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Sammanfattning  
 
Syftet med detta produktionsarbete är att genom intervjuer med elever utveckla förståelsen för och undersöka elevers 

uppfattningar om formativ bedömning i matematik i år 5. För att undersöka elevers uppfattning om formativ 

bedömning i matematik har tre frågeställningar besvarats: hur eleverna uppfattar olika aspekter (såsom var eleverna 

är i sitt lärande, var de ska och hur de ska komma dit) av formativ bedömning i matematik, hur eleverna uppfattar att 

formativ bedömning används och kan användas i matematik samt hur eleverna uppfattar självbedömning och 

kamratbedömning i matematik. I syfte att besvara detta har kvalitativa intervjuer med elever i år 5 genomförts för att 

samla in material och bearbetning samt analys av insamlat material har genomförts med inspiration från den 

fenomenografiska metodansatsen. 

 

Det som resultatet sammanfattningsvis belyser  är att elevers uppfattningar angående om var eleverna är i sitt lärande 

tenderar att vara resultatorienterade, samtidigt som elevernas uppfattningar om hur läraren vet var eleverna är i sitt 

lärande är mer processorienterade. Genomgångar och individanpassat arbetsmaterial uppfattas av eleverna som 

tillfällen då flera av Wiliam och Thompsons (2008) nyckelprocesser och  strategier kan synliggöras. Angående hur 

eleverna uppfattar att formativ bedömning används och kan användas i matematikundervisningen visar resultatet 

bland annat att eleverna vill ha återkoppling som kan relateras till  Wiliam och Thompsons tre nyckelprocesser, det 

vill säga (a) vad eleven ska sträva efter, (b) fastställa var eleven är i sitt lärande och (c) vad som behövs för att komma dit, samt 

Hattie och Timperleys (2007) tre frågor som kännetecknar framåtsyftande återkoppling. Avslutningsvis visar 

resultatet att eleverna uppfattar att rättvisa och ärliga bedömningar, tillsammans med kommentarer som kan 

betraktas som positiva, är betydelsefullt att ta hänsyn till vid kamratbedömningar.  
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1. Inledning 

Formativ bedömning uppmärksammas i såväl nationella och internationella sammanhang som 

ett viktigt undervisnings- och skolutvecklingsredskap. En anledning till att det lyfts fram som 

betydelsefullt är att bedömning i formativt syfte, enligt flera studier, har positiva effekter för 

elevers lärande och kunskapsutveckling (Black & Wiliam, 1998; Hattie, 2009; Hattie & 

Timperley, 2007). 

Bedömning har en grundläggande roll i undervisningen och därför är förståelse och kunskap 

om hur bedömning kan och bör användas av lärare betydelsefull. Pettersson et al. (2010) 

menar att bedömning i matematik medför konsekvenser för den enskilda eleven. En 

uppmuntrande bedömning kan bidra till att eleven vill och vågar, medan en dömande 

bedömning kan bidra till det motsatta (ibid.). Bedömningar kan påverka den enskilde elevens 

engagemang och lärande (Black & Wiliam, 1998; Hattie, 2009; Hattie & Timperley, 2007; 

Pettersson et al., 2010) och är därmed ett betydelsefullt redskap i undervisningen. Den 

formativa bedömningen kan ses som ett värdefullt verktyg för den enskilde läraren. Enligt 

OECD
1
:s (2015)  granskning av den svenska skolan

2
 behöver lärare bättre kunskap om hur 

bedömning, i synnerhet formativ bedömning, kan tillämpas i undervisningen för att förstå, 

följa och planera elevernas lärandeprocess.  

Det som gjort mig intresserad av att undersöka elevers uppfattningar om formativ bedömning 

i matematik är bland annat erfarenheter av att bli bedömd och att bedöma. Eftersom 

bedömningar kan påverka elevers engagemang och lärande är kunskap och förståelse om vad 

som utgör en god bedömning betydelsefullt för lärare att utveckla. I ett tidigare 

konsumtionsarbete undersöktes därför vilka effekter formativ bedömning har för elevers 

lärande i matematik. Resultatet visade att formativ bedömning har goda effekter för elevers 

lärande och prestationer i matematik. För att utveckla ytterligare kunskap och förståelse kring 

formativ bedömning undersöker jag i detta produktionsarbete därför elevers uppfattningar om 

formativ bedömning i matematik. 

  

                                                 
1
 Organisation for Economic Co-operation and Development. 

2
 Med anledning av de fallande  resultaten i PISA-mätningar 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med produktionsarbetet är att undersöka elevers uppfattningar om formativ bedömning 

i matematik i år 5 och därigenom utveckla ökad förståelse för ämnesområdet.  

De frågeställningar som kommer att besvaras i arbetet är: 

 Hur uppfattar eleverna olika aspekter, såsom var eleverna är i sitt lärande, var de ska 

och hur de ska komma dit, av formativ bedömning i matematik? 

 Hur uppfattar eleverna att formativ bedömning används och kan användas i 

matematik?  

 Hur uppfattar eleverna självbedömning och kamratbedömning i matematik? 
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3. Teoretiskt ramverk 

I det teoretiska ramverket beskrivs Wiliam och Thompsons (2008) ramverk för formativ 

bedömning då det är ett ramverk som är betydelsefullt för produktionsarbetets analys och 

resultatbearbetning.  

3.1 Wiliam och Thompsons (2008) ramverk för formativ bedömning 

Wiliam och Thompson (2008) har utvecklat ett ramverk där de beskriver strategier och 

processer som kännetecknar formativ bedömning. Som utgångspunkt för ramverket 

presenterar Wiliam och Thompson tre nyckelprocesser som kännetecknar formativ 

bedömning. De tre nyckelprocesserna är (a) vad eleven ska sträva efter, (b) fastställa var 

eleven är i sitt lärande och (c) vad som behövs för att komma dit
3
. Utifrån de tre 

nyckelprocesserna och de tre agenterna i klassrummet, det vill säga läraren, klasskamraten 

och eleven
4
, har Wiliam och Thompson (2008) därefter sammanställt fem strategier för 

formativ bedömning, närmare bestämt: 

1. Tydliggöra samt dela med sig av lärandemål och kriterier för framgång; 

2. Skapa effektiva klassrumsdiskussioner och andra lärandeaktiviteter som synliggör elevers 

lärande;  

3. Ge återkoppling som för lärandet framåt; 

4. Aktivera eleverna som resurser för varandra; och 

5. Aktivera eleverna som agent för sitt eget lärande. ([min översättning] Wiliam & 

Thompson, 2008, s. 63) 

De fem strategierna utgör enligt Wiliam och Thompson (2008) grundläggande strategier som 

kännetecknar effektiv formativ bedömning. Wiliam och Thompson illustrerar relationen 

mellan de fem strategierna, de tre nyckelprocesserna och de tre agenterna i tabell 1 på 

nästföljande sida. 

 

 

 

                                                 
3
 Översatt från Where the learner is going, Where the learner is right now och How to get there. 

4
 Översatt från teacher, peer och learner. 
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Tabell 1. Framework Relating Strategies of Formative Assessment to Instructional Processes (Wiliam & Thompson, 2008, s. 

63). 

 Where the learner is going Where the learner is right now How to get there 

Teacher 
Clarifying learning intentions 

and criteria for success 

Engineering effective classroom 

discussions and other learning 

tasks that elicit evidence of 

student understanding 

Providing feedback that 

moves learners forward 

Peer 

Understanding and sharing 

learning intentions and criteria 

for success 

 

Activating students as instructional resources for one another 

Learner 

Understanding learning 

intentions and criteria for 

success 

 

Activating students as the owners of their own learning 

 

Tabell 1 belyser relationen mellan de tre nyckelprocesserna, de fem strategierna och de tre 

agenterna. Det är relationen mellan dessa tre aspekter som utgör fundamentet för Wiliam och 

Thompsons (2008) ramverk. I Wiliam och Thompsons ramverk ansvarar läraren för att 

klargöra lärandemål och kriterier för framgång, skapa klassrumsaktiviteter som synliggör 

elevers lärande samt att erbjuda elever framåtsyftande återkoppling. Klasskamraten ska få 

möjlighet att förstå och dela lärandemål och kriterier för framgång samt aktiveras som 

resurser för varandra (ibid.). Eleven ska, utifrån Wiliam och Thompsons (2008) ramverk, få 

möjlighet att förstå lärandemål och kriterier för framgång samt aktiveras som agent för sitt 

eget lärande. 

I detta produktionsarbete definieras och förstås formativ bedömning utifrån Wiliam och 

Thompsons (2008) ramverk. 
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4. Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången kommer forskning, teorier och begrepp som är relevanta för 

produktionsarbetets syfte beskrivas. Inledningsvis beskrivs formativ bedömning genom att 

redogöra för begreppets olika innebörder. Därefter avslutas litteraturgenomgången med 

tidigare forskning som behandlar den formativa bedömningens effekter, återkoppling som för 

lärandet framåt samt elevers uppfattningar om formativ bedömning i matematik. 

4.1 Formativ bedömning 

Formativ bedömning kan kortfattat beskrivas som bedömning för lärande, många gånger i 

kontrast till summativ bedömning som istället beskrivs som bedömning av lärande. Däremot 

är denna kortfattade benämning av begreppet inte tillräcklig för att på ett tydligt sätt definiera 

begreppet formativ bedömning. Begreppet formativ bedömning är nämligen inte entydigt och 

det finns därför anledning att diskutera och klargöra olika innebörder samt precisera vad som 

avses med begreppet (Newton, 2007). 

4.1.1 Begreppets förändring över tid 

När begreppet först introducerades av Scriven 1967 (Bloom, Hastings & Madaus, 1971; 

Newton, 2007; Pettersson, 2011) kännetecknades formativ bedömning som kontinuerlig 

utvärdering av en kurs eller ett program för att förbättra den fortsatta undervisningen 

(Scriven, 1991, refererad i Newton, 2007). Därefter vidareutvecklade Bloom et al. (1971) 

begreppet formativ bedömning och inkluderade då även processen vid bedömning av elever. 

När Bloom et al. vidareutvecklar innebörden av formativ bedömning definierar de formativ 

bedömning som återkoppling angående den enskilda elevens kunskapsnivå samt vad det är 

som behövs för att hjälpa eleven att utveckla lärandet. 

Det är tre kännetecken som enligt Bloom et al. (1971) kan användas för att särskilja och 

definiera formativ bedömning, nämligen bedömningens syfte, tidpunkt och generalisering
5
. 

För formativ bedömning menar Bloom et al. att syftet är att stödja elevens lärande, tidpunkten 

är att bedömningen sker kontinuerligt och generalisering är att formativ bedömning inriktas 

mot få beståndsdelar. 

 

                                                 
5
 Översatt från purpose, timing och generalization 
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4.1.2 Kritik av begreppet 

Newton (2007) menar att försök att formulera en meningsfull och preciserad definition av 

begreppet formativ bedömning är problematiskt. Därför ifrågasätter Newton användningen av 

begreppet och menar att det huvudsakliga problemet är att formativ bedömning ofta definieras 

med utgångspunkt i en distinktion mellan den formativa bedömningen och den summativa 

bedömningen.  

Att definiera formativ bedömning utifrån en distinktion mellan formativ och summativ 

bedömning menar Newton (2007) är problematiskt eftersom begreppen tillhör två skilda 

kategorier. Formativ bedömning beskriver enligt Newton syftet med bedömningen, medan 

summativ bedömning beskriver en viss typ av bedömning. Detta innebär att en summativ 

bedömning kan användas med ett formativt syfte (Newton, 2007; Pettersson, 2011). 

Till följd av detta anser Newton (2007) att begreppen formativ bedömning och summativ 

bedömning bör formuleras mer preciserat för att undvika felaktiga tolkningar. Newton menar 

att begreppet formativ bedömning istället bör formuleras som bedömning med ett formativt 

syfte, eftersom det specificerar hur en viss typ av bedömning är tänkt att användas, det vill 

säga formativt. 

4.1.3 Definition av begreppet 

Med utgångspunkt i granskning av tidigare forskning och definitioner av begreppet formativ 

bedömning har Black och Wiliam (2009) gjort ett försök att föreslå en enhetlig definition av 

begreppet. Det är utifrån deras tidigare definition av begreppet som Black och Wiliam har  

utvecklat en definition av formativ bedömning på följande sätt: 

Practice in a classroom is formative to the extent that evidence about student achievement is 

elicited, interpreted, and used by teachers, learners, or their peers, to make decisions about the 

next steps in instruction that are likely to be better, or better founded, than the decisions they 

would have taken in the absence of the evidence that was elicited. (Black & Wiliam, 2009, 

s.9) 

Black och Wiliams (2009) definition av begreppet är följaktligen att undervisningspraktiken 

är formativ när stöd för elevers prestationer synliggörs, tolkas och används av läraren, eleven 

eller klasskamrater för att beslut om den fortsatta undervisningen troligtvis ska leda till 

förbättring, eller vara bättre underbyggda, än de beslut som skulle fattats utan stöd av elevers 

synliggjorda prestationer. Formativ bedömning är alltså enligt Black och Wiliam när 
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undervisningen anpassas utifrån elevens visade lärande med avsikten att förbättra lärandet och 

undervisningen. 

Även Pettersson (2010) anger att det är avsikten med bedömningen som definierar om det är 

en formativ bedömning. Om avsikten med bedömningen är att förbättra lärandet och 

undervisningen menar Pettersson att det är en bedömning i formativ mening. En bedömning i 

formativ mening kännetecknas enligt Pettersson (2010) av samverkan mellan kunskap, 

lärtillfällen, lärande och bedömning. Sambandet mellan dessa illustrerar Pettersson i figur 1. 

 

Figur 1 Bedömningens sammanhang (Pettersson, 2010, s.11; Pettersson et al., 2010, s.10) 

Den formativa bedömningen tar alltså hänsyn till alla hörn i figur 1 (Pettersson, 2010; 

Pettersson et al., 2010). Kunskap, lärande, lärtillfällen och bedömning är enligt Pettersson och 

Pettersson et al. faktorer som samverkar och påverkar varandra vid en bedömning i formativ 

mening. Bedömning i formativ mening inträffar enligt Pettersson (2010) också kontinuerligt, 

med syfte att utveckla och förbättra lärande och undervisning. 

4.2 Tidigare forskning 

4.2.1 Den formativa bedömningens effekter 

I Black och Wiliam (1998) forskningsöversikt är slutsatsen bland annat att formativ 

bedömning är ett värdefullt verktyg för att utveckla elevers lärande. Black och Wiliam menar 

även att skolors standard och måluppfyllelse höjs genom att förbättra användningen av 

formativ bedömning i undervisningen. Forskningsöversikten visar även att lågpresterande 
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elever gynnas mer av formativ bedömning än andra elevgrupper (Black & Wiliam, 1998). 

