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Sammanfattning: Syftet med detta arbete var att ta reda på vilken uppfattning 
matematiklärare har om formativ bedömning samt hur de arbetar med detta i sina 
undervisningspraktiker. 63 matematiklärare besvarade en enkät angående sin uppfattning om 
och sitt arbete med formativ bedömning. Dessutom genomfördes kvalitativa intervjuer med 
tre matematiklärare. Resultaten visar att matematiklärare har en positiv inställning till 
formativ bedömning och att en övervägande del av de medverkande lärarna medvetet 
använder detta i sin matematikundervisning. Resultaten visar även att en relativt stor del av 
lärarna upplevde arbetet med formativ bedömning som ganska svårt på grund av bristande 
kunskaper och upplevd tidsbrist. Resultaten visade att det saknades utbildning och organiserat 
kollegialt lärande kring formativ bedömning hos många av de deltagande lärarna. Detta 
tillsammans med vilka metoder och arbetssätt för formativ bedömning som lärarna uppgav att 
de använde och hur de arbetade med dessa kunde eventuellt indikera på en något 
instrumentell förståelse och användning av formativ bedömning i matematikundervisningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  Summativ bedömning, formativ bedömning, matematiklärare, 
matematikundervisning, nyckelstrategier. 
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1 INLEDNING 
Bedömning har blivit en allt mer central och betydande del av dagens skola. Enligt Torkildsen 
(2016) har lärarnas bedömningspraktiker dessutom blivit allt mer komplicerade. Hon menar 
att lärare i den svenska skolan har ett dubbelt bedömningsuppdrag. Den ena delen är ett 
myndighetsuppdrag där lärare graderar elevers resultat i förhållande till de kunskapskrav som 
finns i läroplanen för att kunna sätta betyg. Den andra delen av bedömningsuppdraget 
fokuserar på delaktighet i lärprocessen för eleverna och där används bedömningen för att 
skapa förutsättningar för ett ökat lärande för både lärare och elever. Denna del går även under 
namnet formativ bedömning.  
 
Lundahl (2006) menar att utvecklingen har gått mot en mer testinriktad skola. I Sverige kan vi 
se detta i form av en tidigare betygssättning och ett ökat antal nationella prov samt att skolor 
har börjat använda höga betyg och goda uppmätta resultat för att konkurrera om eleverna i 
och med införandet av det fria skolvalet. Samtidigt uppmuntras eller beordras lärare till att 
använda formativ bedömning i sin undervisning. Skolverket har enligt Lundahl varit 
uttryckliga med att formativ bedömning ska vara en del av bedömningskulturen i 
undervisningen. Problemet, menar han, är att formativ bedömning som fokuserar på 
individen, och som i forskningen har visat sig ha positiv effekt på elevers motivation och 
lärande, har svårt att slå rot i ett system som värnar om yttre kontroll och ansvarsskyldighet 
samt där högt uppmätta resultat har blivit ett konkurrensmedel.  
 
En av anledningarna till att jag väljer att skriva detta examensarbete är på grund av att jag 
anser att formativ bedömning har en mycket viktig plats att fylla i dagens allt mer 
resultatinriktade skola. Men för att den formativa bedömningen ska kunna fylla denna plats på 
ett meningsfullt och givande vis anser jag att den formativa bedömningen och lärares 
kunskaper och arbete med denna måste problematiseras. Jag har under min VFU upplevt att 
lärare vill använda sig av formativ bedömning i sin undervisning där elevernas lärande ska stå 
i centrum men att kompetensen, extern stöttning och tiden saknas för att lyckas med en 
fulländad implementering av formativ bedömning i undervisningen.  
 
En annan viktig faktor som påverkar lärares kunskap om formativ bedömning är hur denna 
bedömning lärs ut på lärarutbildningen. Smith (2011) hävdar att lärarutbildningar inte håller 
en tillräckligt hög nivå när det gäller utbildning i bedömningsfrågor. Hon menar att den 
utbildning som studenter får när det gäller formativ bedömning är minimal samt att det saknas 
kompetens och forskningserfarenhet hos lärarutbildarna inom bedömningsområdet. Smiths 
påståenden om lärarutbildningen kan jag relatera till egna erfarenheter från min studietid. Jag 
har bildat mig en uppfattning om att lärarutbildningen lär ut en förenklad och icke 
problematiserad version av formativ bedömning samt att den utbildning vi fått i formativ 
bedömning under min studietid är, precis som Smith hävdar, påfallande liten. Min åsikt är att 
lärarutbildningen och den studielitteratur som används inte problematiserar den formativa 
bedömningen som fenomen och diskuterar inte svårigheterna med att implementera formativ 
bedömning i undervisningen. Den version som lyfts fram i studielitteratur och av 
lärarutbildare är en mer populariserad version som beskriver den formativa bedömningens 
goda egenskaper samt en samling metoder som är effektiva för att stärka elevers lärande som 
lärare kan använda sig av i sin undervisning. Hultman (2015) menar att det finns uppenbara 
risker med att förenkla och popularisera forskning som sedan ska överföras till skolan. Han 
menar att det alltid försvinner viktig information på vägen, som exempelvis viktiga teorier 
och delar av den problematisering som fanns i de ursprungliga forskningsstudierna. Detta kan 
enligt Hultman leda till att man inom skolan tar till sig metoder på ett mer oreflekterat vis. 
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Med bakgrund av den bild av formativ bedömning som jag skapat mig under min tid på 
lärarutbildningen samt under min VFU så är syftet med detta arbete att försöka ta reda på 
vilken uppfattning matematiklärare i årskurs 4–6 har om formativ bedömning samt hur de 
arbetar med detta i sina undervisningspraktiker. Detta för att försöka belysa i vilken 
utsträckning matematiklärare använder sig av formativ bedömning i sin undervisning, vilken 
teoretisk kunskap de har och vilka möjligheter de ser i arbetet med denna i sina 
bedömningspraktiker samt om det finns några hinder i arbetet med formativ bedömning. 
Anledningen till att jag vill belysa detta är för att kunna utveckla min egen och andras 
matematikundervisning i formativ bedömning. Denna studie kommer att göras utifrån ett 
lärarperspektiv, vilket innebär att alla data som samlas in kommer från matematiklärare i 
årskurs 4–6. 

1.1 Bakgrund 
Bedömningar har nog alltid funnits och gjorts i någon form så länge som människan har 
existerat. Kunskapsbedömningarna har utvecklats i samband med att människan och samhället 
har utvecklats. Lundahl (2006) lyfter fram fyra olika perspektiv ur vilka man kan betrakta 
kunskapsbedömningens framväxt och syften. Ur dessa perspektiv har den summativa och 
formativa bedömningen formats vilket gör att det är viktigt att lyfta fram dessa perspektiv för 
att förstå bakgrunden till den summativa och formativa bedömningens framväxt. 
 
Det samhälleliga perspektivet handlar enligt Lundahl om att kunskapsbedömningarna får en 
merit-och urvalsfunktion. Till detta perspektiv kan man även koppla ideologiska frågor som 
handlar om jämlikhet och rättvisa. När jordbruket effektiviserades och industrialismen började 
att slå igenom uppstod ett allt större behov av kompetent arbetskraft. Detta medförde att en 
funktion med bedömning och betyg som har- och har haft stor betydelse ur ett samhälleligt 
perspektiv blev mer framträdande, nämligen urvalsfunktionen. Att hitta sätt för att kunna 
avgöra vilka som var tillräckligt kunniga för olika yrken blev ett måste. Här fick, enligt Korp 
(2011), skriftliga, kvantitativa prov vars syfte var att jämföra olika individers prestationer mer 
genomslag. Vidare menar hon att ett annat viktigt syfte med kvantitativa skriftliga 
bedömningar hade att göra med att det börjat ställas krav på mer rättvisa och jämlikhet mellan 
människor vilket fordrade verktyg för att öka den sociala rörligheten. De olika 
betygssystemen som funnits genom åren har utvecklats och blivit till som ett led i samhällets 
behov av att kunna rangordna elevers prestationer och skapa rättvisa och likvärdighet. Ett 
exempel på en metod för att försöka uppnå likvärdighet i skolan idag är de nationella proven. 
Dessa har gjorts för att kontrollera om elever i svenska skolor har ett betyg som motsvarar 
kunskapskraven. Detta är högst aktuellt i Sverige idag med tanke på den betygsinflation som 
enligt Vlachos (2010) verkar råda till följd av en ökad konkurrens mellan skolor på grund av 
det fria skolvalet. 
 
Det psykologiska perspektivet innefattar, enligt Lundahl (2006), synen på bedömning som ett 
sätt att skilja ut olika individers olikheter. Detta perspektiv har skiftat i karaktär i takt med att 
synen på kunskap har förändrats. Det ökade urvalsbehovet under industrialismen ledde till att 
behovet av att kunna mäta olika individers kunskaper ökade. Empirismen som enligt Selghed 
(2011) ser kunskap som någonting yttre och som uppstår av våra iakttagelser av vår omvärld 
fick då ett stort genomslag. Inom empirismen trodde man sig kunna mäta psykiska förmågor 
som kunskap. Detta får betydelse för bedömningen av olika individer ur ett psykologiskt 
perspektiv i och med att man genom olika tester trodde sig kunna mäta individers intelligens 
och olikhet och därmed kategorisera människor utifrån detta. Denna psykologiska syn på 
kunskap och intelligens har och har haft stor betydelse för särskiljandet och diagnosticeringen 
av elever för placering i hjälp och specialklasser enligt Lundahl.  
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Ett pedagogiskt perspektiv fokuserar enligt Lundahl (2006) på kunskapsbedömningar i 
relation till lärande och kunskapssyn. Syftet med de kunskapsbedömningar som har gjorts 
över tid i relation till ett pedagogiskt perspektiv kan sägas vara av två olika fåror. Den ena 
fåran är av mer kvantitativ art och är en bedömning och kontroll av lärandet som kan länkas 
ihop med den empiriska kunskapssynen som ser kunskap som något yttre och mätbart, den 
summativa bedömningen förknippas starkt med denna bedömningstradition. Den andra fåran 
är av mer kvalitativ art och är en bedömning för lärandet som mer fokuserar på förståelsen 
och där människan ses som medveten, aktiv och social med förmågan att välja och värdera. 
Denna fåra kan länkas ihop med kunskapssynen konstruktivism. Enligt Selgehed (2011) är 
konstruktivismen en sammanblandning mellan rationalism och empirism som har som 
utgångspunkt att människor själva skapar och konstruerar kunskap i interaktion med 
omvärlden. Konstruktivistiska idéer ligger till grund för det sociokulturella arbetssätt som 
många skolor har anammat idag i Sverige. Inom detta arbetssätt har den formativa 
bedömningen blivit ett arbetssätt för att föra lärandet framåt. 
 
Det administrativa perspektivet handlar, enligt Lundahl (2006), om att kunskapsbedömningar 
har växt fram som en funktion för den politiska och administrativa förvaltningen av 
utbildningssystemet. Till detta perspektiv kan man koppla syften som styrning och kontroll. 
Men istället för att använda ordet bedömning när det gäller det administrativa perspektivet 
använder Karlsson och Vestman (2007) ordet utvärdering. Att använda utvärderingar som 
medel för styrning och kontroll på administrativ nivå är en gammal företeelse. När det gäller 
svensk utvärderingshistoria kan man se detta redan vid tiden för reformationen i Sverige. För 
att kunna kontrollera läskunnigheten och katekeskunskaper hos befolkningen infördes olika 
typer av förhör. Detta blev enligt Karlsson och Vestman (2007) ett medel för en ideologisk 
styrning och kontroll av befolkningen. När sedan industrialismen så småningom slår igenom 
med följder som ett ökat behov av kvalificerad arbetskraft och nya ideologiska strömningar 
som proklamerar för alla människors rätt, gör detta att utbildning för alla börjar bli en 
verklighet.  Dessa följdverkningar innebär att statens behov av kontroll och styrning ökar. Det 
blir viktigt att forma medborgare som passar in i den svenska modellen. Utvärderingar blir ett 
starkt medel för staten att utöva kontroll och styrning över utbildning och skola. Ett annat 
syfte med dessa utvärderingar är att de har använts som medel i en politisk kamp mellan olika 
ideologier. Enligt Lundahl (2010) är bedömning lika mycket en politisk praktik som en 
pedagogisk. Ett exempel som vi har idag för kontroll och styrning är skolinspektionen som 
har till uppgift att granska och inspektera svenska skolor och kontrollera att de följer de lagar 
och bestämmelser som finns. 
 
1.1.1 Den formativa bedömningens begreppsutveckling 
Enligt Procopé (2014) kunde begreppen formativ och summativ bedömning skönjas någon 
gång i slutet av 1960-talet i samband med att bedömning började delas upp i två fåror. Roos & 
Hamiltion (2005) menar att begreppen är ännu äldre och att begreppet formativ bedömning 
kunde skönjas redan på 1930-talet. Författarna menar att den formativa bedömningen har sina 
rötter i kognitiva och konstruktivistiska traditioner. Selghed (2011) menar att denna 
kunskapstradition har som utgångspunkt att människor skapar och konstruerar kunskap i 
interaktion med omvärlden. Den summativa bedömningen bottnar däremot i psykometri och 
behavioristiska kunskaps- och lärandetraditioner enligt Roos & Hamilton. Enligt Selghed ses 
kunskap som någonting yttre och mätbart inom dessa kunskapstraditioner. Även om 
begreppet formativ bedömning går att spåra tillbaka till 1930-talet var det först på 1960-talet 
som begreppet utvecklades i en riktning mot den definition av termen vi har idag. I artikeln 
The Methodology of Evaluation (1967) lyfter Scriven fram begreppet formative evaluation, 
vilket kan översättas till formativ utvärdering. Han använder begreppet inom ett sammanhang 
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som fokuserar på läroplansutveckling. Bloom, Hastings & Madaus (1971) vidareutvecklar 
sedan Scrivens användande av formativ utvärdering att inte bara gälla läroplansutveckling 
utan även för undervisning och elevers lärande. Enligt Black & Wiliam (2003) låg fokus inom 
formativ bedömning under den här tidsepoken på att skapa diagnostiska prov och på att 
analysera och kartlägga elevernas kunskapsmässiga läge, vilket skulle fungera som en 
utgångspunkt för lärarens planering av undervisningen. Sadler (1989) utvecklade Scrivens och 
Blooms uttryck formative evaluation till formative assessment, vilket blir formativ bedömning 
översatt till svenska, och är det begrepp som används idag. Sadler diskuterade feedbackens 
roll inom formativ bedömning och han lyfte fram att feedback både informerar eleven om var 
denne befinner sig i sitt lärande samt att läraren får återkoppling på sin undervisning. Sadlers 
tankar kring feedback som ett viktigt redskap för formativ bedömning återfinns senare i Black 
& Wiliams (1998) metaanalys om formativ bedömning. Denna metaanalys la sedan grunden 
för det genomslag som formativ bedömning har fått under 2000-talet. 
 
1.1.2 Vad är formativ bedömning?  
Enligt Håkansson & Sundberg (2012) går den formativa bedömningen i stora drag ut på att 
samla information om elevernas lärande i utbildningssammanhang och i relation till 
undervisning. De lyfter fram fyra centrala syften med formativ bedömning. För det första att 
identifiera elevers styrkor och svagheter. För det andra att hjälpa lärare att utveckla och 
planera undervisningen. För det tredje att hjälpa eleverna att utveckla sitt lärande på egen 
hand samt att granska det egna arbetet och uppnå färdigheter i självvärdering. För det fjärde 
att skapa möjligheter för eleverna att utveckla en ökad självständighet och att ta större ansvar 
för det egna lärandet. 
 
Black & Wiliam (2009) presenterar fem nyckelstrategier som de menar kan definiera formativ 
bedömning, eller bedömning för lärande som det också kallas. De har skapat ett schema för 
dessa strategier som inbegriper tre personer och tre nyckelprocesser som korsade med 
varandra utmynnar i de fem nyckelstrategierna. De personer som alltid är inbegripna i all 
undervisning är läraren och eleven samt en klasskamrat. De nyckelprocesser som all 
undervisning utgår ifrån kan enligt författarna definieras utifrån tre frågor: Var befinner 
eleven sig i sitt lärande just nu? Vart är eleven på väg? Hur ska eleven ta sig dit? 
 
