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Inledning 

Ordet bedömning har sitt ursprung från början av 1900- talet (Nationalencyklopedin, 2013a). 

Enligt nationalencyklopedin är bedömning ett ”värderande utlåtande över något […] grundat 

på sakliga överväganden”. Detta innebär att bedömning ska vara väl förankrad i kunskap och 

inte utföras godtyckligt. Bedömning har länge haft en central roll i skolan och undervisningen, 

men dess betydelse har förändrats genom åren. På början av 1900-talet var en stor del av 

bedömningens syfte att försäkra staten om hur kvalitén på den enskilda skolan var, d.v.s. att 

avgöra om undervisningen var bra eller dålig gentemot resten av landet (Korp, 2011). 

Bedömningen som syftade till att betygsätta elevernas kunskaper var kopplat till de enskilda 

lärarnas omdöme. Det gjorde att kunskapsnivån på ett betyg kunde skilja sig åt mellan skolor. 

Vikten av ett mer rättssäkert bedömningssystem kom att växa fram. Efter andra världskriget 

var synen starkt inriktad på att skolan skulle vara en plats för selektion av människor baserat 

på deras prestationer. Examinationerna som användes skulle vara objektiva och rättvisa för att 

garantera vilken nivå individen befann sig på. Detta åstadkoms genom att bedömningsmallar 

och prov i större omfattning utformades centralt (Korp, 2011).  Dessa betyg var viktiga för 

den fortsatta vägen i livet, till vilka yrken eller utbildningar individen var kvalificerad. Det 

skulle vara enkelt att sålla ut de bästa. Under 1970-talet började lärare även att använda prov 

och bedömningar som ett hjälpmedel för eleven (Korp, 2011), de såg att dessa kunna hjälpa 

eleven att nå en högre kunskapsnivå. Betygens selektionsvärde fanns kvar, men de försköts 

mot att även användas i utvecklingssyfte. Skolan under 80- och 90- talet förflyttades 

ytterligare bort från det normativa systemet, där bedömningens primära syfte hade varit 

selektion, till att vara mer inriktad på att utveckla och hjälpa individen. Genom att bedöma 

elevens prestation kunde läraren utvärdera elevens kunskap, och det gav sedan möjlighet att 

individualisera undervisningen.  

Vi befinner oss nu en bit in på 2010-talet och vissa talar om ett nytt provparadigm (Korp, 

2011) där bedömning bör vara formativ. Detta innebär att läraren bland annat ska bedöma 

både process och produkt och att bedömningen ska vara en integrerad del av undervisningen. 

Läraren bör även uppmuntra eleverna att vara aktiva i sitt eget och klasskamraters lärande.  

Eftersom synen på bedömning ständigt förändras är det ett intressant område att undersöka.  

Mitt intresse för ämnet till uppsatsen väcktes under min sista VFU då jag själv skulle börja 

göra bedömningar av elevprestationer. Jag började då fundera på vilka sätt läraren kan arbeta 

med bedömning och i synnerhet formativ bedömning. Studiens syfte blev därför att undersöka 

hur gymnasielärare i matematik ser på och arbetar med bedömning. Den övergripande 

frågeställningen som arbetet belyser är på vilket sätt den formativa bedömningen kan skapa 

förutsättningar för lärande. 
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1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur gymnasielärare i matematik ser på bedömning i 

allmänhet och formativ bedömning i synnerhet. Bedömning är en väsentlig del av lärarens 

arbete. Den ska avgöra hur elevers prestationer förhåller sig gentemot nationella mål och 

samtidigt kunna skapa förutsättning för förbättringar. På vilka sätt arbetar lärare med det som 

inkluderas av bedömningen, såsom utformning av prov, återkoppling av elevprestationer och 

inte minst att göra eleven medveten om vad som förväntas av den. Syftet är att genom en 

empirisk undersökning- en intervjustudie- av de delar av lärarens arbete som ingår i och en 

bedömningsprocess få en uppfattning om hur lärarpraxis förhåller sig till 

bedömningsforskningens resultat. Detta leder till följande sex frågeställningar. 

 

1.1 Frågeställningar 
Frågeställningarna är formulerade från behovet att undersöka väsentliga komponenter i ett 

bedömningsarbete  

1. Hur presenterar gymnasielärare i matematik lärandemålen för eleverna? 

2. Med vilka examinationsformer bedömer gymnasielärare i matematik elevers kunskap? 

3. Hur säkerställer gymnasielärare i matematik att de testar det som ämnas testas? 

4. På vilket sätt ger gymnasielärare i matematik eleven återkoppling? 

5. Hur arbetar gymnasielärare i matematik med att få elever att hjälpa och bedöma 

varandra? 

6. Hur motiverar gymnasielärare i matematik elever till att ta eget ansvar över sitt 

lärande? 

Denna uppsats är ett produktionsarbete som i det här fallet innebär att arbetet är en empirisk 

fallstudie. 
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2 Bakgrund 
Den litteraturen som har använts i bakgrunden har hittats genom Linköpingsuniversitets 

bibliotekstjänst UNISEARCH. Där sökningarna gav litteratur i både bok- och artikelform.   

2.1 Definitioner 
Nedan kommer definitioner och förtydligande av viktiga och återkommande begrepp i 

uppsatsen att ges.  

Summativ bedömning, är en ”sammanfattande kontroll i efterhand av vad individen lärt sig, 

och syftet är i regel att sätta betyg eller ge omdömen”(Nationalencyklopedin, 2013b). 

Formativ bedömning, är ”primärt ett redskap för lärande där bedömningen är en del av 

kunskapsprocessen, integrerad med lärandet, och beskriver individens styrkor och svagheter i 

det pågående arbetet. En sådan bedömning kan ske som självbedömning då individen själv 

reflekterar över sitt eget arbete. Även kamratbedömning eller kollegial bedömning kan vara 

en form av formativ bedömning” (Nationalencyklopedin, 2013b). 

Återkoppling, ”eng. feedback, är principen att föra tillbaka signaler från ett system och låta 

denna information i sin tur påverka systemet. Betydelsen är ungefär densamma inom så vitt 

skilda områden som reglerteknik, informationsteori, kommunikationsteori och ekonomi. Inom 

de biomedicinska vetenskaperna och beteendevetenskaperna används företrädesvis 

termen feedback. Inom psykologin innebär feedback att en individ ges omedelbar eller 

fördröjd direkt information om sina handlingar eller prestationer”.(Nationalencyklopedin, 

2013c). 

Normrelaterat betygssystem, var en femgradig betygsskala som följde efter en procentuell 

normalfördelningskurva uträknad efter ett riksgenomsnitt inom en årskull. 

Bedömningssystemets logik var uppbyggd efter att alla ungdomar i hela riket följde en 

normalfördelningskurva. Betygen skulle sedan procentuellt fördelas efter den kurvan (Widén 

2010). 

Mål- och kunskapsrelaterat betygsystem, är ett bedömningssystem där elevens betyg bygger 

på att bedömningen görs utifrån elevens faktiska prestation i förhållande till rådande kurs- och 

ämnesplan. Betygens huvudsyfte är inte att rangordna eleverna utan se till vilka kunskaper de 

har (Widén 2010). 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se/lang/feedback
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2.2 Bedömning 
Värdering är inte något unikt för dagens skola, utan bedömning och betygsättning av 

individers prestationer och kunskaper har använts under många hundratals år, kanske så länge 

som det funnits människor. Bedömningen har troligtvis alltid utgjort ett redskap för selektion 

och kvalifikation till arbeten och högre utbildningar (Korp, 2011). Betygen i dagens skola 

används också för dessa ändamål, exempelvis för att sortera till olika gymnasie- och 

högskoleutbildningar eller en yrkeslegitimation. Betygsättning för enbart selektion är inget 

som ska tillämpas vid lärares betygsättning idag, då skolan har tagit ett stort steg från ett 

normrelaterat betygssystem till ett mål- och kunskapsorienterat betygssystem (Lindström, 

m.fl., 2011). Det betyder att det är kvaliteten och inte kvantiteten på elevers kunskaper som 

ska bedömas och betygsättas. Gustavsson, Måhl och Sundblad, (2012b) talar om en mät- 

respektive kunskapsmodell. Mätmodellen utformas på ett sätt som gör att man får en 

selektion, medan kunskapsmodellen bygger på att lärarens bedömning är väl förankrad i 

skolverkets kunskapskrav. Huvudsyftet med bedömning i skolan är att kartlägga elevers 

kunskaper, för att föra kunskapsutvecklingen framåt och att samtidigt kunna anpassa och 

planera undervisningen därefter (Skolverket, 2011a).  

Bedömning i skolan inkluderar så mycket mer än bara själva betygsättningen. Även 

undervisningen är starkt sammankopplad till bedömning. När exempelvis en elev besvarar en 

fråga beror bedömningen ofta på om svaret är korrekt. Denna bedömning sker ofta utan 

formella krav utan görs ifrån lärarens föreställning om vad som är rätt eller fel. Den 

informella bedömningen kan dock vara nödvändig för att läraren ska försöka förstå var eleven 

befinner sig i den speciella situationen (Ruiz-Primo, 2011). Enligt skolverkets allmänna råd 

bör läraren göra en kontinuerlig analys av elevens kunskaper. Denna analys ska resultera i 

konstruktiv feedback i avseende att främja lärandet. Likaså ska bedömningsformerna läraren 

använder sig av vara varierade och valida (Skolverket, 2012), d.v.s. de måste testa de 

kunskaper som är tänkta att testas. Läraren har den obligatoriska uppgiften att sätta betyg på 

eleven, men även att förmedla grunden för betyget. Lärarna måste under kursens gång 

informera var eleven befinner sig i sin utveckling jämfört med mål- och kunskapskrav (ibid). 

 

2.3 Summativ bedömning 
Det främsta syftet med att använda summativ bedömning är att undersöka vad eleven kan vid 

slutet av ett moment eller en kurs (se def. ovan: s.3). Bedömning är starkt förknippad med 

betyg, som kan vara en uppmuntran av yttre karaktär (Rolfe & McPherson, 1995). Genom att 

sträva efter att uppnå ett visst betyg uppmuntras eleven att anstränga sig. Betyget fungerar då 

som en morot för eleven att ta till sig kunskapen. Det finns dock forskning som tyder på att 

denna form av uppmuntran kan vara kontraproduktivt i avseende på kunskapsutveckling 

(Black & Wiliam, 1998), när viljan att lära inte kommer inifrån utan från yttre betingelser.  

Den summativa bedömningen kan användas för certifiering och differentiering av elever 

(Korp, 2011). Genom betyget kan elever sållas ut till utbildningar eller arbeten. Den 
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summativa bedömningen kan också vara en kvalitetssäkring för att eleven kan det som den 

ska kunna efter ett moment eller en kurs (Korp, 2011). 

 

2.4 Formativ bedömning 
Den formativa bedömningens syfte är till skillnad från den summativa bedömningen, en 

process som sker ständigt i klassrummet (Wiliam, 2013). Bedömningen ska ligga till grund 

för att förbättra elevens prestationer och kunskaper, den ska även utveckla eleven till att själv 

kunna värdera sina kunskaper (Josefsson & Josefsson, 2009). Bedömningen ska även ligga till 

grund för utformningen av undervisningen (Wiliam, 2013). Den formativa bedömningen ska 

forma både elevens lärande och lärarens undervisning (Lindström, m.fl., 2011).    

Det finns olika syn på vad formativ bedömning innebär. Det finns lärare som ser den som ett 

verktyg som kan användas vid exempelvis konstruktion av prov (Wiliam, 2013; Bennett, 

2011). Andra anser att detta är en felaktig syn och anser att den formativa bedömningen ska 

ses som en process som utvecklar elevens kunskap. Enligt Black och Wiliam (1998) bör 

formativ bedömning vara mer inriktad på process än produkt. Läraren kan till exempel sätta 

upp delmål för eleven under processen istället för att fokusera på processens resultat. Enligt 

Rolfe och McPherson (1995) är den formativa bedömningen förknippad med frågan ”Hur gör 

jag för att nå målen?”. Lärarens uppgift är att identifiera avståndet mellan målet och elevens 

befintliga kunskapsnivå, för att sedan utforma en plan som möjliggör för eleven att ta sig dit 

(Black & Wiliam, 1998). 

Enligt flera forskningsstudier finns det mycket som tyder på att formativ bedömning har 

positiv inverkan på elevers prestationer och lärande (Black & Wiliam, 2010; Rolfe & 

McPherson, 1995;Black & Wiliam, 2009; Ruiz-Primo, 2011; Bennett, 2011). 

Nedan presenteras fem viktiga kategorier som utgör grunden för formativ bedömning (Black 

& Wiliam, 2009). Dessa kategorier kan kopplas till studiens frågeställningar.  

 

2.4.1 Presentation av lärandemålen (Frågeställning 1) 

Varje skolämne är uppbyggt utifrån en ämnesplan innehållande syfte, mål, centralt innehåll 

och kunskapskrav (Skolverket, 2011b). Syftet ger en överblick om hur ämnet ska undervisas 

och vilka kunskaper läraren ska behandla i ämnet. Målen förtydligar syftet och beskriver mer 

konkret vad eleverna ska ha möjlighet att utveckla kunskapsmässigt. Det centrala innehållet 

innefattar i stort vad kursen ska innehålla och vad som ska behandlas i undervisningen. Det 

centrala innehållet är starkt sammankopplat med målen som i sin tur bygger upp 

kunskapskraven, vilka utgör bedömningsgrunden för läraren (Skolverket, 2011b). Enligt 

skollagen har lärarna skyldighet att informera eleven om dessa kunskapskrav (Skolverket, 

2012), d.v.s. vad som ligger till grund vid betygsättning. Målet med undervisningen är att 

eleven ska nå kunskapskraven och lärarens uppgift är att försöka bygga bron mellan elevens 

befintliga kunskap och målet (Black & Wiliam, 1998).  
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Eleven bör känna till vilka kunskaper som förväntas av den och likaså hur de ska nå dit 

(Wiliam, 2013). Eleven behöver också ha vetskap om vilka kunskaper som förväntas visas vid 

de olika bedömningstillfällena. Eleven bör dessutom informeras om vilka kunskaper som ska 

utvecklas, det kan därför vara en bra idé för läraren att ha tydliga mål för vad som ska läras 

inför varje lektion. Dessa lärandemål ska förmedlas till eleverna innan lektionen. Här kan 

dock tilläggas att det finns undantag där lärandemålet bör hållas hemligt ett tag, exempelvis 

när eleverna själva ska upptäcka det som är lärandemålet (ibid).  

Det är viktigt att läraren presenterar kunskapskraven och lärandemålen så att eleverna förstår 

dem (Black & Wiliam, 1998), d.v.s. att de framställs på en nivå som är anpassad efter 

elevernas förutsättningar. Är språket som används för formellt kan det vara svårt att förstå 

dess innebörd. Läraren bör därför anpassa språket till att vara mer elevvänligt (Wiliam, 2013). 

Det är dock viktigt att innebörden av kunskapsmålen förblir den samma (Gustavsson, Måhl & 

Sundblad, 2012a), d.v.s. att den språkliga förenklingen inte ändrar innehållet i 

kunskapskravet.  

Det räcker inte att läraren presenterar målen- och kunskapskraven en gång, utan de måste 

kontinuerligt påminna eleverna om vad de ska sträva mot (Ruiz-Primo, 2011). 

Undervisningen ska sedan utformas efter att möta dessa kunskapskrav (Black & Wiliam, 

2010). Läraren måste själv reflektera över hur undervisningen ska kunna hjälpa eleverna att 

uppnå målen.   

Forskning har visat att svagpresterande elever förbättrar sina skolresultat om de får tydliga 

instruktioner om vilka kunskaper som efterfrågas (Wiliam, 2013). Väljer läraren istället att 

låta kunskapsmålen vara dolda för eleverna missgynnas de svagpresterande (Crossouard, 

2011). Enligt en studie av Havnes m.fl. (2012) visade det sig att lärare i större utsträckning 

presenterar mål- och kunskapskriterier vid yrkesämnen än vid teoretiska ämnen. Det visade 

sig också att matematik var det ämne där bedömningskriterier diskuterades minst frekvent 

(ibid).   

 

2.4.2 Bedömning av elevers kunskaper (Frågeställning 2 och 3) 

Att bedöma elevers prestationer gentemot kursplanens kunskapskrav är obligatoriskt för 

gymnasielärare, eftersom betyg ska sättas i varje kurs. Också den vardagliga bedömningen 

läraren gör av elevers prestationer i klassrummet är obligatorisk. För att veta om eleven gör 

framsteg mot de uppställda målen måste läraren på ett effektivt och rättssäkert sätt kunna 

bedöma deras kunskapsförmåga inom olika områden. Lärarens bedömningsmetoder måste 

testa det som de är avsedda att testa. Bedömningen ska relateras mot kursplanens mål- och 

kunskapskrav, vilket ska göra att betygen blir likvärdiga över hela landet (Skolverket, 2012). 