Detta leder enligt Black och Wiliam till att prestationerna mellan elevgrupper jämnas ut 

samtidigt som alla elevers prestationer generellt förbättras. 

Även Hatties (2009) metaanalys visar att formativ bedömning har positiva effekter för elevers 

lärande. Att tillhandahålla formativ bedömning
6
 har enligt Hatties metaanalys hög effekt för 

elevers prestationer. Andra undervisningsstrategier som har måttliga till höga effekter för 

elevers lärande och kan sammankopplas till formativ bedömning är återkoppling
7
, 

självreglerat lärande
8
 och tydliga lärandemål

9
. 

4.2.2 Återkoppling som för lärandet framåt 

Återkoppling som för lärandet framåt, det vill säga en av Wiliam och Thompsons (2008) fem 

strategier, är en central del av formativ bedömning. Den framåtsyftande återkopplingen 

kännetecknas av att den kan hjälpa eleven att besvara de tre frågorna (a) var är jag på väg?, 

(b) var befinner sig jag mig nu? samt (c) hur kommer jag vidare? (Hattie & Timperley, 2007), 

vilket kan jämföras med Wiliam och Thompsons (2008) tre nyckelprocesser för formativ 

bedömning. För att utveckla förståelsen för vad som kännetecknar framåtsyftande 

återkoppling ytterligare kommer därför faktorer som är betydelsefulla för att stödja elevers 

lärande presenteras nedan. Återkopplingens utformning, riktning och timing är några faktorer 

som påverkar återkopplingens framgång (Hattie & Timperley, 2007; Shute, 2008). 

Återkoppling som för lärandet framåt bör enligt Shute (2008) vara utarbetad och presenteras i 

få beståndsdelar. Anledningen till att framåtsyftande återkoppling bör presenteras i få 

beståndsdelar är att återkoppling som fokuseras på för många beståndsdelar riskerar att bli 

kognitivt överbelastande för eleverna (ibid.). Om återkopplingen upplevs som överbelastande 

för eleverna kan det enligt Shute (2008) leda till ytligt lärande och att eleverna bortser från 

återkopplingens budskap. Återkopplingens utformning bör även vara specifik och tydlig 

menar Shute, då återkoppling som inte är tydlig och specifik kan hämma lärandet och göra så 

att eleverna känner sig frustrerade. Dessutom bör återkoppling enligt Shute (2008) utformas 

så enkelt som möjligt. Det Shute menar är att återkoppling endast bör innehålla tillräckligt 

med information för att hjälpa eleverna framåt, eftersom komplex återkoppling inte är lika 

effektiv för lärandet som enklare återkoppling. Slutligen är utformningen på återkopplingen 

                                                 
6
 Översatt från Providing formative evaluation 

7
 Översatt från Strategies emphasizing feedback 

8
 Översatt från Strategies emphasizing meta-cognitive/self-regulated learning 

9
 Översatt från Strategies emphasizing learning intention and success criteria 
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mest gynnsam för elevers lärande då den formuleras skriftligt eller på dator (Shute, 2008), 

eftersom återkopplingen då upplevs som mer neutral i jämförelse med muntlig återkoppling.  

Framåtsyftande återkoppling bör inte riktas mot eleverna utan bör istället riktas mot 

uppgiften, lärandemål eller prestationer enligt Shute (2008). Återkoppling som riktas mot 

eleverna bör enligt Shute undvikas helt, eftersom det kan leda till att elevens självförtroende 

påverkas eller att fokus förskjuts från lärandet eller uppgiften mot eleven. Detta inkluderar 

enligt Shute (2008) även jämförelser av prestationer i klassen och beröm riktat till eleven. 

Istället menar Shute att återkopplingen bör riktas mot uppgiften, prestationen, 

lärandeprocessen eller lärandemålen. Återkoppling som förstärker elevers lärande menar 

Shute (2008) bör ge svar på vad, hur och varför för att förbättra lärandet snarare än att endast 

bekräfta resultatet. Å andra sidan menar Shute att högpresterande elever kan gynnas av 

återkoppling som endast bekräftar resultatet, eftersom det kan innehålla tillräckligt med 

information för att stödja de högpresterande elevernas fortsatta lärande. För lågpresterande 

elever kan korrigerande och stödjande återkoppling istället ges i syfte att förstärka elevers 

lärande (Shute, 2008). 

Återkoppling som riktas mot uppgiften kan förstärka elevers lärande (Shute, 2008). Den 

återkoppling som riktas mot uppgiften bör enligt Shute riktas mot specifika beståndsdelar av 

elevens arbete i relation till uppgiften, tillsammans med förslag på förbättringar. Även 

återkoppling som riktas mot elevens lärande, mål och processer kan enligt Shute (2008) 

förstärka elevers lärande. Denna återkoppling kan främja lärandet om återkopplingen 

exempelvis indikerar att elevernas ansträngning resulterar i förbättrat lärande och prestation 

hos eleven samt att misstag kan vara viktiga för lärandeprocessen (ibid.). Hattie och 

Timperley (2007) menar att återkoppling som riktas mot processer, till exempel elevernas val 

av metod eller strategi, dessutom  kan ge positiva effekter för elevernas självförtroende. För 

elever som är inte är särskilt orienterade mot lärande, eller väldigt prestationsorienterade, 

menar Shute (2008) att återkoppling som är specifik och målorienterad, samt riktas mot 

lärandemålen, kan vara mest effektiv för att utveckla lärandet. För att återkoppling ska främja 

elevers lärande måste även mål och kriterier vara tydliga (Hattie & Timperley, 2007; Shute, 

2008), samt klarhet kring hur eleverna uppnår dessa mål och kriterier (Shute, 2008).  

Även återkopplingens timing kan påverka vilken effekt återkopplingen har för lärandet. 

Återkopplingen bör enligt Shute (2008) exempelvis ges efter att eleverna själva har försökt sig 

på att lösa problemet för att vara effektiv. Ytterligare en aspekt som har med återkopplingens 
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timing att göra är hur snabbt återkopplingen ges (Hattie & Timperley, 2007). Shute (2008) 

menar att en direkt återkoppling är lämplig att använda om eleverna behöver lösa problem i 

realtid, vid komplicerade uppgifter (för att undvika frustration), samt vid uppgifter som syftar 

till att eleven ska bibehålla procedur- eller konceptuell kunskap. Direkt återkoppling gynnar 

även lågpresterande elever enligt Shute (2008), eftersom de lågpresterande eleverna kan 

uppfatta uppgifter som relativt svåra. Fördröjd återkoppling är enligt Shute lämpligt att 

använda vid uppgifter som kan uppfattas som relativt enkla, för att undvika känslor av 

inkräktande och irritation hos eleverna (ibid.). För högpresterande elever kan fördröjd 

återkoppling vara att föredra (Shute, 2008), då de högpresterande eleverna kan förstå många 

uppgifter som relativt enkla. 

Korp (2003) menar att elevers upplevelse och användning av återkoppling påverkas av 

elevernas inställning till lärande och elevernas syn på den egna förmågan. Elevernas syn på 

den egna förmågan och inställning till lärande menar Korp (2003) kan påverkas av vilken 

återkoppling eleverna får i skolan. Detta innebär att elevernas inställning till lärande samt 

elevernas syn på sin egen förmåga påverkas av och påverkar återkopplingens effekter.  Vidare 

menar Korp (2003) att elevers inställning till lärande och uppfattning om deras förmåga är 

möjlig att förändra har betydelse för hur elever hanterar uppgifter och lärande i skolan. De 

elever som är lärandeorienterande och uppfattar sin förmåga som möjlig att förändra har 

enligt Korp benägenhet att "/.../ använda mer komplexa inlärningsstrategier, väljer oftare 

utmanande uppgifter och försöker igen om de misslyckas" (s. 86). De elever som istället är 

prestationsorienterade och uppfattar sin förmåga som omöjlig att förändra har enligt Korp 

benägenhet att "/.../ undvika svåra uppgifter, att välja uppgifter där risken att misslyckas är 

liten (och där chansen att lära sig något nytt är liten) och att ge upp när de misslyckas". Dessa 

två olika elevtyper kan relateras till vilken typ av återkoppling som för lärandet framåt (Shute, 

2008).  

4.2.3 Elevers uppfattningar om formativ bedömning i matematik 

I det nuvarande forskningsläget finns det få vetenskapliga undersökningar som belyser elevers 

uppfattningar om formativ bedömning, och ännu färre undersöker elevers uppfattningar om 

formativ bedömning i matematik i grundskolan. Detta innebär att tidigare forskning som är 

relevant för produktionsarbetets syfte är begränsad och att undersökningar som syftar till att 

beskriva elevers uppfattningar om formativ bedömning i matematik fyller ett tomrum i 

forskningen. 
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Det finns några artiklar som behandlar elevers uppfattningar om formativ bedömning som 

valts bort på grund av att artiklarna upplevs som irrelevanta för arbetets syfte. Anledningen är 

främst att alla artiklar undersöker högskolestuderandes upplevelse eller uppfattningar om 

formativ bedömning, de flesta starkt sammankopplade till ett ämne (exempelvis medicin). Vid 

försök att urskilja elevers uppfattningar om formativ bedömning i dessa artiklar har studierna 

snarare visat sig handla om den formativa bedömningens lärandepotential, det vill säga den 

formativa bedömningens effekter, än elevernas uppfattningar.  

Elevers uppfattningar om formativ bedömning i matematik har däremot undersökts av 

Ridderling (2013) i en undervisningskontext där tydliga inslag av formativ bedömning 

använts. Undersökningen visar enligt Ridderling bland annat att "Tydliga mål och 

värderingsscheman, elevbok och vilka uppgifter som arbetet ska inriktas på uppfattas av 

samtliga elever som betydelsefulla." (s.2). Dessutom visade resultatet att eleverna uppfattade 

formativ bedömning som fördelaktigt för elevernas lärande (Ridderling, 2013) 

Olika typer av målsättningar, tillsammans med värderingsscheman, uppfattades av eleverna i 

undersökningen som betydelsefullt för lärprocessen (Ridderling, 2013). Ridderling menar att 

"synliga, tydliga och relevanta lärandemål behöver kombineras med diskussioner om alla 

kvalitativa nivåer" (s.54) i undervisningen. Högpresterande elever uppfattade att det främst 

var möjligheten att påverka, planera och välja ut utmanande uppgifter som resulterade i 

förbättrade prestationer, medan lågpresterande elever uppfattade att de tydliga målen och 

värderingsscheman kunde vara till hjälp för att få fokus i lärandet (Ridderling, 2013). Enligt 

Ridderling uppfattades målen i undervisningen som tydliga av eleverna, men 

kunskapskvaliteterna kunde endast beskrivas med egna ord av högpresterande elever. Tydliga 

mål som uppfattas som relevanta av den enskilda eleven menar Ridderling (2013) är 

betydelsefulla för elevernas lärande. 

Uppfattningar som kan relateras till att elever utvecklat processer för självreglering lyfter 

Ridderling (2013) fram som en aspekt som har samband med höga prestationer hos elever. 

Därför är återkoppling mot elevens egna lärprocesser och metoder för att utveckla 

självreglerat lärande enligt Ridderling av särskild betydelse vid formativ bedömning. 

Ridderling (2013) lyfter även fram att elevers uppfattningar om att känna ansvar för att 

utvecklas påverkar elevens självreglerade lärande och därmed även effekterna av formativ 

bedömning. Samtidigt menar Ridderling att elever även har uppfattningar som tyder på 
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omedvetenhet om elevernas egen kunskapsutveckling och då lämnar över ansvaret för det 

egna lärandet till läraren. 

Sammanfattningsvis menar Ridderling (2013) att elever som uppfattar flera av verktygen, 

exempelvis värderingsscheman och målsättningar, som används i den formativa 

undervisningskontexten som betydelsefulla för elevernas lärprocess visade högre prestationer 

på ämnesproven i matematik. Ridderling menar även att de elever som formulerar egna 

målsättningar, har förståelse för vad högre kvalitet innebär och där den egna 

kunskapsutvecklingen är av betydelse visar höga prestationer på ämnesproven. Det finns 

alltså enligt Ridderling ett samband mellan elever som uttrycker hög grad av självreglering 

och höga prestationer i matematik.  
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5. Metod 

I metoden beskrivs inledningsvis tillvägagångssättet i produktionsarbetet gällande metodval, 

urval, genomförande, analys och etiska överväganden. Därefter avslutas metoden med en 

diskussion om hur metodens tillvägagångssätt fungerat samt metodens förtjänster och 

förluster. 

5.1 Val av metod 

Den huvudsakliga metoden som använts för att besvara produktionsarbetets syfte är kvalitativ 

metod. Anledningen till att kvalitativ metod valts är att det är en lämplig metod för att 

undersöka hur individer uppfattar och tolkar det fenomen som undersöks (Bryman, 2011). 

Kvalitativ metod överensstämmer således med arbetets syfte att undersöka hur elever 

uppfattar formativ bedömning i matematik.  

Mer specifikt har semistrukturerade kvalitativa gruppintervjuer använts för att samla in empiri 

och en fenomenografisk metodansats använts som inspiration för att analysera och bearbeta 

det insamlade materialet. Semistrukturerade intervjuer har valts som insamlingsmetod då 

analysen behöver så fördjupande svar som möjligt för att besvara syfte och frågeställningar, 

vilket denna variant av intervjuer möjliggör med sin struktur (Bryman, 2011; Dahlgren & 

Johansson, 2009). Den främsta anledningen till att de semistrukturerade intervjuerna har valts 

att genomföras i grupp var för att det enligt Bryman (2011) kan synliggöra deltagarnas 

perspektiv och synsätt på ett annat sätt än vad som är möjligt vid individuella intervjuer. Detta 

eftersom deltagarna kan få varandra att utöka, modifiera och utveckla varandras uttalanden.  

Den fenomenografiska metodansatsen har använts som inspirationskälla för analys och 

resultatbearbetning eftersom den enligt Dahlgren och Johansson (2009) är lämplig att använda 

för att analysera människors tankar och uppfattningar om olika fenomen i världen. Eftersom 

den fenomenografiska metodansatsen i detta produktionsarbete har fungerat som 

inspirationskälla och perspektiv för datainsamling och analys beskrivs metodansatsen närmare 

i nästföljande avsnitt.  