Aktiva aktörer Vart är den lärande 

på väg? 
Var den lärande 
befinner sig just nu 

Hur den lärande ska 
ta sig dit 

Lärare Tydliggöra och 
delge lärandemål 
och 
framgångskriterier 
 
 
                               1 

Skapa och genomföra 
effektiva 
klassrumsdiskussioner, 
aktiviteter och 
uppgifter som ger 
bevis för lärande      
                                  2 

Ge återkoppling 
som för lärandet 
framåt 
                               
 
 
                              3       

Kamrat Förstå och dela 
lärandemål och 
framgångskriterier  
                               1 

Aktivera elever som 
läranderesurser för 
varandra                     
                                  4 

Aktivera elever som 
läranderesurser för 
varandra                   
                              4 

Elev Förstå och dela 
lärandemål och 
framgångskriterier  
                               1 

Aktivera elever som 
ägare av sitt eget 
lärande                       
                                  5 

Aktivera elever som 
ägare av sitt eget 
lärande  
                              5                           

Tabell 1. Wiliams (2013, s.61) fem nyckelstrategier för formativ bedömning 
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 Den första strategin innebär att både lärare och elever behöver tydliggöra, dela och förstå de 
kunskapskrav som en specifik lärandesituation har med sig. Den andra strategin handlar om 
att försöka skapa effektiva klassrumsdiskussioner med uppgifter och frågor som kan locka 
fram bevis för att ett lärande har skett, med andra ord att eleverna visar upp tecken på att de 
har förstått kunskapsinnehållet eller klarar av att lösa de uppgifter som de ställs inför. Inom 
den tredje strategin ligger fokus på vilken form av återkoppling som får eleverna att röra sig 
framåt i sitt lärande och med hjälp av detta klara av allt svårare uppgifter och successivt lära 
sig mer. Den fjärde strategin syftar till att eleverna aktiveras som läranderesurser för varandra. 
I den femte och sista strategin ligger betoningen på betydelsen av att aktivera eleverna i 
riktning mot mer självreglerat lärande, som exempelvis att på egen hand kunna förstå 
kunskapsmålen och styra sitt eget lärande. Dessa strategier kan enligt Håkansson & Sundberg 
(2012) sammanfattas i olika varianter av formativ bedömning. De områden det har forskats 
mest på är självbedömning och självreglering, feedback samt kamratbedömning.  
 
1.1.3 Styrdokumenten  
Formativ bedömning som begrepp används inte i läroplanen för grundskolan (Skolverket, 
2011a), där används mer övergripande begrepp som kunskapsbedömning och bedömning. 
Skolverket använder däremot begreppet i olika stödmaterial som de har givit ut. Bland annat i 
stödmaterialet Kunskapsbedömning i skolan (Skolverket, 2011b). De definitioner som ges för 
formativ bedömning i detta stödmaterial stämmer väl överens med vissa delar av läroplanen 
när det gäller bedömningsarbetet. Förutom det formativa bedömningsarbetet som är möjligt 
att urskilja i läroplanen har lärare ett myndighetsuppdrag som är av summativ art. Detta 
uppdrag går enligt Torkildsen (2016) ut på att mäta och rangordna elevers resultat i 
förhållande till de kunskapskrav som finns i läroplanen för att kunna sätta betyg. 
 
1.1.4 Den formativa bedömningens plats i summativa system 
De flesta skolsystemen i världen använder sig av två olika bedömningssystem enligt Berry 
(2011). Det svenska skolsystemet är ett exempel på detta menar Torkildsen (2016). Den ena 
delen av lärarnas bedömningsuppdrag fokuserar på kontinuerlig individrelaterad bedömning 
där eleverna är delaktiga i sin egen lärprocess och där bedömningen används för att skapa 
förutsättningar för ett ökat lärande för både lärare och elever (formativ bedömning). Den 
andra delen av bedömningsuppdraget är ett myndighetsuppdrag där elevernas prestationer ska 
jämföras med på förhand fastställda nationella mål och kriterier (summativ bedömning) för att 
exempelvis sätta betyg. När läraren sätter betyg på eleverna görs inte detta utifrån elevernas 
framsteg i förhållande till sig själva utan de sätts utifrån de kunskapskrav som har fastställts 
på nationell nivå.  
 
En intressant fråga som lyfts fram i både internationell och svensk forskning är den om vilka 
konsekvenser och återverkningar olika bedömningssystem får för lärare, elever och 
undervisning. Enligt Håkansson & Sundberg (2012) pekar studier som gjorts i bland annat 
USA på en rad olika konsekvenser som uppstår av de formella och externa prov och 
bedömningssystemen. Dessa bedömningar är av mer summativ karaktär och används bland 
annat till jämförelser mellan kommuner, skolor, länder och olika regioner. Enligt författarna 
visar forskningen exempelvis att det egentliga lärandet hamnar i skymundan då elevernas 
fokus ligger på att klara proven samt att innehållet i undervisningen begränsas till att bara 
omfatta det som ska testas. När det gäller de formativa bedömningsmetoderna så finns det 
enligt Håkansson & Sundberg starka belägg inom forskningen för att exempelvis goda 
återkopplingar till eleven av läraren under en pågående bedömning kan ha stor inverkan på 
elevens lärande.  
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Berry (2011) menar att det har varit både problematiskt och omtvistat att försöka förena de två 
bedömningssystemen. Enligt henne ligger det problematiska till stor del i att formativ 
bedömning som fokuserar på individen är svårt att förankra i ett system som lägger extremt 
stor vikt på ansvarsskyldighet och extern kontroll. Detta yttrar sig bland annat genom att 
skolors uppvisade resultat på externa mätningar, som exempelvis de nationella proven, 
jämförs och redovisas statistiskt. Enligt Hume & Coll (2009) verkar det vara svårt för 
formativa bedömningspraktiker att utvecklas på ett djupare vis i ett skolsystem där tonvikten 
läggs på att elevers kunskaper frekvent ska testas, sammanfattas och rapporteras. De menar att 
det finns en tendens att användandet av formativ bedömning i undervisningen inriktas på att 
få högre resultat på externa tester istället för att det formativa bedömningsarbetet inriktas på 
att forma och utveckla elevernas lärande. 
  
Spänningen mellan de båda bedömningssystemen är viktig att beakta eftersom vi enligt 
Lundahl (2010) i dagens skoldiskussion i alltför stor utsträckning fokuserar på nationella och 
internationella mätningar och rankinglistor. Kunskapsmätningar har idag blivit dominerande i 
den politiska debatten om skolan och utvärderingar på nationell och internationell nivå har 
blivit effektiva verktyg för styrning och kontroll. Enligt Pettersson & Wester (2014)  är det 
den globaliserade marknadsekonomin med fokus på konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt 
som ligger bakom detta.  Bedömningen hamnar i fokus genom att jämförbara och mätbara 
utbildningsresultat alltmer framhålls som en konkurrensfaktor i den globala ekonomin. 
Gustavsson (2010) menar att det i policydokumenten som produceras om utbildning av de 
stora organisationerna går att finna en teori om utbildning och kunskap som kallas för human 
capital, investering i humant kapital. Vilket han tolkar som att utbildning har fått en sådan 
funktion i vårt samhälle att den investerar i människan som en kapitalform. Detta är enligt 
Gustavsson en starkt ekonomistisk syn på utbildning som reducerar människan till en 
ekonomisk varelse. Det ligger mer fokus på ut än på bildning i ordet utbildning idag. Han 
menar att detta är en konsekvens av vårt västerländska materialistiska värdesystem som råder 
globalt och som innebär att vi missar de stora frågorna, som vad skolan är till för och vilket 
samhälle vi vill ha. Detta tankesätt gör att de demokratiska och humanistiska dimensioner 
som finns i utbildningen marginaliseras och verkar vara en självklar del av 
utbildningssystemets utveckling. Enligt Lundahl (2010) så riskerar lärandet att få en 
undanskymd roll i jakten på högt uppmätta resultat.  
 

1.2 Litteraturgenomgång 
En av de största anledningarna till att formativ bedömning har fått så stort genomslag är på 
grund av att forskningen har kunnat uppvisa stora effekter på elevers prestationer och lärande. 
Viktiga delar av denna forskning kommer att presenteras under denna litteraturöversikt, både 
ur ett internationellt och ett svenskt perspektiv. Här kommer även kritiska aspekter på den 
formativa bedömningens högt uppmätta effekter att presenteras samt vilka hinder forskningen 
har sett med implementeringen av formativ bedömning i undervisningen.  
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1.2.1 Internationell forskning på den formativa bedömningens effekter på elever 
och lärares prestationer och lärande 
Håkansson & Sundberg (2012) lyfter i boken Utmärkt undervisning, Framgångsfaktorer i 
svensk och internationell belysning fram att det finns en tydlig trend i den internationella 
forskningen inom området för undervisning och lärande som intresserar sig för att undersöka 
formativa bedömningsprocessers potential. Vidare menar författarna att det finns genomförda 
forskningssynteser om formativ bedömning, som grundar sig på ett omfattande antal 
kvantitativa studier. Dessa visar att väl genomarbetade och väl utförda insatser kan ha stora 
effekter på elevers lärande och studieprestationer. Bennet (2011) menar att dessa metastudier 
är den stora anledningen till att formativ bedömning fått sådant genomslag internationellt och 
lett till att policymakare har fattat beslut om att implementera formativ bedömning i stor skala 
i undervisningen i många länder. Ett exempel på en sådan forskningssyntes är Black & 
Williams (1998) metaanalys Assessment and Classroom Learning. I denna forskningssyntes 
analyserar de 250 tidigare utgivna publikationer om formativ bedömning och anser sig ha 
hittat tydliga bevis för att väl genomtänkta undervisningsansatser i formativ bedömning ger 
stora effekter på elevers och lärares prestationer och lärande.  
 
Självbedömning 
Inom forskningen för formativ bedömning skiljer man på begreppen självbedömning och 
självreglerat lärande. Enligt Pintrich (2000) innebär självreglerat lärande en process i vilken 
eleven sätter upp mål för sitt lärande som hen sedan försöker kontrollera och reglera 
motivationsmässigt och beteendemässigt samt på ett kognitivt plan med syftet att nå de 
uppsatta målen. Självbedömning beskrivs av Andrade & Boulay (2003) som en formativ 
bedömningsprocess i vilken eleven själv reflekterar över om det egna arbetets kvalité 
motsvarar de uppställda målen och kvalitetsmässiga kriterierna för att därefter omarbeta sitt 
arbete utifrån dessa. Vidare menar författarna att studier som gjorts på självreglerat lärande 
har fokuserat på elevers hantering av lärandeprocesser, till skillnad från studier på 
självbedömning där fokus har legat på hur eleverna bedömer produkten av sitt lärande. Men 
oavsett var fokus ligger så handlar både självreglering och självbedömning, enligt författarna, 
om att eleverna involveras i att reflektera över sitt lärande samt att de tränas att bli aktiva 
deltagare och att äga sitt eget lärande.  
 
Black & William (1998) poängterar vikten av att elever blir goda självbedömare. De menar att 
utvecklandet av den självbedömande förmågan hos elever är en förutsättning för att 
effektivisera lärandet. För att eleverna ska kunna överbrygga gapet mellan deras nuvarande 
kunskapsnivå och deras önskvärda nivå är feedback en nyckelaspekt. För att eleverna ska 
kunna efterleva sådan feedback menar författarna att det är en nödvändig förutsättning att 
eleverna har utvecklat en förståelse för den egna nivån likväl som den önskvärda nivån. Enligt 
författarna visar flera studier att elevers prestationer tenderar att förbättras när de blir 
engagerade i självbedömning med formativa syften. De menar att elever som själva är 
involverade i sin egen bedömningsprocess har en bättre förståelse för hur de uppställda 
lärandemålen och bedömningskriterierna ser ut och hur de själva ligger till i förhållande till 
dessa. Enligt Black & William innebär detta att dessa elever har större möjligheter att 
kontrollera och styra sin egen inlärning i förhållande till målen. Vidare menar de att elevernas 
känsla för att äga den egna lärandeprocessen medför att det får positiva effekter på elevernas 
engagemang och förmåga att lära sig. De lyfter bland annat fram en studie som gjordes på 
formativa bedömningsmetoder i Portugal. I denna studie deltog 25 portugisiska 
matematiklärare och 354 elever. Lärarna deltog i en 20-veckors kurs i 
självbedömningsmetoder, metoder som de senare implementerade i sin undervisningspraktik. 
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Som kontrollgrupp utsågs 20 andra matematiklärare, som inte deltagit i 
självbedömningskursen, och deras elever. Både interventionsgruppen och kontrollgruppen 
gjorde ett för-test och ett efter-test på sina matematiska prestationer, och båda grupperna hade 
lika stor mängd matematikundervisning under tiden för studien. Båda grupperna visade upp 
betydande framsteg efter studieperiodens slut men interventionsgruppens resultat var nära 
dubbelt så höga som de i kontrollgruppen, vilket kan anses vara en betydande skillnad i 
uppmätta framsteg. Den formativa bedömningsmetod som låg till grund för studien och som 
lärarna fokuserade på i sin undervisning var huvudsakligen regelbunden självbedömning av 
eleverna. Detta involverade att lära eleverna att förstå både lärandemålen och 
bedömningskriterierna och att välja uppgifter utifrån dessa som gav dem möjlighet att bättre 
se sitt eget lärande och bedöma detta. 
 
Kamratbedömning 
En annan bedömningsmetod som ett flertal studier lyfter fram som effektiv i att stärka elevers 
lärande är kamratbedömning. Enligt Black, Harrison, Lee & Marshall (2004) ger 
kamratbedömning större möjligheter till feedback för alla individer än om det bara var läraren 
som skulle ge den. Vidare menar de att kamratbedömningar dessutom ger en djupare 
förståelse för det egna lärandet hos de elever som ska bedöma någon annans prestation, vilket 
tränar den metakognitiva förmågan. Black & William (1998) lyfter bland annat fram en 
experimentell studie som genomfördes med israeliska högskolestudenter. Studenterna blev 
tränade i att generera egna frågor om olika teman inom fysiken, och tillägnade sig högre 
lärandevinster än de studenter som endast använde lärarnas frågor. Vissa studenter använde 
sig av kamratbedömning för att motivera och diskutera sina insatser, och denna grupp visade 
upp ännu högre lärandevinster än resterande studenter.  
 
Apthorp, Harlacher, Klute & Reale (2017) lyfter fram kamratbedömning som en potentiellt 
effektiv metod att förbättra elevers lärande och studieresultat, men kommer även fram till att 
formativ bedömning som utförs av lärare eller olika datorprogram gav större effekt på elevers 
akademiska prestationer än om den formativa bedömningen utförts av någon kamrat. Enligt 
författarna beror detta på att lärare är mer kunniga inom sitt ämne till skillnad från de 
kamrater som ska utföra en bedömning. Formativ återkoppling är en avancerad uppgift som 
kräver att bedömaren har förståelse för vilka nivåkriterier och mål uppgiften har. Dessutom 
ställer det krav på att bedömaren innehar en sådan kunskap som möjliggör att denne kan uttala 
sig om vad som krävs för att ta sig från nuvarande prestation till en mer utvecklad och färdig 
prestation utifrån den aktuella uppgiften. Bedömaren behöver även kunna uttrycka denna 
återkoppling på ett sätt som den bedömda kamraten kan förstå. De menar även att den 
formativa bedömningen ger olika grad av effekt på elevers prestationer beroende på vilket 
ämne den utförs i och vem som utför den formativa bedömningen. I sin metastudie kom de 
fram till att i matematik gav formativ bedömning som utförts av lärare och kamrat lika hög 
effekt på elevernas prestationer till skillnad från läsning och skrivning där formativ 
bedömning utförd av läraren gav en högre effekt.  
 
Enligt Gennip, Segers och Tilemma (2009) har många av de studier som finns på 
kamratbedömning till stor del intresserat sig för en överensstämmelse mellan elevers och 
lärares summativa bedömningar av prestationer istället för hur kamratbedömning fungerar 
som en social och formativ praktik. De studier som författarna har granskat intresserar sig 
heller inte för under vilka förutsättningar kamratbedömning fungerar som ett fördelaktigt 
verktyg, vidare menar författarna att kamratbedömares olikheter och skiftande förmågor inte 
problematiseras utan de betraktas som en homogen grupp. Enligt Topping (2010) är det 
viktigt hur kamratbedömning introduceras i undervisningen för att resultatet ska falla väl ut, 
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speciellt bland elever som har en negativ inställning till bedömningsformen. Han menar att 
kamratbedömning bör introduceras stegvis och innefatta aktiviteter som är mycket konkreta 
innan man sätter namn på processerna som kan upplevas som laddade eller svårbegripliga för 
eleverna.  
 