Betygen får inte bli normativa, d.v.s. enbart en jämförelse mellan elever (Black &Wiliam, 

2010).  

För att veta om bedömningsmetoderna läraren använder sig av är giltiga och effektiva behöver 

validiteten av olika bedömningsmetoder diskuteras mellan lärare (Gustavsson, Måhl & 

Sundblad, 2012a; Wiliam 2013; Suurtamm, m.fl. 2010; Skolverket, 2012). För att lärare ska 
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bli bättre inom detta område behöver de tillsammans få tid till att utveckla effektiva verktyg 

som kan användas vid bedömning (Bennett, 2011).  

I ett formativt bedömningsperspektiv är det viktigt att ta reda på eventuella missuppfattningar 

hos eleverna, detta för att få bort dessa inför senare summativa prov (Wiliam, 2013). Att 

läraren tidigt upptäcker missuppfattningar är viktigt då undervisningen anpassas utifrån dessa. 

Utformningen av frågorna som läraren ställer till eleverna kan ha stor inverkan på om 

elevernas missuppfattningar kommer till ytan (Wiliam, 2013). Det är därför viktigt att läraren 

reflekterar över vad som är intressant vid ett visst moment, alltså vilka kunskaper som ska 

undersökas hos eleven.  

Bedömning av elevers kunskapsförmågor ska testas allsidigt (Skolverket, 2012), d.v.s. elever 

ska ges möjlighet att på flera olika sätt visa sina kunskaper. När kunskaper testas på olika sätt 

möjliggör det för läraren att lättare upptäcka missuppfattningar än om en och samma 

bedömningsmodell använts (Suurtamm, m.fl., 2010). 

Den bedömning läraren använder sig av för att upptäcka missuppfattningar behöver inte vara 

formellt strukturerad, utan forskning tyder på att ett informellt bedömningsklimat kan skapa 

utrymme för lärande (Ruiz-Primo, 2011). En informell bedömningssituation innebär att 

läraren exempelvis inte använder bedömningen som grund till ett betyg. Dessa informella 

bedömningssituationer kan göra att eleven känner sig trygg, vilket minskar rädslan för att göra 

fel (Rolfe & McPherson, 1995). Detta gör att eleven i större utsträckning vågar delta i 

klassrumsdiskussionen, vilket resulterar i att läraren lättare upptäcker missuppfattningar 

(Ruiz-Primo, 2011). 

En formell bedömningsprocess bör utgå från att läraren har vetskap om vilka 

kunskapsförmågor eleven bör uppvisa vid ett visst moment (Lindström, Lindberg & 

Pettersson, 2011). För att få svar på om eleven besitter de specifika kunskapsförmågorna som 

är uppställda måste läraren anpassade muntliga eller skriftliga frågorna. Frågorna måste 

ställas på ett sätt som möjliggör att läraren vet att elevens svar bekräftar rätt kunskap. Läraren 

bör tänka igenom på vilket sätt frågorna ska ställas för att få reda på det som eftersträvas. 

Bedömningssituationen bör sedan tolkas och analyseras i avseende på om frågorna testade det 

som de var tänkta att testa. Genom bedömningsanalysen ska läraren få vetskap om målet är 

uppnått eller om eleven behöver mer stöd för att nå det. Bedömningens huvudsyfte är att göra 

både lärare och elev medveten om elevens befintliga kunskapsstatus, för att sedan hitta sätt att 

förbättra den (Bennett, 2011).   

Gymnasieelever har enligt skollagen rätt till bedömningsinformation en gång per termin 

(Skolverket, 2012). Informationen de tillhandahåller bör innehålla vilka kunskapsförmågor 

eleven har uppnått och vilka som saknas (Gustavsson, Måhl & Sundblad, 2012a). Läraren och 

eleven bör diskutera hur eleven ska nå de mål som ännu inte uppfyllts, men även hur de andra 

förmågorna kan förbättras. 

Det finns olika metoder lärare använder sig av när de bedömer elevers kunskaper. Enligt 

Suurtamm, m.fl. (2010) så använder lärare mer öppna bedömningsmetoder för att avgöra på 

vilken matematisk nivå eleverna befinner sig på, d.v.s. när de ska ta reda på hur eleven 
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befinner sig gentemot kursmålen. När det kommer till bedömning som ska resultera i ett betyg 

eller liknande använder de sig av mer traditionella metoder (Suurtamm, 2010). De öppna 

bedömningsmetoderna används mer för ett formativt syfte medan de mer traditionella 

metoderna används vid de summativa bedömningar. 

För att läraren på ett effektivt sätt ska kunna mäta och tolka nivån på elevernas kunskaper kan 

bedömningsmatriser användas (Wiliam, 2013). Bedömningsmatriserna kan vara 

uppgiftsspecifika eller allmänna. Den allmänna bedömningsmatrisen är utformad på sådant 

sätt att den kan tillämpas på flera olika uppgifter, medan den uppgiftsspecifika endast är giltig 

för den enskilda uppgiften (ibid). Den uppgiftsspecifika bedömningsmatrisen ger dock ingen 

information om hur eleven ska arbeta i framtiden, utan enbart information om vad som borde 

ha gjorts på den specifika uppgiften (Gustavsson, Måhl, & Sundblad, 2012a).  

Det är inte bara validiteten som ökar om läraren utvecklar effektiva metoder för att tolka och 

bedöma elevers kunskaper, utan denna kunskap kan även nyttjas till att anpassa 

undervisningen (Wiliam, 2013). Detta gör att undervisningen blir effektivare och mer 

anpassad för eleverna.  

Lärares arbete med bedömning av elevers prestationer kan sammanfattas genom att säga att 

bedömningen ska relateras till mål- och kunskapskriterier och vara en kontinuerlig process av 

lärarens arbete. Bedömning ska hjälpa eleven att fortsätta utveckla sin kunskapsförmåga. I ett 

formativt bedömningsperspektiv ska bedömningen huvudsakligen vara en del av processen 

istället för produkten. Läraren måste använda sig av metoder som säkerställer att de bedömer 

det som de är avsedda för. Att lärare diskuterar med varandra ökar både validiteten och 

reliabilitet av bedömningsmetoderna (Bennett, 2011). 

 

2.4.3 Återkoppling för lärande (Frågeställning 4) 

Återkoppling, även benämnt som feedback, är en hörnsten i den formativa bedömningen. 

Ordet återkoppling syftar till att få respons på något man har gjort, denna respons ska sedan 

påverka framtida arbeten. Återkopplingens syfte är att förbättra elevens kunskaper, detta 

genom att på ett konstruktivt sätt leda eleven framåt. 

Lärare ska ge kontinuerlig återkoppling som ska vara konstruktiv och utvecklande för eleven 

(Skolverket, 2012). Enligt en studie av Ruiz-Primo och Li (2013) finns det två former av 

skriftlig återkoppling som lärare vanligtvis använder sig av, symboler och meddelanden. 

Återkoppling via symboler är när läraren använder sig av betyg eller liknande som bedömning 

av en elevs prestation. Den andra formen av feedback är när läraren använder sig av skrivna 

meddelande för att meddela bedömningen av en elevs prestation. Författarna till studien 

kunde se tre huvudkategorier av återkoppling av karaktären ”skriftliga meddelanden”. Dessa 

kategorier var; den utvärderande återkopplingen, den beskrivande återkopplingen och den 

framåtsyftande återkopplingen. Den utvärderande återkopplingen är när läraren endast 

berättar för eleven vad som är rätt eller fel i arbetet. Den beskrivande återkopplingen som är 

en mer detaljerad variant av den utvärderande återkopplingen beskriver vad som gör att 

läraren bedömer något som rätt eller fel. Den framåtsyftande återkopplingen innebär att 
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läraren använder den beskrivande återkopplingen och dessutom förklarar hur eleven ska 

arbeta i framtiden för att förbättra sig (Ruiz-Primo & Li, 2013).   

Enligt vad författarna kunde se var återkoppling via symboler och betyg den mest frekventa 

återkopplingen (Ruiz-Primo & Li, 2013). Två av tre lärare använde sig av den metoden och av 

den tredjedel som använde skriftligåterkoppling var den vanligaste formen av den 

utvärderande återkopplingen. Enbart ett fåtal lärare använde sig av den framåtsyftande 

metoden av återkoppling (Ruiz-Primo & Li, 2013; Gamlem & Smith, 2013). Detta resultat 

kan tyckas vara lite paradoxalt då forskning visar på att lärarens återkoppling bör vara 

framåtsyftande för att ge ökade kunskaper hos eleverna (Black & Wiliam, 2009; 2010; 

Havnes, m.fl., 2012). Detta innebär att om eleven får skriftlig återkoppling samtidigt som ett 

betyg tittar de endast på betyget och ägnar ingen tid åt lärarens återkoppling. 

Återkoppling behöver inte alltid vara formell, utan något som kan användas kontinuerligt 

(Gustavsson, Måhl, & Sundblad, 2012a). Det gäller för läraren att reflektera över hur 

återkoppling på ett effektivt sätt kan användas i klassrummet. Ett alternativ kan vara att ge 

muntlig återkoppling under arbetets gång. Den muntliga återkopplingen kan även vara mer 

positiv för eleverna än den skriftliga (Wiliam, 2013). Det är viktigt att ge olika former av 

återkoppling till eleverna (Ruiz-Primo, 2011; Suurtamm, m.fl., 2010), vilket skulle betyda att 

lärarna borde använda sig av både skriftlig och muntlig återkoppling. 

Alla klassrumssituationer kanske inte är lika lämpade för att ge eleverna återkoppling. Havnes 

m.fl.(2012) diskuterar klassrumssituationer som kan fungera som rika återkopplingsmiljöer. 

En situation som kan vara bra för återkoppling är när läraren går igenom ett test eller 

inlämning samtidigt som eleverna får tillbaka det. Eleven blir då tvingad att studera sina fel i 

större grad än om de enbart fått tillbaka den utan genomgång. En annan situation som läraren 

kan nyttja för återkoppling är presentationer av projekt och grupparbeten (ibid). Viktigt är att 

återkopplingen är en integrerad del av undervisningen (Skolverket, 2012). Trots att det finns 

flera bra situationer som läraren kan använda för återkoppling är implementeringen av 

återkoppling låg och den som väl används har sällan hög kvalité (Ruiz-Primo & Li, 2013).   

Den tid som krävs för att ge eleverna bra återkoppling upplevs av en del lärare vara för stor. 

Detta resulterar i att det finns de som avstår från att ge eleverna återkoppling (Havnes, m.fl., 

2012). En annan anledning till varför lärare inte ger återkoppling är att de upplever att tiden 

de lägger på att ge återkoppling är bortslösad eftersom eleverna ändå inte tar åt sig av den 

information som ges (ibid). Dessa lärare menar att eleverna ändå inte läser deras 

kommentarer. För att återkoppling ska upplevas som positivt för eleverna måste de få tid till 

att göra något med den, d.v.s. de måste få tid att göra de ändringar läraren anser behövs. 

Dessutom måste de kunna tolka vad läraren menar med sin återkoppling (Gamlem & Smith, 

2013). Återkopplingen måste anpassas till varje enskild individ, eftersom förmågan av att ta 

till sig återkoppling kan skilja sig åt mellan elever (Wiliam, 2013). Den återkoppling läraren 

ger till eleverna bör vara utformad för att förbättra elevens kunskap, d.v.s. att eleven får en 

konkret plan för hur den ska göra för att nå ett specifikt mål. Den ska dessutom vara 

motiverande och individanpassad (Wiliam, 2013). 
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2.4.4 Elever lär av varandra (Frågeställning 5) 

Ett problem som lärare upplever är att det är många elever som vill ha hjälp samtidigt i 

klassrummet. En lösning till detta kan vara att låta eleverna vara lärande resurser för varandra 

(Wiliam, 2013). Det innebär att eleverna frågar varandra om hjälp när de inte kan. Att vara en 

lärande resurs för varandra kan också innebära att man övar på att bedöma varandras arbeten 

och komma med konstruktiv kritik.  

Det finns flera vinster med ett kollaborativt lärande i skolan, d.v.s. att låta eleverna hjälpa 

varandra (Black & Wiliam, 1998; 2009; Wiliam, 2013; Ruiz-Primo, 2011). Det som driver 

elever i denna typ av lärande är bland annat den sociala sammanhållningen i klassen, det 

ligger i elevernas intresse att upprätthålla bra social sammanhållning i gruppen (Wiliam, 

2013). Det finns även forskning som tyder på att elever ibland lär sig bättre av varandra än 

vad de gör av läraren (Wiliam, 2013; Havnes, 2012). Detta kan bero på att kamraten använder 

ett mer lättförståeligt språk. Det kan också bero på att eleven som ber om hjälp ofta uppfattar 

att läraren är stressad och har ont om tid och eleven vill då inte vara till besvär. Detta kan 

resultera i att eleven inte vill upprepa frågan trots att den inte förstått lärarens förklaring. 

Däremot vågar eleven i större utsträckning upprepa sina frågor för kamraten(ibid). 

En annan positiv aspekt på att använda elever som lärande resurser för varandra är att de 

genom att bedöma varandras arbeten blir insatta i de bedömningskriterier som läraren 

använder. Genom att bedöma sina kamraters arbeten blir de medvetna om sina egna brister 

och fel.   

Det är inte enbart de svagare eleverna som utvecklas av att de starkare eleverna hjälper dem. 

Ett kollaborativt lärande tvingar även de starkare eleverna att reflektera över sin egen 

kunskap, vilket även fördjupar deras kunskap (Ruiz-Primo, 2011; Wiliam, 2013). De som kan 

komma att missgynnas av ett kollaborativt lärande är de medelpresterande eleverna som 

varken tar eller ger hjälp (Wiliam, 2013). Det kan dock finnas andra nackdelar med att låta 

elever bedöma varandras arbeten. Det kan vara att eleverna inte ger varandra ärlig 

återkoppling, exempelvis att de inte vågar vara ärliga i sin bedömning mot kamraten på grund 

av att de inte vill göra någon ledsen (Gamlem & Smith, 2013). Det kan också vara så att 

elever ogillar varandra och låter personliga åsikter som inte berör arbetet gå ut över 

bedömningen, detta kan då skada personen samtidigt som bedömningen inte blir tillförlitlig. 

När det istället gäller bedömning av en nära kompis har eleverna benägenhet att vara för 

positiva till arbetet, d.v.s.de ger för mycket beröm samtidigt som de inte vågar ge någon 

konstruktiv kritik (ibid). Läraren måste ta hänsyn åt denna eventuella problematik genom att 

låta eleverna tränas i att ge korrekt återkoppling. Återkopplingen eleverna ger varandra ska 

vara framåtsyftande, ärlig och innehålla ledtrådar för hur arbetet ska förbättras, på samma 

sätts som gäller när läraren ger återkoppling. (Gamlem & Smith, 2013). 
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2.4.5 Elever äger sitt eget lärande (Frågeställning 6) 

Att äga sitt eget lärande innebär som det låter att en person alltid äger sitt eget lärande. En 

person kan inte tvingas lära sig något om den själv inte vill, en lärare kan inte enkelt överföra 

kunskapen till eleven utan enbart skapa förutsättningar för att lärandet ska kunna ske (Wiliam, 

2013). Förmågan och sättet att lära sig på skiljer sig åt mellan människor, det är därför viktigt 

att eleven själv blir medveten om sitt lärande och ansvarar för det. Att bli medveten om sitt 

eget lärande bygger på självbedömning, vilket innebär att eleverna själva bedömer sina 

arbeten eller insatser i förhållande till läroplanens mål- och kunskapskriterier (Wiliam, 2013; 

Black & Wiliam, 2010). Genom att reflektera över det egna lärandet får eleven kännedom om 

vilken nivå gentemot målen den befinner sig på, vilket leder till att det i fortsättningen blir 

enklare att se vad som behöver göras för att nå målen (Wiliam, 2013; Black & Wiliam, 2010; 

Jonsson, Baartman & Lennung, 2009). Att själv få bedöma och utvärdera sina insatser hjälper 

inte enbart eleven att bli medvetna om de krav läraren ställer, utan den utvecklar även eleven 

att ta ansvar för det som ska läras (Black & Wiliam, 1998). För att hjälpa eleven att täcka 

gapet mellan den befintliga kunskapsnivån och målen kan läraren välja mellan två strategier. 

Antingen läggs hela ansvaret på läraren, att dennes vägledning på egen hand ska hjälpa eleven 

nå målet. Ett annat sätt är att inkludera eleven i lärandeprocessen, detta genom att utveckla 

elevens självbedömande (Black & Wiliam, 1998). För att eleverna ska kunna göra 

förändringar i sitt eget lärande behöver de själva veta var de befinner sig i förhållande till 

målen. Genom att låta eleven bli medansvarig för hur vägen mot målen utformas förbättras 

deras kunskap om det egna lärandet, d.v.s. eleven utvecklar sin självbedömning (Black & 

Wiliam, 1998). 