5.1.1 Fenomenografisk metodansats 

Fenomenografin syftar till att beskriva individers uppfattningar och tankar om olika fenomen i 

omvärlden (Dahlgren & Johansson, 2009). Ursprungligen syftade den fenomenografiska 

ansatsen till att utveckla förståelse för individers lärande och hur lärandet påverkar individers 
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förståelse för fenomen i omvärlden (ibid.). Numera syftar den fenomenografiska ansatsen 

även till att undersöka individers varierande uppfattningar om olika fenomen (Dahlgren & 

Johansson, 2009). Utgångspunkten för ansatsen är att individer kan uppfatta ett fenomen på 

flera olika sätt, samtidigt som det finns en begränsad mängd sätt att uppfatta fenomenet 

(ibid.). Fenomenografin syftar sammanfattningsvis till att urskilja ett antal varierande 

uppfattningar, som utgör det som kallas utfallsrum, om ett specifikt fenomen (Dahlgren & 

Johansson, 2009).  

En fenomenografisk analys kan enligt Dahlgren och Johansson (2009) genomföras på en rad 

olika sätt. Dahlgren och Johansson exemplifierar ändå en möjlig fenomenografisk 

analysmodell som belyser analysprocessen i sju steg. Det första steget, steg 1 - att bekanta sig 

med materialet, handlar enligt Dahlgren och Johansson (2009) om att lära känna det 

transkriberade materialet genom att exempelvis läsa igenom materialet flera gånger och föra 

anteckningar. I det andra steget, steg 2 - kondensation, ska de mest betydelsefulla uttalandena, 

det vill säga de uttalanden som kan karaktärisera uppfattningar om fenomenet, urskiljas 

(ibid.). Det tredje steget, steg 3 - jämförelse, handlar enligt Dahlgren och Johansson (2009) 

om att jämföra de olika uttalandena och hitta likheter och skillnader i materialet. I Dahlgren 

och Johanssons fjärde steg, steg 4 - gruppering, grupperas de likheter och skillnader som 

påträffats i föregående steg och relateras till varandra för att skapa olika grupper. I det 

nästföljande steget, steg 5 - artikulera kategorierna, menar Dahlgren och Johansson (2009) att 

grupper där likheterna står i fokus ska artikuleras. Det sjätte steget, steg 6 - namnge 

kategorierna, inleds när grupperna som artikulerats i steg 5 upplevs som färdigställda och 

innebär att kategorierna namnges utifrån essensen i det grupperade materialet (ibid.). 

Analysprocessen avslutas med den sjunde steget, steg 7 - kontrastiv fas, som enligt Dahlgren 

och Johansson (2009) innebär att kategoriernas uttalanden kontrolleras för att se till att de 

endast matchar en kategori 

5.2 Urval  

Intervjupersonerna valdes delvis ut genom ett målinriktat urval och till viss del genom det 

som kallas bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Bekvämlighetsurval är enligt Bryman ett 

resultat av omständigheter som innebär att intervjupersoner väljs ut utifrån exempelvis 

tillgänglighet. Intervjupersonerna i denna studie tillfrågades eftersom kontakt etablerats med 

eleverna sedan tidigare. Urvalet är dessutom till viss del målinriktat, eftersom 

intervjupersonerna valts ut med utgångspunkt i relevans för studiens syfte och frågeställningar 
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(Bryman, 2011). Det vill säga elever i år 5 som kan bidra med uppfattningar om formativ 

bedömning i matematik. Det genomfördes fyra intervjuer med två till tre elever i varje 

intervjugrupp. Intervjuerna inkluderade totalt 9 elever.  

5.3 Genomförande 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide utifrån fyra huvudsakliga teman, samt inledande 

och avslutande frågor, som underlag inför den semistrukturerade intervjun (Bryman, 2011; 

Dahlgren & Johansson, 2009). Teman och frågor skapades utifrån arbetets frågeställningar 

och Wiliam och Thompsons (2008) ramverk för formativ bedömning. Eftersom direkta frågor 

om formativ bedömning uppfattades som svåra att besvara för eleverna, då eleverna eventuellt 

inte har utvecklat en uppfattning om begreppet, formulerades intervjuns teman och frågor med 

utgångspunkt i aspekter som kännetecknar formativ bedömning (se bilaga 1). Då intervjun 

syftade till att vara en semistrukturerad intervju, vilket innebär att de specifika frågorna är 

underordnande intervjuns teman och att frågorna därför är anpassningsbara under intervjun 

(Bryman, 2011), användes frågorna i intervjun främst som stöd för att samtala om 

intervjuguidens olika teman. 

Vid intervjutillfället fick de deltagande eleverna information om intervjun och tillfälle att 

ställa ytterligare frågor innan intervjuerna genomfördes. Därefter genomfördes intervjuerna i 

grupper om två till tre elever utifrån intervjuguidens teman och spelades in. Intervjuerna 

spelades in eftersom det möjliggör att fånga elevernas egna uttryck samt underlättar en 

noggrann analys av materialet (Bryman, 2011; Dahlgren & Johansson, 2009). Under intervjun 

ställdes sonderande, uppföljande och klargörande frågor i syfte att fördjupa och klargöra 

elevernas svar (Bryman, 2011). Intervjuer genomfördes till dess att materialet upplevdes som 

teoretiskt mättat (ibid.), det vill säga då materialet inkluderade uppfattningar som kan tänkas 

beskriva de deltagande elevernas varierande uppfattningar om formativ bedömning i 

matematik. 

Den första intervjun genomfördes i förberedande syfte för att identifiera svårigheter, erhålla 

erfarenhet och för att säkerställa att de nästkommande intervjuerna har möjlighet att ske 

utifrån vad som utmärker en god intervju (Bryman, 2011). Ett skäl till att en förberedande 

intervju gjordes är att Bryman menar att oerfarna intervjuare kan möta svårigheter av olika 

slag och därför bör göra en pilotintervju. Den förberedande intervjun användes även för 

insamling av material. 
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När intervjuerna genomförts transkriberades de i sin helhet för att underlätta bearbetning av 

materialet och utgöra grund för analys (Bryman, 2011). Transkriberingen genomfördes med 

hjälp av ett ljuduppspelningsprogram med anpassningsbar uppspelningshastighet och ett 

ordbehandlingsprogram, där frågorna och elevernas svar i skriftspråk skrevs in i en tabell. 

Intervjuerna genomfördes under vårterminen 2015. De fyra intervjuerna blev vardera mellan 

20 till 40 minuter långa och det transkriberade materialet omfattade omkring 40 sidor text. 

5.4 Analys 

För att bli bekant med materialet inleddes analysen med att de transkriberade intervjuerna 

lästes igenom flera gånger. Under tiden materialet lästes igenom fördes anteckningar i en 

kolumn intill elevernas svar och framträdande svar markerades med överstrykningspenna i ett 

ordbehandlingsprogram. Analysen påbörjades alltså med det som Dahlgren och Johansson 

(2009) benämner som steg 1 - att bekanta sig med materialet i deras analysmodell. Därefter 

gjordes det som Dahlgren och Johansson kallar steg 2 - kondensation, vilket innebär att 

betydelsefulla uttalanden urskiljs och grupperas. Elevernas mest signifikanta uttalanden 

placerades i olika dokument i ordbehandlingsprogrammet med hänvisning till det 

ursprungliga transkriberade materialet. De uttalanden som urskiljdes var sådana som på ett 

kärnfullt sätt beskrev formativ bedömning, eller aspekter som kan förknippas till formativ 

bedömning. 

Efter att signifikanta uttalanden urskilts jämfördes och granskades det grupperade materialet 

för att enklare fastställa olika grupper och kategorier av uppfattningar. Jämförelsen och 

granskningen av uttalandena gjordes genom att placera uppfattningar som visade många 

likheter tillsammans i olika dokument i ordbehandlingsprogrammet. Detta kan jämföras med 

en kombination av steg 3 - jämförelse och steg 4 - gruppering i Dahlgren och Johanssons 

(2009) modell som beskriver hur en fenomenografisk analys kan genomföras. När 

uppfattningarna grupperats och kategoriserats en första gång gjordes försök att artikulera och 

namnge kategorierna (ibid.), vilket medförde att de ursprungliga grupperingarna och 

kategorierna utvecklades än mera. Anledningen till att grupperingarna och kategorierna 

utvecklades än mera var att fler aspekter i elevernas uppfattningar upptäcktes vid försök att 

artikulera och namnge kategorierna. Detta ledde till att vissa av de ursprungliga kategorierna 

delades upp eller sammanfogades till kategorier. Gruppering, jämförelse och namngivande av 

kategorierna genomfödes upprepade gånger tills kategorierna upplevdes som färdigställda. 
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Med andra ord tills kategorierna beskrev skilda och varierande uppfattningar om formativ 

bedömning i matematik. 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

De forskningsetiska överväganden som gjorts behandlar frågor som rör deltagarnas 

frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman, 2011). Det vill säga frågor 

som syftar till att skydda deltagarna i undersökningen. Vetenskapsrådet (2002) konkretiserar 

dessa frågor i fyra huvudkrav som benämns som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utöver dessa frågor har speciella etiska 

överväganden gjorts med anledning av att arbetet involverar barn under 15 år 

(Vetenskapsrådet, 2015). 

För att följa vetenskapsrådets (2002) fyra riktlinjer har de deltagande eleverna i 

undersökningen fått muntlig och skriftlig information om vad det innebär att delta i studien. 

Informationen innefattade syftet med produktionsarbetet, hur arbetet genomförs, risker som 

deltagande kan innebära, hur riskerna förebyggs samt att deltagande är frivilligt och kan 

avbrytas. Eftersom eleverna är under 15 år informerades även elevernas vårdnadshavare 

skriftligt med ovanstående information. Informerat samtycke från elever och vårdnadshavare 

samlades in skriftligt. 

Insamlat material har förvarats så att obehöriga inte ska kunna ta del av materialet i syfte att 

säkerställa att vetenskapsrådets (2002) riktlinjer om konfidentialitet infrias. Ytterligare 

åtgärder som vidtagits för att följa vetenskapsrådets riktlinjer för konfidentialitet är att 

eleverna har avidentifierats. Det insamlade materialet kommer endast användas i detta 

produktionsarbete, vilket motsvarar de riktlinjer vetenskapsrådet (2002) har beträffande 

nyttjandekravet. 

5.6 Metoddiskussion 

Material har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Att samla in material 

genom att använda semistrukturerade intervjuer har i min mening skapat ett lämpligt underlag 

för att analysera elevers uppfattningar om formativ bedömning i matematik i år 5.  

Däremot upplevdes svårigheter att genomföra de semistrukturerade intervjuerna på det vis 

som avsetts. Anledningen var att det var svårt att urskilja några av de tillfällen då det hade 

varit lämpligt att ställa sonderande, uppföljande och klargörande frågor till eleverna. Dessa 
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förbisedda tillfällen hade eventuellt kunnat användas för att ytterligare förklara elevernas 

uppfattningar om formativ bedömning i matematik. Trots dessa svårigheter upplevdes det 

insamlade materialet som teoretiskt mättat, dessutom hade tillfället att ställa dessa olika typer 

av frågor passerat när det upptäcktes. Bryman (2011) menar att oerfarna intervjuare kan möta 

utmaningar av detta slag första gången de ska genomföra en intervju. Ett sätt att minska 

svårigheterna en oerfaren intervjuare kan möta menar Bryman är att göra pilotintervjuer. I 

detta arbete gjordes en förberedande intervju i syfte att erhålla erfarenhet och identifiera 

svårigheter och avvikelser för vad som utmärker en framgångsrik intervjuare (Bryman, 2011). 

Detta förbättrade kvalitén på och underlättade de nästkommande intervjuerna. 

Vidare kan tänkbara följder av att kontakt med de intervjuade eleverna etablerats sedan 

tidigare diskuteras. Den tidigare kontakten med eleverna kan ha påverkat hur eleverna svarat 

vid intervjuerna. En möjlig fördel är att eleverna kan ha känt sig mer bekväma och mindre 

nervösa över intervjusituationen än om det varit en okänd intervjuare. De elever som vid 

intervjutillfället uppfattades som något nervösa och spända hade, enligt min mening, troligtvis 

varit ännu mer nervösa och kortfattade i en motsvarande intervju med en främmande 

intervjuare. Samtidigt kan, som tidigare nämnts, min tidigare kontakt med eleverna influerat 

elevernas svar, främst eftersom eleverna kan ha uppfattat mitt intresse för bedömning. 

Däremot hade detta antagligen uppfattats av eleverna även om jag varit okänd sedan tidigare, 

eftersom eleverna då kan förutsätta att arbetets inriktning är av intresse för forskaren.  

Kontexten som eleverna befinner sig i påverkar givetvis också elevers uppfattningar om 

formativ bedömning, vilket fyller ett syfte i kvalitativa studier (Bryman, 2011). Eleverna som 

medverkat i denna undersökning hade inte någon uppfattning om vad formativ bedömning 

innebär och inte heller undervisning i matematik som explicit behandlar formativ bedömning. 

Därför har elevers uppfattningar om formativ bedömning till viss del inhämtats och tolkats 

utifrån Wiliam och Thompsons (2008) ramverk för formativ bedömning. Detta medför att 

Wiliam och Thompsons tolkning av formativ bedömning har en större roll i jämförelse med 

om eleverna hade haft en medveten uppfattning om begreppet eller undervisning som explicit 

inkluderar formativ bedömning. Med anledning av detta kan arbetets trovärdighet diskuteras. 

Eftersom den specifika kontexten är relevant för kvalitativa studier och undersökningens 

tillvägagångssätt finns beskrivet visar arbetet ändå enligt min mening kännetecken på 

trovärdighet. 
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Mot bakgrund av ovanstående resonemang kan även alternativa tillvägagångssätt diskuteras. 

Kanske hade det exempelvis varit av intresse att även undersöka en elevgrupp som har 

medvetna uppfattningar om begreppet och undervisning där formativ bedömning explicit 

används, eftersom det eventuellt fått annat resultat. Ett annat sätt att göra elevernas 

uppfattningar mer sammankopplade med formativ bedömning är att använda stimulerande 

material, till exempel en bedömning i formativt syfte, att diskutera vid intervjun. Å andra 

sidan definieras formativ bedömning ofta som en pågående process i undervisningen (Black 

& Wiliam, 2009; Bloom et al., 1971; Pettersson, 2010), vilket innebär att stimulerande 

material kan förstås som irrelevant för att undersöka elevers uppfattningar om formativ 

bedömning i matematik. Anledningen till det är att det stimulerande materialet då endast 

undersöker elevernas uppfattningar om det specifika materialet. 