 
 
Feedback/återkoppling 
Feedback, eller återkoppling som det benämns inom svenskan, är kanske den strategi som 
förknippas starkast med formativ bedömning och som har skrivits fram av forskningen som 
ett effektivt redskap för att förbättra elevers prestationer och stärka lärandet. För att 
överbrygga gapet mellan elevernas nuvarande kunskapsnivå och deras målnivå handlar det 
enligt Harlen (2012) om att ge elever olika typer av feedback. Han menar att feedback alltid är 
en del av den fortlöpande informella interaktionen i klassrummet, samtidigt som den även är 
mer formaliserad ibland och kan uttryckas i skriftlig form.  
 
Enligt Hattie (2009) finns det tre viktiga huvudfrågor som är vägledande i arbetet med 
feedback ur ett elevperspektiv. För det första, var är jag på väg? Vilka kunskapskrav och mål 
förväntas det att jag uppnår? För det andra, hur går det för mig? Vad visar min 
självbedömning och min lärares återkoppling? För det tredje, vad är nästa steg? Hur ser min 
progression ut, vad är nästa steg i min lärandeprocess? Hattie menar dessutom att den 
viktigaste feedbacken kommer från eleven till läraren, eftersom den återkopplingen bidrar till 
att utveckla och samordna undervisningen och lärandet. För lärarens del blir frågorna en 
vägledning på om undervisningen svarar mot kunskapskraven och målen och leder till ett 
önskvärt lärande samt att svårighetsgraden på de utmaningar som eleverna möter hela tiden 
leder till att eleverna utvecklar sitt lärande.  
 
I artikeln The Power of feedback (2007) granskar Hattie & Timberley (2007) ett antal 
metastudier som handlar om elevrelaterad återkoppling. Med dessa metastudier som grund 
kategoriserar de feedback i fyra olika nivåer. Den uppgiftsrelaterade, den självreglerade, den 
processrelaterade samt den personliga.  
 
Den uppgiftsrelaterade återkopplingen berör exempelvis information om specifika uppgifters 
felaktiga eller korrekta lösningar, eller om det finns behov av annorlunda eller ytterligare 
information för att en uppgift ska kunna lösas. På denna nivå finns en variation i 
återkopplingen beroende på uppgiftens svårighetsgrad.  
 
Den processrelaterade återkopplingen behandlar strategier för hur en uppgift kan lösas och 
hur informationssökningen skall gå tillväga för att lösa den på bästa sätt. Den återkoppling 
som ges på processnivån är enligt Hattie & Timberley effektivare när det gäller utvecklandet 
av mer komplexa förmågor, än den återkoppling som ges på uppgiftsnivå. 
 
Återkoppling på självregleringsnivån är enligt författarna kraftfull på så vis att denna 
återkoppling leder till större engagemang och lust hos eleverna att lägga ned större möda på 
uppgiften, samt att återkoppling på denna nivå leder till en ökad tilltro på att eleven klarar av 
att lösa uppgiften. 
 
På den fjärde och sista nivån av återkoppling infinner sig individnivån. På denna nivå sker 
enligt författarna något som är vanligt förekommande i klassrummen, vilket är lärarens 
omedelbara beröm som är av mer personlig art. Det kan vara kommentarer som exempelvis 
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”du jobbar på bra” eller ” vad duktig du är”. Denna typ av återkoppling leder enligt Hattie & 
Timberley elevernas uppmärksamhet bort från själva uppgiften, processerna och deras 
självreglering. Denna typ av berömmande kommentarer kan enligt författarna vara både 
behagligt och stöttande för eleverna men det leder sällan till några förbättrade prestationer 
eller till något ökat lärande. Enligt Håkansson & Sundberg (2012) visar dock studier som har 
gjorts att omkring hälften av all återkoppling lärare ger till eleverna är av denna art, och 
används ofta för att förmildra kritiska kommentarer.  
 
Enligt Black & William (1998) finns det flera exempel på studier som gjorts på feedback som 
har visat på ökade prestationer och lärandevinster hos eleverna. I en studie som utfördes på 
11-åringar i israeliska skolor delade man in eleverna i tre olika grupper där varje grupp fick 
olika typer av feedback på sitt utförda arbete. Första gruppen fick feedback enbart genom 
kommentarer, den andra gruppen fick enbart betyg på sitt utförda arbete medan den tredje 
gruppen fick motta både kommentarer och betyg på sitt utförda arbete. Arbetsprocessen 
delades in i tre sessioner där eleverna fick arbeta med olika uppgifter, under den första och 
tredje sessionen utfördes samma typer av uppgifter. Eleverna som enbart fått kommentarer på 
sina arbeten gjorde en resultatökning med en tredjedel mellan den första och andra sessionen 
och höll sedan samma höga nivå under den tredje sessionen. De elever som fått både 
kommentarer och betyg på sina utförda uppgifter gjorde en tydlig resultatsänkning mellan den 
första och sista sessionen. Eleverna som enbart fått betyg på sina utförda uppgifter erhöll en 
viss resultatökning på vissa uppgifter mellan första och andra sessionen men sänkte sig sedan 
på samtliga uppgifter under den tredje sessionen. Under studien gjordes även tester på 
elevernas intresse och visade upp ett liknande mönster. Enligt Black, Harrison, Lee, Marshall 
& William (2004) så tenderar elever att fokusera enbart på poäng/betyg när både 
kommentarer och betyg ges som feedback till eleverna med en sämre lärandeutveckling som 
följd. Vidare menar de att feedback i form av enbart betyg eller poäng inte synliggör 
förbättringsområden och kvalité i elevers prestationer vilket leder till att lärandepotentialen 
minskar och lärandeutvecklingen hämmas.  
 
Boumediene & Hamzaoui-Elachachi (2017) hävdar i likhet med Black & William (1998) att 
formativ bedömning i form av feedback kan ha stor inverkan på elevers prestationer. I sin 
studie studerar de hur feedback påverkar algeriska gymnasieelevers läsförståelse. 
Interventionen gick så tillväga att eleverna fick utföra ett för-test för att identifiera vilka 
svagheter eleverna hade. Forskaren skapade sedan uppgifter som var utformade i förhållande 
till de svagheter eleverna visade upp i för-testet. Eleverna fick sedan en uppsättning uppgifter 
att lösa varje onsdag under en termins tid. De uppgifter eleverna fick till uppgift att lösa var 
läsförståelseuppgifter som hämtats från tidigare års nationella test i läsförståelse. Under sitt 
arbete med uppgifterna fick eleverna motta korrektiv och framåtsyftande feedback. Innan 
studiens början fick samtliga elever göra ett för-test och efter studiens slut gjorde de ett efter-
test, därefter jämfördes elevernas för-test och efter-test. Resultatet visade upp en markant 
resultatförbättring samt en ökad läsförståelse hos eleverna. 
 
1.2.2 Svensk forskning på den formativa bedömningens effekter på lärare och 
elevers prestationer 
Inom svensk forskning har det inte skrivits lika mycket om den formativa bedömningens 
effekter på elevers lärande men två relevanta avhandlingar kommer att presenteras här. 
 
Catarina Anderssons (2015) avhandling handlar om en studie som undersökte om vanliga 
lärare med hjälp av en omfattande fortbildning och ett stort stöd från en expert kunde utveckla 
sitt användande av formativa bedömningsmetoder på ett sätt som stärkte och utvecklade 
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lärandet hos de elever de undervisade i matematik. En annan viktig del i studien var att 
undersöka vilka delar av fortbildningen lärarna ansåg som viktiga nog att ligga till grund för 
en förändring av undervisningen samt varför de valde att göra förändringar. För studien 
valdes 22 mellanstadielärare ut slumpvis för att delta i en interventionsgrupp. En analys av 
lärarnas användande av formativ bedömning före och efter fortbildningen gjordes i form av 
lärarenkäter, lärarintervjuer och klassrumsobservationer. Eleverna fick göra tester före och 
efter interventionen. Deras tester jämfördes sedan med en kontrollgrupp med andra elever 
som undervisades av lärare som inte deltagit i fortbildningen.  
 
Resultaten från studien visar att de lärare som deltog i fortbildningen hade utvecklat 
användandet av formativa bedömningsmetoder i sin undervisning. Egenskaper lärarna ansåg 
vara viktiga i fortbildningen för förändringar i den formativa bedömningspraktiken var bland 
annat en formativ och processorienterad fortbildning, erfarenheterna av att använda olika 
aktiviteter för formativ bedömning och att det fanns en koppling mellan praktik och teori. 
Vidare menade de att det var betydelsefullt att ha tillgång till en kunnig expert under 
fortbildningen och att de fick lära sig aktiviteter som var direkt användbara i klassrummet. 
Slutligen lyftes tidsaspekten fram som en viktig faktor. Resultaten visade även att 
fortbildningen hade haft effekt på elevernas resultat. De elever som deltog i 
interventionsgruppen presterade betydligt högre än kontrollgruppen på det test som gjordes 
efter skolårets slut jämfört med ett test i skolårets början.  
 
Andersson menar att studien visar på att det finns möjlighet för lärare att utveckla sina 
formativa bedömningspraktiker och att lärare många gånger inte använder sina formativa 
bedömningsmetoder på ett effektivt sätt. Hon finner stöd för sin teori i det faktum att alla 
lärare som deltog i studien valdes ut ur samma urvalsgrupp, både de som deltog i 
interventionsgruppen och de som deltog i kontrollgruppen. Hennes antagande var att alla 
lärare i den ursprungliga urvalsgruppen använde formativ bedömning i sin undervisning innan 
studien ägde rum på liknande sätt.  Enligt Andersson är lärarnas tidigare användning av 
formativ bedömning viktig för att påvisa behovet av utveckling av formativa 
bedömningsmetoder samt vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Hon anser att denna 
information kan vara av betydelse, och användas vid planeringen av lärares fortbildning i 
formativ bedömning. Enligt Andersson kan man även dra slutsatsen att lärarnas fortbildning i 
formativ bedömning även hade effekt på elevernas lärande. Detta baserar hon på det faktum 
att de lärare som ingick i interventionsgruppen och kontrollgruppen hade slumpmässigt valts 
ut från samma population, vilket innebär att de torde ha bedrivit snarlika 
undervisningspraktiker innan fortbildningen tog sin början. Utifrån detta antagande samt det 
faktum att lärarna som deltog i interventionsgruppen gjorde stora förändringar i sin 
undervisning med hjälp av formativ bedömning menar Andersson att man kan dra slutsatsen 
att elevernas prestationsökningar berodde på lärarnas utvecklade undervisningspraktiker i 
formativ bedömning. 
 
Erica Boström (2017) har skrivit en avhandling som försöker utreda vilka nyckelfaktorer som 
krävs för att stödja matematiklärare i deras införlivande av formativ bedömning i 
undervisningen. Ett annat syfte med avhandlingen var att undersöka vilka effekter en 
genomförd kompetensutvecklingssatsning i formativ bedömning skulle kunna ge på den 
formativa undervisningen hos de lärare som deltog i studien och om det ledde till att elevernas 
prestationer i matematik ökade.  
 
Deltagare i studien var lärare och deras elever från en medelstorkommun i Sverige. Ett 
slumpmässigt urval gjordes på de lärare som nästkommande år skulle undervisa i matematik i 
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årskurs 7. Fjorton lärare deltog till slut i studien. Parallellt gjordes en likadan studie för 
mellanstadielärare där 21 stycken lärare deltog. I studien fanns de klasser som deltog i den 
formativa undervisningsstudien och en motsvarande kontrollgrupp. Data samlades in via 
lärarintervjuer, lärarenkäter, klassrumsobservationer samt från matematiktest för eleverna. 
Intervju och observationsdata analyserades för att identifiera de formativa bedömningsformer 
som lärarna använde sig av före kompetensutvecklingsprojektet och de nya formativa 
bedömningsformer som användes regelbundet efter kompetensutvecklingsprojektet. I 
analysen användes enkät och intervjudata för att utreda vilka förutsättningar och hinder som 
lärarna såg i införlivandet av en formativ bedömning i klassrummet.  
 
Resultatet visade att lärarna använde sig av vissa aspekter av formativ bedömning i sin 
undervisning redan innan studien gjordes men att det fanns gott om utrymme för en förbättrad 
och mer effektiv formativ bedömningspraktik. Flera möjligheter till utveckling identifierades. 
Enligt Boström visade en analys av resultaten att lärarna hade utvecklat sina formativa 
bedömningspraktiker och det hade väckts en tro hos lärarna på idén med formativ bedömning 
samt att de var motiverade till att göra förändringar för att närma sig en mer formativ 
bedömningspraktik. Däremot visade inte den implementerade formativa bedömningspraktiken 
i klasserna upp några större effekter på elevernas prestationer i jämförelse med 
kontrollgruppen. Ett annat intressant fynd som framkom i studien är enligt Boström de hinder 
som lärarna upplevde med införlivandet av formativ bedömning i undervisningen. Ett hinder 
som många lärare upplevde var bristen på tid, då lärarna upplevde att de hade en hög 
arbetsbelastning. Vilket ledde till att lärarna ansåg sig ha mindre tid till att planera och 
implementera formativ bedömning i sin undervisning. Lärarna ansåg även att det var svårt att 
införliva formativ bedömning i sin undervisningspraktik på grund av sitt invanda sätt att 
undervisa, samt att förändringar är tidskrävande. En annan faktor som hänger tätt samman 
med upplevelsen av tidsbrist är enligt Boström att en del av lärarna upplevde bristande stöd 
från sin rektor eller inget stöd alls. Detta trots att rektorerna var väl medvetna om lärarnas 
utvecklingssatsning och att det dessutom var rektorerna som hade sett till att lärarna hade fått 
gått ned i tjänst som en förutsättning för deras medverkande i 
kompetensutvecklingssatsningen.  
 
Boström menar att avhandlingen visar på komplexiteten och svårigheterna med att införliva 
formativ bedömning i undervisningen. Hon menar även att det är en stor utmaning att 
organisera kompetensutvecklingssatsningar som stödjer olika lärare i olika kontexter samt att 
det finns en utmaning i att utveckla dessa så att de inte enbart skapar förändring på lärarnivå 
där effekter på elevernas resultat uteblir, som i fallet med den satsning som lyfts fram i denna 
studie. Avhandlingen kan enligt Boström bidra med lärdomar om hur framgångsrika 
kompetensutvecklingssatsningar i formativ bedömning kan utvecklas, som ger resultat på 
lärarnas lärande och förmåga att använda formativ bedömning i sin undervisning som i 
slutändan leder till positiva utfall för elevernas lärande. 
 
1.2.3 Kritik mot den formativa bedömningens högt uppmätta effekter på lärande 
Enligt Håkansson & Sundberg (2012) är det idag många som representerar idéerna om att 
formativa bedömningsmetoder kan ge stora effekter på lärandet och leda till förbättrade 
prestationer samt en ökad medveten om det egna lärandet. Här ovan har det presenterats 
forskningsresultat på formativ bedömning som lyfter fram stora uppmätta effekter på elevers 
prestationer och lärande. Black & William (1998) presenterade bland annat resultat som 
pekade på stora effektstorlekar när det gäller lärandevinster. Det finns dock exempel på 
storskaliga undersökningar som har gjorts på formativ bedömning som inte har kunnat visa 
upp några effekter på elevers prestationer och lärande.  
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I Colorado genomfördes en projektundersökning som gick under namnet CASL (Classroom 
Assessment for Student Learning). I Studien deltog 2860 studenter och deras lärare från 67 
olika skolor som var utspridda över 32 distrikt i Colorado. Lärarna till dessa elever utbildades 
i formativa bedömningsmetoder som ingick i det formativa bedömningsprogrammet CASL. 
Lärarna fick sedan bekanta sig med metoderna och testa dessa under ett första prövoår, 
därefter implementerade lärarna hela CASL-programmet under ett helt år. Forskarna mätte 
effektiviteten av programmet genom att jämföra interventionsgruppens resultat på ett för-test 
och ett efter-test med en kontrollgrupp som också gjorde ett för-test och ett efter-test men inte 
deltog i det formativa bedömningsprogrammet. Vid en jämförelse av elevernas tester kunde 
forskarna konstatera att studien inte kunde visa upp några mätbara prestationsökningar eller 
förhöjda lärandeeffekter hos eleverna som deltagit i det formativa bedömningsprogrammet 
CASL.  (Apthorp, Beesley, Cicchinelli, Clark, Wang & Williams (2011). 
 