 

2.5 Summativ och formativ bedömning 
Den summativa bedömningens makt får inte glömmas bort. En lärare har skyldighet att sätta 

betyg på elever vid slutet av en kurs. Betyget i sig kan ses som en summativ bedömning men 

lärarna har också skyldighet att informera eleverna om hur de ligger till betygsmässigt under 

kursens gång och på vilka grunder bedömningen sker (Skolverket, 2012). Detta är i linje med 

formativ bedömning, vilket visar att de olika bedömningsformerna inte alls behöver ses som 

skilda från varandra. Tvärtom borde den summativa och den formativa bedömningen 

integreras med varandra för att ge optimalt stöd till elevernas kunskapsutveckling (Bennett, 

2011; Crossouard, 2011). Lärarna bör använda de summativa proven i ett formativt syfte 

(Black & Wiliam, 1998). Det kan exempelvis vara att lärarna efter ett prov upptäcker 

kunskapsluckor hos eleverna och därefter anpassar den fortsatta undervisningen efter det, 

vilket gör det summativa provet till en del av den formativa bedömningen. De nationella 

proven kan vara effektiva att använda för detta syfte, elevens resultat sammanfattas till ett 

betyg samtidigt som läraren blir medveten om eventuella kunskapsbrister (Skolverket, 2013b) 

Det nationella provet är också samma i hela landet vilket gör att det fungerar som ett slags 

rättesnöre, d.v.s. att det hjälper läraren att säkerställa validiteten i betygen. Genom de 

nationella proven får läraren en översikt på hur klassen ligger till nationellt och vilka 

eventuella kunskapsbrister som finns.    
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Bedömningsinstrumenten som läraren använder sig av bör vara liknande oavsett ett summativt 

eller formativt syfte. Den formativa bedömningen bör bygga på att utveckla de kunskaper och 

färdigheter som ska testas på de summativa proven (Rolfe & McPherson, 1995). Den 

formativa bedömningen ska vara en hjälp för eleven att veta vad som krävs vid de summativa 

proven.  

 

2.6 Lärares arbete med formativ bedömning 
Lärarens bedömning och i synnerhet återkoppling får inte vara dömande utan ska vara 

stöttande för eleven. Den bör också ges kontinuerligt och vara en integrerad del av 

undervisningen (Rolfe & McPherson, 1995). Enligt Wiliam (2013) är formativ bedömning 

mer än bara bedömning, den inkluderar alla aktiviteter där elever eller lärare kan arbeta med 

att förbättra kunskaper och undervisningen (Wiliam, 2013). Ur elevens perspektiv handlar 

formativ bedömning om att nå djupare kunskaper. Lärarens uppgifter är att se var eleven 

befinner sig inom ett visst område, veta hur kunskapsmålen ser ut och sedan veta hur eleven 

ska ta sig dit. Genom att utvärdera elevens befintliga kunskapsstatus i förhållande till mål- och 

kunskapskriterier kan läraren använda informationen för att anpassa undervisningen. Den 

formativa bedömningen ska forma elevens kunskap men också lärarnas undervisning 

(Wiliam, 2013). 

I ämnesplanen för matematik står det att eleven ska ges möjlighet att utveckla olika förmågor. 

Utifrån nivån på dessa förmågor bedöms och betygsätts eleven. För de olika betygen är det 

nivån på kunskapen som skiljer sig. För ett E i matematik 1a ska eleven exempelvis föra enkla 

matematiska resonemang, medan eleven för ett C ska föra välgrundade matematiska 

resonemang (Skolverket, 2013a). Nivån på elevens kunskap ska alltså tolkas och relateras 

med de olika progressionsorden i ämnesplanen. För att eleven ska ha möjlighet att nå ett visst 

betyg gäller det att eleven förstår vad de olika progressionsorden betyder i olika sammanhang. 

Läraren kan då välja att använda en bedömningsmall där det framgår vad eleven ska kunna, 

detta kan användas för en hel kurs eller för en specifik uppgift, d.v.s. allmän- eller 

uppgiftsspecifik bedömningsmall (Wiliam, 2013). När läraren använder sig av en 

uppgiftsspecifik bedömningsmall kan den vara språkligt tydlig för vad som gäller för de olika 

betygen, däremot kan dessa inte generaliseras på samma sätt som för den allmänna 

bedömningsmatrisen. Den allmänna bedömningsmatrisen går lättare att generalisera men är 

samtidigt mindre detaljerad om vad som krävs från eleven.  Under arbetets gång kan det vara 

en fördel att använda den allmänna, medan på slutet av en kurs inför ett summativt prov kan 

det vara bättre med en mer specifik bedömningsmatris (ibid).  
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3 Metod 

3.1 Val av metod 
Den metod som valdes för den här studien blev kvalitativ intervju. Fördelen med 

intervjumetoden är att det är lätt att få flera personers åsikter då det är relativt enkelt att göra 

många intervjuer. Metoden kan dessutom ses som tidseffektiv då enbart studiens 

frågeställningar behandlas (Bryman, 2002). Detta är inte möjligt vid en deltagande 

observation eftersom det alltid sker saker som är oväsentliga för studien. En nackdel med 

intervjumetoden är att det vid en mindre omfattande studie finns risk att resultatet blir skevt 

på grund av för få intervjuer (Bell, 2006). Dessutom kan analysen av resultaten ses som 

väldigt subjektiva vilket kan bidra till ytterligare skevhet.       

Observation är en metod som också kan användas vid kvalitativ forskning. Denna metod 

valdes dock bort på grund av att den inte passade för den här studien. För det första är det som 

nämnt tidigare tidskrävande att vara ute på fältet och för det andra blir studien lätt bunden till 

en enda persons åsikter (Bryman, 2002), eftersom det är svårt att hinna observera många 

personer. Även att använda enkäter för datainsamling valdes bort på grund av att det finns en 

eventuell risk att svaren blir mindre utvecklade eller att någon annan person påverkar 

respondentens svar (Ejvegård, 2009). Enkäten utesluter även möjligheten att ställa följdfrågor.   

På grund av att en kvalitativ intervju har använts blir studiens resultat beroende av vad 

respondenterna svarar. Det är respondentens svar och intervjuarens tolkningar av dessa som 

blir själva resultatet i studien (Holme & Solvang, 1997). Avsikten med studien är att 

undersöka vad lärare tänker omkring formativ bedömning och hur de använder den i 

undervisningen. Genom en kvalitativ forskningsmetod blir intervjun mer flexibel och ger då 

förhoppningsvis en bättre bild av verkligheten. 

Metoden som används för teoretisk bearbetning av materialet från intervjuerna är en variant 

av fenomenologisk metod. Denna metod bygger på att forskaren har för avsikt att ta reda på 

vad som ligger till grund för människors val och handlingar. Forskaren måste försöka se och 

tolka svaren utifrån intervjupersonens perspektiv (Bryman, 2002). Syfte med studien är att ta 

reda på hur lärares syn på formativ bedömning ser ut och därför passar den fenomenologiska 

metoden bra. 
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3.2 Utformning av intervjuguide 
Syftet med denna studie är att försöka besvara några specifika frågeställningar och efter att ha 

läst litteratur inom området verkar den semistrukturerade intervjun vara det lämpligaste valet 

för den här studien. Den semistrukturerade intervjun är att föredra om forskaren har olika 

teman eller fokusfrågor som ska försöka besvaras (Bryman, 2002). Det gör att denna 

intervjumetod passar bra i den här studien eftersom det är svaren på de specifika 

frågeställningarna som ska undersökas. När intervjun är ostrukturerad finns risk för att svaren 

glider iväg och blir mindre fokuserade på det område som ska undersökas. När intervjun 

istället är för strukturerad kan intervjupersonen bli låst och därmed inte få tillräckligt med 

utrymme att uttrycka sina egna åsikter och tankar.   

Vid en semistrukturerad intervju har forskarna ofta en klar och bestämd lista på vilka frågor 

som ska ställas. Frågornas ordningsföljd kan ändras under intervjun (Bryman, 2002), vilket 

kan vara nödvändigt om respondenten själv kommer in på en fråga som ska ställas vid ett 

senare tillfälle. Intervjuaren kan då välja att ändra frågornas ordningsföljd för att samtalet ska 

fortsätta smidigt. Det vanligaste är dock att frågornas ordningsföljd följs (Bryman, 2002). 

En fördel med att använda en semistrukturerad intervju är att den möjliggör följdfrågor (Bell, 

2006). Dessa frågor kan vara nödvändiga för att förtydliga respondentens svar eller om 

respondentens svar väckt ytterligare frågor. Under intervjun är det viktigt att respondenten ges 

stor frihet att uttrycka sina svar och inte blir avbruten. Grundläggande att tänka på vid en 

semistrukturerad intervju är att intervjupersonens egen uppfattning och tolkning ska komma 

till uttryck (Bryman, 2002). Detta är viktigt för den här studien eftersom syftet är att 

undersöka lärarnas egna tankar och åsikter om bedömning.  

Intervjuguiden bör utformas så att frågorna behandlar det som kan vara av intresse för studien 

(Bryman, 2002). Respondenternas svar ska förhoppningsvis göra det möjligt att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Frågornas utformning bygger på att de ska vara öppna, 

d.v.s. de ska kunna tolkas och besvaras olika för olika respondenter. Frågorna ska helst inte 

kunna besvaras genom enbart ett ja eller nej samt att en fråga inte bör innehålla flera frågor 

(Kvale, 2009). Frågorna ska heller inte vara ledande eller värdeladdade. För att intervjun ska 

bli så bra som möjligt är det viktigt att tänka på att språket är förståeligt för respondenten samt 

vilket tonfall som intervjuaren använder(Bell, 2006). Intervjufrågorna ska vara möjliga att 

ställa på ett flexibelt sätt samt att intervjupersonen måste ges utrymme att berätta sina åsikter 

och tankar av det som frågas (Bryman, 2002). Samtidigt som utformningen av frågorna ska 

möjliggöra en diskussion kring studiens frågeställningar måste de även anpassas utifrån 

intervjumiljö och intervjuperson. Detta kan innebära att en fråga anpassas utifrån en 

respondent om behovet finns. 

För att intervjusituationen ska bli bra behöver intervjuaren öva på en liknande situation innan 

(Bell, 2006). Genom att provintervjua någon i sin närhet kan intervjuaren bli mer bekväm i 

situation samt att det ger en möjlighet till självreflektion (Gillham, 2008). Denna 

rekommendation följdes för den här studien genom en övningsintervju med en kurskamrat. 

Efter att ha spelat in och lyssnat på övningsintervjun fastslogs slutligen intervjuguidens 
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utseende (se bilaga). Innehåll och omfång av intervjuguiden förändrades inte efter 

provintervjun utan den kändes relevant att behålla till de kommande intervjuerna.  

 

3.3 Urval 
Eftersom syftet med studien är att undersöka hur gymnasielärare i matematik ser och arbetar 

med formativ bedömning är det viktigt att intervjupersonerna är lärare på rätt nivå och inom 

rätt ämne. De lärare som valdes ut arbetar alla på gymnasieskolor och undervisar inom 

matematik. Lärarna arbetar på olika skolor och i olika kommuner. Ålder och antal arbetade år 

som lärare skiljer sig åt mellan respondenterna. Detta är positivt då det ger en bra spridning på 

den population som ska undersökas, vilket enligt Trots (2010) är en viktig förutsättning vid en 

intervjustudie. Totalt gjordes fem intervjuer där alla respondenter som medverkat presenteras 

anonymt i rapporten. Detta valdes på grund av det skulle kunna bidra till mer sanningsenliga 

svar eftersom det minskar risken för att respondenten blir rädd för att säga något som skulle 

kunna vara kontroversiellt om det kom ut. De intervjuade lärarna har kontaktats via mina egna 

och mina kurskamraters praktikplatser. Detta kan ses som ett bekvämlighetsurval som innebär 

att personer som finns nära till hands väljs ut för studien, vilket enligt Bryman (2002) är 

acceptabelt vid en kvalitativ studie. Dessa lärare kommer i resultatdelen presenteras som 

Lärare A, B, C, D och E. 

 

3.4 Etiska ställningstaganden 
När forskning bedrivs finns nästan alltid etiska dilemman som forskaren måste tänka på innan 

studien påbörjas. Det är exempelvis inte etiskt korrekt att lura intervjudeltagaren om syftet 

med intervjun (Bell, 2006). Att informera intervjudeltagarna om studien syfte är ett krav för 

forskaren (Kvale, 2009). Forskaren bör göra klart för deltagaren varför den valts ut till att 

delta i studien och hur studien kommer gå till. Det kan vara klokt att meddela deltagaren en 

tid innan intervjun om studiens syfte så att personen kan fundera över om den verkligen vill 

vara med (Bell, 2006). Detta för att minska risken av att deltagaren känner obehag och vill 

avbryta intervjun.  

Intervjupersonerna tillfrågades om de ville medverka i studien via mail där de fick en 

beskrivning om studiens syfte. De fick genom mailet en översiktlig beskrivning om vad 

intervjufrågorna skulle behandla och hur lång tid intervjun skulle ta. Det hade varit möjligt att 

skicka ut hela intervjuguiden innan intervjun, men detta valdes bort då det skulle kunna bidra 

till att lärarna svarade annorlunda än om de inte fått frågorna i förväg. Vid intervjun 

informerades lärarna ytterligare en gång om syftet med studien och gav då även sitt samtycke 

till att bli inspelade. 

Intervjupersonerna i studien deltog anonymt. För att löftet om anonymitet ska kunna hållas 

måste vissa ställningstagande göras när det gäller hur mycket information om deltagarna som 

ska presenteras. Om forskaren ger ett konfidentialitetslöfte är det viktigt att det hålls (Bell, 
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2006). Bedömningen som gjorts är att den information som nu presenteras i studien inte ska 

möjliggöra att detta löfte bryts. 

 

3.5 Intervjun  
När en intervju genomförs finns det många saker att tänka på för intervjuaren. Bryman (2002) 

presenterar en lista, gjord av Kvale (1996), på rekommendationer över vad intervjuaren bör 

tänka på vid intervjun. Bryman har själv lagt till ytterligare två punkter som kan anses vara 

viktiga att intervjuaren har. Vid intervjuerna var dessa rekommendationer något som jag 

strävade efter att följa. 

Under själva intervjun finns det många saker som måste begrundas. Intervjuaren måste hitta 

en balans mellan att vara aktiv och lyhörd, det ska finnas ett tempo i intervjun samtidigt som 

respondenten inte får uppfatta intervjuaren som påträngande (Bryman, 2002). För att skapa en 

bra intervju är det viktigt att variera olika typer av frågor, exempelvis indirekta-, 

strukturerade- och tolkandefrågor. Intervjuaren ska vara försiktig med att uttrycka sina egna 

tankar och åsikter under intervjun, eftersom det kan påverka intervjupersonens svar (Holme & 

Solvang, 1997). Intervjuaren ska sträva efter en öppen intervjusituation där respondenten 

känner tillit.  

Språket har en betydande roll, både när det gäller hur frågorna formuleras och hur 

respondenten besvarar dem (Bryman, 2002). Det är genom att tolka respondentens språk som 

analysen sker. Språket ska användas ”som ett mål och inte som ett medel” (Bryman, 2002, s. 

340), vilket betyder att språket är själva källan för den kvalitativa intervjun. Språket i 

intervjun ska även anpassas till den diskurs personerna befinner sig i. Vid en kvalitativ 

intervju är det respondentens tankar och åsikter som är av intresse, det är därför viktigt att 

lyssna på vad och hur personerna svarar på frågorna. Eftersom språket är av stor betydelse 

spelas intervjuerna in i syfte att kunna transkribera och analysera resultaten. Inspelningen 

underlättar intervjusituationen i och med att chansen att missa viktig information minskas 

gentemot om intervjuaren ska göra anteckningar (Bryman, 2002).  När intervjun är inspelad 

finns möjlighet att gå igenom materialet ett obegränsat antal gånger, vilket minskar eventuella 

felaktigheter i analysen. Trots att det finns många fördelar med att spela in intervjun så har 

även detta mynt två sidor, exempelvis att respondenten inte svarar sanningsenligt på grund av 

att inspelningssituationen skapar obehag (Bryman, 2002).  Respondenten måste även ge sitt 

godkännande över att intervjun spelas in. Vid dessa tillfällen måste respondenten informeras 

om att de blir inspelade och även hur materialet kommer att användas (Bell, 2006). De fem 

intervjupersonerna i den här studien accepterade alla att bli inspelade. 
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3.6 Efter intervjun 
Sedan jag genomfört intervjuerna transkriberade och analyserade jag dem med hjälp av 

bakgrundslitteraturen för att försöka finna svar på studiens frågeställningar. Den analys som 

görs av det transkriberade materialet bör vara en kontinuerlig process där forskaren försöker 

hitta teman från det som sägs i intervjuerna (Bryman, 2002). Utifrån de transkriberade 

intervjuerna ska forskaren försöka finna teman för lärares tankar och åsikter om bedömning. 