För att analysera och bearbeta det insamlade materialet har en fenomenografisk metodansats 

använts. Den fenomenografiska metoden upplevdes som lämplig att använda för att analysera 

elevers uppfattningar i matematik. Det uppstod inga specifika svårigheter vid analys av 

material. Däremot upplevdes det som svårt att redovisa elevernas uppfattningar i resultatet 

utan att göra anspråk på elevernas uppfattningar. För vara säker på att de tolkningar som 

gjorts speglar elevernas genuina uppfattningar hade eleverna kunnat få möjlighet att ta del av 

resultatet. Det har dessvärre inte funnits någon möjlighet att göra detta, men de tolkningar 

som har gjorts har övervägts och formulerats noggrant och med eftertanke. 

5.6.1 Kvalitetskriterier 

Hur kvalitetskriterier i kvalitativ forskning kan benämnas och förklaras menar Fejes och 

Thornberg (2009) samt Bryman (2011) är varierande. Fejes och Thornberg använder därför  

begreppet kvalitet som ett överordnat begrepp för att beskriva "en noggrann, systematisk och 

väl genomförd kvalitativ studie i vilken ett elegant och innovativt tänkande balanserar väl 

med en kritisk analys" (s.219). Dessutom menar Fejes och Thornberg (2009) att arbetets 

resultat och slutsatser ska ha ett tydligt samband med empirin samt utformas på ett tydligt och 

välskrivet sätt. Även begreppen rigorösitet, trovärdighet och tillförlitlighet kan användas för 

att beskriva kvalitetskriterier i ett arbete med kvalitativ metodansats (ibid.). Begreppen 

handlar enligt Fejes och Thornberg om "hur  noggrann och systematisk man har varit under 

hela forskningsprocessen, hur trovärdiga och tillförlitliga ens resultat är som en följd av hur 

man gått till väga beträffande datainsamling och analys" (s.219). För att åskådliggöra ovan 

nämnda kvalitetskriterier har produktionsarbetets tillvägagångssätt beträffande urval, 
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genomförande, analys och forskningsetiska överväganden beskrivits på ett sätt som syftar till 

att synliggöra forskningsprocessen så att arbetets kvalitet enklare kan värderas. 

Förhoppningsvis redovisas produktionsarbetets tillvägagångssätt på ett öppet och välutvecklat 

sätt samt visar på ett kritiskt förhållningssätt då olika val har underbyggts och diskuterats.  

Utifrån kvalitetskriterier är en av de största bristerna i arbetet att en respondentvalidering, det 

vill säga att deltagarna förmedlas undersökningens resultat (Bryman, 2011),  inte genomförts i 

detta produktionsarbete. Detta innebär att arbetets trovärdighet reduceras. En annan 

begränsning som påverkar arbetets tillförlitlighet är, som tidigare nämnt, att elevernas inte har 

en egen förståelse av begreppet formativ bedömning och att tolkningar utifrån Wiliam och 

Thompsons (2008) ramverk därför har en större betydelse än om eleverna haft en egen 

förståelse av begreppet. Däremot redovisas det i produktionsarbetet att Wiliam och 

Thompsons ramverk används som perspektiv för bland annat bearbetning och analys av det 

insamlade materialet, vilket uttrycker perspektivmedvetenhet (Fejes & Thornberg, 2009). 

Några av arbetets förtjänster utifrån kvalitetskriterier är att forskningsetiska riktlinjer har 

efterföljts, resultatet kan betraktas som strukturerat med tydliga beskrivningar och att 

resultatet är väl förankrat i det empiriska materialet (Fejes & Thornberg, 2009). 
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6. Resultat 

I resultatet redovisas elevers uppfattningar om formativ bedömning i matematik i år 5. Det är 

med utgångspunkt i arbetets frågeställningar som resultatet presenteras. Först beskrivs (a) 

elevers uppfattningar om olika aspekter av formativ bedömning i matematik. Därefter 

beskrivs (b) hur eleverna uppfattar att formativ bedömning används och kan användas i 

matematik. Avslutningsvis presenteras (c) elevers uppfattningar om självbedömning och 

kamratbedömning i matematik. Under varje frågeställning presenteras resultatet utifrån de 

kategorier som skapats vid den fenomenografiska analysen av materialet.  

6.1 Elevers uppfattningar om olika aspekter av formativ bedömning i 

matematik 

6.1.1 Resultatorienterade uppfattningar om var eleverna är i sitt lärande  

Resultat på prov och uppgifter är en faktor som eleverna uppfattar som ett tillfälle då de själva 

och läraren kan förstå vad eleverna kan och lär sig i matematik. Bra resultat, till exempel högt 

betyg och antalet rätt, nämndes av eleverna vid frågor om hur de själva vet vad de kan och lär 

sig i matematik. Ett exempel är elev 2 som besvarar frågan om hur eleven vet vad den kan i 

matematik på följande vis: "Resultaten på proven, att man får högt betyg" (Elev 2). Eleven 

uppfattar alltså att resultat på prov samt att eleven får högt betyg som utgångspunkt för hur 

eleven vet vad den kan i matematik. Även elev 3 menar att resultat på prov och uppgifter 

bidrar till elevens uppfattning om hur eleven vet vad den kan i matematik: 

På prov brukar man ju se om det går bra på provet så vet man att: det här kan ju jag. Och sen, 

vi får ju själva rätta i vår mattebok och då ser vi ju vad vi fått rätt och om man har många rätt 

såhär och bara något litet fel kanske, då ser man ju att: det här går ju... jag kan ju det här, det 

här går väldigt bra /.../ (Elev 3) 

Det är alltså genom resultatet, på bland annat prov och uppgifter, dessa elever uppfattar att de 

får reda på vad de kan i matematik. Ett bra resultat uppfattas av eleverna som en indikator på 

att de kan det som de jobbar med i matematik. Ett elevsvar som tyder på viss variation inom 

kategorin är uttalandet: "När vi kör planeringen också, så kan hon
10

 ju komma ibland och säga 

att det där är helt rätt, det där kan du" (Elev 1). Anledningen till att det här elevsvaret tyder på 

en viss variation är att det är lärarens respons på elevens resultat i läromedlet som bidrar till 
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 Med hon avses läraren i alla excerpter. 
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elevens förståelse för vad eleven kan i matematik. Elevens svar har trots viss avvikelse 

inkluderats i kategorin eftersom det, utöver lärarens respons, handlar om elevens resultat när 

eleven arbetar i läromedlet. 

Eleverna uppfattar, som tidigare nämnts, även att resultaten är av betydelse för hur läraren 

förstår vad eleverna kan i matematik. Elev 5 uppfattar att det är medan läraren rättar proven 

som läraren ser vad de kan i matematik: "Hon ser... hon ser väl hur... på proven och sånt. /…/ 

Då rättar hon proven, så då ser hon ju, typ" (Elev 5). Ett annat exempel på detta är elev 1, som 

uppfattar att läraren vet vad eleverna kan i matematik, i uttalandet: "Genom att kolla på 

proven och våra tidigare resultat från andra… årskurser, typ tvåan och trean" (Elev 1). Eleven 

uppfattar alltså att det är genom proven och resultat från tidigare årskurser som läraren vet vad 

det är eleverna kan i matematik. En annan elev uppfattar att läraren inte längre kan veta vad 

eleverna kan i matematik när de jobbar i läromedlet, eftersom läraren inte längre rättar 

läromedlet: "/.../ Alltså nu är det ju inte så jättemycket i boken. För nu rättar man ju själv, så 

då typ. Man tar ju inte in matteböckerna, så hon ser ju inte det" (Elev 3). Eleven uppfattar 

alltså att läraren inte riktigt kan avgöra vad eleverna kan i matematik med hjälp av läromedlet 

längre, eftersom det nu är eleverna själva som rättar. Läraren kan därmed inte se elevernas 

resultat. Elevens svar tyder på att eleven uppfattar att det endast är vid rättningen av 

läromedlet som läraren får kunskap om vad eleverna kan i matematik. Eleven uppfattar alltså 

att det är genom resultatet som läraren vet vad eleverna kan i matematik. 

6.1.2 Processorienterade uppfattningar om var eleverna är i sitt lärande 

Eleverna uppfattade även företeelser som kan sammankopplas till processen som ett tillfälle 

då eleverna själva och läraren kan uppmärksamma vad eleven kan och lär sig i matematik. 

Företeelser som kan sammankopplas till processen uppfattades i första hand som ett tillfälle 

då läraren kan få kunskap om vad eleverna kan i matematik. Eleverna uppfattade att läraren 

kan observera vad eleverna kan när eleverna jobbar på lektioner, vid behov av hjälp och när 

fel upprepar sig flera gånger i rad. Det finns dessutom uppfattningar som tyder på att eleverna 

även uppfattar att elevernas utveckling och lärande bidrar till att läraren får reda på vad 

eleverna kan i matematik. 

Eleverna uppfattar att läraren förstår vad eleverna kan genom arbetet på lektionen och i 

läromedlet. Elev 4 uppfattar exempelvis att läraren kan uppmärksamma vad eleverna kan i 

matematik genom elevernas arbete i läromedlet: "Det är väl när man jobbar i boken /.../" (Elev 

4). Elevens ordval indikerar att det är den pågående processen, då eleven jobbar i läromedlet, 
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som läraren får reda på vad eleven kan i matematik. En snarlik uppfattning har elev 6 som 

menar att det är då läraren tittar och hjälper till på lektionerna som läraren får vetskap om vad 

eleverna kan i matematik: "Och när vi jobbar på lektionerna. /.../ Hon går runt och kollar och 

hjälper till" (Elev 6). Eleverna uppfattar alltså att ett tillfälle då läraren får reda på vad de kan 

är när de jobbar på lektionerna och i läromedlet. Elev 6 utvecklar uppfattningen genom att 

lägga till att det är då läraren kollar och hjälper till som läraren kan uppfatta vad eleverna kan 

i matematik. Lärarens hjälp uppfattas följaktligen också som ett tillfälle då läraren kan 

uppmärksamma vad eleverna kan. Elev 4 uppfattade exempelvis att det är hur mycket hjälp 

eleverna behöver som bidrar till att läraren vet vad de kan: "/.../ hur mycket man behöver 

hjälp när man kör i matteboken och sånt" (Elev 4). En annan elev uppfattar också att behov av 

hjälp bidrar till lärarens vetskap om vad eleverna kan i matematik. Eleven menar emellertid 

att det är hur ofta eleverna behöver hjälp som gör att läraren vet vad eleverna kan: "Hon, hon 

ser att ifall vi behöver hjälp på sakerna ofta eller… Ja, sånt…" (Elev 2). Eleverna uppfattar 

alltså att mängden hjälp de behöver kan bidra till lärarens kännedom om elevernas lärande 

och kunskap i matematik. 

Eleverna har även uppfattningar om att elevernas lärande kan bidra till lärarens kännedom om 

vad eleverna kan och lär sig i matematik. Elev 3 beskriver exempelvis att läraren eventuellt 

tittar på hur mycket eleverna har lärt sig: "Jag tror hon tittar på hur mycket man har lärt sig 

och om liksom hur mycket man har lärt sig, typ. /.../" (Elev 3). Även elev 8 uppfattar att 

läraren kan få en förståelse för vad eleverna kan genom att undersöka elevernas lärande. För 

att göra detta menar eleven att läraren då kan titta på elevens förklaringar samt hur eleven 

tänkt, vid till exempel uppställningar och uträkningar: "Lärande? Att man förklarar och inte 

gissar, om det är uppställning man gjort. /.../ Hur man skrivit och hur man har tänkt och så 

uppställning, eller vad som helst... multiplikation" (Elev 8). Elev 7 tillägger att det är 

förståelsen, det vill säga hur mycket eleven förstått, som läraren kan granska för att få 

kunskap om elevens lärande: "Hur mycket man har förstått" (Elev 7).  

Utöver lärande uppfattar eleverna dessutom framsteg, och behov av utveckling, som en 

företeelse då läraren och eleverna själva kan uppmärksamma vad de kan och lär sig i 

matematik. Elev 1 uppfattar exempelvis att läraren kan fastställa vad eleven kan genom det 

som eleven behöver träna mer på: "Om samma fel upprepar sig flera gånger, då vet hon ju att 

den här behöver träna mer på det här" (Elev 1). Eleven uppfattar alltså att det är med 

utgångspunkt i elevernas utvecklingsområden som läraren kan förstå vad eleverna kan i 

matematik. En annan uppfattning är att tecken på framsteg kan användas av eleverna själva 
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för att fastställa var de är i sitt lärande, det vill säga vad de kan, i matematik: "Ifall vi brukar 

få fel på det, såhär typ 7 gånger 8, så får man rätt på det typ två gånger. Då vet du att du kan 

det nu" (Elev 2). Elev 2 antyder i och med det att tecken på framsteg bidrar till elevens 

förståelse om vad eleven kan. Denna uppfattning utvecklas av Elev 1 som menar att även den 

fortsatta processen är av betydelse, eftersom eleven annars kan förlora den kunskap i 

matematik eleven förvärvat: 

Men man ska inte sluta träna bara för att man fick rätt på det flera gånger, utan man ska 

fortsätta träna lite i alla fall. För annars blir det att man kan det de tre första veckorna och sen 

är det borta. För att man inte övat. (Elev 1) 

Eleverna uppfattar alltså även att företeelser som kan associeras till processer i klassrummet 

som ett tillfälle då eleverna själva och läraren kan få kännedom om vad eleven kan och lär sig 

i matematik. 

6.1.3 Uppfattningar om genomgångars betydelse för att synliggöra var eleverna är i sitt 

lärande, var de ska och hur de ska komma dit 

Genomgångar, närmare bestämt då läraren leder undervisningen, uppfattades av eleverna som 

ett tillfälle då de själva och läraren kan få reda på vad eleverna kan och var de är i sitt lärande, 

vilka lärandemålen är samt information om hur de ska nå dessa mål i matematik. Eleverna 

uppfattade exempelvis att de själva kan få en uppfattning om vad de kan i matematik på 

genomgångarna. En elev antyder att lärarens frågor under genomgångarna kan bidra till 

elevens uppfattning om vad eleven kan matematik: "Hm... genomgångar och så, kanske man 

kan nånting när hon frågar: aa, vad är det? Då kan man det" (Elev 4). I likhet med elev 4 

uppfattar även elev 3 att genomgångarna är ett tillfälle då eleverna kan uppfatta vad de kan i 

matematik, men antyder även att handuppräckning kan ha en betydelse: "/.../ sen på 

genomgångarna som NN säger att... vad heter det, att... man liksom ser: Ja men, det här kan ju 

jag... räcker jag upp handen och säger svaret typ, om man säger så" (Elev 3). 