 Bennet (2011) menar att det har dragits för stora växlar på mycket av den forskning som har 
gjorts på formativ bedömning och dess effekter på elevers prestationer och lärande. Han 
menar att det finns ett problem med att generalisera begreppet formativ bedömning och tala 
om dess höga effekter på prestationer och lärande med tanke på hur brett begreppet formativ 
bedömning är och hur många olika metoder som ryms under begreppet som helhet. Att vissa 
formativa bedömningsmetoder har visat sig ha stora positiva effekter på prestationer och 
lärande innebär inte att alla metoder har samma höga effekt. Ett annat problem enligt Bennet 
är gällande vilka metoder och verktyg som verkligen avses tillhöra formativ bedömning. 
Vidare menar han att olika delar av den formativa bedömningen kan vara effektiva för ökade 
lärandevinster under rätt omständigheter men att det bör tas i beaktande att de kontextuella 
förhållandena har stor påverkan och betydelse för utfallet, som exempelvis ålder, typen av 
skolform och vilket ämne som fokuseras. Han kritiserar även många av de stora 
forskningssynteserna som har gjorts på formativ bedömning och som det ofta hänvisas till i 
litteraturen och forskningen kring formativ bedömning. Bennet menar att man bör ha en 
medvetenhet om att forskningssynteser av den här typen kan få fram relativt meningslösa 
resultat på grund av att de beräkningar som ligger till grund för det statistiska resultatet är 
baserade på alltför disparata företeelser. Vidare menar han att det är ett problem om 
opublicerade studier har införlivats i meta-analysen eftersom dessa inte har undergått en mer 
kritisk granskning. Enligt Bennet finns denna typ av problem i Black och Williams 
omfattande forskningssyntes från 1998. Han menar att de forskningsstudier som har 
inkluderats i analysen är alldeles för olikartade och spridda för att kunna summeras ihop på ett 
väsentligt och givande vis. Black & William (1998) presenterar en mängd olika företeelser 
under begreppet formativ bedömning, som exempelvis kamratbedömning, feedback, 
självbedömning, målstyrning och självuppfattning.  
 
Kingston & Nash (2011) ställer sig också frågande till de siffror som redovisas på effekterna 
av formativ bedömning. I likhet med Bennet (2011) riktar de främst sin kritik mot Black & 
William (1998), eftersom deras meta-analys ofta har citerats sedan den publicerades samt att 
andra forskare använder sig av Black & Williams statistiska resultat för att motivera sina 
argument för den formativa bedömningens effektivitet. I en egen studie har Kingston & Nash 
gått igenom 300 olika artiklar som på något sätt redogör för effekterna av formativ 
bedömning, och har kommit fram till att endast 13 av artiklarna gav den typen av information 
som är relevant för att kunna räkna ut effektstorlekar av betydelse. Utifrån de resultat som de 
kom fram till i sin egen studie menar de att de stora effektstorlekar som Black & William 
(1998) kom fram till att formativ bedömning har på elevers lärande, är betydligt lägre. 
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1.2.4 Policy och hinder med implementeringen av formativ bedömning 
Stora metastudier, som Black & Wiliams litteraturöversikt från 1998 och Hatties metastudie 
från 2009 som har kunnat visa upp väldigt höga effektstorlekar på elevers lärande, har gjort 
att formativ bedömning har fått ett stort genomslag på policynivå världen över enligt 
Håkansson & Sundberg (2012). Detta har även visat sig vara fallet i Sverige, där skolverket 
enligt Lundahl (2010) varit uttryckliga med att formativ bedömning ska vara en del av 
bedömningskulturen i undervisningen. Samtidigt som det ställs krav på att lärare ska arbeta 
formativt i undervisningen så menar Lundahl att utvecklingen har gått mot en mer testinriktad 
skola. I Sverige kan vi se detta i form av en tidigare betygssättning och ett ökat antal 
nationella prov samt att skolor har börjat använda höga betyg och goda uppmätta resultat för 
att konkurrera om eleverna i och med införandet av det fria skolvalet. Problemet med detta 
menar han är att formativ bedömning som fokuserar på individen, och som i forskningen har 
visat sig ha positiv effekt på elevers motivation och lärande, har svårt att slå rot i ett system 
som värnar om yttre kontroll och ansvarsskyldighet och där högt uppmätta resultat har blivit 
ett konkurrensmedel.  
 
Enligt James et al. (2007) finns det en tendens att det formativa bedömningsarbetet inriktas på 
att försöka höja resultaten i externa tester istället för att modellera och utveckla elevers 
lärande. Vidare menar de att det finns tydliga indikationer på att lärares formativa 
klassrumspraktiker blir en samling instrumentella och ritualiserade metoder som används på 
ett oreflekterat vis. Klenowski (2009) är inne på samma linje och lyfter fram en viktig fråga 
som lyftes på den internationella konferensen kring bedömning för lärande som arrangerades 
2009. Hon menar att definitionerna av begreppet formativ bedömning har börjat missförstås 
och felanvändas på det viset att innebörden av grundbulten för formativ bedömning som 
handlar om var den lärande befinner sig i sitt lärande, var den lärande ska, och hur den lärande 
ska nå dit har kommit att missförstås som en anmodan till lärare att ideligen testa de lärande 
summativt för att bedöma att den nivå de har uppnått är i paritet med vad gällande 
kunskapskrav och nationella mål visar.  
 
Hume & Coll (2009) har i sina studier som de har gjort på ett antal högstadieskolor i Nya 
Zeeland upptäckt att det har vuxit fram en ny variant av formativ bedömning som de kallar för 
bedömning som lärande, vilken går ut på att lära för testen. Detta beror enligt författarna på 
att det finns en begränsad och instrumentell förståelse av formativ bedömning. I dessa 
klassrumspraktiker finns det i regel dessutom inte någon tid för något gemensamt kollegialt 
arbete kring hur den formativa bedömningspraktiken ska tillämpas rent praktiskt eller kring 
hur den teoretiska förståelsen skall utvecklas. Boström (2017) liksom Smith (2011) betonar 
vikten av ett samarbete på olika nivåer av skolsystemet och tid till kollegialt arbete för att 
lyckas implementera formativ bedömning i undervisningen. Smith menar dock att det är just 
tid som verkar saknas. Hon menar att lärare hindras i sitt arbete med att stödja elevers lärande 
genom formativ bedömning på grund av yttre krav på en viss sorts bedömning liksom på 
grund av att lärarna känner en tidspress till följd av den stora mängd moment som 
kursplanerna innehåller måste hinnas med. Även Atjonen (2014) konstaterar i en studie där 
hon har studerat finska lärares syn på bedömning att bristen på tid är något som lärarna 
upplever som besvärande och försvårande i det kollegiala arbetet med bedömningsfrågor. 
Även arbetet i undervisningen med formativa bedömningsmetoder ansågs som tidskrävande 
och skapade en oro hos lärarna att läroplanens alla delar inte skulle hinnas med eftersom de 
formativa bedömningsprocesserna upplevdes som långsammare. Detta ledde till att lärare 
därför i större utsträckning använde sig av traditionella skriftliga prov för mätning av elevers 
kunskaper.  
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Smith (2011) lyfter fram ett annat problem som hon menar påverkar lärares professionalitet 
när det gäller bedömningsfrågor, vilket är att lärarutbildningarna inte håller tillräckligt hög 
nivå inom detta område. Hon menar att den utbildning lärare får i formativ bedömning är 
minimal samt att det saknas kompetens och forskningserfarenhet hos lärarutbildarna inom 
bedömningsområdet. Vidare menar hon att det är ett måste att det skapas en stor grupp av 
lärarutbildare som innehar en expertis inom bedömningsfrågor om lärarutbildningarna ska 
kunna ge lärarstudenterna den kompetens och erforderliga kunskap de behöver redan från 
starten av sin lärarkarriär. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa i vilken utsträckning matematiklärare använder sig av 
formativ bedömning, vilken teoretisk kunskap de har samt vilka möjligheter och hinder de ser 
i arbetet med formativ bedömning i sina bedömningspraktiker.   
 
Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  
1) Vilken uppfattning har matematiklärare om formativ bedömning? 
2) Hur arbetar matematiklärare med formativ bedömning i sina undervisningspraktiker? 
 

2 METOD 
Under denna del kommer urval och metoder för datainsamling samt studiens genomförande 
att presenteras. Därefter kommer de analysmetoder som har använts för att analysera och 
bearbeta insamlade data från enkätundersökningen och de kvalitativa intervjuerna att 
presenteras. Avslutningsvis kommer en redogörelse för hur etiska aspekter har tagits i 
beaktande och vilken hänsyn som har tagits gentemot de deltagande respondenterna. 
Enkätundersökningen resulterade i 63 svar. Utöver detta har 3 intervjuer med tre 
matematiklärare som är verksamma i årskurs 4–6 genomförts. Denna studie kommer att göras 
utifrån ett lärarperspektiv, vilket innebär att alla data som samlas in kommer från 
matematiklärare i årskurs 4–6. 

2.1 Urval 
Urvalet för enkäten är avgränsat till verksamma matematiklärare som undervisar i årskurs 4–
6. För att nå ut till ett stort underlag med matematiklärare så delades en länk med enkäten ut 
på tre större Facebookgrupper där det finns verksamma matematiklärare. Grupperna var 
Matematikundervisning 4–6 med 1133 medlemmar, Matematikundervisning med 16 578 
medlemmar samt Favoritmatematik tips och idéer med 7057 medlemmar. När det gäller de 
två sistnämnda grupperna har det tagits i beaktande att det i dessa grupper finns en stor mängd 
lärare som inte undervisar i de årskurser som enkätundersökningen riktar sig mot, men att 
antalet verksamma lärare från den enkätinriktade målgruppen ändå utgör en tillräckligt stor 
del för att förutsättningarna till en större mängd relevanta enkätsvar ökar. Det finns dessutom 
en medvetenhet om att det finns ett antal lärare som är medlemmar i mer än en av grupperna, 
vilket gör att antalet tilltänkta respondenter minskar något. Urvalet för intervjuerna gjordes av 
logistiska skäl inom hemkommunen. Ett antal verksamma matematiklärare inom årskurs 4–6 
på olika skolor kontaktades med en förfrågan om de var villiga att delta i en intervju. Efter att 
vissa lärare hoppat av och tackat nej av olika skäl tackade tre lärare som är verksamma på tre 
olika skolor i kommunen ja till att delta i en intervju. Slumpen föll ut så att det blev tre män 
som intervjuades, vilket är olyckligt sett ur ett genusperspektiv. 
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2.2 Datainsamlingsmetoder 
Denna studie är gjord utifrån ett lärarperspektiv. För att besvara arbetets syfte och 
frågeställningar har enkäter och semistrukturerade intervjuer använts som två olika metoder 
för datainsamling.   
 
 Valet av enkäter som datainsamlingsmetod beror på att man, enligt Bryman (2011), med 
denna metod når ut till ett stort antal respondenter, samt att enkäter är betydligt snabbare att 
administrera än exempelvis en större mängd intervjuer. En annan fördel med enkäter är, enligt 
Bryman, att det inte uppstår någon intervjuareffekt, vilket innebär att det inte finns någon 
intervjuare som påverkar de svar som ges. Han menar att intervjuarens sociala bakgrund, 
etnicitet och kön kan påverka de svar som respondenterna ger och skapa skevheter i dessa. 
Dessutom passar enkäter oftast respondenternas behov bättre eftersom de kan välja ett tillfälle 
när de har tid och möjlighet att göra detta. En annan orsak till valet av enkäter är för att jag 
ville nå ut till lärare som är utspridda över ett större geografiskt område, vilket är svårare att 
genomföra vid exempelvis intervjuer då logistiken skapar hinder. Den stora nackdelen med 
enkäter som skickas med post, eller som i fallet med enkäterna i denna undersökning, det 
länkas till digitalt är enligt Bryman att de oftast innebär ett större bortfall än om man 
exempelvis valt att göra intervjuer eller gör en enkätundersökning på plats med ett antal 
deltagare. Anledningen till att ett större bortfall innebär en nackdel menar han beror på att 
risken för skevheter och fel ökar. Han betonar att det är högst sannolikt att det finns en del 
skillnader mellan de respondenter som väljer att svara på enkäten och de som inte gör det. 
Med detta i åtanke har jag därför också valt att använda mig av en kvalitativ metod i min 
undersökning. Bryman menar att man genom att kombinera en kvantitativ forskningsmetod 
och en kvalitativ forskningsmetod ökar reliabiliteten i de resultat man fått med en kvantitativ 
strategi genom att man på detta vis mäter begreppen på flera olika sätt. En annan orsak till 
valet att inkludera både en kvantitativ och kvalitativ metod i undersökningen beror på att man 
enligt Bryman på detta sätt kan komma fram till ett mer fullständigt svar på sina 
forskningsfrågor. Han menar att de luckor som en metod lämnar efter sig kan fyllas av en 
annan metod.  
 
Den kvalitativa metod som har valts för insamling av data från matematiklärare i årskurs 4–6 
är semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju är enligt författaren en kvalitativ 
metod där intervjuprocessen kan beskrivas som flexibel. I en semistrukturerad intervju har 
dock forskaren en intervjuguide med specifika teman som ska beröras. Intervjupersonen har 
dock stor frihet att utveckla och utforma svaren på sitt eget vis. 

2.3 Procedur 
Vid utformandet av enkäten har Brymans (2011) råd om hur man utformar en enkät tagits i 
beaktande. För att motverka bortfall har det funnits i åtanke att inte göra enkäten för tät och 
omfattande. Bryman menar att enkäten inte får se för omfattande ut då detta kan medföra att 
respondenterna avskräcks från att besvara enkäten. En annan viktig del som det har tagits 
hänsyn till i utformandet av enkäten är att större delen av frågorna är slutna frågor med några 
givna svarsalternativ. Elva av enkätens femton frågor har slutna frågor. Att andelen slutna 
frågor är större till antalet i enkäten beror även på att det enligt Bryman är lättare att jämföra 
svaren som respondenterna har givit samt att det går snabbare att besvara denna typ av frågor 
vilket gör att antalet svarande på enkäten kan öka. En annan viktig del i utformandet av 
enkäten var att den skulle vara så tydlig som möjligt för att undvika missförstånd och 
uppkomsten av svårigheter för respondenterna i besvarandet av den. För tydlighetens skull 
och för att följa vetenskapsrådets (2017) anvisningar om god forskningssed konstruerades ett 
följebrev (se bilaga 1) som förklarar syftet med enkätundersökningen och som betonar att alla 
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etiska aspekter efterföljs. Brevet innehåller punkter som vetenskapsrådet lyfter fram som 
betydelsefulla när de gäller de etiska aspekterna. Brevet lyfter fram att deltagandet är 
frivilligt, att de deltagande kan avbryta sin medverkan närsomhelst samt att de kommer att 
vara anonyma i undersökningen. Respondenterna fick till att börja med svara på tre allmänna 
frågor som rör deras bakgrund som matematiklärare. Därefter följer tolv frågor om formativ 
bedömning, varav tre av frågorna hade en öppen följdfråga. Enkäten skapades och 
administrerades med hjälp av verktyget Google formulär. Verktyget skapade en länk som 
kunde delas med eller skickas till olika tilltänkta respondenter. Länken till undersökningen 
delades på tre relevanta Facebookgrupper för matematiklärare tillsammans med en kort 
beskrivning av syftet med mitt examensarbete. Enkäten var öppen för svar under två veckor 
under vilka inlägget uppdaterades med jämna mellanrum för att det skulle hamna högre upp i 
flödet och därmed öka chanserna för att fler skulle upptäcka och besvara enkäten. Totalt gav 
enkätundersökningen 63 svar. För att testa enkätens tydlighet och få värdefull feedback 
gjordes en pilotstudie med en lärare från årskurs 5. Efter denna pilot gjordes några mindre 
justeringar för att förbättra några frågors tydlighet. Enkäten tog cirka 6–7 minuter att besvara.  
 
Genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna gick så tillväga att alla respondenter 
kontaktades i god tid inför intervjutillfällena för avstämning att tid och plats stämde. Platserna 
för intervjuerna valdes ut av respondenterna, platser som lämpade sig väl för utförandet av 
intervjuer och som möjliggjorde att vi inte blev störda. Intervjuerna genomfördes individuellt 
med var och en av de tre lärarna. Intervjuerna utgick från en intervjuguide (se bilaga 3) med 
fastställda teman rörande formativ bedömning, men respondenterna hade stor frihet i sitt 
utformande av svar. Vid behov användes följdfrågor, om exempelvis respondenten gav ett 
intressant svar som behövde utvecklas eller om något i respondentens svar var oklart eller 
otydligt och behövde vidareutvecklas eller detaljeras. Intervjuerna varade mellan 20 – 45 
minuter per respondent. Intervjuerna spelades in med hjälp av ett röstmemoreringsprogram på 
mobiltelefonen för att göra intervjun mer dynamisk och avslappnad. Andra orsaker till att 
intervjuerna spelades in är på grund av att detta tillvägagångssätt tenderar att förbättra vårt 
minne som ofta fungerar selektivt och begränsar oss i tolkningen av vad människor har sagt 
enligt Bryman (2011). Med hjälp av inspelningar kan det som sagts under en intervju 
kontrolleras. Vidare menar han att inspelningar underlättar en djupare analys av vad 
respondenterna har sagt samt att forskaren kan gå igenom en respondents intervjusvar 
upprepade gånger. En annan viktig fördel med inspelade intervjuer enligt Bryman är att 
informationen görs offentlig och att andra forskare därmed kan ta del av materialet och 
granska det. Inför intervjuerna fick respondenterna ta del av ett informationsbrev (se bilaga 2) 
som beskriver undersökningens syfte samt vilka villkor som gäller vid deltagandet. De villkor 
som lyfts fram är att deltagandet i undersökningen är frivilligt och att de när som helst kan 
avbryta intervjun. Vidare har de informerats om att de är anonyma i min presentation av data 
samt att den skola som de arbetar på också kommer att vara anonym. Slutligen har 
respondenterna informerats om att allt inspelat material kommer att raderas efter arbetet är 
inlämnat förutom en fil som kommer att behandlas konfidentiellt och arkiveras i Högskolan i 
Gävles arkiv. 

2.4 Analysmetoder 
Här kommer analysmetoder för enkätundersökningen och de semistrukturerade intervjuerna 
att presenteras. 
 
Analysmetod för enkätundersökning 
Enkätundersökningen bestod av både stängda frågor med ett antal givna svarsalternativ och 
öppna frågor där respondenterna kunde ge fria textsvar. Därför utfördes både en kvantitativ 
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och kvalitativ analys av data. Svaren på de stängda frågorna konverterades till statistik direkt 
av programmet Google formulär som enkäten skapades i. På de öppna frågorna genomfördes 
en textanalys av svaren där respondenternas svar kategoriserades och kodades med hjälp av 
olika färger där varje färg representerade en egen kategori. Vid analysen har även en viss 
användning av korstabulering använts för att se sambandet mellan olika svar. Exempelvis har 
en sådan korstabulering gjorts för att se sambandet mellan året för lärarnas examen och de 
som svarat att de inte fått någon utbildning i formativ bedömning på lärarutbildningen. 
 
Analysmetod för intervjuer 
Intervjuerna har till en början transkriberats ordagrant. Den första transkriberingen utfördes i 
så nära anslutning till genomförandet av intervjuerna som möjligt detta för att intervjun då 
fortfarande fanns färskt i minnet samt att en tidig transkribering av intervjuer enligt Bryman 
(2011) möjliggör att forskaren lättare kan upptäcka olika teman som dyker upp under 
intervjuerna och som hen sen kan gå in på under de kommande intervjuerna. Därefter har en 
andra transkribering gjorts för att fylla i luckor och göra eventuella omformuleringar. Den 
transkriberade texten har som ett första steg datareducerats på onödiga utfyllnadsord och 
hummanden. Steg två i analysen av den transkriberade texten var att reducera bort data som 
ansågs irrelevant för att besvara examensarbetets frågeställningar och som inte hade med 
ämnet att göra. Det datareducerade materialet lästes därefter igenom flera gånger för att 
identifiera viktiga samband och skillnader som kunde vara betydelsefulla för att besvara 
frågeställningarna. Dessa samband och skillnader har sedan kategoriserats under två olika 
teman, dessa teman utgår från examensarbetets två frågeställningar. Tema 1 är: Vilken 
uppfattning har matematiklärare om formativ bedömning, tema 2 är: Hur arbetar 
matematiklärare med formativ bedömning. Under tema 1 föll exempelvis kategorier som: 
Utbildning i formativ bedömning samt hinder och möjligheter med formativ bedömning. 
Under tema 2 var ett exempel på kategori: skolans syn på formativ bedömning. Dessa 
kategorier har sedan ändrats och utvecklats. Vid kategoriseringen togs hänsyn till att 
relationen mellan kategorisystemet och intervjudata överensstämmer på så vis att data från 
varje intervju kan placeras in i någon av kategorierna på ett trovärdigt vis, detta är enligt 
Bryman (2011) viktigt att ta hänsyn till vid kvalitativa analyser. 
 

3 RESULTAT 
63 lärare har besvarat en enkät om formativ bedömning och resultaten från denna 
undersökning kommer att presenteras här. Dessutom har tre intervjuer genomförts med tre 
matematiklärare i årskurs 4–6 som är verksamma på tre olika skolor. Dessa lärare har fått 
fingerade namn i redovisningen av deras intervjusvar. De kommer att kallas för Kalle, Olle 
och Nisse. 
 
Frågeställningarna som ska besvaras är: 
 

1) Vilken uppfattning har matematiklärare i årskurs 4–6 om formativ bedömning? 
2) Hur arbetar matematiklärare i årskurs 4–6 med formativ bedömning i sina 

undervisningspraktiker? 
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3.1 Vilken uppfattning har matematiklärare i årskurs 4–6 om formativ 
bedömning? 
I följande avsnitt kommer relevanta delresultat från den genomförda enkätundersökningen 
samt viktiga utdrag från de genomförda intervjuerna att presenteras för att försöka besvara 
den ovanstående frågeställningen.  
 
3.1.1 Svårigheter och möjligheter med formativ bedömning  
Resultaten visar att det finns en relativt skiftande uppfattning bland lärarna om synen på 
svårighetsgraden i arbetet med formativ bedömning. Av de 63 lärare som har besvarat 
enkätundersökningen ansåg 9 lärare, vilket motsvarar 14,3 %, att arbetet med formativ 
bedömning i matematikundervisningen var lätt medan 35 av de tillfrågade lärarna, vilket 
motsvarar 55,6%, menade att arbetet med detta var ganska lätt. 19 av lärarna, vilket motsvarar 
30,2 %, ansåg att arbetet med formativ bedömning i matematikundervisningen var ganska 
svårt. Respondenterna uppmanades att ge en motivering till sina ståndpunkter gällande 
svårighetsgraden i arbetet med formativ bedömning i undervisningen. 44 av de 63 
respondenterna valde att lämna en motivering till detta.  
 
De lärare som angivit att de upplevde arbetet med formativ bedömning i 
matematikundervisningen som ganska svårt angav ett antal orsaker till detta. De vanligaste 
orsakerna var att formativ bedömning är tidskrävande och att det är för stora barngrupper 
samt att lärarna ansåg sig ha bristande kunskaper inom området. Av de 16 lärare som svarat 
att de anser att arbetet med formativ bedömning är ganska lätt angavs främst två orsaker till 
att de ansåg detta. Det var att arbetet med formativ bedömning efter hand blev en integrerad 
del av undervisningen som då går per automatik och att formativ bedömning gör att det blir 
lättare för läraren att lägga tid på rätt saker med hjälp av kontinuerlig uppföljning och 
reflektion. 9 av lärarna anser att det formativa bedömningsarbetet som de utför i 
undervisningen är lätt. De främsta orsakerna till detta menar de är att formativ bedömning blir 
en naturlig del av undervisningen samt att eleverna får vara delaktiga under arbetet. 
 
Samtliga lärare som besvarat enkäten fick även besvara vad de upplever som svårast i arbetet 
med formativ bedömning i matematikundervisningen, inte bara de lärare som tidigare 
utvecklade sitt svar om varför de upplevde att arbetet med formativ bedömning är ganska 
svårt. 53 av de 63 lärarna som besvarat enkäten gav sina åsikter om vad de tycker är svårast i 
arbetet med formativ bedömning i matematikundervisningen. Dessa åsikter har kategoriserats 
och samlats i tabell 2. 
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Kategorier för orsaker till upplevda svårigheter med formativ bedömning 
 

Antal 
lärare 

Brist på tid/för stora barngrupper 
Exempel: ”Att få tiden att räcka till/se återkoppla till varje elev” 

       18 

Otydlighet kring begreppet/brist på kunskap 
Exempel: ”Att definiera själva begreppet gentemot andra lärare” 

        9 

Ingenting 
 

        4 

Att involvera eleverna i processen och att få dem att förstå 
Exempel: ”Att alla elever förstår vilka kriterier som gäller för att ta nästa 
betygssteg” 

        7 

Att individanpassa 
Exempel: ”Att alla elever får det på samma villkor oavsett var man befinner 
sig i sin utveckling” 

        9 

Brist på samsyn/organisation 
Exempel: ” Att kollegor tror att matris = formativ bedömning” 

        6 

Tabell 2. Orsaker till lärares upplevelse av vad som är svårast i arbetet med formativ bedömning i 
matematikundervisningen. 
 
Kalle är 50 år. Han tog lärarexamen 1997 och har arbetat som lärare i 21 år. Han undervisar i 
matematik i årskurs 4–6. Kalle menar att arbetet med formativ bedömning inom matematiken 
är ganska svårt då han anser att denna bedömningsform lämpar sig bättre för ett mer praktiskt 
eller laborativt ämne som exempelvis NO eller hemkunskap. Han menar dessutom att arbetet 
med formativ bedömning tar för mycket tid, ” det blir en intressekonflikt av tid och arbetet 
med formativ bedömning drar ned undervisningstiden”. Vidare menar han att det finns ett 
annat skäl till att arbetet med formativ bedömning är svårt. Detta är att de elever som kan 
tillgodogöra sig formativ bedömning redan ligger på en hög kunskapsnivå.  ”De som förstår 
diskussionen om formativ bedömning är de som har kunskapen redan innan, det är sällan du 
når någon som har en f-nivå om man säger så. För samma kunskap som krävs för att kunna 
något är den som det krävs eller mer för att klara av metanivån liksom”. 
  
Olle är 37 år. Han tog lärarexamen 2005 och har arbetat som lärare i 13 år. Han undervisar i 
matematik i årskurs 4–6. Nisse är 51 år. Han tog förskollärarexamen 1996 och 
grundskollärarexamen 2005 och har arbetat som matematiklärare i 16 år. Han undervisar just 
nu i årskurs 3–4. Olle och Nisse delar Kalles åsikt om att formativ bedömning är tidskrävande 
vilket enligt Nisse innebär att det blir svårt att lyckas fullt ut med den formativa bedömningen 
med alltför stora barngrupper. Han menar dock att med mindre barngrupper på cirka 15 
elever, som de grupper han undervisar just nu, är möjligheterna med formativ bedömning 
oändliga. Samtliga av de intervjuade lärarna upplever även att bristen på tid skapas av en 
stress att försöka hinna med kursplanens centrala innehåll och att nå kunskapskraven. Vidare 
menar Nisse att det är väldigt lätt att det formativa bedömningsarbetet glider över i en 
summativ bedömning eftersom detta tar mindre tid. Han tillägger att ” det är lätt att falla 
tillbaka på en summativ bedömning eftersom många är tryggare i detta system och att det är 
lättare att visa upp den uppmätta kunskapen”. 
 
Olle lyfter fram att han upplever att bristen på kunskap kring formativ bedömning bidrar till 
att arbetet med detta upplevs som svårt. ”Man känner till någon enstaka metod och 
arbetsmodell för hur man kan arbeta men jag skulle vilja ha en större helhetsbild att arbeta 
efter”.  
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Nisse menar att arbetet med formativ bedömning har blivit en naturlig del av undervisningen 
och därför är ganska enkelt i vardagen. Han menar att det är viktigt att eleverna får chansen 
att arbeta utifrån sin nivå för att undervisningen ska vara rolig och utmanande.  ”Jag tycker 
inte att alla elever ska börja på punkt a och fortsätta på punkt b om de behärskar det 
respektive inte behärskar det”. Vidare menar Nisse att undervisningen blir så mycket mer 
lustfylld för eleverna med formativ bedömning där man bedömer eleven individuellt utifrån 
dennes nivå. ” Är det för svårt blir det inte roligt, är det för lätt blir det inte roligt heller, de 
äger sin lektion på ett annat sätt i arbetet med formativ bedömning”. Han betonar att han 
tidigare arbetade mer från punkt a till punkt b och när eleven nått dit så stannade man och det 
gavs extrauppgifter, vilket inte stimulerade elevernas utveckling.  
 
Enligt Olle finns det inte något dåligt med formativ bedömning men att arbetet med att få 
eleverna att se sig själv i sitt eget lärande skulle kunna bli mycket tydligare. ”Att de ska kunna 
se vilken nivå de befinner sig på, var de ska och vägen dit blir inte tydligt, det skulle kunna 
vara mycket tydligare. Det krävs väldigt mycket jobb och tid för att nå dit, och där är inte jag 
än men jag ser definitivt poängen med det”.  
 
Olle och Nisse delar inte Kalles åsikt om att matematik skulle vara ett ämne som inte lämpar 
sig för formativ bedömning, tvärtom så menar de att matematik lämpar sig väl för att arbeta 
formativt i. Olle menar att ” matematiken är som att bygga ett hus, man måste ha grunden 
först innan man sätter upp dörrarna och taket. Det känns oundvikligt att förkasta det och 
bara gå igenom det man borde gå igenom”. Han menar att bedömningen ska stå till grund för 
fortsatt undervisning och den formativa bedömningen lämpar sig väl för att arbeta på detta 
sätt inom matematikundervisningen. ”Jag använder bedömningen för att utveckla inte för att 
döma, den synen hör ihop med formativ bedömning enligt min mening”. Olle menar att han 
bedömer för att det ska gynna utvecklingen hos eleverna.  
 
3.1.2 Utbildningens betydelse för det formativa arbetet 
Resultaten från enkäten visar att en stor del av lärarna anser sig ha fått för lite utbildning i 
formativ bedömning. 34 av de 63 lärarna anser att de inte har fått tillräcklig 
utbildning/fortbildning i formativ bedömning, vilket motsvarar 54% av de svarande. De 
resterande 29 lärarna ansåg sig ha fått tillräckligt med utbildning i formativ bedömning, vilket 
motsvarade 46% av respondenterna. Det finns ett samband mellan detta resultat och vad 
lärarna har uppgett när det gäller i vilken mån de har fått fortbildning av sin arbetsgivare i 
formativ bedömning och, eller huruvida de har fått någon utbildning i formativ bedömning på 
lärarutbildningen. 30 av de 63 lärarna som har besvarat enkäten menar att de inte har fått 
någon fortbildning i formativ bedömning av sin arbetsgivare, vilket motsvarar 48,4% av de 
svarande. Medan de resterande 32 lärarna har uppgivit att de har fått fortbildning i formativ 
bedömning, vilket motsvarar 51,6% av de svarande. En majoritet av de lärare som har 
besvarat enkäten har uppgivit att de inte har fått någon utbildning i formativ bedömning under 
sin tid på lärarutbildningen. 60,3% av lärarna har inte fått någon utbildning på 
lärarutbildningen i formativ bedömning, 34,9% har uppgett att de har fått det medan 6,3% har 
svarat att de inte vet om de har fått det. 
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Diagram 1 lärares svar angående huruvida de har fått någon utbildning i formativ bedömning under 
lärarutbildningen 
 
Samtliga av de lärare som intervjuades anser även de att de inte har fått tillräcklig utbildning i 
formativ bedömning. Olle uppger att han fick gå på kurser i formativ bedömning på sin 
tidigare arbetsplats och att det var ett gemensamt grepp inom kommunen. Fokuset på dessa 
kurser var att utveckla elevernas medvetenhet om de tre stegen inom formativ bedömning. 
Var befinner jag mig i mitt lärande, var ska jag, och hur ska jag ta mig dit. ”Vi skulle kunna 
visa elever med hjälp av matriser, synliggöra undervisningen, kriterier och mål som skulle 
användas i undervisningen”. Olle uppger att de fick skapa uppgifter som skulle gå att bedöma 
med hjälp av matriserna. Vidare menar han att ”man i den stunden då man arbetar med detta 
under utbildningen så tänker och reflekterar man mycket över det. Men när utbildningen är 
slut och alla går tillbaka till sin skola så händer något annat på vägen, vilket gör att jag 
anser att man måste arbeta kontinuerligt med detta bedömningsarbete för att få det att 
fungera och utvecklas hela tiden”. Olle uppger däremot att han inte har fått någon fortbildning 
i formativ bedömning av sin nuvarande arbetsgivare. 
 