Genom att forskaren bearbetar materialet växer en struktur fram och gör att det går att dra 

slutsatser kring lärarens svar. Kodningen kan liknas med att lägga ett pussel, innan man vet 

vad bilden föreställer använder man den öppna kodningen. När bilden börjar utskiljas övergår 

man till den selektiva kodningen (Starrin, m.fl., 1991). Öppenkodning innebär att materialet 

som samlats in gås igenom rad för rad i förhoppning om att hitta kategorier och teman. När 

man sedan börjar se strukturer i det insamlade materialet övergår man till den selektiva 

kodningen som innebär att kodningen avgränsas till vissa huvudvariabler. Materialet 

undersöks då efter att hitta olika parametrar som påverkar dessa huvudvariabler (Starrin, m.fl., 

1991).  

När det kommer till metodens giltighet finns det vissa som anser att man inte bör tala om 

validitet och reliabilitet när gäller kvalitativa forskningsmetoder, utan att dessa begrepp är 

starkt sammankopplade med kvantitativ forskning. Jacobsson skriver i Uppdrag: Forskning 

att ” jag avråder kvalitativt orienterade uppsatsstudenter från att redogöra för reliabilitet och 

validitet” (Wästerfors & Sjöberg, 2008, s.166). Däremot anser hon att eventuella 

metodproblem för den egna studien ska presenteras. Tillvägagångssätt och eventuella problem 

för denna studie kommer att presenteras under rubriken metoddiskussion.  
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4 Resultat 
Här i resultatdelen presenteras det som funnits intressant utifrån syfte och frågeställningar 

från intervjuerna med lärarna. Intervjupersonerna är anonyma men kommer att kodas utifrån 

kön, ålder, antal arbetade år som lärare samt vilket annat ämne läraren är behörig i. Resultaten 

presenteras till största del som citat från lärarna som kompletteras med förtydligande text där 

det behövs. En symbol som förekommer frekvent är [… ] och betyder att lärarens citat på 

något sätt är klippt. Det kan vara att läraren börjar prata om något som inte är väsentligt för 

den aktuella frågan men det kan också handla om borttagna harklingar och stakningar.     

 

4.1 Bakgrundsinformation om respondenterna 
Lärare A: En 33- årig kvinna som arbetat som lärare i ca sex år. Undervisar även i 

naturkunskap. 

Lärare B: En 27- årig kvinna som arbetat i fyra år heltid som lärare, plus en del vikariat 

innan dess. Undervisar även i naturkunskap. 

Lärare C: En 31-årig kvinna som arbetat som lärare i fyra år. Undervisar även i 

naturkunskap.  

Lärare D: En 39- årig man som arbetat som lärare i 15 år. Undervisar även i fysik. 

Lärare E: En 53- årig man som har arbetat som lärare i 26 år. Undervisar även i 

naturkunskap, är också behörig i fysik. 

 

4.1.1 Lärarnas definition av formativ bedömning 

De intervjuade lärarna tillfrågades om hur de tänker omkring ordet formativ bedömning och 

vad det innebär för dem. Nedan presenteras några citat från intervjuerna där lärarna ger deras 

tolkning av ordet formativ bedömning. 

”Att man försöker lyfta fram att så här långt har du nått nu… Och det här behöver du jobba 

på för att nå ännu längre inom den här förmågan eller för att nå det här målet” (Lärare A). 

 

”[…] formativ bedömning är att tala om vad du kan göra för att gå fram” (Lärare E). 

 

”Jag tänker mig att det ska fungera för att eleverna ska få en känsla för vad de kan, snarare 

än att de ska sorteras i vem som är bra på saker” (Lärare D). 

 

”Formativt lärande har vi sagt att man kanske ska säga istället. Alltså jag tänker såhär 

medvetande hos eleverna, att de ska bli medvetna om sitt lärande” (Lärare C). 
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4.2 Presentation av lärandemål (Frågeställning 1) 
Vid vilka tillfällen och hur gör lärarna eleverna medvetna om lärandemålen? Ordet 

lärandemål står här för vilka mål eleven ska nå. Det kan vara de mål som skolverket satt upp 

för en kurs men det kan även vara mål som läraren sätter upp för enskilda lektioner. Hur 

medvetandegör de intervjuade lärarna lärandemålen för sina elever? 

Lärare A väljer att vänta ett tag in i kursen innan hon presenterar mål- och betygskriterier för 

eleverna. Detta för att hon tycker det är enklare att göra eleverna medvetna om dessa när de 

samtidigt arbetar inom ett område.  

 ”[…] till en början av terminen är jag […] ganska dålig på att göra det. […] det är enklare 

när man väl har börjat jobba med ett område att faktiskt ha något innehåll att prata om” 

(Lärare A).  

Lärare B och Lärare C strävar efter att eleven ska få ett lärandemål inför varje lektion, detta 

ska göra eleven medveten av vad som förväntas av den vid lektionens slut. Inför varje nytt 

kapitel tar lärarna fram en checklista innehållande lärandemål och framgångskriterier som 

eleverna får arbeta med. När eleven tycker att den uppnått målen kan dessa bockas av från 

listan. Lärarna försöker själv i början av lektionen förtydliga vilket det stora lärandemålet är 

och vilka de tillhörande delmålen är.  

”[…] i början på ett kapitel har de fått ut […] en checklista som jag har tagit fram som man 

ska jobba med. Och där det står både läromål och framgångskriterier […]. […] trycka på 

det i början på lektionen, vad är det stora läromålet, vad är det vi jobbar med och det som 

hänger ihop med de andra lektionerna så de får sammanhang. Oftast finns det ett mål med 

varje lektion […] viktigt att dom ser, dels för att man inte går in och bara gör nått för att 

göra” (Lärare B). 

” […] nu brukar jag ha ett lärandemål till varje lektion. ibland har jag… ja här står det 

centralt innehåll, då kan jag ha lärandemålen här och lite mer framgångskriterier och så på 

nästa sida, och så brukar vi prata om dom första lektionen […] sen har vi också haft som 

checklistor, att de kan se vad de ska nå för mål”( Lärare C). 

Enligt lärare C är det viktigt att påminna eleverna om lärandemålen och framgångskriterierna 

så att de inte glöms bort. Att gemensamt diskutera dem kan även vara bra för att läraren själv 

inte ska glömma bort syftet med den specifika lektionen. 

”Men sen är det viktigt att komma tillbaks till dom tycker jag. Så man inte bara säger dom 

en gång, för då tror jag dom glömmer bort dom och jag med. Så hela tiden påminnas om 

vad vill jag ha ut av den här lektionen” (Lärare C).   

När Lärare E inleder en kurs presenterar han kursplanen för eleverna. Lärare E menar att det 

är skillnad att presentera målen för betyget E jämfört med betygen för C och A. Han tror att 

de elever som har svårigheter att nå ett E kan kräva skriftliga förtydligande, medan för C och 

A är den muntliga diskussion mest relevant för att göra eleverna medvetna om vad som krävs 

för de olika betygen.  

”När vi börjar en kurs delar jag ut kursplanen […]. Sen ska jag börja med […] för elever 

som har svårt att nå E att göra övertydliga skriftliga saker […].Men jag tror inte för elever 

som kan nå C och A, där är det ändå så komplexa kunskapsformer så där tror jag mycket 

mer på en […] muntlig diskussion” (Lärare E). 
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Den muntliga diskussionen används som ett medel då Lärare E blandar information och 

övning för att nå eleverna. 

”blanda ihop alltså övning med information om bedömning brukar jag göra. Jag brukar ta 

det som en muntlig diskussion (Lärare E).   

Att presentera lärandemålen ansåg lärarna vara viktigt för att ge eleverna möjlighet att 

koncentrera sina resurser på rätt saker. Eleverna måste få kännedom om vilka kunskapskrav 

som förväntas av dem och vad de innebär.  

”Det är väldigt viktigt att eleven i dagens skola vet hur de ska kunna det de ska kunna. De 

här kunskapskraven, hur de ska kunna det, har blivit jätte viktigt” (Lärare E). 

” […]vet inte eleven vad den ska visa upp och vad den ska uppnå så kan den ju omöjligt 

liksom rikta in sina resurser […] åt rätt håll” (Lärare A). 

När det gäller lärandemålen menar Lärare D att som lärare är de ålagda att göra eleverna 

medvetna om vad som menas med de olika lärandemålen. Han väljer att utifrån enskilda 

uppgifter förtydliga vilka förmågor som behandlas.  

”[…] vi är ålagda att försöka få dem att förstå vad det här innebär. […] istället för att 

fokusera på själva dokumentet så fokuserar man på själva uppgiften. Vilka kunskaper 

behövs för att lösa den här typen av uppgift” (Lärare D). 

Lärare D väljer att använda provuppgifter för att framställa vilka mål eleven ska uppnå. Han 

menar att det som står i läroplanen är svårtolkat och att det egentligen inte går att säga vad det 

exakt betyder fören de nationella proven kommer, vilka enligt honom förtydligar läroplanen.  

”[…] dom får ett låtsas prov där jag försöker att visa på att så här kan uppgifterna se ut och 

de här är till för att testa olika egenskaper. Så det kan vara antingen att de ska analysera 

saker eller att de ska beräkna saker. Och då får dom ut dom med någon slags lösning till 

och så diskuterar man det. […] om man tittar på hur kursplanerna är skrivna finns det ingen 

människa som kan vara säker på vad man egentligen menar. Vi visste inte heller fören det 

började komma nationella prov”(lärare D). 

De övriga lärarna i studien använder även de gamla prov och uppgifter för att förtydliga de 

olika matematiska kunskapsförmågorna. Detta ska göra eleven medveten om hur förmågorna 

ser ut och hur de kan visas, för att eleven sedan ska vara medveten om vad som eftersöks vid 

en examination.  

”Man gör ju det mycket, alltså hela tiden egentligen varenda lektion[…] så fort man löser 

en uppgift tillsammans så pekar man på vad i det här är det som är problemlösning” (Lärare 

B) 

” […] alltså vi har ju pratat om de här förmågorna som finns att bedöma och varje uppgift 

är ju poängsatt nu med en viss sorts poäng. Begrepps poäng eller procedur poäng eller så.. 

Så där ser de ju vad de ska visa och förhoppningsvis har jag lyckats vara så tydlig att de 

förstår” (Lärare A)  

”Inför prov får de gamla prov, där det är angivet vilket mål det är som utvärderas och 

vilken nivå en förmåga ligger på. Vi går igenom muntligt […] vad är det som gör att ett 

visst svar kan bli E och ett annat C och ett tredje A. (Lärare E). 

”på […] den här uppgiften kan du visa begrepp, procedur och problemlösning. Så att dom 

själva […] det brukar vi prata om både innan och efter” (Lärare C). 
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Lärarna upplever ändå svårigheter med att medvetandegöra lärandemålen för eleverna. En av 

svårigheterna som verkar finnas är att både lärare och elever upplever svårigheter att förstå 

vad lärandemålen innebär. Det verkar även finnas svårigheter med att förmedla lärandemålen 

på sådant sätt att eleverna ser nyttan med dem. 

”svårigheten är ju den att de tydligt ska se vad dom har för nytta av läromålet. […] Det är ju 

lätt att presentera ett läromål, och det är ganska lätt att utvärdera om dom tycker att dom 

uppfyllt det också. Men få dom att förstå att de faktiskt kan få användning av dom här olika 

läromålen” (Lärare B). 

”Det är ett nytt betygssystem […] och det är ju en ganska stor förändring tycker jag […] att 

ha koll på läget är inte alltid självklart” (Lärare A) 

”[…] om de inte är vana vid det så är det inte alltid de bryr sig så där jätte mycket.[…] Det 

är ju vissa […]som bara vill veta vad dom ska göra i boken” (Lärare C). 

” […] jag visar dom ju skolverkets text och det är ju ingen elev som har sagt: jaha det är det 

där du menar. Utan det säger dom ju väldigt lite. Särskilt eftersom […]målsättningarna är ju 

inte kopplade till betygsättningen. Så tittar man bara på betygskriterierna så är de 

frikopplade från ämnesinnehållet[…] det står det ju precis samma betygskriterier i matte 

1,2,3 och 4…. 5” (Lärare D)  

 

4.3 Bedömning av elevers kunskaper (Frågeställning 2 och 3) 
För att bedöma elevers kunskaper använder lärare olika former av examinationer. Den 

vanligaste formen av examination verkar vara det traditionella skriftliga provet även om den 

muntliga redovisningen också har en central roll. Det går även att se en tendens till att lärarna 

försöker att utveckla de traditionella examinationsformerna. Dock verkar det finnas nackdelar 

med alternativa examinationsformer, Lärare D menar att det finns svårigheter med att ha för 

mycket alternativa examinationsformer, då de kan ge missvisande och ej rättssäkra resultat. 

”I matematiken så är det […] skriftliga prov, skriftliga inlämningsuppgifter […] 

gruppdiskussionerna så bedömer jag även diskussionen som pågår i klassrummet […] 

Muntlig redovisning” (Lärare A). 

”Det är lite olika[…] kortare tester, diagnoser […] större summativa prov. Sen har vi haft 

lite gruppexamination […]typer av inlämningsuppgifter […]” (Lärare B). 

 ”I matematik skriftliga prov, muntlig examination, inlämningsuppgifter. 

Inlämningsuppgifter bedöms olika aspekter, jobbar man hemma med det så bedömer jag 

skriftlig kommunikation, jobbar man i skolan […] kan man se processer” (Lärare E). 

”Alltså jag bedömer ju allt som dom visar för mig […] om man tänker mer på så här 

regelrätta examinationer så kanske det är att man har inlämningsuppgifter[…] diagnoserna 

[…]sen är det ju prov […]. Sen brukar jag ha muntlig examination.[…] i matte är jag inte 

så bra på att komma på olika, det är lättare i andra ämnen. Men jag tänker mig att det, jag 

ska testa nu faktiskt första gången att dom ska spela in lite små filmer” (Lärare C). 

”Jag har tidigare använt ganska mycket så här olika […] Jag har […] haft sådana 

hemtentor, för då tyckte jag att dom fick jobba på ett bra sätt. Men det visade sig att det inte 

funkar som ett underlag för betygsättning.[…] kanske bara mekaniskt skrivit av någon 

annans lösning […]därför är det svårt tycker jag att betygsätta något som man inte har sett 

när dom producerar […] därför har jag riktat mig mer och mer på antingen prov eller att 

man muntligt redovisar saker. Så att man ser att det är dom som gör det” (Lärare D). 
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Examinationen används för att kunna bedöma elevens prestation gentemot skolverkets 

kunskapskrav, men enligt flera av de intervjuade lärarna verkar det vara svårt att försäkra sig 

om att examinationerna eller uppgifterna testar det de har för avsikt att testa. På frågan om hur 

lärarna försäkrade sig om att examinationen eller uppgiften testade det den hade för avsikt att 

testa blev några av svaren följande: 

”[…]det är inte säkert att den gör det” (Lärare E). 

”[…] det vet man inte för än man får tillbaks den” (Lärare C). 

”Det kan man ju inte” (Lärare D). 

Ett problem som tycks finnas är att en uppgift kan testa olika förmågor beroende på vilken 

person som besvarar den, d.v.s. att uppgifterna upplevs olika utifrån elevens kunskapsnivå. 

”[…] ska testa problemlösningsförmåga till exempel. Då är det så att det som för en duktig 

elev är en rutin uppgift kan ju vara väldigt mycket problemlösning för en mindre duktig 

elev” (Lärare D). 

Samtidigt säger Lärare D att han inte bedömer en uppgift olika beroende på vilken elev som 

löst den. Han menar att har eleven gjort det som den ska under kursens gång så vet den vad 

som eftersöks. 

Nej, och då är det så har man gjort det man ska under den här kursen då har man sett den 

här typen av uppgifter och […] då tycker jag att man kan förvänta sig att man vet vad man 

ska göra (Lärare D).   

När det gäller bedömning av elevens kunskaper tycker vissa lärare att den bör vara en del av 

en kontinuerlig process i klassrummet, medan andra tycker tvärtom att informell bedömning 

inte är rättvist mot eleverna. De menar att ska något bedömas informellt ska det enligt Lärare 

E enbart vara i formativt syfte. 

”[…] kan jag ju ta med det i min bedömning om en elev lyckas visa en jättebra uppgift på 

en lektion fast det egentligen inte var ett examinationstillfälle. […] det är sådant som jag 

ändå tar med i min bedömning i slutändan av kursen” (Lärare C). 

”Enligt bedömningslitteraturen är det ju acceptabelt att göra det, men jag gör inte så.[…] 

Jag kan säga till en elev, men då är det formativ bedömning: jag tycker att du visar kunskap 

på lektionerna[…]Jag tillhör inte dom som använder massa informell bedömning på 

lektioner som betygsunderlag” (Lärare E).  