Handuppräckningen uppfattas nämligen av elev 3 som betydelsefull för lärarens kännedom 

om vad eleverna kan i matematik: "Hon... eller aa... Läraren utgår lite från att om man räcker 

upp handen mycket på genomgångarna /.../" (Elev 3). Ett sätt att förstå elevens svar är att 

eleven uppfattar att läraren kan få en förståelse för elevernas kunskap och lärande utifrån hur 

mycket eleverna räcker upp handen på genomgångarna. 
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Eleverna uppfattar även genomgångarna som ett tillfälle då eleverna till viss del får reda på 

lärandemål som de arbetar mot i matematik. Elev 2 uppfattar genomgångarna som det enda 

tillfället då eleverna får veta vilka mål de arbetar mot i matematik: "Mm... nä. På 

genomgången säger de ibland att det ska komma, såhär, att man ska kunna det [målen (egen 

kommentar)] fast inte mer" (Elev 2). Eleverna uppfattar dessutom genomgångarna som ett 

tillfälle då eleverna kan få kännedom  om vad det är eleverna ska göra och hur de kan tänka. 

Dessa två sammanhängande excerpter illustrerar detta: "Genom... mm... berättar... på 

genomgångar" (Elev 8), "Ja, hon förklarar bra vad det är man ska göra och hur man ska tänka" 

(Elev 7). På genomgångarna bidrar alltså lärarens förklaringar till elevernas uppfattning om 

vad det är eleverna behöver göra och hur de kan tänka för att nå målen. Eleverna uppfattar 

även att det kan vara betydelsefullt att lyssna och vara uppmärksam vid genomgångar för att 

veta vad det är man ska göra för att nå lärandemålen. Elev 1 ger uttryck för denna 

uppfattning: 

Och så, vi lyssnar ju på genomgångarna, genomgångarna alltid. Men alltså, att man... är 

ganska uppmärksam, jätteuppmärksam, vid... om det är ett nytt kapitel och hon ska gå in, så 

ska man vara väldigt... lyssna... Uppmärksam på det, så man verkligen vet vad man kan. Eller 

vad man ska göra. (Elev 1) 

Även elev 3 uppfattar att det är betydelsefullt att lyssna på genomgångarna för att få en 

förståelse för vad eleverna behöver göra för att nå målen. Detta antyds i svaret på frågan om 

hur eleverna får veta vad de kan göra för att tillgodogöra sig de lärandemål som eleverna 

behöver utveckla i matematik: 

Det viktigaste är väl att lyssna på genomgången. För att om man inte lyssnar på genomgången 

kan man ju inte räkna med att hon liksom hjälper en sen. Ifall man behöver hjälp. Alltså om 

man lyssnar på genomgångar och så förstår man, så fortsätter man jobba vidare och så får man 

liksom lite hjälp i boken, där de visar exempel. Men om man inte förstår, men ändå har lyssnat 

hjälper hon... kan hon ju förklara lite bättre för en såhär ensam, om man säger så. (Elev 3) 

Elevens svar antyder att eleven också uppfattar lyssnande på genomgången som ett 

självändamål för att lära sig de mål eleverna behöver utveckla i matematik. Dessutom 

uppfattar eleven att lyssna på genomgången kan resultera i bättre möjligheter för eleverna att 

jobba vidare på lektionen med stöd av läromedel och hjälp av lärare. 
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6.1.4 Uppfattningar om betydelsen av individanpassat arbetsmaterial i matematik 

Eleverna uppfattade individanpassade uppgifter, såsom läxor och fördjupningar, anpassade 

efter elevernas individuella förmåga som ett tillfälle då eleverna får möjlighet att veta vad de 

behöver göra för att utvecklas, lära sig mer och nå målen i matematik. Vid planeringen
11

 

uppfattar elev 2 exempelvis att eleverna kan få en individanpassad fördjupning som syftar till 

att eleverna ska få möjlighet att förstå och nå individuella lärandemål: "Hon brukar skriva där, 

vid planeringen ibland, så får man typ en enskild, såhär, fördjupning så att man klarar, så ja..." 

(Elev 2). Elev 1 uppfattar att de individanpassade läxorna eleverna fått efter senaste provet 

syftar till att ge eleverna en uppfattning om vad de behöver lära sig och vad de behöver göra 

för att nå dit: "Vi fick ju det nu i läxa, att... då hade hon gjort efter provet, uppgifter... fyra 

uppgifter, som vi skulle ta hem och göra det som vi behövde träna mer på" (Elev 1). Även 

elev 3 uppfattade att läxorna eleverna fick efter provet syftade till att ge återkoppling om vad 

eleverna behöver träna mer på, det vill säga lära sig, i matematik: 

/.../ hon rättade våra prov och så fick vi veta hur många poäng vi fick och sen så gav, några 

dagar efter så gav hon oss, vad heter det, läxor. För liksom, du kanske behöver träna på det här 

och du behöver träna lite mer på det här... alltså oavsett om det gick, liksom... om man fick 

alla rätt, så hade man liksom ändå någonting man kunde träna på. Och det tyckte ju jag var bra 

så att det inte bara var de som liksom, hur säger man, de som inte... de som det inte gick så 

jättebra på, på provet, fick öva på någonting. Utan alla fick liksom litegrann att öva på. (Elev 

3) 

Elevens svar kan också förstås som att det eventuellt är de lågpresterande eleverna som 

vanligtvis får denna typ av individanpassade återkoppling. Om denna typ av återkoppling, det 

vill säga individanpassade läxor, inte ges till alla elever uppfattar elev 3 det som jobbigt: 

Ja, men det känns lite såhär jobbigt ibland att... tänk såhär... att om alla får samma läxa, till 

exempel, då är det såhär. Då typ stannar man... alltså... alla är ju inte lika bra på samma sak, 

på det här matte, så det känns lite, såhär, jobbigt ifall man... att man liksom stoppar den som är 

bra, att den också måste göra det som den som inte är så bra på matte... man måste göra... utan 

att man får en liksom egen läxa, utifrån sina egna betyg  eller bedömning typ. (Elev 3) 

En tolkning av citatet ovan är att om läxor anpassas utifrån de lågpresterande elevernas 

utvecklingsbehov kan det leda till att de högpresterande eleverna känner sig understimulerade. 

Eleven uppfattar sammanfattningsvis att läxor som anpassas och ges utifrån elevers skilda 
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behov är positivt och kan användas för att synliggöra elevens lärandemål samt hur eleven ska 

nå dit. Elev 4 uppfattar att de lågpresterande eleverna fick läxor som synliggjorde det som de 

lågpresterande eleverna behövde träna på, medan de högpresterande elever fick utmaningar 

och kluringar: "Och... för dem som det gick inte jättebra för, då fick ju de... Det som de 

behövde träna på. Men de som hade ganska bra, de fick, lite mer såhär, utmaningar och 

kluringar och sånt så man kan" (Elev 4). Eleverna uppfattar ändå individanpassningen av 

läxorna som positiv, eftersom det kan göra så att eleverna stimuleras i sitt lärande. Denna 

dialog mellan elev 3 och elev 4 illustrerar detta: 

Elev 3 Ja, alla fick liksom. Det var inte så att alla fick samma läxa för att annars hade 

det blivit så att de som det gick bra för på provet skulle tycka det var tråkigt, 

för det här har vi ju tränat på, på provet, det är ju typ samma sak nästan. 

Elev 4 Mm, eller tvärt om, att de som inte var så bra på provet tyckte det var för svårt. 

 

Eleverna uppfattar att individanpassade läxor kan bidra till att alla elever känner sig 

stimulerade och kan utvecklas utifrån elevernas skilda behov. Även IUP
12

 uppfattas av 

eleverna som ett individanpassat arbetsmaterial då eleverna får återkoppling om vad eleverna 

behöver lära sig och utveckla i matematik: "IUP brukar man ju få se vad man själv behöver 

göra i matten och så, vad man behöver träna på" (Elev 3). Elev 3 uppfattar alltså att det 

individanpassade materialet som skapats utifrån den individuella utvecklingsplanen (IUP) 

också är ett tillfälle då eleverna får reda på vad eleverna behöver utveckla i matematik: 

Det är typ IUP, det är ju liksom det som är... typ, det bäst... I IUP då får man ju göra det 

utefter sin egen, typ, svårighetsgrad, som vi gör på elevens val. Och det är ju på lekt... Det är 

ju då man får göra nått som man tycker är lite svårare. Alltså du kanske tycker det är lätt, men 

någon annan kanske tycker det är svårt och sådär. Så det är ju ganska skönt att man har en sån 

lektion (Elev 3) 

6.2 Elevers uppfattningar om hur formativ bedömning används och kan 

användas i matematik 

6.2.1 Uppfattningar om hur formativa bedömningar används i undervisningen  

Eleverna har uppfattningar som kan jämföras med den formativa bedömningens innebörd, det 

vill säga bedömning som syftar på att utveckla lärandet. Exempelvis uppfattar eleverna 
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bedömning som ett tillfälle då eleverna får kännedom om vad eleverna behöver träna mer på, 

men också vilken nivå de ligger på i matematik. Elev 7 uppfattar bedömning i formativt syfte 

som den återkoppling eleven får efter prov, då eleverna får kännedom om vad de behöver 

träna mer på och vilka styrkor de visat: "Typ som prov när någon skriver vad man behöver 

träna mer på och vad man gjort bra och så" (Elev 7). Även elev 3 uppfattar att bedömning är 

då eleverna får veta styrkor, utvecklingsområden och vilket stöd eleven kan behöva för att 

komma vidare: "Ja... det är som att man... får veta vad man behöver få mer hjälp, eller vad 

man behöver träna på, eller det som man klarar ganska bra. Så man kan bli bättre" (Elev 3). 

Elev 1 uppfattar att bedömning är när eleverna skriftligen får reda på resultatet, vad eleverna 

är bra på och vad de behöver träna mer på: 

När de skriver [ohörbart] om man är bra eller om man behöver träna lite mer på typ 

multiplikationstabellerna eller så… /.../ Typ alltså… Det står hur många frågor det var och hur 

många rätt… och sen så skriver de lite i hörnet om man till exempel är bra på att räkna med 

bråken och man kanske behöver öva mer på multiplikationstabellerna. (Elev 1) 

En snarlik uppfattning har elev 3, som uppfattar att bedömning exempelvis är det den 

skriftliga återkoppling de får efter prov:   

Det brukar stå typ såhär, om vi har haft prov på typ... ehm... multiplikation och division, så 

står det såhär typ... man fick... 35 av 40 rätt, då står det såhär: Ja, det gick jättebra för dig på 

provet, men du kanske ska öva lite mer på multiplikation... eller tolvans multiplikationstabell, 

eller något sånt där, till exempel. /.../ (Elev 3) 

I den skriftliga återkopplingen uppfattar eleven att de får reda på antalet rätt, att det gick bra 

på provet samt vad eleverna kan förbättra. Eleven utvecklar denna uppfattning i nedanstående 

citat: 

När man går på mellanstadiet såhär då är det oftast så att... vad du behöver tänka på till nästa 

gång, det här kanske du ska tänka på, du kanske ska öva mer på det här, men det här... liksom 

just här kan du fortsätta öva, men det går riktigt bra för dig här eftersom att det är bra här, men 

man kan alltid bli bättre. Men sen liksom säger de väl att typ det här har du lite svårt för, du 

kanske ska öva lite mer på det här på läxhjälpen eller på genomgångarna och så. (Elev 3) 

Det som skiljer elevens tidigare uttalande från ovanstående citat är att eleven antyder att den 

typ av framåtsyftande bedömning som eleven beskriver är specifik för mellanstadiet. 

Ytterligare en skillnad är att eleven i det senare citatet även beskriver att bedömningen 

inkluderar förslag om hur eleven ska göra för att lära sig det som är svårt.  
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6.2.2 Uppfattningar om hur formativa bedömningar kan användas för den enskilda elevens 

lärande 

Eleverna uppfattar att bedömningar som stödjer elevernas lärande i matematik bland annat bör 

ange elevens resultat, betyg eller nivå samt vad eleverna behöver göra för att nå önskad nivå i 

matematik, det vill säga någon form av framåtsyftande återkoppling. I en dialog mellan elev 1 

och elev 2 uppfattas betygsnivå samt vad eleverna behöver göra för att nå eftertraktad nivå 

som faktorer som bör inkluderas i formativa bedömningar i matematik: 

Elev 1 Jag vill se resultatet, typ 32 av 33 eller något sånt där. Eller att... man typ 

säger: Ja, du ligger på en C-nivå, eller B, eller A-nivå liksom. /.../ Man ser 

vilken nivå man ligger på. 

Elev 2 Och så ska man veta vad man behöver göra får att komma till A, typ, innan 

man får betygen så. /.../ då skulle det vara lite enklare att veta vad man behöver 

öva mer på. 

Elev 2 uppfattar att den framåtsyftande återkopplingen kan göra det enklare för eleverna att 

veta hur de kan utvecklas i matematik och elev 1 uppfattar att det kan vara betydelsefullt att få 

kännedom om vilken nivå, främst i förhållande till betygsnivå, som eleven visar i matematik.  

En likartad uppfattning har elev 2, som uppfattar att vetskap om vilken nivå eleven visar, vad 

som behövs för att nå eftertraktad nivå och vad eleven kan göra för att för att nå eftertraktad 

nivå behövs i en bedömning som syftar till att eleven ska lära sig så mycket som möjligt:   

Man skulle ju vilja veta typ, om man säger, vilken nivå man ligger på, men ändå veta vad 

man... liksom typ... ja, om man liksom... vad man behöver bättra på.  /.../  det kan ju va /.../ Du 

ligger på C-nivå eller D-nivå eller nåt sånt där... såhär... så man vet att: Ja men, kolla, det är 

inte jättelångt kvar för ett C eller för ett B eller för ett A eller vad det nu än är man vill ha. 

/…/Ja, vad man behöver göra för att förbättra, det man... för ibland kan det vara lite svårt att 

veta vad man behöver göra, eller vad man ska träna på... och den liksom... man ser ju att man 

har gjort fel, där på provet, men... man liksom... man vet inte riktigt vad man behöver träna på 

ordentligt, utan såhär, just det, du behöver träna på det här och så gör man speciella uppgifter 

för just att träna på, om man säger så. (Elev 3) 

Ett sätt att förstå elevens uppfattning är att det framförallt kan vara svårt att förstå vad eleven 

behöver göra och vad eleven kan träna på för att nå eftertraktad nivå. 
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6.2.3 Uppfattningar om hur bedömningar i formativt syfte kan användas av läraren  

Eleverna uppfattar att läraren kan använda sig av bedömningar i formativt syfte för att bland 

annat få förståelse för vad eleverna behöver utveckla och för att planera fortsatt undervisning. 

