för att få en insikt hur elever 
uppfattar formativ bedömning och om den formativa bedömningen är lika positiv från deras 
sida. Denna helhetsbild hade gett ännu oss en ny förståelse för metoden och hur vi kan använda 
oss av den i vår framtida undervisning. Efter utförd studie ställer vi oss frågande över varför det 
endast finns tre steg i den formativa bedömningsprocessen.  
 
Vår slutsats utifrån de deltagande lärarnas uttalanden och forskning är att Skolverket (2011c) 
borde ha ett fjärde steg som förtydligar vikten av att lärare följer upp att eleverna går vidare 
mot målen. Det fjärde steget finner vi vara en självklarhet i undervisningssammanhang då det 
bryter mot skolans normer att inte följa upp elevernas kunskaper. Det är därför av stor relevans 
att ett fjärde steg ska finnas nerskrivet då stegen blir en slags checklista för lärare då de kan 
stämma av så att den formativa bedömningen sker på ett användbart sätt. Slutligen föreslår vi 
med denna studie att det fjärde steget kan formuleras på följande sätt: Har jag/eleven gått 
vidare? Ett motiv till det fjärde steget är, enligt oss att den formativa bedömningsprocessen blir 
komplett då steget stämmer av om eleven gått vidare.  
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BILAGA 1 

Missivbrev Intervju 
 
Hej! 
 
Våra namn är Fanny Magnusson och Maria Hedblom och vi läser till grundskolelärare årskurs 
F-3 på Campus Varberg som tillhör Högskolan i Borås. Vi läser nu vår sjunde termin i 
utbildningen och skriver ett av våra examensarbeten på 15 högskolepoäng.  
 
Vår tanke med denna studie är att intervjua verksamma lärare för att skapa oss en större 
förståelse för bedömning i undervisningen.  
 
De som läser uppsatsen kommer inte kunna identifiera personerna som medverkat samt vilka 
skolor som undersökningen berör.  
 
Studien utgår från de forskningsetiska principerna som finns att läsa på www.vr.se.  
Dessa principer är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet.  
Sekretess innebär att informationen inte får lämnas ut och att den inte blir tillgänglig för 
allmänheten. Tystnadsplikten innebär att vi inte får tala om vad som helst till obehöriga om 
man inte frågar om lov. Anonymitet betyder att vi inte får nämna personer och plats vid deras 
riktiga namn. Det sista begreppet är konfidentialitet som skyddar att inga obehöriga ska kunna 
ta del av uppgifterna som görs i forskningen.  
 
Vårt examensarbete kommer att publiceras offentligt.  
 
Vi hoppas på Ert deltagande i vår studie. 
 
 
 
Vid frågor eller funderingar tveka inte på att höra av Er. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Fanny Magnusson 0704-xxx  
 
Maria Hedblom 0730-xxx  
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BILAGA 2 

Missivbrev observation 
 
Hej! 
 
Våra namn är Fanny Magnusson och Maria Hedblom och vi läser till grundskolelärare årskurs 
F-3 på Campus Varberg som tillhör Högskolan i Borås. Vi läser nu vår sjunde termin i 
utbildningen och skriver ett av våra examensarbeten på 15 högskolepoäng.  
 
Vår studie har fokus på kommunikation i klassrummet och vi hoppas få möjlighet att observera 
undervisning. Vår fråga till Er är nu om vi får observera Er klass. Vi kommer inte att vara 
aktiva i undervisningen utan endast föra anteckningar. Observationen avser endast Er som 
lärare och alltså inte eleverna.  
 
Vi hoppas att Ni vill låta oss besöka Er skola och klass och att Ni vill delta i vår studie.  
 
Studien utgår från de forskningsetiska principerna som finns att läsa på www.vr.se. 
Dessa principer är sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet.  
Sekretess innebär att informationen inte får lämnas ut och att den inte blir tillgänglig för 
allmänheten. Tystnadsplikten innebär att vi inte får tala om vad som helst till obehöriga om 
man inte frågar om lov. Anonymitet betyder att vi inte får nämna personer och plats vid deras 
riktiga namn. Det sista begreppet är konfidentialitet som skyddar att inga obehöriga ska kunna 
ta del av uppgifterna som görs i forskningen.  
 
Vårt examensarbete kommer att publiceras offentligt. 
 
Vi hoppas på Ert deltagande i vår studie. 
 
 
 
Vid frågor eller funderingar tveka inte på att höra av Er. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Fanny Magnusson 0704-xxx 
 
Maria Hedblom 0730-xxx 
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BILAGA 3 

Intervjufrågor 

Allmänna frågor: 
 
Berätta lite om dig själv som lärare/person. 
Hur gammal är du? 
Hur länge har du arbetat? 
Vilken årskurs undervisar du i? 
 
 
1. Vad är bedömning för dig?  
 
2. Hur kommunicerar du med eleverna kring bedömning?  
 
3. En metod som diskuteras mycket just nu är formativ bedömning, hur medveten är du kring 
vad metoden innebär?  
 
4. Anser du att du arbetar formativt? 

- Hur? Förklara 
 
5. Hur arbetar du med formativ bedömning i matematik och hur medveten anser du att eleverna 
är gällande var de befinner sig kopplat till målen?  
Kan du ge några exempel? 

6. Vad är dina tankar kring metoden? 
 
7. Hur följs dessa elevsamtal upp i klassrummet?  
 
8. Hur medveten är du om Skolverkets tre steg gällande formativ bedömning? 

- Till vilken grad anser du att du följer dessa steg?  
 
9. Vilka svårigheter anser du att det finns med formativ bedömning?  

- Vilka fördelar/nackdelar finns med formativ bedömning? 
 

10. Hur arbetar ni på skolan med formativ bedömning?  

11. På vilket sätt organiserar du din undervisning i matematik så att varje elev går vidare mot 
målen?  
 
12. Har du några tips till oss som blivande lärare som du vill dela med dig av gällande formativ 
bedömning? 
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BILAGA 4 
 

Observationsschema 
 

Formativ bedömning 
utifrån Läroplanens 3 
steg. 

Uppnår 
steget? 
 
Ja/nej 

Hur uppnås det? På vilket sätt? Övrigt 
 
 

Steg 1:   
Vad är målet? 
Kommuniceras 
mellan elev och 
pedagog 

    

Steg 2: 
Hur ligger jag/eleven 
till? 
Kommuniceras 
mellan elev och 
pedagog 

   

Steg 3: 
Hur ska jag/eleven 
gå vidare? 
Kommuniceras 
mellan elev och 
pedagog 

   

Steg 4: 
Synliggörs det i 
undervisningen att 
samtalen följs upp? 
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