Vid bedömning av elevers prestationer är bedömningsmatriser vanligt förekommande, men 

dessa skiljer sig åt både till innehåll och utseende. En del av lärarna använder skolverkets 

matriser medan andra föredrar att utforma egna. Den gemensamma synen på en 

bedömningsmatris tycks ändå vara att den ska vara lättförståelig och användbar för både 

lärare och elever. Läraren ska på ett så enkelt sätt som möjligt kunna göra rättvisa 

bedömningar. Bedömningsmatriserna som används ska underlätta lärarens arbete och 

samtidigt vara utformad utifrån skolverkets betygsunderlag. 

”[…] i muntlig kommunikation så har jag haft en som är förmågor på ena hållet och nivå på 

andra hållet och sen så har jag ofta skrivit någon liten kommentar och sen sätter jag bara 

kryss för att det ska gå snabbt” (Lärare A). 



  

23 
 

”[…] jag skriver vad dom ska ha uppnått till exempel […] på procedur så kanske dom 

skulle ha klarat av att beräkna k- värdet […] jag tycker också det är en hjälp sen när jag ska 

rätta proven, så att jag vet att jag bedömer likadant.[…] så tror jag det är tydligt för 

eleverna” (Lärare C). 

”[…] jag försöker hitta någon som funkar som är bra för eleverna och effektiv för mig. 

[…]det finns olika typer av matriser som […] jag har provat, men alla har på nått sätt har att 

göra med att man delar upp dem i de olika förmågorna” (Lärare B). 

”[…]matriserna […] som skolverket förser oss med, dom är ju fyrkantiga på nått sätt[…] 

Så då har jag försökt med någon form av […] nästan som ett träddiagram” (Lärare D). 

Hur lärarna väljer att presentera bedömningen av elevens prestationer skiljer sig åt, vissa 

avstår helt från att använda poäng medan andra tycker att det är okej. Från lärarnas 

intervjusvar verkar det finns motsättningar bland lärarna hur bedömningen i matematik ska 

presenteras. Lärare C och Lärare B använder sig inte av poäng vid sina skriftliga prov utan 

kopplar varje uppgift till olika förmågor. För att provet ska godkännas måste eleven svarat rätt 

på så många frågor att alla förmågor som testats blivit uppfyllda. Lärare A gör på ett liknande 

sätt, det som skiljer sig är att Lärare A väljer att sätta poäng på uppgifterna. Dessa poäng är då 

kopplade till de olika förmågorna där eleven måste få tillräckligt med poäng i varje förmåga 

för att bli godkänd. 

 ”Jag vill absolut inte ha några poäng […] det säger ingenting om de får 10 poäng, vad är 

det dom visat.. vilka förmågor” (Lärare B).  

”Då har jag ju poängsatt varje uppgift och sen så har jag fört upp alla poäng så här […] då 

kan jag ringa in alla poäng som eleven får, så får man en ganska tydlig bild av vilka 

förmågor som eleven har koll på” (Lärare A).  

”Vi har väldigt olika uppfattning om bedömning […] en del kör med poäng och en del kör 

inte med poäng. Vi vill åt lite olika håll och testa lite olika saker” (Lärare C). 

För att försäkra sig om att bedömningen som görs blir korrekt behövs en god dialog mellan 

lärarna. Genom att diskutera blir de olika förmågorna tydligare för lärarna, vilket gör 

examinationerna rättssäkrare. Men diskussionerna ger dock inte alltid entydiga svar.   

”[…] om man sitter flera lärare och diskuterar frågan så kommer man ofta fram till 

[…]vilka förmågor man testar […] inte alltid vi är överens om vad vi testar […]. Men jag 

tror att ju mer vi diskuterar desto klarare blir vi […]” (Lärare C). 

 ”Det är i diskussion med andra. […] ända sättet som jag vet att jag kan göra. […] vi är inte 

överens om hur vi ska tolka förmågorna. […] genom dom diskussionerna så kommer vi att 

komma närmare och närmare när det gäller bedömning” (Lärare B). 

”[…]diskussioner vi har i ämnesgruppen, vilka förmågor ingår här och så” (Lärare E). 

Samtidigt som lärarna säger att det finns ett samarbete på skolorna är det inte alltid det leder 

någonstans då motsättningarna mellan lärarna är stora. 

”Den är svår för att vi tycker så olika och för att vi jobbar så olika” (Lärare B). 

” […] vi diskuterat kring autentiska prov ibland innan vi har gjort dom och ibland efter vi 

har gjort dom. Liksom är det här rimliga nivåer eller är det rätt förmågor. Det är den 

sambedömning vi har haft” (Lärare E). 

”[…] vi försöker få igång ett samarbete […] Sen är väl inte alla med lika mycket på tåget. 

Svårigheten ligger i […] GY 11 och hur man har lyckats implementera det och det har vi 
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inte fått till närmelsevis så mycket tid för som det skulle behövas. Och därför har vi inte en 

gemensam bedömning på skolan. Alla gör olika” (Lärare A). 

 ”Vi har väldigt olika uppfattning om bedömning för tillfället. […] vi samarbetar lite i 

grupper beroende på vad vi vill. Vi är väl två som samarbetar lite tightare” (Lärare C). 

Stöd från huvudman och skolledning angående bedömning upplevs på väldigt olika sätt av de 

tillfrågade lärarna. Lärare E upplever att de slår undan fötterna på deras arbete, medan Lärare 

C tycker att deras stöd är väldigt positivt för hennes utveckling av bedömning. 

”Dom är bra […] dom tycker att matteundervisningen behöver utvecklas[…] vi är inne på 

ganska lika spår. […] det måste hända någonting med matten” (Lärare C). 

”[…] huvudmannen i kommunen […] är katastrof […] Om det ändå bara vore brist på….. 

men de slår ju […] av oss benen” (Lärare E). 

”Det finns ju lite bedömningskonferenser 1 till 2 gånger om året inom kommunen. Men de 

brukar inte ge så mycket för att vi står så långt ifrån varandra […]. Skulle man satsa på det 

mer så då skulle man behöva lägga väldigt mycket mer tid” (Lärare B). 

 

4.4 Återkoppling till eleverna (Frågeställning 4) 
När läraren ska förmedla till eleven på vilken nivå den befinner sig på eller hur den har 

presterat på ett moment finns det flera varianter som kan användas. Återkoppling kan ges på 

flera sätt och förmedla olika saker. Lärare C och Lärare B tycker att återkoppling inte enbart 

ska koncentreras till de formella examinationerna, utan vara en del av den vardagliga 

undervisningen.  

”[…] dom får lite feedback under lektionstid, att det inte bara ska vara examinationerna 

som ger feedback. För då blir det ju inte så många per termin. Utan att de får det 

kontinuerligt i klassrummet” (Lärare C). 

”sen är det ju mycket också i det muntliga […] att jag försöker träffa alla elever någonting 

varje lektion. Så att man ska kunna ge dem feedback på någonting […]” (Lärare B). 

Den största delen av lärarnas återkoppling tycks ändå ges efter mer formella examinationer, 

där lärarna föredrar att ha enskilda samtal med varje elev. De enskilda samtalen är dock inte 

alltid praktiskt möjliga att genomföra, men önskvärda. 

”Ett sätt är att efter prov ha ett litet samtal med dem” (Lärare E). 

”[…] skulle önska […] att man alltid hann ha enskilda samtal när man lämnar tillbaka en 

examinerande uppgift. Det finns det inte tid till” (Lärare A). 

Lärare E tycker det är viktigt att vara med då eleven får tillbaka återkopplingen. Detta för att 

kunna hantera eventuella situationer som kan uppkomma, som att en elev tar illa vid sig av det 

läraren har skrivit.  

”Där tycker jag också att det är viktigt hur eleven […] har man knäckt eleven eller har man 

stärkt den. Det ser man i uttryck och så i ansiktet […] Blir eleven ledsen tycker jag att jag 

ska kunna ta hand om det” (Lärare E). 

För att återkoppling ska vara fruktbart måste eleven ta den till sig. Det skiljer sig åt hur elever 

tar till sig lärarens återkoppling, vilket kan bero på vilken kognitionsnivå eleven befinner sig. 



  

25 
 

Typen av återkoppling kan även spela en stor roll i avseende på hur eleverna upplever den. På 

frågan över hur lärarna själva upplever att eleverna tar emot feedback svarar de följande: 

”Jag tycker att dom gör det mer när man gör det muntligt än om man gör det efter prov” 

(Lärare C). 

”Det är några som tar åt sig, huvuddelen tittar ju bara på […]  hur det gick, jämför lite med 

någon kompis och sen lägger man ner det” (Lärare D). 

”Väldigt olika. Om de har lite driv, så gör dom ju det. […] det är en del elever som tyvärr 

har en lite hopplöshet i sig, att dom har givit upp på nått sätt. […] med dom eleverna 

handlar det ofta om att de också är svaga och då får man tillbaka ett resultat och ser kanske 

bara misslyckandet […] och då kanske man inte är mottaglig för feedback heller… Det blir 

bara tungt” (Lärare A). 

”En del gör det väldigt bra och det är framförallt de elever som ligger lite högre.[…]. Dom 

som ligger lite lägre….. ja det är metakognition om man säger så[…] det är kanske lite 

svårare för dom. Men kan man göra nått att förbättra deras metakognition så kan de 

utvecklas väldigt mycket” (Lärare E). 

Att anpassa återkopplingen utifrån individens behov kan också vara viktigt för att den ska 

vara utvecklande för eleven. Lärarna anser att de gör anpassningar efter elevers olika 

förmågor och behov.   

”[…]en del köper ju skolverkets […] medan andra inte förstår dom […] man måste göra det 

efter det deras situation” (Lärare C).  

”Det måste göras utifrån om de har de har metakognition eller om de inte har 

metakognition” (Lärare E). 

” […] det blir ju att man formulerar sig olika, lite mjukare och mer peppande och 

uppmuntrande[…] och en elev som är mer på gång kanske man kan vara rakare emot” 

(Lärare A). 

En anledning till att eleverna inte ägnar tid till den återkoppling de får tror lärarna kan bero på 

att de samtidigt får en poäng eller ett betyg. Detta gör att eleven enbart riktar sin 

uppmärksamhet på betyget istället för lärarens återkoppling. För att undvika detta ger flera av 

lärarna eleverna inte betyg samtidigt som skriftlig återkoppling.  

” […] det här jag ska göra nu med det här provet. Att lämna tillbaka och låta dom jobba 

med kommentarerna först innan de får se sitt resultat” (Lärare A). 

”när man […] skriver massa kommentarer och sånt och så ser man hur dom själva bara 

tittar på poängen och sen så lägger dom undan provet” (Lärare D). 

” […] prov där jag sätter ett betyg eller poäng […] då tjänar det inte så mycket till att ha 

kommentarer samtidigt, då tittar dom bara på betygen” (Lärare B). 

”[…] ibland kan det vara så här: att jag fick E vad bra, och då kollar dom inte på vad jag 

gett för annan feedback” (Lärare C). 

Enligt Lärare D var detta något som han tidigare testat ihop med en lärarkandidat, d.v.s. de 

gav eleverna återkoppling utan betyg. Enligt honom gav det inte tillräckligt positiva fördelar 

för att väga upp all den tid som projektet hade tillägnats. 

”[…] förra året […] hade jag en av mina kandidater som höll på med formativ bedömning. 

Han gjorde en formativ bedömning av provet först. Alltså lämna tillbaka utan poäng och 

sen så fick de gå igenom provet och diskutera olika saker. […] efter ett tag så fick de 
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tillbaka provet igen och då hade vi satt ut poäng […]. Men att vi särskilde dom just för att 

vi inte ville att det skulle handla bara om poängen när de tittade på det. Jag vet inte om det 

gjorde så stor skillnad. Det gjorde stor skillnad för oss, för det blev mycket mer jobb att vi 

fick gå igenom deras prov liksom en gång till” (Lärare D). 

Lärare D använder sig istället av omprov för att ge eleverna återkoppling. Han anser att 

eleverna då tvingas att se sina misstag och fel, vilket är viktigt för att kunna vidareutveckla sig 

i matematiken. 

” […] jobbat ganska mycket med att man har haft omprov på proven. Alltså att man tvingas 

läsa igenom provet igen tills man tycker att man kan det.[…] Så just det här att man har 

omprov är ju ett sätt att få dom att faktiskt tänka efter, vad det var som jag gjorde rätt och 

vad det var som jag behövde titta mer på” (Lärare D). 

Enligt de intervjuade lärarna är tidsåtgången något som begränsar antalet situationer som 

ägnas till återkoppling. Att ge eleverna återkoppling med bra kvalitet kräver tid, något som 

lärarna känner att de inte alltid har. Enligt lärarna så var det tiden som var den störst 

begränsande faktorn. 

”Tid […] den absolut mest avgörande faktorn, man skulle ju som sagt verkligen vilja hinna 

sitta med varje elev när man lämnar tillbaka någonting och visa vad just den eleven ska 

jobba med eller behöver jobba med extra. Men det hinner man ju inte. Och dessutom tid till 

att sammanställa resultaten” (Lärare A). 

Enligt Lärare B är tiden ett hinder för att ge mer återkoppling, samtidigt finns det andra saker 

som hon skulle vilja utveckla om det fanns mer tid.  

Tid […]. Och å andra sidan så vet jag inte om jag hade mer tid så skulle jag nog inte lägga 

den på att ge feedback så mycket mer heller. […] Jag har lagt extremt mycket tid på 

bedömning de första 4 åren som jag har jobbat” (Lärare B). 

Lärare C anser att den tid som kan tillägnas återkoppling kan vara begränsad, vilket enligt 

henne gör att den måste nyttjas på bästa sätt. Hon anser att det kan vara bättre att ge lite 

mindre omfattande återkoppling ofta än massor med kommentarer sällan. 

”Det är väl tiden, man har inte så många timmar med sin klass. […] det går inte att ge hur 

mycket feedback som helst. Jag tror att ibland är det viktigare att ge mer koncentrerad 

feedback än att ge mycket” (Lärare C).  

Lärare E anser att skolans organisation måste förändras och anpassas för att möjliggöra 

utvecklande återkoppling, som enligt honom bygger på samtal mellan lärare och elev. 

”Här behöver den moderna skolan ha en organisation […] skulle jag vilja se var tredje eller 

fjärde timme är man två i klassrummet. […] Den ordinarie läraren tar det och den andra tar 

klassen. Det är ett fåtal klasser som går att släppa bara” (Lärare E). 
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4.5 Kamratbedömning (Frågeställning 5) 
Det råder delade meningar bland de intervjuade lärarna om att låta elever bedöma varandras 

insatser i klassrummet. Medan vissa använder kamratbedömning kontinuerligt i klassrummet 

tycker andra att det inte alltid är lämpligt att låta elever bedöma varandra. 

Kamratbedömningen används bland de tillfrågade lärarna mestadels vid rättning av diagnoser 

och vid muntliga redovisningar. På frågan om de låter eleverna bedöma varandra svarade 

lärarna följande: 

”Ja, ganska ofta. Åtminstone varannan diagnos […] så en gång i månaden” (Lärare B). 

”Nej… Det händer ibland när vi tittar på varandras lösningar framme vid tavlan kanske” 

(Lärare D). 

”Ja, diagnoserna så brukar vi ha kamratbedömning. Så att dom byter med grannen eller 

någon annan” (Lärare C). 

”Nä, än så länge[…] om vi tittar på denna termin så har jag inte riktigt lyckats med det.. 

Vid muntlig presentation har de ju gjort det” (Lärare A). 

”Ända gången är om vi har muntlig redovisning i grupp” (Lärare E). 

Enligt lärarna finns det en del viktiga saker att tänka på vid användning av kamratbedömning. 

Det finns till exempel en risk att elever mår dåligt av att visa vad de kan eller inte kan. Lärare 

E menar att detta kan utveckla rena mobbningssituationer. Han påpekar även att bedömnings 

ansvaret är lärarens och inte elevens. 

”Det kan leda till rena mobbningen. Det är inte rättvist att låta en tonåring sätta sig till doms 

över en annan tonåring […]. Det är inte demokratiskt att släppa allt till eleverna[…]. Vissa 

obekväma ansvar får läraren ta i klassrummet […]” (Lärare E).  

”[…] det finns väl en massa saker att tänka på, […] dels kan det ju vara väldigt känsligt för 

elever… en del vill inte visa upp hur lite eller mycket man kan […]” (Lärare A). 

”[…] det är väl att det kan vara utpekande för vissa, så man måste tänka sig för… Vem som 

får vems uträkning och så” (Lärare B). 

Det kan också vara att läraren måste göra eleverna medvetna om hur de ska rätta för att 

kamratbedömningen ska ge positiva resultat, både för den som rättar och den som blir rättad.  

”Jag tror man måste vara tydlig med vad de ska påpeka […]. Så man inte bara säger fel, för 

det ger ju inget varken för den som rättar eller den som får tillbaks den. Utan att man är 

tydlig med vad det var som gick fel […]” (Lärare C). 