Elev 9 uppfattar exempelvis att läraren kan använda bedömningar för att få kunskap om vad 

läraren behöver göra för att utveckla elevernas lärande: "Så att hon vet vad hon behöver öva 

oss mer på..." (Elev 9). En liknande uppfattning har elev 6 som uppfattar att läraren kan 

använda bedömningar i formativt syfte för att få en uppfattning av vad elevernas 

utvecklingsområden är i syfte att förbättra elevernas lärande i matematik: "Mm, kolla vad vi 

ska göra mer så att vi kan förbättra oss" (Elev 6). Ett sätt att förstå elevernas uppfattningar är 

att eleverna uppfattar att läraren exempelvis kan använda bedömningarna för att få en 

uppfattning om elevernas utvecklingsbehov så att elevernas lärande kan stödjas i 

undervisningen. Även elev 3 antyder att lärarens bedömningar kan användas för att stödja 

elevernas utvecklingsbehov: "Hon använder dem väl till de här läxorna vi får, för det... för att 

liksom öva mer på. Tror jag" (Elev 3). Eleven uppfattar att det emellertid är för att planera 

individanpassade läxor i syfte att stödja elevernas fortsatta lärande som läraren kan använda 

bedömningarna.  

Vidare uppfattar eleverna även att läraren kan använda bedömningar i formativt syfte för att 

veta vad som kan behandlas på genomgångar. Elev 3 uppfattar exempelvis att läraren kan få 

en förståelse för vad eleverna kan i matematik och därmed kan avgöra om vad genomgången 

kan behandla: "Kanske till genomgångarna, eftersom att läraren kanske ser att alla kunde det 

här väldigt bra, så då kanske jag kan köra på med det här på genomgången. Typ så..." (Elev 

3). För att utveckla elev 3 uttalande menar elev 4 att läraren även kan behandla det som 

läraren förstår att eleverna har svårt för på genomgångarna: 

Om alla tyckte det var lite svårt med en grej så tar hon upp det på genomgångarna. Om hon 

känner att det är många som frågar om en sak, då brukar hon ta upp det för hela klassen, så att 

inte alla behöver räcka upp handen och fråga. (Elev 4) 

Eleven uppfattar även att lärarens informella bedömning, då läraren upplever att det är många 

elever som frågar om en specifik sak, kan användas som underlag för genomgångar. En 

tolkning är att eleverna sammanfattningsvis uppfattar att läraren använder bedömningar i 

formativt syfte för att planera fortsatt undervisning i matematik. 
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6.3 Elevers uppfattningar om självbedömning och kamratbedömning i 

matematik 

I matematik har de intervjuade eleverna liten erfarenhet av kamratbedömning och 

självbedömning i matematik. Den erfarenhet eleverna har är att rätta klasskamraters 

multiplikationstest och rätta sina egna lösningar i läromedlet med hjälp av facit. Mot den 

bakgrunden handlar elevernas uppfattningar främst om hur eleverna vill att formativa själv- 

och kamratbedömningar ska vara och vilken nytta sådana bedömningar kan fylla i 

matematikundervisningen 

6.3.1 Uppfattningar om rättvisa och ärliga kamratbedömningar 

Eleverna uppfattade att det är viktigt att kamratbedömningar bedöms rättvist och ärligt. Elev 5 

uppfattar exempelvis att det är betydelsefullt att vara ärlig vid kamratbedömningar: "Vara 

ärlig och inte bara skriva fel på alla /.../ Då blir den andra kompisen kanske sur" (Elev 5). 

Anledningen till att eleven uppfattar att det är viktigt att vara ärlig vid kamratbedömning är 

för att inte såra klasskamraten. En rättvis bedömning uppfattas av elev 3 som en bedömning 

då elevens känslor om klasskamraten, till exempel missnöje, inte bör vägas in i en 

kamratbedömning: "/.../ Man ska liksom rätta rättvist. Bara för att man kanske är arg på den 

personen ska man inte rätta såhär typ... elakt /.../" (Elev 3). Eleven utvecklar sin uppfattning 

om hur en rättvis bedömning är i följande citat: 

Jag tycker att en rättvis bedömning ser ut... att man... att den blir liksom anonym, om man 

säger så. Det står inte någons namn, för oavsett om man inte tänker på det kan man tänka 

såhär ibland: Ja, just det, jag vet ju att hon vet det är och såhär... och så tänker man, ifall man 

rättar en kompis prov liksom såhär. För ibland känns det som att om man vet någons... alltså 

man vet rätt namn... då säger man liksom inte riktigt alltid sanningen, om man säger så. Men 

om man inte vet, då säger man ju allting man tycker om den [det som bedöms (egen 

kommentar)] och sen får de väl... de som får de här... liksom tänka såhär... då får de, då gör... 

då får man liksom skylla sig sjä... inte skylla sig själv, men alltså ibland när man säger såhär: 

Ja, vad tycker du om den här? Så får man stå för det man tycker, liksom. Inte bara såhär: Oj, 

förlåt, jag visste inte ens att det var ditt namn, att det var din. Eller så. (Elev 3) 

Ett sätt att förstå citatet är att en rättvis bedömning riktas mot det som ska bedömas, så att inte 

värderingar om klasskamratens person vägs in i bedömningen. Eleven uppfattar att en 

bedömning kan bli mer rättvis genom att låta det som ska bedömas avidentifieras, så att inte 

egna värderingar om klasskamraten vägs in i bedömningen. Dessutom antyder eleven att det, 
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vid bedömning av avidentifierat material, kan bli mer aktuellt för eleven att kunna motivera 

den bedömning eleven har erbjudit klasskamraten.  

6.3.2 Uppfattningar om kommentarer vid kamratbedömningar 

Eleverna hade även uppfattningar om vad som kan kommenteras vid kamratbedömningar. 

Uppfattningarna handlade främst om att  inte ge klasskamraten elaka kommentarer om 

prestationer eller om personen. Vid kamratbedömningar uppfattar exempelvis elev 3 att 

eleven som bedömer ska tänka på att inte vara för elak och kommentera att personen har flera 

fel vid kamratbedömningar: "Jag tycker man ska tänka på att, såhär typ, man ska inte vara 

såhär för... för elak och säga att man... aa, typ att du har fel, fel, fel och sådär. /.../" (Elev 3). 

Även elev 1 är av uppfattningen att eleven som kamratbedömer inte ska kommentera att 

klasskamraten hade fel, utan istället enbart markera felaktigheterna: 

Att man inte... Om den har fel, att man inte säger: Haha, du fick fel på den här. Jag fick, vad 

dålig du är. Det ska man ju inte säga. För liksom, om den är fel då sätter man bara ett fel och 

sen så går man vidare. Man ska inte ge några kommentarer, bara för att man fått fel. /.../ För 

då kan den bli ledsen, eller arg, och känna sig kränkt. (Elev 1) 

Anledningen till att elev 1 uppfattar att eleven som bedömer inte bör ge några kommentarer 

om de fel som klasskamraten har är för att klasskamraten då kan bli sårad. Däremot uppfattar 

eleven att positiva kommentarer om klasskamratens prestation är acceptabelt att ge: "Ja, alltså, 

man kan ju säga: Vad bra! Du fick ju... ja, 26 av 30 liksom. Det är jättebra! Men inga dåliga 

kommentarer, ska man inte ge" (Elev1). En annan elev uppfattar att eleven som 

kamratbedömer även kan ge återkoppling om hur  klasskamraten kan tänka: "Man kan ju 

också, såhär, hjälpa den med hur man ska tänka så, berä... Ifall du tänker på det här sättet, så 

blir det snabbare och så" (Elev 2). Ett sätt att tolka elevens svar är att eleven uppfattar att 

konstruktiva framåtsyftande kommentarer kan ges vid kamratbedömningar.  

6.3.3 Uppfattningar om att försöka förstå tänket och nya sätt att räkna vid själv- och 

kamratbedömning 

Eleverna uppfattade bland annat nya sätt att räkna och andra sätt att tänka som lärdomar 

eleverna kan förvärva vid självbedömningar och kamratbedömningar. En uppfattning är 

eleverna kan använda ett korrekt svar vid självbedömning för att försöka tänka på ett likartat 

sätt vid ett annat tillfälle. Elev 6 menar exempelvis att förklaringen i facit kan bidra till att 

eleven får en uppfattning om hur eleven kan försöka tänka: 
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Tänka på till nästa gång. Eller något liknande. /.../ Ja, alltså. När man kollar på det [facit (min 

kommentar)] då vet man ju svaret och då ser man ju hur man har tänkt. Hur de [som gjort facit 

(min kommentar)] tänkte. Då kan man försöka tänka på samma sätt. (Elev 6) 

Även elev 2 uppfattar att självbedömning kan bidra till hur eleven kan tänka nästa gång 

eleven behöver tänka på ett liknande sätt. Eleven uppfattar att det exempelvis är då eleven 

varit osäker mellan två olika sätt att lösa en uppgift som eleven kan få en uppfattning om 

andra sätt att tänka: "Sen ifall man chansade på någonting, så visste man inte om man skulle 

göra så eller på andra sättet. Och chansade och fick rätt, då vet man att man ska tänka på det 

sättet till nästa gång också" (Elev 2). Det är även vid kamratbedömningar som eleverna 

uppfattar att de kan få lära sig andra sätt att tänka i matematik. Elev 1 uppfattar exempelvis att 

den som bedömer en kamratbedömning kan granska hur kamraten har gjort vid en uppgift:  

Man kan ju titta på hur den gjort. Om den har gjort rätt, så kan man ju tänka liksom: Jaha, hon 

har gjort så, eller han. Så då kan man ju försöka kolla och förstå tänket så kan man ju göra det 

själv. (Elev 1) 

Ett sätt att förstå elevens uttalande är då klasskamraten har gjort rätt som eleven själv kan 

försöka förstå hur klasskamraten har tänkt och tillämpa det. Eleven uppfattar alltså att 

eleverna kan försöka förstå andra sätt att tänka vid kamratbedömningar. Elev 7 och elev 8 

uppfattar att eleverna även kan lära sig nya sätt att räkna med hjälp av kamratbedömning: 

Elev 7 Nya sätt att räkna. 

Elev 8 Som NN säger... så kanske den inte gjort på samma sätt som vi har räknat. 

Som man själv har räknat... Om den kanske räknat multiplikation och jag 

räknade division. Om man gör ett nytt test kan man kolla hur man räknade. Då 

kanske man kan skriva det på nästa prov som man tror att det var. 

 

Eleverna uppfattar att de kan lära sig nya sätt att räkna genom att göra kamratbedömningar. I 

dialogen mellan  elev 7 och elev 8 antyds det att det kan handla om tillfällen då den bedömda 

klasskamraten räknat på ett annat sätt än den bedömande eleven som eleven kan överväga att 

tillämpa det tillvägagångssättet vid ett annat tillfälle. 
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6.3.4 Uppfattningar om att lära sig av misstag vid själv- och kamratbedömning 

Eleverna hade även uppfattningar om att eleverna kan lära sig av de fel eller misstag som 

påträffas vid självbedömningar och kamratbedömningar. Vid självbedömning uppfattar 

exempelvis elev 1 att eleverna kan erhålla lärdomar när fel påträffas: 

Man kan ju lära sig av sina fel. Om man gjorde fel och ser om man gjo... och har facit och 

rättar och ser att: Ja, just det! Jag skulle ju göra så, jag får tänka om nästa gång och försöka 

träna på det här. (Elev 1) 

Felen som påträffas uppfattar elev 1 kan fungera som lärtillfällen vid självbedömning. Eleven 

uppfattar att eleven kan ta lärdom av tillfället genom att tänka om till nästa gång och försöka 

träna på det som blivit fel. Även elev 3 uppfattar fel som påträffas vid självbedömning som en 

möjlig lärdom framöver:  

/.../ Om rättar sitt prov, så lär man sig att: Oj, kolla, där gjorde jag fel. Då vet... så fort man har 

gjort fel där då... till nästa gång när det kommer samma grej, då vet man att: Ja, just det, ja. Nu 

kommer jag ihåg att där gjorde jag fel, så det här är liksom rätt svar. /.../ (Elev 3) 

Vid kamratbedömningar uppfattar elever att elever kan lära sig av misstag eller fel som 

påträffas. Ett exempel är elev 3 som besvarar frågan om vad eleverna kan lära sig av 

kamratbedömningar i matematik på följande vis: 

Man kanske skulle kunna se att... ja men, kolla... ofta kan det vara så att... om man ska hjälpa 

någon med någon uppgift med nån, och så gör man uppgiften med den personen och så ser 

man: Oj, jag skrev fel, på den. Så då ser man att: Oj, där skrev jag fel. Då såg man vad man 

själv gjorde fel, för man räknar ut rätt andra gången när man hjälper den andra personen. /.../ 

(Elev 3) 

Ett sätt att förstå elevens svar är att eleven har möjlighet att lära sig genom de kognitiva 

processer som aktiveras under tiden som eleven hjälper en klasskamrat med en uppgift. När 

eleven bedömer och handleder klasskamraten kan det förstås som att eleven synliggör sitt 

egna sätt att tänka och har därmed möjlighet att lära sig något av bedömningssituationen. 

Även elev 1 uppfattar att eleverna kan lära sig av klasskamratens fel vid kamratbedömning: 

Man kan lära sig av de fel som den gjort, den kanske gjort samma fel eller något och så kan 

man ju lära sig. Eller, om den har rätt så kan man ju... titta efter lite noggrannare eller något 

sånt, på ens egen. (Elev 1) 
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Eleven uppfattar att en jämförelse mellan elevens egna lösningar och klasskamratens 

lösningar kan bidra till lärdomar vid kamratbedömningen. Dessutom antyder eleven att 

lärdomen kan användas för att förbättra elevens egna lösningar. Detta uppfattar även elev 6, 

som menar att eleverna kan använda klasskamratens felaktiga och korrekta lösningar för att 

förbättra det på elevens egna lösningar: "Kolla vad de gjorde rätt och hur... om den kanske 

gjort fel. ... Då kan man förbättra det på sina egna" (Elev 6). 

6.4 Sammanfattning 

Utifrån de tre frågeställningarna (a) hur uppfattar eleverna olika aspekter av formativ 

bedömning i matematik, (b) hur uppfattar eleverna att formativ bedömning används och kan 

användas samt (c) hur uppfattar eleverna självbedömning och kamratbedömning i matematik 

arrangerades resultatet för att beskriva elevers uppfattningar i formativ bedömning i 

matematik. 