Även Lärarna Kalle och Nisse uppger att de inte har fått någon fortbildning inom detta 
område av sin nuvarande arbetsgivare. Kalle menar att detta inte prioriteras på den skola där 
han arbetar. ” Det finns inget intresse eller pengar för detta”. Nisse anser sig ha varit för kort 
tid på sin nuvarande arbetsplats för att kunna ha fått ta del av någon fortbildning. Däremot så 
har han fått viss utbildning i formativ bedömning på sin tidigare arbetsplats. ”Vi fick gå på en 
föreläsning och hade gruppdiskussioner”.  
 
Formerna för fortbildning i formativ bedömning som de intervjuade lärarna uppgav att de 
hade fått var föreläsningar och enstaka kurser med efterföljande gruppdiskussioner. Dessa 
kategorier dominerar även de svar som lärarna i enkätundersökning har uppgett när det gäller 
typen av utbildning de har fått i formativ bedömning. Resultaten visar att 81% av de 63 lärare 
som besvarat enkäten anger att de har någon form av utbildning i formativ bedömning medan 
14,3% anger att de inte har fått någon utbildning i detta överhuvudtaget. De kategorier för 
utbildning som lärarna uppger att de har domineras av föreläsningar, enstaka kurser, i kurser 
på lärarutbildningen och självstudier med hjälp av böcker. Endast 27 av de lärare som 
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Totalt antal svar 63
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besvarat enkäten, vilket motsvarar 42,9%, uppgav vilken typ av utbildning de har i formativ 
bedömning. 
  
Samtliga av de tre intervjuade lärarna uppger att de inte har fått någon utbildning i formativ 
bedömning under sin tid på lärarutbildningen, i likhet med vad över 50% av de svarande 
lärarna i enkäten uppgav. ” Man nämnde inte ens begreppet på lärarhögskolan”, menar Olle. 
Nisse går ett steg längre och riktar kritik mot lärarutbildningen. Han menar att han inte har fått 
tillräcklig utbildning i formativ bedömning och lägger en del av skulden på lärarutbildningen. 
”Det måste in mer formativ bedömning inom lärarutbildningen” slår han fast. Nisse anser att 
det behövs kurser där lärarna får olika klassrumsscenarion där de får träna på formativ 
bedömning i autentiska situationer. ”Få träna på och försöka på, och arbeta mer kontinuerligt 
med formativ bedömning och inte bara vid enstaka tillfällen”. Han är av åsikten att den 
summativa bedömningen sitter så djupt i ryggraden hos både lärare och inom systemet, vilket 
gör att det är väldigt lätt att falla tillbaka på den.  
 
Kalle berättar att han inte har fått någon utbildning i formativ bedömning under 
lärarutbildningen vad han kan minnas. Han har en teori till detta som hänger samman med 
införandet av den nuvarande läroplanen lgr 11 ”Om jag inte missminner mig så är det här 
med formativ bedömning från 11:an. Det kom med då därför att om den andra kom 94 och 
jag gick ut 97 så var ju jag inarbetad eller indoktrinerad i den”. Han tror att formativ 
bedömning kom med i den nya läroplanen som ett medel för att försöka motverka fallande 
betyg. ” Jag tror att det har blivit ett medel för att motverka andelen som inte går ut med 
betyg och då försökte man komma på ett sätt som ska hjälpa dom eleverna att nå ett godkänt, 
men det är min spekulation”. Kalles spekulation om att formativ bedömning blev mer aktuellt 
i och med införandet av den nya läroplanen 2011 är intressant. Resultaten visar att det finns 
ett samband mellan de år lärarna har angivit att de tog examen och svaret det har givit 
angående om de fått någon utbildning i formativ bedömning under sin tid på lärarutbildningen 
eller inte. Av de 38 lärare som har uppgett att de inte har fått någon utbildning i formativ 
bedömning på lärarutbildningen så har 37 av dem tagit sin lärarexamen före 2011. 
 
 
3.1.3 Lärarnas syn på formativ bedömning och elevers lärande 
Resultaten visar att majoriteten av lärarna har uppfattningen att formativ bedömning gynnar 
elevers lärande. 59,7 % anser att formativ bedömning alltid gynnar elevernas lärande i 
matematik medan 37,1 % anser att det oftast gör det. En minoritet av de svarande har angett 
att det sällan gynnar eller att det aldrig gynnar elevernas lärande i matematik, 3,2 respektive 
1,6 %. Lärarna har även angett varför de anser att formativ bedömning gynnar elevers lärande. 
Här har fem olika kategorier framträtt som summerar ihop de svarande lärarnas åsikter om 
varför formativ bedömning gynnar elevers lärande i matematik. 
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Kategorier för varför formativ bedömning gynnar elevers lärande 
 

Antal 
lärare 

Eleven lär sig att ta ansvar för sitt eget lärande och en medvetenhet om vilka 
krav som ställs på dem 
Exempel: ”De kan själva ta ansvar och har lättare att veta vad som krävs av 
dem” 

       7 

Synliggör lärandet för eleven. Styrkor / svagheter  
Exempel: ”Eleven blir medveten om sin inlärning, brister och starka sidor. 

      10 

Synliggör elevens lärande för läraren och möjliggör utveckling av 
undervisningen 
Exempel: ”Om jag tar reda på vad eleverna redan kan och vad de har för 
missuppfattningar så kan jag anpassa undervisningen bättre” 

       7 

Skapar medvetenhet om det nuvarande kunskapsläget, målet och vägen dit. 
Exempel: ”De behöver veta hur de ligger till och var de ska och vad de ska göra 
för att ta sig dit” 

      16 

Motivationsskapande 
Exempel: ” De känner inte press på att testas på prov samt att de får fler chanser 
att lyckas. De kan direkt få konstruktiv kritik och kan utvecklas” 

       8 

Tabell 3. Lärares åsikter om varför formativ bedömning gynnar lärandet 
 
Läraren Nisse är av åsikten att formativ bedömning alltid gynnar elevens lärande i matematik. 
Han menar att den formativa bedömningen gör att eleverna utvecklar kunskaper och förmågor 
som är mer bestående än exempelvis vid summativ bedömning. ”Den formativa bedömningen 
bedömer och utvecklar den djupa kunskapen. Kan eleverna det här så kan de ta nästa steg. 
Summativa bedömer bara den nuvarande kunskapen för stunden som kan vara glömd en tid 
senare”.  
 
Kalle är av åsikten att den formativa bedömningen i större utsträckning gynnar de starkare 
elevernas lärande i matematik. ”Dom som kan tillgodogöra sig formativ bedömning ligger 
redan på en hög kunskapsnivå”. Han använder sig sedan av en metafor för att göra en 
jämförelse med vilka svårigheter svaga elever i matematik kan ha i arbetet med formativ 
bedömning. ”Det är svårt att diskutera spelstrategi i fotboll för någon som inte kan spela 
fotboll”. Han menar dessutom att det är svårt för de svagare eleverna att se sitt eget lärande 
och göra en självskattning. ”Du tänker att formativ bedömning blir lite svårt för dem. Det är 
de duktiga eleverna som uppfinner sin egen studieteknik som får en bra studieteknik, dom 
sämre och omotiverade eleverna som har svårt för sig är inte hjälpta av att kopiera någon 
annans goda studieteknik, för meningen är att du ska uppfinna den själv. Att de kommer på 
vilket sätt som motiverar dom, dom kommer inte att förstå detta”. 
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3.2 Hur arbetar matematiklärare i årskurs 4-6 med formativ bedömning i sina 
undervisningspraktiker? 
I följande avsnitt kommer relevanta delresultat från den genomförda enkätundersökningen 
samt viktiga utdrag från de genomförda intervjuerna att presenteras i syfte att besvara den 
ovanstående frågeställningen. 
 
 3.2.1 Lärares arbete med nyckelstrategier och metoder för formativ bedömning 
Under denna rubrik kommer det att undersökas i vilken utsträckning matematiklärare arbetar 
med de fem nyckel strategierna (se tabell 1) och vilka metoder de använder som direkt kan 
kopplas till dessa strategier. 
 
Resultaten visar att flera av de tillfrågade lärarna använder sig av metoder som direkt går att 
koppla till de fem nyckelstrategierna. Majoriteten av lärarna har uppgett ett eller två arbetssätt 
som går att koppla till de fem strategierna. En betydligt mindre andel av lärarna uppger 
arbetssätt som kan kopplas till tre eller fler av de fem strategierna. Endast en lärare uppger 
arbetssätt som kan kopplas till alla fem nyckelstrategier. 
 
Resultaten visar också att det råder relativt stor variation på vilka nyckelstrategier lärare 
använder sig av, detta visas i en tabell nedan. Den dominerande strategin är den som går ut på 
att skapa och genomföra effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och uppgifter som ger 
bevis för lärande. Medan den minst använda strategin är den som går ut på att aktivera elever 
som ägare av sitt eget lärande. De tre vanligaste kombinationerna av strategier som lärarna 
använder sig av är en kombination av strategi 2 och 3, strategi 1 och 3 samt strategi 1 och 2.   
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Matematiklärares användande av nyckelstrategier 
 

Antal 
lärare 

Strategi 1. Tydliggöra, dela och förstå lärandemål och framgångskriterier 
 
Exempel 1: ”Använder oss av olika matriser och unikum”. 
Exempel 2: ” Eleverna tillverkar egna prov”. 
Exempel 3: ” Vi jobbar ofta t.ex. med att titta på kompisars anonyma svar på en 
viss uppgift och att de då ska sortera vilket svar som var bäst, och varför”. 

    15 

Strategi 2. Skapa och genomföra effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och 
uppgifter som ger bevis för lärande 
 
Exempel 1: ”Eleverna får använda mini whiteboards där de kan skriva sina svar”. 
Exempel 2: ”Exit ticket, alla elever får svara på en fråga skriftligt innan de får 
lämna klassrummet så att läraren kan se över vad de har lärt sig på lektionen”. 
Exempel 3: ”Eleverna får göra egna kahoots”.  

    30 

Strategi 3. Ge återkoppling som för lärandet framåt 
 
Exempel 1: ”Eleverna får ofta muntlig återkoppling”. 
Exempel 2: ”Ger eleverna skriftlig återkoppling”.  
Exempel 3: ”De får rätta sin egen diagnos och hitta felen, de får först 
återkoppling att det finns ett antal fel”. 

    23 

Strategi 4. Aktivera elever som läranderesurser för varandra 
 
Exempel 1: ”2 stars and a wish. Eleverna får ge varandra återkoppling och 
uttrycka två saker som var bra och en sak som kan förbättras”. 
Exempel 2: Förprov på prov i par där de får bedöma varandras prov”. 
Exempel 3: Gemensamma gruppdiskussioner där eleverna ger tips åt varandra 
om vad som saknas i uträkningarna”. 

    12 

Strategi 5. Aktivera elever som ägare av sitt eget lärande 
 
Exempel 1: ”Loggböcker”. 
Exempel 2: ” Portföljer där eleverna samlar sina arbeten för att kunna följa sin 
egen utveckling”. 

     6 

Tabell 4. Lärares användning av de fem nyckelstrategierna med metodexempel. 
 
De exempel på metoder för de olika strategierna som har angetts i tabellen är de exempel som 
är mest frekvent nämnda av lärarna som har deltagit i undersökningen. 
 
Lärarna Kalle, Olle och Nisse använder samtliga sig av olika metoder som går att koppla till 
de fem nyckelstrategierna för formativ bedömning. Nisse menar att en viktig del i hans 
formativa bedömningsarbetegår ut på att ”då och då testa av individuellt utifrån olika kapitel 
som vi arbetat med, olika matematiska områden. Jag får veta elevens nuvarande kunskap och 
försöker att individualisera matematikundervisningen. Jag kan ha tre olika genomgångar på 
en vecka beroende på den spridda kunskapsnivån”. Nisse menar att han utifrån dessa dagliga 
bedömningar försöker gruppera in eleverna efter deras nivå. Eleverna är hela tiden 
involverade i den här processen där Nisse menar att tydlighet är en nyckelfaktor för att 
eleverna ska förstå hur de ligger till, vad deras lärandemål är och hur de ska nå dit. Till detta 
dagliga bedömningsarbete använder han sig av en typ av lärandematris som han kallar för 
krysschema. Nisse tar upp ett konkret exempel på hur han testar av elevernas nuvarande 
kunskapsläge. ”Exempelvis om vi har arbetat med algoritmer så skriver jag ett tal på tavlan 
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på morgonsamlingen, sedan får de göra en algoritm på egen hand och visa hur de behärskar 
detta. Utifrån detta så checkar man av om de har fattat metoden och kan ta nästa steg eller 
om de behöver träna mer”. Detta sätt att arbeta gör att Nisse aktiverar metoder som går att 
koppla till både strategi 1 och 2.  
 
Olle arbetar liksom Nisse med arbetssätt som är starkt förknippade med nyckelstrategierna 1 
och 2. Bland annat så arbetar de mycket med muntliga gruppdiagnoser som han använder för 
att bilda sig en uppfattning av var eleven befinner sig och om det har skett ett lärande. Detta 
sätt att arbeta kan kopplas till strategi 2. Ett område som Olle arbetar mycket med och som 
han känner sig trygg med går direkt att koppla ihop med strategi 1. ”Jag anser att jag är 
ganska bra på att presentera innehållet som ska vara den här perioden och hur vi ska nå 
målen med det här arbetsområdet och hur de kan arbeta för att nå dit”. Ett hjälpmedel som 
han använder sig av för detta är läroplattformen Unikum där olika lärandematriser också läggs 
ut.  
 
Kalle använder sig uteslutande av metoder som går att koppla till främst strategi 1 och 2. Han 
använder sig mycket av gruppdiskussioner där man diskuterar samband mellan olika områden 
i matematiken, exempelvis sambandet mellan multiplikation och division. ”Då kan man 
exempelvis motivera varför det är så viktigt att de kan multiplikationstabellen utantill och 
varför vi tränar på detta”. Under dessa diskussioner så diskuterar eleverna även olika 
lösningar på olika problem och får sedan försöka motivera sin lösning eller ge synpunkter på 
andras för att komma fram till vilka metoder som är effektivast. På detta sätt menar Kalle att 
eleverna lättare får syn på vilka metoder som är effektivare och förhoppningsvis utvecklar sitt 
eget sätt att tänka. 
 
Både Nisse och Olle använder sig av olika arbetssätt för kamratbedömning som går att koppla 
till strategi 4. Olle arbetar en hel del med EPA-modellen. EPA står för ensam, par, alla och 
innebär att eleverna får ett problem som de till att börja med ska fundera på enskilt, därefter 
sitter de i par och diskuterar sina lösningar och ger respons på varandra för att avslutningsvis 
diskutera olika lösningar gemensamt i helklass.  
 