Ytterligare en parameter som har betydelse för hur mycket kamratbedömning som bör 

användas är det rådande klassrumsklimatet. Flera av lärarna menar att desto mer klassen 

känner varandra, ju enklare är det att låta dem bedöma varandra. De berättar att de är mer 

försiktiga med den sortens aktiviteter när klassen är ny. 

”Jag gjorde lite med ettorna och där är det lite känsligare. Tvåorna är ganska bra för där 

känner de varandra. Ettorna brukar jag mer köra med säkra kort. Där man vet att dom 

umgås och vågar visa[…]” (Lärare B). 

”Ja, alltså dom känner inte varandra så väl i början. Alltså nu om man tänker här första 

terminen som har gått. Nu börjar klassen att hitta varandra” (Lärare A). 
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Ett sätt som Lärare A använder sig av när klassen är ny är att låta eleverna bedöma hennes 

lösningar istället för varandras, för att slippa eventuella känsliga situationer. Detta för att få 

eleverna att öva bedömning, för att i förlängningen kunna bedöma varandra. 

”Ett sätt är ju att låta dom bedöma mina lösningar[…] att jag delar ut uppgifter som jag har 

löst och […] gjort fel, så får eleverna jobba med det för att träna på att bedöma andras 

arbeten. Även att det är mitt arbete så tänker jag i förlängningen […] att dom kan byta 

lösningar med varandra” (Lärare B). 

Enligt Lärare B och Lärare C upplever de inte att någon elev missgynnas av 

kamratbedömning. De menar att bedömningssituationen är utvecklande både för den som 

rättar och den som blir rättad. Enligt dessa lärare möjliggör kamratbedömning att eleverna lär 

sig att en uppgift kan lösas på flera sätt. De får även se felaktiga lösningar som gör att de kan 

upptäcka vanliga missuppfattningar hos sig själva och andra.   

”[…] jag tror att alla lär sig. Dels lär sig dom som rättar också för dom måste ju verkligen 

ta till sig hur gör man och vad har min kompis gjort här. Jag tror att de blir mer medvetna 

om sitt lärande och hur de ska lära sig matematik genom att delvis se hur dom löser det 

eller andra också löser uppgiften. Att dom inte bara ser sina egna” (Lärare C). 

”[…] jag tror att alla har nytta av att förklara. Jag tror verkligen att de vinner på det” 

(Lärare B). 

Förutom att elever bedömer varandra så är en vanlig aktivitet att de hjälper varandra i 

klassrummet. Lärarna jobbar på olika sätt för att få eleverna att ta hjälp av varandra. En 

anledning att till att eleverna tar hjälp av varandra i stor utsträckning tror Lärare C beror på ett 

bra klassrumsklimat. Även lärare E anser att diskussionsklimatet är viktigt i avseende på hur 

mycket eleverna hjälper varandra.  

”[…] innan ni frågar mig ska ni ha frågat gruppen, alltså gruppen hjälps åt och är det så att 

dom inte kan så frågar dom ju mig. Dom är väldigt duktiga i ena klassen på att göra det. 

[…] det tror jag också beror på deras klassklimat. Att de är väldigt öppna med att fråga 

varandra” (Lärare C). 

”[…] jag räcker inte till […]. Så jag brukar köra […] att dom är […] studiegrupper. […]. 

Syftet med studiegrupper är att dom ska motivera varandra […] påminna varandra […]. I 

första hand ta hjälp av varandra och i andra hand får dom ta hjälp av mig” (Lärare B). 

”Det finns både bra exempel och dåliga exempel, Vi […] jobbat väldigt mycket med att 

förbättra kommunikationsklimatet, för att dom […] ska diskutera mer med varandra. Det 

här handlar om, om de känner sig trycka med varandra” (Lärare E). 

Lärare A använder sig också av grupper för att få eleverna att samarbeta mer, dels för att hon 

vill förmedla till eleverna att de inte behöver vara optimalt att arbeta med bästa kompisen, 

utan att eleven kan utvecklas mer av att jobba med någon annan.  

”[…] man jobbar inte alltid bäst ihop med bästa kompisen. Utan ibland så är det faktiskt så 

att man jobbar bättre ihop med någon man kanske inte känner så väl. Det blir inte att man 

snackar om massa annat. Plus att man kanske upptäcker andra förmågor eller att man 

tvingas prata och kommunicera på ett annat sätt […]” (Lärare A).  

 Lärare D menar att det inte enbart behöver vara positivt att elever hjälper varandra. Han 

menar att det finns exempel där elever inte räknar något utan sin kompis. Detta ger sedan 
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negativa resultat på proven, på grund av de inte lyckas att lösa uppgifterna lika bra 

individuellt. 

”Dom flesta har ju någon eller några som dom […] tar hjälp av […]. En del kanske lite för 

lite och en del alldeles för mycket. […] en del räknar inte en centimeter utan kompisen. 

[…] det är ju ofta som man ställs inför att man faktiskt själv måste prestera nått utan att ha 

stöd av någon […] ibland känner man att båda presterar kanske bättre i klassrummet när 

båda faktiskt hjälps åt än när de är själva.” (Lärare D). 

Det finns vissa saker som gör att elevhjälp skulle kunna vara mindre givande enligt flera av 

lärarna. Det skulle dels kunna vara att gruppen är för heterogen, d.v.s. att det är för stora 

skillnader mellan eleverna. Det skulle även kunna vara att vissa elever blir tillfrågade att 

hjälpa andra elever i så stor utsträckning att det stör deras egen utveckling, d.v.s. att de inte 

kommer framåt i den takt de vill. Dessa risker måste läraren ha i åtanke och försöka 

förebygga, men samtidigt menar Lärare C att det finns en tendens hos de duktiga eleverna att 

brista i kommunikationsförmågan, vilket de tränar genom att hjälpa andra. 

”[…] jag tror att alla har nytta av att förklara. Bara det inte är helt jätte heterogena grupper, 

så att det är dom starkaste med de svagaste, då blir det ju jätte mycket tid kanske som vissa 

måste lägga på att hjälpa någon annan” (Lärare B). 

”[…] en har väl sagt om det är för stor skillnad […] kanske han har känt att han inte riktigt 

kommer framåt i den takten som han vill. […] man får nog tänka på att det inte alltid blir så 

att[…] dom blir den som bara behöver hjälpa hela tiden. Utan att dom faktiskt får 

stimulans[…]. Men ofta tycker jag att dom eleverna som har väldigt lätt för matte brister i 

kommunikationen och det behöver dom jobba på för att nå A som dom ofta vill. För når 

dom inte det i kommunikationen så når dom ju inte A” (Lärare C). 

 

4.6 Självbedömning (Frågeställning 6) 
Att låta eleven själv få bedöma sina prestationer är något de intervjuade lärarna eftersträvar 

med sin undervisning. En del av lärarna arbetar redan idag aktivt med självbedömning medan 

andra försöker integrera in det mer i sin undervisning. På frågan om lärarna använder sig av 

självbedömning i undervisningen blev några av svaren följande: 

”Ja ibland, det kan vara till exempel […] när dom gör laborativa saker […]. Då finns det ju 

inte ett rätt och fel på samma sätt. […] man kan ju inte slå upp sista sidan i boken och hitta 

ett facit. Utan man måste själv försöka att fundera på: är det här rimligt […] är det 

någonting jag skulle kunna förbättra […] man måste göra någon form av självbedömning 

[…]” (Lärare D). 

”Det där har jag varit dålig på. För att självbedömning ska ju ingå[…] självvärderingen är 

någonting jag skulle vilja bli bättre på. Det ligger nära med det här att förbättra deras 

metakognition. […]. Här är vi nog lite hämmade av ett nytt betygssystem” (Lärare E). 

”Ja, det gör jag ju […]. Jag tycker att självbedömning ska dom göra nästan hela tiden.  Att 

dom ska inse vad kan jag vad kan jag inte. Vad behöver jag jobba mer med” (Lärare C). 

”[…] ja, Jag ska ha en liten själv test diagnos i eftermiddag till exempel. […] ska presentera 

uppgiften som att idag får låtsas att det här är provet och sen gör ni den[…] som om det 

vore ett provtillfälle. […]sen får dom facit så de kan bedöma själva om de har gjort rätt 

eller fel! (Lärare A). 
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Både Lärare B och Lärare C anser att självbedömning är en förlängning av kamratbedömning. 

När eleverna själva kan värdera sina kunskaper behövs egentligen inte kamratbedömning 

längre enligt Lärare B. Kamratbedömning är en bra början då det är lättare att se någon 

annans arbete med objektiva ögon än sitt eget, dessutom kan det vara bra att kunna ta del av 

andras lösningar. Lärare C tror att det går att nå självbedömning genom att arbeta med 

kamratbedömning, att de då blir medvetna om sina fel. 

”[…] jag tror egentligen att kommer man till att de kan göra en självbedömning. Att de kan 

värdera var de är någonstans […] då behöver man inte ha kamratbedömning. Men jag tror 

att man måste börja med kamratbedömning för att det är lättare att bedöma någon annans 

med objektiva ögon […]. Plus att man lär sig av att se olika typer av lösningar, resonemang 

och problemlösningsmetoder genom andra[…]” (Lärare B). 

”Men framförallt har jag nog jobbat med kamratbedömning. Jag tänker att självbedömning 

kommer i det. För när dom har kamratbedömning och får tillbaks sitt så ser dom det här vad 

det jag missade på, och då kommer självbedömningen in där tänker jag” (Lärare C). 

Genom självbedömning tror Lärare C och Lärare E att eleven blir medveten om sina brister, 

vilket gör att när de fastnar på något är de medvetna om vad de fastnar på. De kan då lättare 

sätta ord på vad som är svårt istället för att endast säga att de inte fattar. Detta gör det även 

lättare för läraren att hjälpa eleven. 

”[…] om dom är medvetna om vad det är de inte kan, […]då kanske det går snabbare för 

mig att förklara det steget än att de säger att jag fattar ingenting. För då måste man börja 

med vad är det du inte förstod. Så då tror jag också att varje elev inte tar lika lång tid att 

hjälpa. Och då kanske man kan lägga mer tid på samtalen och diskussionerna” (Lärare C) 

”Allt det är du säger har fungerat när man har elever som säger: Aha.. E här procedur får 

jag alltid lägre på än allt annat vad ska jag gör då. Då har eleven ställt helt rätt fråga. Det är 

enkelt om de ställer frågan så. Säger de bara: jag fattar inte, ja vad är det du inte 

förstår…ALLT. Då blir det lite svårare” (Lärare E). 

Lärare E anser att de elever som ställer rätta frågor utvecklas av självbedömning, men han 

anser även att andra elever kommer att kunna gynnas. Han menar att genom att förändra en 

elev kan det få en positiv påverkan på klasskamraterna. 

”Ja men det kan också bli så om man gör rätt att fler elever blir sådana. Jag kan väl säga så 

här om du gynnar en elev som är medveten behöver inte det innebära att du missgynnar en 

annan elev. Det kanske är vi som ska bli bättre på att förändra den eleven. Och då handlar 

det lite grann om att de flesta förändrar sig när om de ser hur klasskamraten fungerar” 

(Lärare E). 
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5 Diskussion 
Under denna rubrik ges en diskussion utifrån intervjuresultat och bakgrundslitteratur. 

 

5.1 Presentation av lärandemål (Frågeställning 1) 
De intervjuade lärarna har gemensamt att de presenterar lärandemålen för eleverna, d.v.s. de 

gör eleverna medvetna om vad som förväntas av dem under en kurs eller vid ett moment. 

Däremot finns det skillnader i hur de väljer att presenterade dessa och hur ofta de gör det. 

Skollagen påtalar tydligt att läraren har skyldighet att informera eleven om vilka mål- och 

kunskapskrav den ska uppfylla för olika betygsnivåer (Skolverket, 2012).  

Lärare B och Lärare C arbetar båda med att försöka presentera ett lärandemål inför varje 

lektion, detta för att göra eleven medveten om vad som ska läras vid lektionstillfället. Detta är 

i linje med Wiliam (2013) som menar att eleven bör ges tydliga mål över vad som ska läras 

inför varje lektion. Både Lärare B och Lärare C arbetar med en typ av checklista som 

innehåller lärandemål och framgångskriterier av vad som ska uppnås. Lärare C påpekar att det 

är viktigt att vara tydlig för eleverna om vad som ska läras. Detta för att eleven inte ska tro att 

den enbart kan göra det som den känner för, utan att eleven istället ser varje lektion som 

viktig och nyttjar den på det effektivaste sättet. Hon menar även att det är viktigt att läraren 

inte bara lämnar ut checklistorna utan kontinuerligt kommer tillbaka till den, för att påminnas 

om vad som ska läras. Detta påtalar även Ruiz- Primo (2011) som viktigt, d.v.s. att eleven får 

höra vad det är de strävar emot flera gånger.  

En viktig aspekt som läraren måste tänka på när lärandemålen presenteras är att eleverna 

förstår dem (Black & Wiliam, 1998). Detta verkar inte alltid vara självklart, men lärarna 

försöker möta problemet genom att anpassa formuleringen av lärandemålen utifrån eleverna. 

Lärare A väljer att vänta ett tag in i kursen innan hon presenterar lärandemålen, detta eftersom 

hon anser att det blir enklare för eleverna att förstå dem när de kan kopplas till något de gör. 

Lärare D anser att det inte finns någon som kan veta att den tolkning som görs av skolverkets 

texter är korrekt. Själv har han förlitat sig på de nationella proven för att få en klarare bild och 

tolkning av dessa texter. På samma sätt väljer han att presentera lärandemålen för eleverna, 

för att de ska bli tydligare. Genom att använda uppgifter och gamla prov förtydligar han vad 

de olika uppgifterna visar för förmågor. Detta är något som även de andra lärarna använder 

sig av, då de använder gamla uppgifter och prov för att förtydliga innebörden av de olika 

förmågorna. Lärare E menar att det skiljer sig hur han presenterar kunskapskraven för de olika 

betygen. För de högre betygsnivåerna behövs en muntlig diskussion, medan för E kan det vara 

nödvändigt att förtydliga texten och ge ut den skriftligt.    

Lärarna i studien är eniga om att det är väldigt viktigt att göra eleverna medvetna om 

lärandemålen så att de har möjlighet att rikta sina resurser på det som är väsentligt i kursen, 

exempelvis det som är betygsgrundande. Samtidigt medger lärarna att det finns flera 

svårigheter att nå fram till eleverna. De menar att eleverna inte alltid ser nyttan av 

lärandemålen. Kan det vara så att eleven inte ser nyttan av dem på grund av de inte förstår 
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dess innebörd? Måste lärandemålen kanske anpassas ytterligare? Att eleven förstår vad som 

förväntas av dem är otroligt viktigt för deras kunskapsutveckling (Black & Wiliam, 1998). 

Enligt Gustavsson, Måhl och Sundblad (2012a) kan språket anpassas efter eleverna när 

lärandemål presenteras, viktigt är dock att innebörden förblir densamma. När lärare väljer att 

använda uppgifter eller gamla prov istället för läroplanen finns det då en risk att allt som står i 

läroplanen inte kommer till elevens kännedom? Eller är det genom dessa förtydliganden som 

eleverna faktiskt förstår vad som förväntas av dem? Enligt Black & Wiliam (1998) är det 

viktigt att eleven förstår vad som förväntas av den, kanske behöver eleven se en koppling 

mellan förmågorna och uppgifterna för att detta ska bli tydligt. Lärare D anser att det är svårt 

även för läraren att tolka vad skolverkets texter egentligen betyder. Skulle sättet som mål- och 

kunskapskrav presenteras till eleverna kunna bero på lärarens tolkning? 

Lärare E väljer att förtydliga skolverkets kunskapskrav för E men inte för de högre betygen. 

Skulle detta kunna ses som en anpassning, att de som ligger på en högre betygsnivå redan 

förstår skolverkets språk medan de som satsar på E inte har den förmågan?  

Genom att kontinuerligt arbeta med lärandemålen i undervisningen, vilket både Lärare B och 

Lärare C arbetar aktivt med, kan det byggas en bro mellan elevens befintliga kunskap och 

målet. Detta bör enligt Black och Wiliam (1998) vara undervisningens syfte.  

Enligt Havnes m.fl. (2012) verkar det finnas indikationer på att lärare presenterar mål- och 

kunskapskriterier i matematik i mindre utsträckning än i andra ämnen. Lärarna i studien 

verkar alla arbeta aktivt med att försöka göra eleverna medvetna om vad som förväntas av 

dem. En fråga som kan ställas är om de hade varit ännu mer aktiva att diskutera mål- och 

kunskapskriterier med eleverna om de undervisat i ett annat ämne än matematik? 