6.4.1 Elevers uppfattningar om olika aspekter av formativ bedömning i matematik 

Sammanfattningsvis visar resultatet angående elevers uppfattningar av olika aspekter av 

formativ bedömning i matematik att eleverna kan ha resultatorienterade eller 

processorienterande uppfattningar om hur lärandet synliggörs för eleverna själva och läraren. 

Dessutom uppfattar eleverna individanpassat arbetsmaterial och lärarens genomgångar som 

tillfällen då flera aspekter av formativ bedömning kan synliggöras, exempelvis elevernas 

lärande, lärandemål samt hur eleverna kan göra för att nå målen i matematik. 

Elevernas resultatorienterade uppfattningar handlade om att högt betyg och antal rätt är 

betydelsefullt för vad eleverna själva kan och lär sig i matematik. Eleverna uppfattade även att 

läraren med hjälp av elevernas resultat kan få en förståelse för elevernas kunskap och lärande 

i matematik. De processorienterade uppfattningarna handlade istället om att olika processer i 

undervisningen och hos eleven kunde bidra till elevernas och lärarens förståelse om vad 

eleverna kan och lär sig i matematik. Vid en jämförelse mellan de resultatorienterade och de 

processorienterade uppfattningarna förstår eleverna sitt eget lärande främst utifrån resultat och 

prestationer samtidigt som eleverna uppfattar att läraren kan förstå elevernas lärande och 

kunskap både utifrån elevers resultat på prov och uppgifter samt processer i klassrummet. Det 

finns alltså en variation angående hur eleverna uppfattar att de själva förstår kunskap och 

lärande i matematik i förhållande till hur eleverna uppfattar att läraren förstår elevernas 

kunskap och lärande. Elevernas processorienterade uppfattningar har även vissa likheter med 
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de resultatorienterade uppfattningarna då eleverna uppfattar att mängden hjälp eleverna 

behöver kan bidra till hur läraren kan få kännedom om elevernas kunskap och lärande i 

matematik. Detta kan tolkas som att eleverna uppfattar att mängden hjälp, speciellt om det är 

mycket hjälp eleverna behöver, kan fungera som tecken på att eleverna inte kan snarare än en 

utvecklingsmöjlighet. Även när eleverna uppfattar att utveckling kan vara ett tecken på 

lärande och kunskap i matematik synliggörs de resultatorienterade uppfattningarna. Detta kan 

exemplifieras med uttalandet om att eleven har fått rätt flera gånger i följd på något som 

tidigare varit fel flera gånger i rad. Elevernas uppfattningar påvisar likväl en förståelse som 

antyder att eleverna även förstår lärandet och sina kunskaper i matematik som utvecklingsbara 

och inte endast ett kvitto i formen av resultat på prov eller betyg. 

Eleverna uppfattade också, som tidigare nämnts, genomgångar och individanpassat material, 

såsom läxor, fördjupningar och IUP, som tillfällen då flera aspekter av formativ bedömning 

synliggörs. Under lärarens genomgångar uppfattar eleverna att det krävs uppmärksamhet så 

att eleverna kan veta vad de ska göra och hur de ska tänka. Det är även på genomgångarna 

som eleverna uppfattar att målen kan nämnas, även om det utifrån elevernas uppfattningar 

inte är i särskilt stor utsträckning. Det individanpassade materialet uppfattas av eleverna som 

ett tillfälle då de får reda på vad de behöver göra för att utvecklas, lära sig mer och nå målen i 

matematik. Bland elevernas uppfattningar om det individanpassade materialet framträdde 

även uppfattningar som tyder på att eleverna har en utvecklad förståelse för hur materialet bör 

utformas för att stödja alla elever. Uppfattningarna handlade om att det är betydelsefullt att 

det individanpassade materialet verkligen stimulerar lågpresterande såväl som högpresterande 

elevers fortsatta lärande. Om materialet inte individanpassas på ett lämpligt vis uppfattar 

eleverna att de lågpresterande kan anse att uppgiften är för svår och att de högpresterande kan 

anse att det kan bli för tråkigt. För att det individanpassade materialet verkligen ska stimulera 

alla elevers fortsatta lärande kan elevernas uppfattningar tolkas som att det är betydelsefullt 

att utforma materialet efter elevernas synliggjorda lärande i matematik 

6.4.2 Elevers uppfattningar om hur formativ bedömning används och kan användas i 

matematik  

I fråga om hur eleverna uppfattar att formativ bedömning används och kan användas i 

matematik uppfattade eleverna att formativ bedömning används för att beskriva vad eleverna 

behöver öva mer på, vad eleverna har gjort bra och förslag på hur eleverna kan göra för att 

öva mer. Eleverna uppfattar att bedömningar som stödjer lärandet bör ange elevernas resultat, 
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betyg eller nivå samt vad eleverna behöver göra för att nå önskad nivå i matematik. Elevernas 

uppfattningar tyder på att de anser att vad eleverna behöver göra för att nå önskad nivå ibland 

är otydligt och svårt att förstå. Eftersom eleverna uppfattar resultat, betyg och nivå som 

centrala kan det tolkas som att elevernas resultatorienterade uppfattningar även genomsyrar 

elevernas mer generella uppfattningar om deras lärande, hur återkoppling som för lärandet 

framåt kan ges och formativ bedömning. Eleverna uppfattar dessutom att läraren kan använda 

formativ bedömning för att få en förståelse för vad eleverna behöver öva mer på och planera 

fortsatt undervisning, exempelvis vad som ska tas upp på genomgångar. 

6.4.3 Elevers uppfattningar om självbedömning och kamratbedömning i matematik 

Uppfattningarna som handlar om elevers uppfattningar om självbedömning och 

kamratbedömning i matematik urskiljer två uppfattningar om vilken nytta självbedömningar 

och kamratbedömningar kan medföra i matematik. Den ena uppfattningen handlade om att 

eleverna kunde tillägna sig nya sätt att räkna och tänka, medan den andra uppfattningen 

handlade om att eleverna kunde lära sig av de fel och misstag som eleverna själva och 

kamraten gjort. 

Eleverna hade även uppfattningar om att det vid kamratbedömningar är betydelsefullt att vara 

ärlig, rättvis och överväga användningen av kommentarer. Uppfattningarna handlade främst 

om att inte väga in eller angripa klasskamratens prestation eller person vid 

kamratbedömningar, eftersom det exempelvis kan leda till att klasskamraten blir sårad. 

Eleverna uppfattade att detta kan undvikas genom att låta materialet som ska bedömas 

avidentifieras. Dessutom uppfattade eleverna att inga dåliga kommentarer bör ges vid 

kamratbedömningar, däremot fanns det uppfattningar om att positiva eller konstruktiva 

kommentarer möjligtvis kan ges vid kamratbedömningar.  
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7. Diskussion 

I diskussionen behandlas resonemang om produktionsarbetets resultat och slutsatser. Först 

diskuteras produktionsarbetets huvudsakliga resultat i förhållande till bland annat teoretiskt 

ramverk, litteratur och tidigare forskning. Diskussionen avslutas med slutsatser om 

exempelvis elevernas uppfattningar om formativ bedömning, förvärvade erfarenheter och 

förslag på vidare forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

I resultatet har elevers uppfattningar om formativ bedömning i matematik analyserats. För att 

utveckla förståelsen för elevers uppfattningar om formativ bedömning i matematik har 

analysen av resultatet besvarats utifrån produktionsarbetets frågeställningar. Resultatet 

besvaras följaktligen utifrån frågeställningarna: elevers uppfattningar om olika aspekter av 

formativ bedömning i matematik, elevers uppfattningar om hur formativ bedömning används 

och kan användas i matematik samt elevers uppfattningar om självbedömning och 

kamratbedömning i matematik. 

7.1.1 Resultatorienterade uppfattningar 

Resultatet angående elevers uppfattningar av olika aspekter av formativ bedömning i 

matematik visar att eleverna kan ha resultatorienterade eller processorienterande uppfattningar 

om hur lärande medvetandegörs för eleverna själva och läraren. Utifrån Wiliam och 

Thompsons (2008) ramverk kan alltså nyckelprocessen (b) fastställa var eleven är i sitt 

lärande uppfattas av eleverna som något som synliggörs antingen genom resultat på 

exempelvis prov och uppgifter eller processer i undervisningen och hos eleven. Ett 

utmärkande resultat är att eleverna själva tenderar att förstå sitt eget lärande utifrån 

resultatorienterande uppfattningar samtidigt som eleverna har något mer processorienterande 

uppfattningar om hur läraren kan förstå elevernas lärande. Vad dessa skillnader i 

uppfattningar har sin grund i är svårt att identifiera. Ett sätt att tolka detta är att eleverna 

eventuellt erbjuds återkoppling som främst är relaterad till elevernas prestationer i matematik 

(Korp, 2003; Shute, 2008), samtidigt som eleverna uppfattar att läraren förstår elevernas 

lärande utifrån fler aspekter. Om elevernas resultatorienterade uppfattningar förstås med 

utgångspunkt i återkopplingens effekter i matematikundervisningen kan det utifrån Korp 

(2003) förklaras utifrån elevernas inställning till lärande och sin egen förmåga, användning av 

återkoppling i undervisningen eller en kombination av dessa. Om elevernas 
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resultatorienterade uppfattningar  främst förstås utifrån effekter av återkopplingen kan det 

vara betydelsefullt att reflektera över vilken typ av återkoppling som kan stödja de 

resultatorienterade elevernas lärande. Shute (2008) menar att elever som är väldigt 

prestationsorienterade kan gynnas av återkoppling som är specifik och riktas mot lärandemål 

kan gynna dessa elever mest. Eventuellt kan även återkoppling som riktas mot processer, det 

vill säga val av exempelvis metod eller strategi, vara gynnsamt för elever som är 

resultatorienterade (Hattie & Timperley, 2007). 

Bland elevernas processorienterade uppfattningar kan också ett framträdande resultat 

urskiljas, nämligen att eleverna uppfattar att mängden hjälp eleverna behöver uppfattas 

influera lärarens uppfattning om var eleverna är i sitt lärande i matematik. Anledningen till att 

detta enligt mig förstås som ett framträdande resultat är att det väcker frågor om eleverna 

uppfattar att mängden hjälp eleverna behöver vägs in i lärarens formella bedömning av  

elevernas lärande. Vilket i sin tur skulle kunna leda till att eleverna blir motvilliga att be 

läraren om hjälp och till följd av detta inte ser stödet som en möjlighet att utvecklas. Om så 

vore fallet kan det förstås utifrån Korp (2003) som menar att elevers inställning till lärande 

och sin egen förmåga påverkar hur eleverna hanterar uppgifter och lärande i skolan. Om 

eleverna skulle vara motvilliga att be läraren om hjälp kan det alltså vara ett tecken på att 

eleverna är prestationsorienterade och ser sin förmåga som statisk (ibid.), eftersom eleverna 

således inte uppfattar stödet som en utvecklingsmöjlighet. 

7.1.2 Tydliga lärandemål och kriterier för framgång i matematikundervisningen 

Genomgångar och individuellt anpassat material uppfattas av eleverna som tillfällen då de 

uppfattar att olika aspekter, som kan anknytas till Wiliam och Thompsons (2008) 

nyckelprocesser och strategier, synliggörs i matematik. Dock verkar eleverna inte uppfatta att 

lärandemål och kriterier för framgång explicit förklaras och tydliggörs i särskilt hög grad vid 

något av dessa tillfällen i matematik. Endast en elev uppfattar att målen ibland kan förklaras 

på genomgångar, andra elevers uppfattningar tyder på att de indirekt uppfattar elevens 

individuella lärandemål vid exempelvis individuellt anpassat material och IUP. Eftersom 

Ridderlings (2013) undersökning visar att tydliga mål och målsättningar uppfattas av eleverna 

som betydelsefullt för lärprocessen är detta kanske något som i högre grad behöver fokuseras 

på i matematikundervisningen. Vidare menar Ridderling (2013) i sin studie att tydliga mål, 

målsättningar och kriterier för framgång också är aspekter som eventuellt bör utvecklas i den 

formativa undervisningskontext som Ridderling undersökt. Detta kan indikera att tydliga mål, 
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lärandemål och kriterier för framgång eventuellt är en aspekt som behöver tas i särskilt 

beaktande vid planering av undervisning i matematik för att uppfattas  och förstås av eleverna. 

Det kan även vara betydelsefullt att reflektera över hur mål och kriterier för framgång 

tydliggörs i undervisningen utifrån vad som kännetecknar återkoppling som kan främja 

elevers lärande, eftersom återkoppling som riktas mot undervisningens mål kan förstärka 

elevers lärande (Shute, 2008). 

7.1.3 Återkoppling som för lärandet framåt i matematikundervisningen 

Resultatet som rör sig om elever uppfattningar om hur formativ bedömning används och kan 

användas i matematik visar att eleverna främst uppfattar att formativ bedömning i matematik 

innehåller återkoppling om antal rätt, vad som gick bra och vad eleverna behöver träna mer på 

och att eleverna önskar att den formativa bedömningen ger eleverna återkoppling om nivå 

(gärna betygsnivå), vad som krävs för att nå eftertraktad nivå och hur eleven kan göra för att 

nå eftertraktad nivå.  

Ett framträdande resultat är utifrån föregående resonemang är att den typ av återkoppling 

eleverna önskar kan jämföras med Wiliam och Thompsons (2008) tre nyckelprocesser samt 

hjälper eleverna att besvara de tre frågorna (a) var är jag på väg?, (b) var befinner sig jag mig 

nu? och (c) hur kommer jag vidare? som kännetecknar framåtsyftande återkoppling (Hattie & 

Timperley, 2007). Eftersom elevernas uppfattningar i hög grad kan relateras till kännetecken 

för formativ bedömning och framåtsyftande återkoppling kan det förstås som att eleverna 

uppfattar att formativ bedömning stödjer elevernas lärande. Trots att den återkoppling 

eleverna vill ha kan jämföras med både Wiliam och Thompsons (2008) nyckelprocesser och 

Hattie och Timperleys (2007) tre frågor kan elevernas uppfattningar om hur eleverna vill ha 

formativ bedömning till viss del även relateras till elevernas resultatorienterade uppfattningar. 

Detta eftersom eleverna uppfattar att resultat och betyg på egen hand förklarar var eleven 

befinner sig i sitt lärande. 