Nisse nämner two stars and a wish som ett arbetssätt de använder i matematikundervisningen 
för kamratbedömning. Det innebär att eleverna vid exempelvis en diskussion om strategier för 
att lösa ett problem ger positiv respons på två delar av kamratens lösning och en önskan om 
vad som kan utvecklas, ibland kan önskningen utebli då kamratens lösning anses vara 
tillräckligt bra. Ett annat arbetssätt som eleverna har fått arbeta med när det gäller 
kamratbedömning inom matematiken är vad Nisse kallar för kamrat förklarar eller kamrat 
hjälper. ”Om en elev kör fast får alltid en annan elev göra ett försök att hjälpa utan att säga 
svaret under överinseende av en vuxen”. Nisse är den enda av de intervjuade lärarna som 
använder sig av metoder för strategi 3 och 5. Han är dessutom den enda av dessa lärare som 
använder sig av samtliga fem nyckelstrategier. Han lyfter fram att han använder sig av både 
muntlig och skriftlig feedback för att visa eleverna hur långt de har kommit, vilket som är 
nästa steg och hur de ska ta sig dit. Nisse betonar att detta alltid sker i dialog med eleven ”hur 
gör vi? Metoden äger ju dom”. Metoden som Nisse använder som kan kopplas till strategi 5 är 
att eleverna får skriva loggbok för att bli bättre på självbedömning och se det egna lärandet 
samt att kunna sätta ord på det. Nisse menar att ”den ständiga frågan som vi tragglar är: vad 
har du lärt dig? Och då handlar det inte om att jag allmänt har lärt mig matte utan jag har 
ökat och lärt mig det här och det här”. Självbedömningen handlar alltså enligt Nisse om att 
kunna förklara på vilket sätt man har blivit bättre genom att kunna lyfta ut specifika delar. 
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3.2.2 Omfattningen av kollegialt arbete i de formativa bedömningspraktikerna  
Resultaten visar att ungefär hälften av alla lärare som deltagit i undersökningen arbetar 
kollegialt med formativ bedömning. 33 av lärarna har angett att de arbetar kollegialt med 
detta, vilket motsvarar lite mer än hälften, medan resterande 30 lärare har uppgett att de inte 
gör det. Lärarna har även fått utveckla på vilket sätt de arbetar kollegialt med formativ 
bedömning på den skola de är verksamma. Ur dessa svar har tre kategorier lyfts ut som 
beskriver vidden av det kollegiala arbetet. Dessa kategorier är: omfattande kollegialt arbete, 
mindre omfattande kollegialt arbete, minimalt kollegialt arbete och inget kollegialt arbete. 
Dessa kategorier presenteras i en tabell nedan med svarsfrekvens och några av de mest 
förekommande svaren för varje kategori. De mest förekommande orsakerna för de lärare som 
hade angett att de inte arbetade kollegialt var tidsbrist, brist på samsyn samt att det var 
nedprioriterat. 
 
Kategorier för vidden av kollegialt arbete på lärares skolor 
 

Antal 
lärare 

Omfattande kollegialt arbete 
Exempel:  ”Vi tar del av forskning/litteratur och har kollegiala samtal + 
elevexempel i arbetslaget”.  

       7 

Mindre omfattande kollegialt arbete 
Exempel: ”Vi läser skolverkets kurs om betyg och bedömning och arbetar 
bland annat med formativ bedömning.  

      10 

Minimalt kollegialt arbete 
Exempel: ”Diskuterar lite ibland” 

       7 

Inget kollegialt arbete 
Exempel: ”Mina kollegor arbetar traditionellt och summativt” 

      13 

Tabell 5. Vidden av lärares kollegiala arbete 
 
Samtliga av de intervjuade lärarna uppger att de inte arbetar kollegialt med formativ 
bedömning på de skolor där de arbetar. Kalle menar att det inte finns någon samsyn kring 
formativ bedömning och inget kollegialt arbete överhuvudtaget när det gäller 
bedömningsfrågor förutom vid rättning av nationella prov. Kalle säger att ” det är vattentäta 
skott mellan årskurserna, alla sköter sitt eget”.  
 
Olle menar att det inte finns något aktivt arbete kring formativ bedömning på den skola han 
arbetar samt att det inte finns någon uttalad samsyn kring formativ bedömning. Däremot så 
tror han att det finns en outtalad samsyn kring formativ bedömning som har att göra med 
skolans värderingar och synen på kunskap och lärande att göra. ”Grundsynen stämmer 
överens med den formativa bedömningens syn på kunskap och lärande, där det handlar om 
att bedöma för att utveckla och inte att bedöma för att döma och summera upp elevens 
kunskaper”.  
 
Nisse uppger att de inte arbetar kollegialt med formativ bedömning eller som han säger ” vi 
använder inte ordet formativ bedömning utan ger tips och idéer om hur man kan bedöma 
dagligdags. Vad som kan vara nästa steg, och praktiska idéer, gör så här och gör så här”. 
Nisse kan inte uttala sig angående samsynen kring formativ bedömning på den skola han 
arbetar då han anser sig ha arbetat där för kort tid. 
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3.2.2 Hur ofta arbetar matematiklärare med formativ bedömning i sin 
undervisning 
Resultaten visar att majoriteten av lärarna arbetar ofta eller alltid med formativ bedömning i 
sin matematikundervisning medan en minoritet av lärarna aldrig eller sällan arbetar med 
formativ bedömning i undervisningen. Detta presenteras i diagram 2 nedan. 
 

 
Diagram 2. Beskriver hur ofta lärare arbetar med formativ bedömning i matematikundervisningen 
 
Omfattningen på de intervjuade lärarnas arbete med formativ bedömning skiljer sig åt. Kalle 
uppger att han arbetar mer sällan med formativ bedömning och att detta till stor del hänger 
ihop med hans brist på utbildning och kunskap inom detta område. Han är dessutom ganska 
skeptisk till formativ bedömning som företeelse och menar att ”formativ bedömning är bara 
en ny fluga och ett nytt modeord i likhet med vad entreprenöriellt lärande var för några år 
sedan. Man presenterar en metod som ska vara universallösningen på alla problem inom 
undervisningen. Om fem år är det något annat”.  
 
Nisse menar att han alltid arbetar formativt i sin undervisning och att det har blivit en 
självklarhet för honom och en integrerad del av undervisningen. ”Formativ bedömning är inte 
en uppsättning metoder eller arbetssätt för mig utan det är ett sätta att undervisa som 
genomsyrar hela mitt arbete”. Olle uppger att han oftast arbetar formativt men att han skulle 
vilja lära sig mer och utveckla arbetet med formativ bedömning, men tiden finns inte många 
gånger känner han. 
 
De intervjuade lärarnas uppfattning om vidden av deras arbete med formativ bedömning 
stämmer ganska väl överens med hur de har svarat i andra frågor som rör deras arbete med 
formativ bedömning. Som exempelvis vilka metoder och arbetssätt för formativ bedömning 
de använder. Nisse som alltid arbetar formativt har exempelvis uppgett metoder och arbetssätt 
som kan kopplas till alla de fem nyckelstrategierna medan Olle som oftast arbetar formativt 
har lyft fram metoder och arbetssätt som kan kopplas till tre av strategierna. Kalle som har 
uppgett att han arbetar mer sällan med formativ bedömning har lyft fram metoder och 
arbetssätt som enbart kan kopplas till två av strategierna.  
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4 DISKUSSION 
Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka vilken uppfattning 
matematiklärare i årskurs 4–6 har om formativ bedömning och hur arbetet med detta ser ut i 
deras undervisningspraktiker. Detta för att skapa en överblick över vilka hinder och 
möjligheter de ser i arbetet med formativ bedömning, hur de arbetar med detta rent praktiskt i 
det dagliga arbetet samt för att försöka undersöka vilken kunskap de har inom detta område. 
 
4.1 Sammanfattning av resultat 
Här kommer en kort sammanfattning av resultaten att presenteras. 
 
4.1.1 Lärares inställning till formativ bedömning 
Denna studie har visat att matematiklärare verkar ha en positiv inställning till formativ 
bedömning och större delen av lärarna anser att formativ bedömning gynnar elevernas lärande 
i matematik. I resultaten framkom några områden som lärarna har angett som betydelsefulla 
för den formativa bedömningens positiva inverkan på elevernas lärande. För det första att 
eleverna lär sig att ta ansvar för sitt eget lärande och att de skapar en medvetenhet om vilka 
krav som ställs på dem. För det andra att den formativa bedömningen synliggör det egna 
lärandet för eleven, styrkor och svagheter samt att den skapar en medvetenhet om hur det 
nuvarande kunskapsläget ser ut, målet och vägen dit. För det tredje lyfter lärarna fram att den 
formativa bedömningens synliggörande av elevernas lärande skapar möjligheter för läraren att 
utveckla undervisningen. Slutligen så anger lärarna i studien att den formativa bedömningen 
inverkar positivt på elevernas lärande i den bemärkelsen att den skapar lust att lära och 
motivation. Att matematiklärare är positivt inställda till formativ bedömning som arbetssätt 
pekar även det faktum på att nästan uteslutande delen av lärarna anger att de medvetet har valt 
att arbeta med formativ bedömning i sin matematikundervisning samt att en stor del av lärarna 
har uppgivit att de arbetar relativt ofta med formativ bedömning i matematikundervisningen.  
 
4.1.2 Hinder och möjligheter 
Ett viktigt resultat som kom fram i studien är att en relativt stor del av matematiklärarna anser 
att arbetet med formativ bedömning är ganska svårt. En av de vanligaste orsakerna till 
upplevda svårigheter var för det första tidsbrist. Anledningen till att lärare upplevde en 
tidsbrist framkom delvis i enkätsvaren men blev tydligare i de intervjusvar som gavs. En 
orsak till upplevd tidsbrist var på grund av att lärarna ansåg att för stora barngrupper skapade 
problem då den formativa bedömningen fokuserar på individen och dennes lärandeutveckling. 
En annan anledning till upplevd tidsbrist med anknytning till den formativa bedömningens 
fokus på individen som framkom i intervjuerna var att samtliga lärare upplevde att det skapas 
en tidspress i arbetet med att hinna med kursplanernas centrala innehåll och kunskapskraven 
och samtidigt hinna med att arbeta individuellt med varje elev formativt. Tidspressen gör att 
lärarna upplever att det formativa bedömningsarbetet känns svårare då detta enligt dem är mer 
tidskrävande. Ytterligare en viktig anledning till att arbetet med formativ bedömning 
upplevdes som svårt var att delar av lärarna framhöll att de hade bristande kunskaper inom 
detta område.  
 
De lärare som ansåg att det är relativt lätt att arbete med formativ bedömning i 
matematikundervisningen motiverade detta främst med att det blir lätt när den formativa 
bedömningen blir en integrerad del av undervisningen med större elevdelaktighet och där 
läraren lättare kan lägga tid på rätt saker med hjälp av kontinuerlig uppföljning och reflektion. 
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4.1.3 Matematiklärares utbildningsbakgrund i formativ bedömning 
I studien framkom att övervägande delen av matematiklärarna hade någon typ av utbildning i 
formativ bedömning. De vanligaste utbildningsformerna var föreläsningar, enstaka kurser, 
självstudier och inom kurser på lärarutbildningen. Det framkom även att över hälften av de 
medverkande matematiklärarna ansåg sig ha fått för lite utbildning i formativ bedömning. 
Studien indikerade även att det fanns ett samband mellan detta resultat och det faktum att nära 
hälften av alla lärarna hävdade att de inte hade fått någon utbildning av sin arbetsgivare samt 
att över hälften av alla lärare i studien menade att de inte hade fått någon utbildning i formativ 
bedömning på lärarutbildningen. 
 
4.1.4 Matematiklärares arbete med formativ bedömning 
Studien visar att större delen av de medverkande lärarna använder sig av metoder och 
arbetssätt i sin undervisning som går att koppla till de fem nyckelstrategierna för formativ 
bedömning. Majoriteten av dessa lärare använder sig av några få metoder som kan kopplas till 
en eller två av de fem nyckelstrategierna. En ansenligt mindre del av lärarna har uppgett 
metoder som kan kopplas till tre strategier eller fler. Den dominerande strategin som 
matematiklärare använder sig av är den som går ut på att skapa och genomföra effektiva 
klassrumsdiskussioner, aktiviteter och uppgifter som ger bevis för lärande. Den minst använda 
strategin var den som går ut på att aktivera elever som ägare av sitt eget lärande.  
 
Ett annat viktigt resultat från studien som har betydelse för lärares arbete med formativ 
bedömning är att nära hälften av de medverkande matematiklärarna i studien uppger att de 
inte arbetar kollegialt med formativ bedömning. Det framkommer även att en grupp av de 
lärare som angett att de arbetar kollegialt med formativ bedömning gör detta i relativt liten 
omfattning. Slutligen så framkommer det i studien att en orsak till uteblivet kollegialt arbete 
beror på att det inte finns någon samsyn kring detta område på de skolor där de är verksamma. 
 
4.2 Tillförlitlighet 
Syftet med detta examensarbete var att ta reda på hur matematiklärare i årskurs 4–6 arbetar 
med formativ bedömning i sina undervisningspraktiker och vilken uppfattning de har om 
formativ bedömning. För att uppnå detta syfte och besvara arbetets frågeställningar har två 
typer av metoder för datainsamling använts. 
 
För det första har enkäter använts som en kvantitativ metod. För att öka reliabiliteten och 
validiteten har utformningen av enkäten varit ett noggrant arbete. För det första har 
enkätfrågorna noggrant utformats för att vara så tydliga och relevanta för arbetets syfte som 
möjligt. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att frågorna inte är värdeladdade, ledande och 
inte kan misstolkas. Detta har jag varit noga med att ta hänsyn till under tillverkandet av 
enkätens frågor. För att säkerställa en hög validitet fanns det en medvetenhet om att noggrant 
utforma enkätfrågorna så att de verkligen hjälpte till att besvara examensarbetets 
frågeställningar.  
 
Denna enkät bestod till stor del av stängda frågor med några få inslag av öppna frågor där 
lärarna hade möjlighet att motivera och utveckla sina synpunkter skriftligt. Anledningen till 
valet av en övervägande del stängda frågor beror på att detta kan göra att svarsfrekvensen blir 
högre enligt Bryman (2011), eftersom det går snabbare för respondenterna att besvara denna 
typ av frågor. En högre svarsfrekvens gör att reliabiliteten ökar.  
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För att säkerställa att frågorna i enkäten höll en hög reliabilitet och validitet genomfördes en 
pilotstudie med en matematiklärare i årskurs 4–6. Detta för att kontrollera att frågorna inte 
missförstods eller feltolkades samt för att undersöka om någon fråga behövdes läggas till, tas 
bort eller utvecklas. Enligt Bryman (2011) är en pilotstudie att rekommendera innan man 
genomför en enkätundersökning för att stärka reliabiliteten och validiteten.  
 
Urvalet för enkäten är avgränsat till verksamma matematiklärare som undervisar i årskurs 4–
6. För att nå ut till ett stort underlag med matematiklärare så delades en länk med enkäten ut 
på tre större Facebookgrupper där det finns verksamma matematiklärare. Det har tagits i 
beaktande att det i dessa grupper finns en stor mängd lärare som inte undervisar i de årskurser 
som enkätundersökningen riktar sig mot och att det finns medlemmar som inte är 
färdigutbildade lärare men att antalet verksamma lärare från den enkätinriktade målgruppen 
ändå utgör en tillräckligt stor del för att förutsättningarna till en större mängd relevanta 
enkätsvar ökar. Det finns dessutom en medvetenhet om att det finns ett antal lärare som är 
medlemmar i mer än en av grupperna, vilket gör att antalet tilltänkta respondenter minskar 
något. Antalet enkätsvar som undersökningen gav var 63 stycken, vilket kan tyckas ge en 
ganska låg svarsfrekvens och därmed ge en lägre reliabilitet. Bryman (2011) menar att ju 
lägre svarsfrekvensen är desto lägre reliabilitet eftersom viktiga grupper av tilltänkta 
respondenter inte har svarat på enkäten. Det bör dock tilläggas att det i dessa 
Facebookgrupper troligen finns många medlemmar som inte är så aktiva och därmed inte sett 
enkäten. Hur stort det faktiska urvalet faktiskt var är därmed svårt att säga. Att de 
respondenter som har besvarat enkäten verkligen tillhör det tilltänkta urvalet visar det faktum 
att de har angivit att de undervisar i någon av de relevanta årskurserna. Det bör dock tilläggas 
att möjligheten finns att någon respondent har uppgivit falska uppgifter, men detta känns 
långsökt. En annan faktor när det gäller urvalet av grupp är att det inte har frågats om de 
svarande respondenterna är man eller kvinna eftersom genus inte är något som har varit i 
fokus för undersökning i detta arbete. 
 
För det andra har semistrukturerade intervjuer använts som en kvalitativ metod för att besvara 
arbetets frågeställningar. Detta för att öka reliabiliteten och för att fylla i eventuella luckor 
som enkätundersökningen lämnar efter sig och för att räta ut frågetecken och eventuella 
oklarheter.  
 