 

5.2 Bedömning av elevers kunskaper (Frågeställning 2 och 3) 
De intervjuade lärarna berättar att de använder olika former av examinationer för att ta testa 

elevers kunskaper, vilket de ska göra enligt skolverket (Skolverket, 2012). Eleven har rätt att 

få möjlighet att uttrycka sin kunskap på flera sätt. Om endast en typ av examinationsform 

används är det lättare att läraren missar elevers kunskapsluckor och missuppfattningar än om 

olika examinationsformer används (Suurtamm, m.fl., 2010). Även om lärarna i studien 

berättar om olika former av examinationer så verkar det vanligast vara att använda sig av 

skriftliga prov och muntliga redovisningar. Lärare D berättar att han förr använde många 

alternativa examinationsformer, men på grund av att han upplevde dem som mindre rättssäkra 

började han välja bort dessa för examinerande syfte. Skolverket påtalar tydligt att lärarens 

bedömning ska vara valid, d.v.s. den ska kopplas till kursplanens kunskapskrav (Skolverket, 

2012). Detta är viktigt för att bedömningen ska vara likvärdig, att exempelvis skola eller 

kommun inte får ha betydelse för vilket betyg eleven får. För Lärare D väger en rättssäker 

bedömning tyngre än att examinationen ska varieras. Låter han eleverna göra uppgifter 

hemma kan han inte garantera vem som har gjort dem. 
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En examination görs för att ta reda på om eleven har de kunskaper som ingår i en kurs eller 

momentet. Bedömningen syftar till att göra elevens kunskapsnivå synlig för både eleven och 

läraren (Bennett, 2011). Att göra en bedömning av den befintliga kunskapsnivån är även 

viktigt för att kunna ta reda på hur den sedan ska kunna förbättras (Skolverket, 2011a). Viktigt 

med examinationen är att den testar det som den har för avsikt att testa. Det kräver att läraren 

har vetskap om vilka förmågor eller kunskapskrav som ska uppvisas vid examinationstillfället 

(Lindström, Lindberg & Pettersson, 2011). Detta anser flera av de intervjuade lärarna i princip 

är omöjligt, exempelvis tror Lärare C att det är först när eleverna lämnar in examinationen 

som det går att säga om den testade det som den hade för avsikt att testa. Ett ytterligare 

problem som verkar finnas är att elever kan uppleva en uppgift på olika sätt. Det som är en 

rutinuppgift för en elev upplevs för en annan elev som problemlösning. För den första eleven 

borde kanske uppgiften testa procedur medan för den andra problemlösnings förmåga. Sätter 

detta läraren i en knepig situation? Skulle det vara möjligt att uppgifterna på ett prov bedöms 

olika för olika elever, eller faller rättssäkerheten då? Lärare D säger att han inte bedömer 

elever olika, utan dessa problem uppstår oftast om eleven inte gjort det som den ska. Har 

eleven däremot gjort det kommer den veta vad som eftersöks vid olika uppgifter. 

Det är inte enbart vid formella bedömningssituationer det är angeläget att läraren vet att 

frågorna som ställs testar det som är av intresse. Detta gäller även om läraren ställer frågor i 

klassrummet, d.v.s. då läraren gör en mer informell bedömning. För att ta reda på om eleven 

kan det som undervisats måste de rätta frågorna ställas. Den informella bedömningens syfte är 

oftast att ta reda på vilka missuppfattningar som finns hos eleverna, detta för att kunna 

förebygga dem innan den formella bedömningen (Ruiz-Primo, 2011). Rolfe och McPherson 

(1995) menar att informella bedömningar kan göra eleven trygg och stärka dess självkänsla. 

Lärare E tycker att det är orättvist att använda informell bedömning som grund till ett betyg, 

använder han det är det enbart i ett formativt syfte. Detta resonemang stöds av Rolfe och 

McPherson (1995) som anser att den informella bedömningen inte bör vara betygsgrundande. 

Lärare C tycker att det kan vara godtagbart att informell bedömning kan påverka en elevs 

betyg, exempelvis om eleven visar upp kunskapsförmågor i klassrummet som gör att den kan 

höja sitt betyg. Är det orättvist om läraren gör informella bedömningar som påverkar betyget 

eller kan det vara rättssäkert och välgrundat? 

För att bedömning ska bli rättssäker behövs en diskussion mellan lärare. Genom att diskutera 

bedömningsmodeller och bedömningsverktyg blir dessa metoder mer valida (Bennett, 2011; 

Gustavsson, Måhl & Sundblad, 2012a ; Wiliam 2013; Suurtamm, m.fl., 2010; Skolverket, 

2012). De intervjuade lärarna beskriver detta på ett liknande sätt, då de säger att det är genom 

diskussion med andra lärare som deras bedömning blir bättre och säkrare. Lärare C anser att 

desto mer diskussion de har kring bedömning, ju klarare blir det. Hon menar att 

diskussionerna är positiva trots att det finns stora skillnader mellan lärarnas syn på 

bedömning. De övriga lärarna verkar ha en likartad uppfattning som Lärare C när det gäller 

lärares olika syn på bedömning. De menar att det skiljer sig mycket åt mellan dem hur de ser 

och arbetar med bedömning. Lärare A menar att den stora skillnaden kan bero på att det precis 

varit betygssystemsskifte och att alla inte har kommit lika långt med att implementera Gy11. 

Både lärarna i studien och litteraturen är överens om att diskussionen är ett viktigt verktyg för 



  

34 
 

att förbättra kvalitén på bedömningen, detta trots skillnader i synsätt. Är det så att det är bra 

att lärare har olika syn på bedömning för att den ska utvecklas? Uteblir diskussionen om 

lärarna hade tyckt för lika? För att lärarna ska kunna ha utvecklande bedömningsdiskussioner 

måste tid avsättas (Bennett, 2011). Förutom tid måste lärarna ha material för att kunna 

utveckla sitt arbete. De tillfrågade lärarna har skilda åsikter kring det stöd som ges från 

skolledning och huvudman. Lärare C tycker att stödet är bra och att de tänker i liknande banor 

som hon, medan Lärare E tycker att de tvärtom motarbetar deras arbete med bedömning. 

Lärare B berättar att det erbjuds bedömningskonferenser, men att dessa inte ger så mycket på 

grund av att de har så olika synsätt. Samtidigt som Lärare B säger att konferenserna inte är 

tillräckligt utvecklande säger hon att det är via diskussioner med kollegor som hennes 

bedömning utvecklas. Beror denna skillnad på hur ofta samtalen äger rum? På en konferens är 

det väldigt olika människor som diskuterar, medan samtalen i skolan oftast är mellan samma 

personer och sker mer kontinuerligt.   

Enligt Wiliam (2013) är bedömningsmatriser ett effektivt verktyg vid bedömning av elevers 

kunskaper. Dessa kan vara viktiga för att säkerställa att bedömningen görs utifrån de 

kunskapskrav som skolverket satt. Lärare C tycker att användningen av matriser underlättar 

hennes arbete, samtidigt som hon säkerställer att hon bedömer eleverna på liknande sätt. 

Lärarnas bedömningsmatriser verkar till största del vara av den allmänna formen, d.v.s. att 

den kan tillämpas på flera uppgifter (Gustavsson, Måhl & Sundblad, 2012a). Lärare B 

försöker hitta en matris som både är effektiv för henne och tydlig för eleverna. Läraren kan 

istället för en allmän matris använda en mer specifik matris, vilket förtydligar vad som krävs 

på en enskild uppgift. Flera av de tillfrågade lärarna berättade att de går igenom gamla prov, 

vilket skulle kunna jämföras med en specifik matris. Eftersom det blir väldigt tydligt vilka 

kriterier som krävs på exakt dessa uppgifter. Wiliam (2013) hävdar att inför ett summativt 

prov kan det vara en fördel att vara mer specifik, medan läraren bör vara mer allmän under 

kursens gång.  

 

5.3 Återkoppling till eleverna (Frågeställning 4) 
Lärarens återkoppling till eleven ska vara konstruktiv och utvecklade för eleven (Skolverket, 

2012). Den ska även vara en kontinuerlig del av lärarens och elevens arbete (Skolverket, 

2012). Lärare B och Lärare C menar att det är otroligt viktigt att låta återkopplingen vara en 

kontinuerlig del av undervisningen. Skulle den enbart koncentreras till formella situationer 

skulle det enligt Lärare C bli väldigt få återkopplingssituationer per termin. Lärare B tror att 

den muntliga återkopplingen som ges på lektionerna är viktig för eleverna. Hon tror att det är 

viktigt att hinna ge varje elev muntlig återkoppling varje lektion. Att hinna samtala med alla 

elever vid varje lektion är något hon eftersträvar. Muntlig respons under lektionstid menar 

Wiliam (2013) kan vara ett väldigt effektivt sätt att förmedla återkoppling på. Dessutom är det 

positivt om lärarens återkoppling varierar i form, både muntlig och skriftlig (Ruiz-Primo, 

2011; Suurtamm, m.fl., 2010).  

Det finns olika sorters återkoppling där vissa anses som mer effektiva än andra. Enligt 

forskning bör lärarens återkoppling vara framåtsyftande för att öka elevens kunskap (Black & 



  

35 
 

Wiliam, 2009; 2010; Havnes, m.fl., 2012). Samtidigt visar forskning att denna typ av 

återkoppling används minst av lärare (Ruiz-Primo & Li, 2013; Gamlem & Smith, 2013). De 

intervjuade lärarna säger att de både använder skriftlig och muntlig återkoppling, men att de 

föredrar att ha enskilda samtal med eleven. Detta för att kunna försäkra sig om att eleven tar 

till sig det de vill säga. Lärare D tycker att den mest effektiva återkopplingen ges genom att 

låta eleven göra omprov, genom detta tvingas eleven att titta genom vad de kan förbättra. 

Detta stämmer överens med Havnes, m.fl. (2012) som säger att detta är en rik 

återkopplingsmiljö. Lärare D menar att eleven inte kan undvika att ta till sig av 

återkopplingen om de vill klara sitt omprov. De blir i stort sätt tvingade att se sina fel när de 

går igenom provet (Havnes, m.fl., 2012). Lärare E föredrar muntlig återkoppling eftersom det 

enligt honom är viktigt att kunna se hur återkopplingen påverkar eleven. Tar eleven illa vid 

sig är det enligt honom viktigt att vara där. Kanske måste läraren vara närvarande för att också 

kunna försäkra sig om att eleven tar åt sig av återkopplingen?  För att återkoppling ska vara 

framåtsyftande måste läraren se till att eleven förstår vad den ska göra med den (Gamlem, 

Smith, 2013). Lärarna menar att det finns olika saker som spelar roll för att eleven ska ta till 

sig av återkopplingen. En del bryr sig enbart om betyget och andra bryr sig inte alls. Lärare E 

menar att elevens metakognition är av stor betydelse för att de ska förstå vad de ska förbättra, 

när den förbättras kan även förståelsen för att ta emot återkoppling förbättras. Enligt Wiliam 

(2013) ska återkopplingen vara anpassad till individens förmåga, vilket innebär att läraren 

måste anpassa den till varje elev. Lärare C berättar att hon anpassar språket, som hon 

använder i sin återkoppling, till den elev som får återkopplingen. Lärare E förklarar att han 

anpassar återkopplingen efter personens metakognition. Enligt Lärare B så är det viktigt att ge 

alla elever återkoppling vid varje lektion, samtidigt som den ska vara individanpassad. Är det 

möjligt som lärare att ha den tiden vid varje lektion? Enligt Havnes, m.fl. (2012) är tidsbristen 

en stor anledning till varför lärare inte ger mer återkoppling. Det var just tiden som de 

intervjuade lärarna påtalade som det stora hindret till att ge eleverna mer återkoppling. 

Samtidig som det är otroligt viktigt med återkoppling enligt Lärare B så anser hon att det 

finns andra saker som hon hade prioriterat högre för tillfället ifall om hon hade haft mer tid. 

Lärare C anser att tiden är en parameter som styr hur mycket återkoppling hon har möjlighet 

att ge, att det därför är viktigt att koncentrera återkopplingen och ge den vid flera tillfällen 

istället för att ge stora mängder återkoppling på en gång. Hon menar att eleven ändå inte kan 

ta till sig hur mycket som helst vid ett enstaka tillfälle. 

Enligt Ruiz-Primo och Li (2013) så sker den mesta återkopplingen genom symboler och 

betyg. Detta går emot vad annan forskning säger om effektiv återkoppling (Black & Wiliam, 

2009; 2010; Havnes, m.fl., 2012). Detta problem är de intervjuade lärarna medvetna om. 

Lärare B säger att om hon sätter ett betyg eller poäng på ett prov finns det ingen anledning att 

ge någon återkoppling, eftersom det ända som då intresserar eleverna är betyget eller 

poängen. Lärare C berättar att en elev kan känna sig nöjd med att få ett E och därför inte bryr 

sig om vad den gjorde för fel eller vad den skulle kunna vidare utveckla. Genom att undvika 

att sätta poäng eller betyg kan kanske detta problem lösas? Lärare D har en likartad 

uppfattning då han upplever att eleverna ibland ignorerar återkopplingen och enbart ser till 

betyget. Skillnad mellan Lärare C och Lärare D är att den sist nämnda tycker att det inte 
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hjälper att endast ge återkoppling heller. Han menar att detta bara skapar ytterligare 

arbetsbörda för läraren.     

 

5.4 Kamratbedömning (Frågeställning 5) 
Enligt flera forskningsstudier är det positivt för elevers lärande om läraren använder sig av ett 

kollaborativt lärande, d.v.s. att låta elever hjälpa och bedöma varandra (Black & Wiliam, 

1998; 2009; Wiliam, 2013; Ruiz-Primo, 2011). Det har visats sig att elever ibland lär sig 

bättre av en kamrat än av läraren på grund av att de använder ett lättare språk (Wiliam, 2013; 

Havnes, 2012). Eleven som ber om hjälp kan även uppfatta att kamraten har mer tid än vad 

läraren har, vilket gör att eleven vågar fråga en gång till om den inte förstår.  

De tillfrågade lärarna har olika ståndpunkter när det gäller att låta eleverna bedöma varandras 

arbeten. Lärare B och Lärare C säger att de använder sig av kamratbedömning kontinuerligt i 

undervisningen. Lärare E är mer restriktiv när det gäller att låta elever bedöma varandra. Han 

menar att det kan skapa mobbningssituationer om det hanteras på ett felaktigt sätt. Han väcker 

även frågan huruvida det är rätt att låta en elev i den åldern sätta sig över annan elev. Även de 

andra lärarna håller med om att det är viktigt att försäkra sig om att eleverna känner sig trygga 

vid dessa aktiviteter. Eventuella problem som kan uppstå vid kamratbedömning är något 

Gamlem och Smith (2013) beskriver. De menar att om elever har något otalt med varandra 

utanför klassrummet kan detta påverka bedömningen negativt. På samma sätt kan den bli för 

positiv om bedömningen gäller en kompis arbete, på grund av att eleven är rädd att göra sin 

kamrat besviken. Det kan vara att eleven är rädd att ge sin kompis konstruktiv kritik ifall den 

blir ledsen (Gamlem & Smith, 2013). Lärare C menar att det är viktigt att eleverna tydligt vet 

vad de ska peka på och hur de går tillväga. Hon menar att det inte ger något varken för den 

som rättar eller den som blir rättad om kamraten endast säger att något är fel. För att 

bedömningen ska ge något måste den enligt Lärare C vara konstruktiv.  Att träna eleverna att 

ge korrekt återkoppling är enligt Gamlem och Smith (2013) lärarens uppgift. Lärare B anser 

att klassrumsklimatet är viktigt för hur kamratbedömning används. Ju mer eleverna känner 

varandra desto bättre bli bedömningen. Till en början är hon försiktig med 

kamratbedömningen och tänker efter innan hon delar in eleverna. Detta för att minska risken 

för att någon känner sig illa till mods. Lärare A håller med om att det är svårare innan klassen 

känner varandra. Detta har hon försökt lösa genom att låta eleverna till en början rätta hennes 

lösningar, för att i förlängningen rätta varandras.    

Ett vanligt förekommande problem i klassrummet verkar vara att läraren inte känner att tiden 

räcker till (Wiliam, 2013). Tiden till att hjälpa eleven är knapp och det är många som vill ha 

hjälp samtidigt. Genom att låta eleverna bli läranderesurser för varandra kan detta lösas 

(Wiliam, 2013). De tillfrågade lärarna jobbar aktivt på flera sätt för att få igång eleverna till 

att ta hjälp av varandra. Både Lärare A, Lärare B och Lärare C använder sig av smågrupper, 

där eleven ska vända sig till sin grupp innan de frågar läraren om hjälp. Lärare A anser att det 

är viktigt att eleven får se att det kanske inte är bäst att jobba eller ta hjälp av bästa kompisen, 

utan att det kan vara mer utvecklande att jobba med någon annan. Det kan innebära att eleven 

även tvingas att kommunicera på ett annorlunda sätt än vad den är vana vid, vilket Lärare A 
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tror kan vara utvecklande för eleven. Lärare E anser att det hänger på klassrumsklimatet. För 

att få igång eleverna att hjälpa varandra försöker han höja kommunikationsklimatet genom att 

ha diskussioner. Han menar att det är viktigt att få eleverna att känna sig trygga med varandra. 