Ett annat utmärkande resultat är att eleverna uppfattar att återkoppling om vad eleverna klarar 

bra förekommer i matematik, vidare antyder ett elevsvar att återkoppling kan ange att det gick 

bra för eleven på provet. Anledningen till att detta kan förstås som ett utmärkande resultat är 

att elevernas uppfattning om den återkoppling som ges kan tolkas som beröm riktat mot 

eleverna. Beröm bör enligt Shute (2008) undvikas i återkoppling som syftar till att stödja 

elevernas lärande eftersom det kan påverka elevernas självförtroende och kan förskjuta 

återkopplingen från lärandet eller uppgiften mot eleven. Eftersom eleverna uppfattar att 
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bedömning i formativt syfte pekar ut det som eleven klarar bra kan det vara betydelsefullt för 

lärare att rikta återkoppling som ges till eleverna mot uppgiften, lärandet eller processen 

(Shute, 2008).  

7.1.4 Självbedömning och kamratbedömning i matematikundervisningen 

Resultatet visar även att elevers uppfattningar om självbedömning och kamratbedömning i 

matematik bland annat är att det är betydelsefullt att vara ärlig, rättvis och att användningen 

av kommentarer bör övervägas vid kamratbedömningar. Det gick även att urskilja två 

uppfattningar om vad eleverna har för nytta av självbedömningar och kamratbedömningar i 

matematik. Den ena uppfattningen handlade om att eleverna kunde tillägna sig nya sätt att 

tänka och räkna, medan den andra uppfattningen handlade om att lära sig av fel och misstag 

som eleverna själva eller kamraten gjort. Elevernas uppfattning om att misstag kan vara 

betydelsefulla lärdomar kan utifrån Shute (2008) förstås som en positiv uppfattning i relation 

till elevernas lärande, eftersom återkoppling som indikerar att även misstag kan vara 

betydelsefullt för lärandeprocessen kan främja lärandet. 

Eftersom självbedömning och kamratbedömning kan användas för att aktivera eleverna som 

agenter för sitt eget lärande och resurser för varandra, det vill säga två av Wiliam och 

Thompsons (2008) fem strategier, kan elevers uppfattningar om dessa vara betydelsefullt att 

ta i beaktning vid utformning av matematikundervisningen. Elevernas uppfattningar handlar 

främst om att inte väga in eller angripa klasskamratens person vid kamratbedömningar. 

Exempelvis uppfattar eleverna att kamratbedömningar bör vara ärliga och rättvisa samt att 

eleverna inte bör ge dåliga kommentarer, men att positiva eller konstruktiva kommenterar 

möjligen kan ges. 

7.1.5 Formativ bedömning i matematikundervisningen utifrån elevers uppfattningar 

Sammanfattningsvis kan elevers uppfattningar om formativ bedömning i matematik relateras 

till det ramverk som Wiliam och Thompson (2008) menar kännetecknar effektiv formativ 

bedömning. Nyckelprocessen (a) vad eleven ska sträva efter tillsammans med strategin 

"Tydliggöra samt dela med sig av lärandemål och kriterier för framgång" (Wiliam & 

Thompson, 2008, s.63) kan utifrån elevers uppfattningar och tidigare forskning behöva 

utvecklas med en fråga om hur lärandemål och kriterier för framgång tydliggörs och förstås 

av eleverna. Anledningen till detta är att elevers uppfattningar om lärandemål i 

matematikundervisningen är få och tyder på ett behov av att uttrycka lärandemål mer explicit 
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och tydligt. Även Ridderling (2013) menar att det är betydelsefullt att lärandemålen är 

synliga, tydliga och relevanta och att diskussioner om kvalitativa nivåer förekommer i 

matematikundervisningen. Det kan därmed vara betydelsefullt att klargöra hur lärandemålen 

blir synliga och tydliga i matematikundervisningen för att förstås av eleverna. Ett sätt att 

klargöra lärandemålen i matematikundervisningen kan utifrån elevers uppfattningar vara det 

individanpassade arbetsmaterialet, eftersom eleverna uppfattar materialet som betydelsefullt 

för att bland annat få en uppfattning om individuella lärandemål. Det individuellt anpassade 

arbetsmaterialet uppfattade eleverna tydliggör alla tre nyckelprocesser (a), (b) och (c) i 

Wiliam och Thompsons (2008) ramverk, om det anpassas utifrån elevernas visade nivå i 

matematikundervisningen, vilket av den anledningen gör att individanpassat material 

eventuellt kan inkluderas i ramverket under alla tre nyckelprocesser. 

Utifrån elevernas uppfattningar i detta produktionsarbete kan det som tidigare diskuterats 

även vara betydelsefullt att resonera kring hur framåtsyftande återkoppling kan och bör ges 

till eleverna i matematik, framförallt då eleverna har resultatorienterade uppfattningar om sitt 

lärande. De resultatorienterade uppfattningarna om lärandet, tillammans med att eleverna 

uppfattar sin förmåga som omöjlig att förändra, kan enligt Korp (2003) leda till att eleverna 

underviker svåra uppgifter och att eleverna ger upp när de misslyckas. Av den anledningen 

kan det vara av extra betydelse att Wiliam och Thompsons (2008) strategi att "Ge 

återkoppling som för lärandet framåt" (s.63) inriktas mot att eleverna blir mer 

lärandeorienterade.  

Slutligen antyder elevernas uppfattningar att rättvisa och ärlighet, möjligtvis tillsammans med 

kommentarer som kan betraktas som positiva, är betydelsefullt att ta hänsyn till vid 

kamratbedömningar. Detta kan ge skäl till att fundera över Wiliam och Thompsons (2008) 

strategi att "Aktivera eleverna som resurser för varandra" (s.63). Det kan även vid denna 

strategi vara betydelsefullt att fundera på hur eleverna kan aktiveras som resurser för varandra 

vid exempelvis kamratbedömning. Elevernas uppfattningar antyder att det eventuellt behövs 

redskap och strategier som gör att rättvisa, ärliga och framåtsyftande kamratbedömningar 

stöds i undervisningen, exempelvis matriser. 

7.2 Slutsats och vidare forskning 

Min slutsats är att eleverna sammanfattningsvis har varierande och relativt omedvetna 

uppfattningar om formativ bedömning i matematik. Ett sätt att förstå resultatet på är att 

eleverna inte har någon medveten uppfattning om begreppet formativ bedömning och ingen 
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explicit undervisning som inkluderar formativ bedömning i matematik. Det som resultatet 

sammanfattningsvis visar är att elevers uppfattningar kring var de är i sitt lärande präglas av 

resultatorienterade uppfattningar, medan elevers uppfattningar om hur läraren vet var eleverna 

är i sitt lärande är mer processorienterade. Resultatet visar också att eleverna uppfattar 

genomgångar och individanpassat arbetsmaterial som tillfällen då flera av Wiliam och 

Thompsons (2008) strategier och nyckelprocesser synliggörs. I fråga om hur eleverna 

uppfattar att formativ bedömning används och kan användas visar resultatet bland annat att 

eleverna vill ha återkoppling som motsvarar Wiliam och Thompsons nyckelprocesser och 

Hattie och Timperleys (2007) tre frågor som kännetecknar framåtsyftande återkoppling, detta 

kan förstås som att eleverna antagligen har positiva uppfattningar om det som huvudsakligen 

kännetecknar formativ bedömning. Avslutningsvis visar resultatet att eleverna uppfattar ärliga 

och rättvisa bedömningar,  tillsammans med kommentarer som kan betraktas som positiva, 

som betydelsefulla aspekter att ta hänsyn till vid kamratbedömningar. 

Eftersom elevers uppfattningar om formativ bedömning är ett relativt outforskat område finns 

flera möjligheter för vidare forskning. Utifrån resultatet i detta produktionsarbete kan det i 

första hand vara intressant att undersöka hur elevers uppfattningar ser ut i en 

undervisningskontext där formativ bedömning explicit och kontinuerligt används i 

matematikundervisningen. En annan möjlighet är att undersöka om elevers uppfattningar i 

matematik förändras om undervisningen tydligt inkluderar en formativ undervisningspraktik. 

Ytterligare en möjlighet är att undersöka elevers uppfattningar om endast en del av formativ 

bedömning, exempelvis hur lärandemål och kriterier för framgång klargörs i matematik, för 

att undersöka vilken betydelse delen kan ha i formativ bedömning. Mot bakgrund av elevers 

uppfattningar i detta produktionsarbete vore det i min mening framförallt intressant att 

undersöka hur elevers uppfattningar i matematik förändras om undervisningen tydligt 

inkluderar en formativ undervisningspraktik, eftersom det skulle vara intressant att se hur 

elevernas förhållningssätt och uppfattningar skulle skilja sig från uppfattningarna i detta 

produktionsarbete.  
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Inledande frågor 

 När tycker du att du lär dig matte? 

 Kan du beskriva vad du tycker bedömning är? 

 Vad vet du om formativ bedömning? 

 

Bedömning i matematik 

 Kan du beskriva något tillfälle som du blivit 

bedömd i matematik? 

 Vad är det som bedöms i matematik? 

 

Strategier och processer som 

kännetecknar formativ bedömning 

 Hur vet du målen i matematik/för lärandet? 

 Hur vet du vad du kan/lär dig i matematik? 

 Hur vet du vad du ska lära dig i matematik? 

 Hur vet du vad som behövs för att du ska lära 

dig mer och utvecklas i matematik? 

 

Lärarens roll och bedömning 

 Hur vet läraren vad du kan i matte? 

 När/hur brukar läraren ge bedömningar? 

 Vad tror du läraren tittar på när hon gör 

bedömningar? 

 Hur tror du att läraren använder 

bedömningen? 

 Hur tänker du när läraren berättar hur det gått 

på en uppgift eller ett prov? 

 Varför tror du läraren bedömer dig i matte? 

 

Klasskamratens roll och bedömning  

 På vilka sätt kan ni i klassen hjälpa varandra i 

matte? 

 Hur brukar ni hjälpa ni varandra i matematik? 

 Har du någon gång fått bedöma någon annans 

prov eller uppgift i matematik? 

 Vad tror du att man kan lära sig av att 

bedöma varandra i matematik? 

 Vad tycker du är viktigt att tänka på när man 

ger kamrater bedömning? 

 Varför/vad är syftet med kamratbedömning? 

Den egna rollen och bedömning 

 När/hur visar du vad kan i matte? 

 Har du någon gång fått bedöma ditt egna prov 

eller uppgift i matematik? 

 Vad kan man lära sig av att bedöma sitt egna 

prov eller uppgift (fördelar/nackdelar)? 

 Hur kan du påverka ditt lärande i matte? 

 Hur vet du att du lär dig saker i matematik? 

 Hur kan man göra om man stöter på en 

uppgift som är svår?  
 Finns det sätt att själv komma förbi problemet? 

 Vad brukar du tänka på innan/efter/när du gör 

ett prov? 

 Varför/vad är syftet med att bedöma sig själv? 

 

Avslutande frågor 

 Hur tycker du att bedömningar i matte ska se 

ut? 

 Hur skulle du helst vilja bli bedömd för att 

lära dig så mycket matematik som möjligt? 
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Brev till elever och vårdnadshavare om informerat samtycke  

Hej! 

Jag heter Elisabeth Tenglet och det här brevet handlar om att informera er och fråga om samtycke 

om elevens medverkan i en undersökning som jag ska genomföra i klassen. Här kommer en kort 

beskrivning av undersökningen. För mer information kan ni läsa det medföljande brevet. 

Undersökningen handlar om att ta reda på hur elever i årskurs 5 uppfattar formativ bedömning i 

matematik. Informationen samlas in genom intervjuer som jag genomför med elever och sker under 

elevernas vanliga tid i skolan. Intervjuerna handlar endast om elevernas tankar kring formativ 

bedömning, därför kommer ingen privat eller känslig information samlas in från eleverna. 

Intervjuerna kommer att spelas in och skrivas ut av mig för att analyseras.  

Medverkan i undersökningen är frivillig och eleven kan när som helst avbryta sin medverkan utan att 

ange orsak. 

Med vänlig hälsning 

Elisabeth Tenglet 

elisabeth.tenglet@gmail.com 

 

Medgivande till medverkan i undersökning. 

 Jag har fått information om undersökningens syfte och hur undersökningen genomförs.  

 Jag har även informerats om att deltagande är frivilligt och att deltagandet när som helst kan 

avbrytas. 

Jag har fått information och vill delta i undersökningen: 

Namnunderskrift (elev): _______________________________________________________ 

 

Jag har fått information och samtycker härmed till att mitt barn deltar i undersökningen: 

Namnunderskrift (vårdnadshavare): _____________________________________________ 
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Information om medverkan i en undersökning om elevers uppfattningar om formativ 

bedömning i matematikundervisningen.  

Formativ bedömning är ett begrepp som används för att beskriva en bedömningsprocess som stödjer 

elevers lärande och utvecklar undervisningen. Forskning visar att formativ bedömning har positiva 

effekter för elevers lärande. Därför är formativ bedömning något jag valt att undersöka närmare i 

mina examensarbeten. Undersökningen handlar om elevernas uppfattningar om formativ bedömning 

i matematikundervisningen. Förhoppningen är att undersökningen kan leda till att utveckla 

förståelsen för vilka aspekter som kan vara betydelsefulla vid formativ bedömning. 

Undersökningen är en del av kursen examensarbete 2 på grundlärarprogrammet (år 4-6). 

Undersökningen kommer att presenteras och publiceras skriftligt som ett examensarbete på 

avancerad nivå vid Linköpings universitet. 

Syfte med undersökningen 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur elever i årskurs 5 uppfattar formativ bedömning i 

matematikundervisningen. 

Hur kommer undersökningen genomföras? 

Undersökningen kommer att ske genom elevintervjuer som handlar om hur elever tänker och 

uppfattar formativ bedömning i matematikundervisningen. Intervjufrågorna handlar alltså om 

elevernas tankar om formativ bedömning i matematik och kommer därför inte behandla privat eller 

känslig information om eleven. Intervjuerna kommer genomföras under elevernas ordinarie tid i 

skolan. 

Intervjuerna kommer spelas  in och skrivas ut i sin helhet för att kunna analyseras. Analysen går ut på 

att hitta teman eller kategorier bland de uppfattningar som eleven har om formativ bedömning i 

matematik. Allt material som samlas in kommer avidentifieras. Materialet kommer endast användas 

till denna undersökning och förvaras så att obehöriga inte kan ta del av det. 

Följder och risker som undersökningen kan medföra 

De följder som forskningen kan medföra är att eleven kan missa betydelsefull lektionstid. För att 

förebygga denna risk kommer  intervjuer, om möjligt, att genomföras under tid då eleverna har 

möjlighet att ta igen lektionen senare.  

 

Medverkan i undersökningen är frivillig och eleven kan när som helst avbryta sin medverkan utan 

att ange orsak. 

 

Med vänlig hälsning 

Elisabeth Tenglet 

elisabeth.tenglet@gmail.com 

 