Lärare D tror att det inte enbart är positivt att elever hjälper varandra. Det finns vissa elever 

som inte räknar något själva utan alltid tar hjälp av en kompis. När de senare är tvungna att 

räkna själva klarar de inte uppgifterna.  

Enligt Wiliam (2013) blir elever insatta i både bedömningskriterier och sina egna brister av att 

bedöma varandras arbeten. Lärare C tror att kamratbedömning gynnar både den som rättar 

och den som blir rättad. Eleven blir medvetna om sitt lärande samtidigt som den ser andra 

typer av lösningar. Även den starkare eleven tvingas reflektera över sin kunskap när den 

förklarar för sin kamrat (Ruiz-Primo, 2011; Wiliam, 2013). 

Wiliam (2013) skriver att det finns en risk att medelpresterande elever missgynnas vid 

kollaborativt arbete. Han menar att eleven lätt hamnar i ett fack då den varken ber om hjälp 

eller hjälper. Både Lärare B och Lärare C säger att det är viktigt att grupperna inte är för 

heterogena. Blir det för stora kunskaps glapp mellan eleverna kan det enligt dem vara mindre 

gynnsamt med ett kollaborativt arbete. Består gruppen av svaga, medelpresterande och starka 

elever kan det vara viktigt att se till att de medelpresterande eleverna inte hamnar i 

skymundan. 

 

5.5 Självbedömning (Frågeställning 6) 
Det är lärarens uppgift att identifiera avståndet mellan målet och elevens befintliga 

kunskapsnivå, för att sedan utforma en plan som möjliggör att eleven tar sig dit (Black & 

Wiliam, 1998). Enligt Black och Wiliam (1998) finns det två alternativ för läraren att föra 

fram eleven mot målet. Antingen förlitar sig läraren på att den egna vägledning ska nå dit eller 

så inkluderas eleven till att utveckla förmågan för självbedömning. Eleven blir då 

medansvarig till att försöka hitta vägen till målet, detta kan vara viktigt då läraren enbart kan 

skapa förutsättningar för att lärande ska ske (Wiliam, 2013). Läraren har inte möjlighet att 

överföra kunskap, utan lärandet måste ske intellektuellt hos eleven. 

Det skiljer sig markant åt mellan de intervjuade lärarna hur de använder självbedömning. 

Lärare A försöker utveckla sina elevers förmåga till självbedömning genom att låta dem rätta 

sina egna diagnoser. Lärare D anser att laborationen är en situation som övar elevens 

självvärderingsförmåga. Han menar att eleven vid dessa tillfällen måste kunna värdera sin 

egen tankegång för att veta om den leder mot målet eller om de behöver ta hjälp. Lärare E 

erkänner att han inte riktigt har lyckas implementera självbedömning i sin klass för tillfället, 

men att det är någon han eftersträvar att göra. Han tror att elevens metakognition spelar roll 

för förmågan att värdera sig själv. Lärare C anser att självbedömning är en viktig del av 

undervisningen som bör användas kontinuerligt. Hon menar att självvärdering gör eleven 

medveten om vad den behöver förbättra för att nå sitt mål. Enligt litteraturen är det precis det 

som är viktigt med självbedömning, d.v.s. att det är när eleven reflektera över sitt eget lärande 
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som den får kännedom om vilken nivå den befinner sig och vad den ska göra för att ta sig till 

målet (Black & Wiliam, 2010; Jonsson, Baartman & Lennung, 2009; Wiliam, 2013).   

Lärare C tror att det blir enklare att hjälpa en elev om den är medveten om sitt eget lärande, 

detta eftersom eleven enklare kan sortera ut vad den kan och inte kan. Det kan exempelvis 

vara att eleven vet var i uppgiften den behöver hjälp, istället för att fråga om allt. Eleven vet 

vad i uppgiften som blir fel och kan ställa de rätta frågorna för att nå en lösning. Samtidigt 

säger Lärare E att det är de elever som kan värdera sig själva som ställer de rätta frågorna. De 

vet vad de ska fråga för att komma framåt. Målet med självbedömning är att eleven ska bli 

medveten om det egna lärande och hur den ska kunna ta sig framåt (Wiliam, 2013; Black & 

Wiliam), d.v.s. att eleven är medveten om inom vilka områden extraansträngningar behöver 

göras. Enligt lärare E fungerar detta när eleven har förmåga till självvärdering medan Lärare 

C säger att den förmågan fås genom självvärdering. Är detta en motsättning eller är det som 

hönan och ägget, vilket kom först?  

Enligt Lärare B och Lärare C är självbedömningen en förlängning av kamratbedömning. 

Skulle eleverna ha stor förmåga att värdera sina egna arbeten och insatser skulle inte 

kamratbedömning behövas. Kamratbedömningen är enligt dem en övning av att bedöma sig 

själv. Genom att bedöma någon annans arbete i förhållande till läroplanen övas även eleven i 

att värdera sitt eget arbete, vilket är innebörden av självbedömning (Black & Wiliam, 2010; 

Wiliam, 2013). 

 

5.6 Sammanfattning 
En slutsats som kan dras från litteraturen och intervjuerna är att den formativa bedömningen 

och dess uppbyggnad är en viktig del i dagens skola. Enligt Wiliam (2013) är det fem pelare 

som bygger upp den formativa bedömningen, och dessa har en central roll hos de flesta av de 

tillfrågade lärarna. Det går dock att se tydliga skillnader mellan lärarna hur dessa områden 

prioriteras och hur långt de har lyckats implementera dessa i undervisningen. Det är påtagligt 

att lärarna arbetar aktivt med att få eleverna att förstå de olika lärandemålen. De menar att det 

är otroligt viktigt att eleven vet vad som förväntas av den. För att få eleven dit finns det olika 

saker läraren kan göra, exempelvis att anpassa språket så att eleverna förstår lärandemålen. Ett 

annat sätt att göra dem tydligare är att låta eleverna aktivt arbeta med lärandemål vid varje 

lektion. När det gäller examinationsformer verkar den skriftliga examinationen fortfarande ha 

en central plats. Det går dock att se att lärarna försöker utveckla bedömningsverktygen med 

nya alternativ. Att säkerställa att examinationen, uppgiften eller provet testar det den har för 

avsikt att testa är svårt. Lärarna menar att det behövs diskussion med andra lärare för att 

utveckla bedömningen, och exempelvis genomsamtal i arbetslaget försäkrar läraren sig om att 

uppgiften testar det som den har för avsikt att testa. Samtliga lärare ansåg att det är viktigt att 

ge återkoppling, inte minst för att eleven ska kunna förbättra sig. Från intervjuerna framgick 

det att flertalet av lärarna föredrog muntlig återkoppling, men att detta tyvärr inte alltid var 

möjligt att genomföra på grund av bland annat tidsbrist. Kamratbedömning och 

självbedömning verkar vara den del av den formativa bedömningen som är minst 

implementerad hos lärarna. Vissa upplever att det finns obehagligheter med att låta elever 
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bedöma varandra, att detta kan generera mobbning eller liknande. När det gäller 

självbedömning finns ingen risk för mobbning, utan problemet verkar vara att läraren inte är 

säker på hur eleverna ska lära sig detta.  

 

5.7 Metoddiskussion 
Metoden som användes för insamling av data till studien var intervju. Nackdelen med 

intervjumetoden är att det inte går att säga säkert att läraren talar sanning och faktiskt arbetar 

på det sättet som den beskriver. Fem stycken lärare deltog i studien där samtliga intervjuades 

med samma intervjuguide. Dessa lärare valdes ut genom kontakter, tidigare praktikplatser och 

studiekamraters praktikplatser. Detta skulle kunna ses som en nackdel eftersom intervjuaren i 

vissa fall kände respondenten och att det skulle kunna påverka respondentens svar. Även 

populationens utseende berodde på bekvämlighetsurvalet. Hade ett slumpmässigt urval gjorts 

hade möjligtvis spridningen mellan respondenterna blivit större. Samtidigt var detta något jag 

hade i åtanke när intervjupersonerna kontaktades. Trots bekvämlighetsurvalet försökte jag att 

få en spridning på både ålder och kön mellan respondenterna. Detta gjordes eftersom jag 

tänkte att denna spridning skulle ge ett intressantare och mer tillförlitligt resultat. 

Att antalet intervjuer stannade på fem stycken berodde på studiens omfattning och att varje 

intervju tog lång tid att bearbeta. För att tydligare se teman och mönster kring studiens 

frågeställningar hade eventuellt fler intervjuer behövts. Samtidigt hade det blivit för 

tidskrävande för en studie av denna omfattning.  

Lärarna fick veta innan intervjun att studien handlade om bedömningsarbete, men inte hur 

frågorna såg ut. Läraren fick även en ungefärlig tid som skulle krävas för intervjun, detta för 

att läraren skulle kunna passa in den med sitt övriga schema. Detta skulle kunna ses som en 

ytterligare nackdel, eftersom intervjutiden blev låst. Detta upplevdes dock aldrig som ett 

problem under någon av intervjuerna.  

Enligt Jacobsson bör inte en kvalitativ metod redogöras utifrån reliabilitet och validitet 

(Wästerfors & Sjöberg, 2008). Däremot kan det vara viktigt att diskutera studiens 

generaliseringsbarhet. För att kunna säga att en studie är statistisk generaliseringsbar ska 

intervjupersonerna valts ut slumpmässigt från populationen (Kvale, 2006). För den här studien 

följdes inte detta krav då urvalet var mer styrt. Även antalet deltagare i studien påverkar 

generaliserbarheten. Att intervjua fem personer ur en population bestående av flera tusen ger 

inte möjlighet att generalisera studiens resultat till att gälla hela populationen. De deltagande 

lärarnas tankar och åsikter kan inte generaliseras till alla gymnasielärare i matematik som 

finns i Sverige. Denna studie ger mer en inblick i hur lärares bedömningsarbete kan se ut. 
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6 Slutsats 
De olika kategorier som har behandlas i uppsatsen är hörnstenar av den formativa 

bedömningen (Wiliam, 2013). Formativ bedömning bygger på att undervisning och 

bedömning ska leda eleven framåt (Wiliam, 2013). Genom intervjuer med fem lärare har en 

del av deras bedömningsarbete synliggjorts. Lärarna arbetar på olika sätt med att förbättra de 

olika delar som bygger upp den formativa bedömningen. Det går även att urskilja olikheter 

när det gäller lärarnas syn och arbete med dessa. 

Att presentera lärandemålen för eleven är en skyldighet som läraren har (Skolverket, 2012). 

Däremot står det inte hur läraren ska gå tillväga för att möta detta krav. I den här studien har 

vi sett att lärarna arbetar lite olika med att göra eleverna medvetna om lärandemålen. Enligt 

lärarna själva verkar det viktigaste vara att eleven kan tolka lärandemålen och förstå vad som 

krävs av dem. Det verkar även finnas skillnader i hur lärare testar elevers kunskaper både vad 

det gäller examinationsformer och bedömnings tillfällen. En del lärare menar att informell 

bedömning är bra för eleven medan andra tycker att den är orättvis mot eleven. Samtidigt 

verkar det handla om hur den informella bedömningen används, är det i ett formativt syfte så 

verkar det kunna gynna eleven (Ruiz-Primo, 2011) vilket flera av lärarna håller med om. 

Samtidigt anser vissa av lärarna att den informella bedömningen kan vara betygsgrundande, 

men enbart för att höja en elevs betyg inte sänka det.  

 Lärarna påpekar även att det finns stora motsättningar inom skolan huruvida bedömning och 

undervisning ska bedrivas. De menar att lärares syn på bedömning skiljer sig åt. En del menar 

att detta beror på att skolan befinner sig i ett betygssystemsskifte och att det skapar stora 

skillnader på grund av att lärare har lyckats implementera det olika mycket. Samtidigt som det 

verkar finnas stora motsättningar säger de deltagande lärarna att diskussionen med andra 

lärare är viktig för att deras undervisning och bedömning ska bli bättre och rättssäkrare.  

Att läraren anpassar språket efter elevens förmåga är viktigt både när det gäller att förmedla 

lärandemål och när det kommer till återkoppling. Det verkar även här finnas flera 

tillvägagångssätt för lärarna att lösa den uppgiften, men för att återkoppling ska ge en positiv 

effekt måste den vara förståelig och skapa mening hos eleven. En viktig del av den formativa 

bedömningen enligt Wiliam (2013) är att eleven måste inse att den äger sitt eget lärande. För 

att nå den insikten behöver eleven tränas i att bedöma sig själv. Enligt de intervjuade lärarna 

är den här delen av den formativa bedömningen svårast att implementera i undervisningen. De 

lärare som ändå har lyckats att implementera självbedömning i undervisningen säger att det 

kan vara bra att börja med kamratbedömning. Eftersom eleven även då ges möjlighet att 

reflektera över sitt eget lärande. Ett förslag till hur självbedömning kan implementeras är att 

läraren börjar med kamratbedömning och successivt går över mot självbedömning. Det finns 

dock en risk enligt vissa av lärarna att kamratbedömning kan skapa obehag hos eleverna. För 

att låta elever bedöma varandras arbeten bör läraren känna klassen väl och vara säker på att 

situationen inte skapar obehag. 

Lärare verkar kunna arbeta med formativ bedömning på flera sätt. Viktigt är att reflektera hur 

de olika delarna av den formativa bedömningen kan användas för att skapa bättre 
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undervisning och bedömning. Den formativa bedömningen ska leda eleven till djupare 

kunskaper och en förståelse av det egna lärandet.  
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7 Vidare forskning 
Ett framtida forskningsområde som skulle kunna vara intressant att studera är lärare ute på 

fältet. I den här studien analyseras lärarens svar i en intervjusituation, vilket gör att det inte 

säkert går att veta om det är sättet läraren faktiskt arbetar på. Genom att göra en studie ute på 

fältet skulle lärarens arbete med formativ bedömning kunna undersökas kontinuerligt. Detta 

kanske skulle ge en tydligare bild av lärarens arbete än vad intervjuerna gav. 

Ett annat intressant område som skulle kunna undersökas är hur elever uppfattar formativ 

bedömning. Det skulle även kunna gå att göra undersökningar om i fall formativ bedömning 

är utvecklande för elever. Dessa studier skulle dock vara relativt tidskrävande. 
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Bilaga 

Intervjuguide 

Personliga faktafrågor 

 Kön 

 Ålder 

 Antal arbetade år som lärare 

 Eventuellt annat ämne läraren undervisar inom 

 

Frågor gällande studiens syfte och frågeställningar. 

 

 Hur medvetandegör du lärandemålen för eleverna? 

-Vid vilka tillfällen medvetandegör du lärandemål?  

-Finns det tillfällen då du undviker att medvetandegöra lärandemålen? 

 Vad är syftet med att medvetandegöra lärandemålen? 

- Hur medvetandegör du de bedömningskrav som du ställer på eleverna, vid 

exempelvis prov? 

-Upplever du svårigheter med att medvetandegöra de mål- och kunskapskriterier som 

eleverna ska uppnå i matematiken?  

 

Med lärandemål menas vilka kunskaper- och mål eleverna ska lära sig vid de olika 

tillfällen, exempelvis vilka kunskapskaps kriterier som ska vara uppfyllda vid slutet av 

en kurs.  

 

 Vilka olika examinationsformer använder du dig av? 

-Vid vilka tillfällen brukar du bedöma elevers prestationer? 

- Hur försäkrar du dig om att uppgiften eller frågan testar det som du har för avsikt att 

testa? 

-Använder du någon form av bedömningsmatriser när du bedömer eleverna?  
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 På vilka sätt ger du eleven feedback? 

- Hur ofta ger du eleverna feedback? 

- Vad för slags feedback använder du dig av? 

- Kan feedbacken se olika ut för olika tillfällen? 

- Kan feedbacken så olika ut för olika elever? 

- Hur ger du eleverna feedback efter ett prov? 

- Upplever du att eleverna tar åt sig av den feedback du ger dem? 

- Finns det några situationer som du upplever passa bättre än andra till att ge 

feedback? 

-Finns det något som hindrar dig att ge mer feedback till eleverna? 

 Vad är ditt syfte med feedbacken? 

 

 

 Låter du eleverna bedöma varandras arbeten eller insatser? 

 I så fall hur? 

-Finns det faktorer som är viktiga att tänka på om man låter elever bedöma varandra i 

klassrummet? 

-Finns det elever som missgynnas om man låter eleverna bedöma varandra?   

-Upplever du att elever frågar varandra om hjälp i klassrummet? 

 

 Strävar du efter att dina klassrumsaktiviteter ska innehålla självbedömning? 

. 

 

 Hur ser samarbetet med bedömning ut mellan lärarna på skolan? 

 Vad står formativbedömning för enligt dig? 

 

 