Inför intervjuerna skapades en intervjuguide med fasta teman och frågor som noggrant 
utformades för att uppnå en samstämmighet med vad det frågades efter i enkäterna samt att de 
kunde besvara examensarbetets frågeställningar för att säkerställa en hög validitet. Vid 
utformandet av intervjuguiden följdes Brymans (2011) råd om vad man bör tänka på vid 
skapandet av en intervjuguide. Några saker som noggrant beaktades var att frågorna inte 
skulle vara ledande, att språket skulle vara begripligt och enkelt och att först ställa frågor om 
respondenternas bakgrund. Urvalet för intervjuerna gjordes bland verksamma matematiklärare 
i årskurs 4-6 i min hemkommun av logistiska skäl. De tre respondenter som till slut deltog i 
intervjuerna var alla män, vilket kan uppfattas som en skev fördelning sett ur ett 
genusperspektiv. Detta var inte planerat utan olika omständigheter ledde till detta urval. Dock 
ska det poängteras att genusperspektivet inte är en del av detta arbetes syfte och min slutsats 
är att detta inte har någon betydelse för studiens utfall. Däremot innebär de låga antalet 
respondenter som intervjuades att reliabiliteten minskar.  
 
Inför intervjuerna fanns en noggrannhet med att tänka på att intervjuerna skulle genomföras i 
en lugn och ostörd miljö, dels för att förbättra kvalitén på de inspelningar som gjordes och 
dels för att det inte skulle skapa onödig stress som kunde påverka respondenternas svar. Inför 
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intervjuerna hade dessutom utrustningen som användes testats noggrant för att säkerställa 
kvalitén på inspelningarna. En annan del i förberedelserna var att läsa igenom exempel på 
följdfrågor som Bryman (2011) lyfter fram som man kan använda sig av vid olika skeenden i 
en kvalitativ intervju. Inför intervjuerna genomfördes ingen pilotstudie vilket innebar att 
intervjuguiden inte testats innan de faktiska intervjuerna. Intervjuguiden redigerades istället 
efter den första intervjun, dock gjordes bara några mindre justeringar i form av 
omformuleringar för att öka tydligheten. I stora drag fungerade frågorna väl och jag anser att 
de besvarade arbetets frågeställningar väl samt att de små omformuleringar som gjordes inte 
bör ha påverkat resultaten på något sätt. Något som varierade under intervjuerna var de 
följdfrågor som ställdes eftersom dessa frågor till stor del styrdes av vilka svar respondenterna 
gav på intervjuguidens frågor.  
 
Intervjuerna har alla genomförts på samma sätt där intervjuaren fysiskt har varit på plats och 
genomfört intervjuerna. Att alla intervjuer har genomförts på samma sätt är viktigt ur ett 
reliabilitetsperspektiv menar Bryman (2011).  
 
Ett problem som kan uppstå med reliabiliteten vid intervjuer är enligt Bryman (2011) att man 
vid transkriberingen inte uppfattar vad respondenten säger på ett rättvisande sätt. För att 
motverka detta och för att få en högre reliabilitet i transkriberingarna spelades intervjuerna in. 
Detta för att kunna lyssnas av flera gånger. En annan viktig del som det har funnits en 
noggrannhet med för att förbättra samstämmigheten mellan intervjuerna och transkriberingen 
är att denna har gjorts i nära anslutning till genomförandet av intervjun för att denna då 
fortfarande fanns färskt i minnet. 
 
Något som begränsar reliabiliteten är det faktum att jag trots allt har en ganska liten erfarenhet 
av att genomföra intervjuer. Enligt Bryman (2011) är kvalitén på forskaren en viktig del i hur 
hög graden av reliabilitet kommer att vara. Det fanns en medvetenhet om detta från början 
och därför valdes två olika metoder för datainsamling ut. Dels genom enkätundersökning som 
är en kvantitativ metod och dels av intervjuer som är en kvalitativ metod. Bryman (2011) 
menar att man genom att kombinera en kvantitativ forskningsmetod med en kvalitativ metod 
ökar reliabiliteten i de resultat man fått med en kvantitativ strategi genom att man på detta sätt 
mäter begreppen på olika sätt. En förutsättning för god reliabilitet är att resultaten från dessa 
båda undersökningsmetoder når en samstämmighet, vilket de gör i detta examensarbete.  
 
Frågan om resultaten från undersökningarna kan generaliseras måste ställas mot det faktum 
att de undersökningar som har genomförts har gjorts i väldigt liten skala, mycket på grund av 
den begränsade tiden för examensarbetet samt forskarens oerfarenhet. Dessa faktorer talar 
emot en generalisering av resultaten. Det som talar för är att två olika forskningsmetoder har 
använts med goda förberedelser, hög samstämmighet mellan resultaten från de båda 
undersökningarna samt att dessa resultat har besvarat examensarbetets frågeställningar i hög 
grad vilket tyder på en hög validitet. 
 
 
4.3 Teoretisk tolkning 
Tidigare forskning har visat att formativ bedömning kan ha stor effekt på elevers lärande och 
motivation (Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 2004; Black & Wiliam, 1998; Hattie & 
Timberley, 2007). Denna uppfattning delas av majoriteten av de matematiklärare som har 
deltagit i studien. Det framkommer att lärarna är positivt inställda till arbetet med formativ 
bedömning i matematikundervisningen samt att de är av uppfattningen att elevernas lärande i 
matematik gynnas i arbetet med formativ bedömning. Det framkommer även i resultaten att 
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en relativt stor del av lärarna upplever att arbetet med formativ bedömning är ganska svårt. En 
orsak som framkom till varför matematiklärarna ansåg arbetet med formativ bedömning som 
ganska svårt var att de ansåg sig ha bristande kunskaper inom detta område. Forskningen har 
visat att lärares implementering av och arbete med formativ bedömning i sina 
undervisningspraktiker är en komplicerad procedur som enligt Vingsle (2017) ställer höga 
krav på lärarens kunskaper och förmågor inom området. Birenbaum m.fl. (2015) menar att det 
ofta fokuseras på lärarens roll när man har implementerat eller håller på att implementera 
formativ bedömning i undervisningen. Vilket ofta leder till att det blir lärarcentrerat med 
fokus på lärarens formativa bedömning av eleverna där inte eleverna aktiveras som 
läranderesurser för varandra eller i självbedömningsaktiviteter som tränar dem att se sitt eget 
lärande. Detta är något som även resultaten i denna studie eventuellt kan peka på. Resultaten 
visar att en stor del av lärarna har uppgett att de använder sig av metoder som kan kopplas till 
nyckelstrategi 1 och 2 (se tabell 1), som är de mest lärarcentrerade strategierna. En vanligt 
förekommande metod som många av lärarna har uppgett att de använder sig av är olika typer 
av lärandematriser för att klargöra mål och kunskapskrav för eleverna. Denna metod går att 
koppla till nyckelstrategi 1 och där lärarens roll blir att tydliggöra lärandemål och 
framgångskriterier. Två andra metoder som många lärare har uppgett att de använder är så 
kallade exit tickets och mini whiteboards där eleverna kan skriva korta svar som läraren kan 
kontrollera för att se om det skett något lärande, dessa metoder kopplas ihop med 
nyckelstrategi 2 och där lärarens roll blir att samla bevis för att det har uppstått något lärande. 
Enligt hur Black & Wiliam (2009) definierar formativ bedömning i de fem nyckelstrategierna 
så kan detta eventuellt tyda på en viss instrumentell användning och förståelse av formativ 
bedömning eftersom momentet med utveckling och korrigering av undervisningen, som de 
anger i sin definition av formativ bedömning, uteblir.  
 
James et al. (2007) menar att det finns tydliga indikationer på att många lärares formativa 
klassrumspraktiker blir en samling instrumentella och ritualiserade metoder som används på 
ett oreflekterat vis. Klenowski (2009) är inne på samma linje och lyfter fram en viktig fråga 
som lyftes på den internationella konferensen kring bedömning för lärande som arrangerades 
2009. Hon menar att definitionerna av begreppet formativ bedömning har börjat missförstås 
och felanvändas på det viset att innebörden av grundbulten för formativ bedömning som 
handlar om var den lärande befinner sig i sitt lärande, var den lärande ska, och hur den lärande 
ska nå dit har kommit att misstolkas.  
 
Att definitionerna av den formativa bedömningen har börjat missförstås samt att metoder för 
formativ bedömning används på ett oreflekterat vis med brist på någon djupare teoretisk 
förankring har, enligt min åsikt, till stor del att göra med vilken utbildningsbakgrund lärarna 
har när det gäller formativ bedömning. 
 
I denna studies resultat framkom information om de medverkande lärarnas 
utbildningsbakgrund som eventuellt kan styrka tesen om att det kan finns indikationer på en 
viss instrumentell användning och förståelse av formativ bedömning hos vissa av 
matematiklärarna. Faktum är att över hälften av alla lärare som deltog i studien ansåg sig ha 
fått för lite utbildning och fortbildning i formativ bedömning samt att en vanlig orsak till 
varför arbetet med formativ bedömning ansågs som svårt var bristande kunskap. Lärares 
förförståelse och arbete med formativ bedömning påverkas i hög grad av vilken utbildning de 
har fått inom detta område enligt Vingsle (2017). Resultaten visar att över hälften av alla 
lärare som har svarat på enkäten och samtliga tre lärare som har intervjuats uppger att de inte 
har fått någon utbildning i formativ bedömning på lärarutbildningen. Att lärarutbildningarna 
är undermåliga när det gäller utbildandet av lärarstudenter i formativ bedömning bekräftas av 
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Smith (2011) som menar att lärarstudenter får en minimal utbildning i formativ bedömning i 
bästa fall. Resultaten visar även att nära hälften av alla lärare i studien inte har fått någon 
fortbildning i formativ bedömning av sin arbetsgivare. Forskningen har visat att 
implementering av formativ bedömning i undervisningen inte är någon lätt sak och att det ofta 
krävs omfattande utbildnings och fortbildningsinsatser för att lyckas med detta (Boström, 
2017; Andersson, 2015). Delar av de lärare som har uppgivit att de har fått fortbildning i 
formativ bedömning har dessutom uppgivit former för fortbildning i formativ bedömning som 
är långt ifrån de omfattande fortbildningsinsatser som Boström (2017) och Andersson (2015) 
anser krävs för att få till en mer utvecklad undervisning i formativ bedömning. Exempel på 
vad som klassificerades som fortbildning av mindre omfång i denna studie var att ett antal 
lärare hade uppgett att de endast hade deltagit i enstaka kurser eller varit på någon enstaka 
föreläsning. Delar av de lärare som deltog i studien hade dessutom uppgivit att de både 
saknade utbildning i formativ bedömning från lärarutbildningen och fortbildning från sin 
arbetsgivare, vilket gör att utbildningsbakgrunden hos dessa lärare när det gäller formativ 
bedömning kan antas vara föreslående liten enligt min mening. 
 
En svårighet som många lärare angav i arbetet med formativ bedömning var bristen på tid, 
vilket framkom tydligt i både enkätsvar och intervjuer. Vad denna tidsbrist berodde på 
framkom inte till fullo i enkäterna eftersom ingen följdfråga var möjlig att ställa. I samtliga 
intervjuer framkom det dock att det som lärarna upplevde som mest tidspressande var att 
försöka hinna med det centrala innehållets alla delar och att uppnå kunskapskraven samtidigt 
som de skulle arbeta med formativ bedömning. Denna upplevda svårighet stämmer väl 
överens med vad Atjonen (2014) kom fram till i en studie där hon studerade finska lärares syn 
på bedömning. Lärarna i studien upplevde att bristen på tid som besvärande och försvårande i 
sitt   arbete i undervisningen med formativ bedömning. Arbetet med formativa 
bedömningsmetoder ansågs som tidskrävande och detta skapade en oro hos lärarna att 
läroplanens alla delar inte skulle hinnas med eftersom de formativa bedömningsprocesserna 
upplevdes som långsammare. Detta ledde till att lärare därför i större utsträckning använde sig 
av traditionella skriftliga prov för mätning av elevers kunskaper. 
 
I resultaten kom en annan viktig faktor fram som kan ha stor inverkan på matematiklärares 
uppfattning av och arbete med formativ bedömning. Det visade sig att ungefär hälften av alla 
lärare som deltagit i studien inte arbetar kollegialt med formativ bedömning på den skola där 
de är verksamma. I både enkätsvaren och intervjuerna framkom att den vanligaste orsaken till 
uteblivet kollegialt arbete i formativ bedömning var att det inte fanns någon samsyn kring 
detta. Det kollegiala arbetet nämns av flera forskare som en nyckelfaktor för att lyckas 
implementera och utveckla det formativa bedömningsarbetet. Boström (2017) och Gardner, 
Harlen, Hayward & Stobart (2011) menar att arbetet med att implementera formativ 
bedömning i undervisningen behöver vara en välorganiserad process där utbildning och 
organiserat kollegialt arbete är två huvudkomponenter där både lärare och skolledare måste 
involveras. Gardner et al. menar också att detta inte är något som görs i en handvändning, 
utan att det krävs ett kontinuerligt utvecklingsarbete som sker över en längre tid. Vidare 
menar de att detta utvecklingsarbete bör innehålla kollegiala träffar där man skapar teoretisk 
förståelse om begreppet samt att det skapas förutsättningar att testa och utveckla det formativa 
bedömningsarbetet rent praktiskt. 
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4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 
Under arbetet med detta examensarbete har jag fått en fördjupad kunskap om den formativa 
bedömningens komplexitet och matematiklärares uppfattning om denna. Jag har dessutom fått 
en inblick i hur matematiklärarna arbetar med formativ bedömning både i och utanför 
klassrummet. Detta har gett mig många goda uppslag på metoder och arbetssätt som jag kan 
använda mig av i matematikundervisningen. Jag har även fått en inblick i vilka svårigheter 
som finns i och kring arbetet med formativ bedömning. Dessa nyvunna kunskaper vill jag ta 
med mig och dela med mig av på min kommande arbetsplats. Ambitionen är att använda och 
tillämpa dessa kunskaper för att utveckla den formativa bedömningen i 
matematikundervisningen på ett sådant sätt att den utvecklar elevernas lärande i matematik 
och deras motivation till denna. Jag vill dessutom använda dessa kunskaper till att försöka 
vara drivande i den kollegiala utvecklingen kring dessa frågor då det har visat sig i detta 
arbete att detta är en bristvara på många skolor. 
 
Detta arbete har även väckt många frågor som jag skulle vilja fördjupa mig i och undersöka i 
framtiden. En sådan fråga som jag anser har stor betydelse för den formativa bedömningens 
utveckling är hur skolledare tänker kring formativ bedömning då tid till kollegialt arbete, 
fortbildning och arbetet kring en samsyn om formativ bedömning enligt min mening är en 
organisationsfråga och inget som kan läggas på den enskilde läraren. Finns inte viljan, 
kunskapen och ambitionen att arbeta med formativ bedömning hos skolledaren är det svårt att 
bygga upp en samsyn och ett gemensamt arbete kring detta. Det hade även varit intressant att 
göra en större undersökning med fler lärarintervjuer, klassrumsobservationer och 
elevintervjuer för att undersöka hur matematiklärare arbetar med formativ bedömning i sina 
undervisningspraktiker. Detta för att se huruvida de indikationer på instrumentell användning 
av formativa bedömningsmetoder som kunde skönjas i resultatet av denna studie har belägg 
eller inte samt för att djupare undersöka vilka teoretiska kunskaper matematiklärare har i 
formativ bedömning. Detta arbete har bara skrapat på ytan och har av tidsbegränsade skäl 
skett i ganska liten omfattning. 
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BILAGOR 
 
Bilaga 1: Enkätundersökning 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Hur gammal är du? 
Vilka årskurser undervisar du i just nu? 
När tog du din lärarexamen? 
Hur länge har du arbetat som matematiklärare? 
 
1a. Har du fått någon utbildning i formativ bedömning? Exempelvis varit på föreläsning om 
det eller liknande? 
b. Har du fått någon utbildning i formativ bedömning under din tid på lärarutbildningen? 
c. Har du fått någon fortbildning i formativ bedömning av din arbetsgivare? 
d. Upplever du att du har fått tillräcklig utbildning/fortbildning i formativ bedömning? 
 
2. Vad är formativ bedömning för dig? Hur upplever och tolkar du begreppet? 
 
3a. Arbetar du med formativ bedömning i din matematikundervisning?  
b. Berätta hur du arbetar med formativ bedömning i din matematikundervisning, förklara 
gärna med exempel från klassrummet. 
c. Hur ofta arbetar du med formativ bedömning i matematikundervisningen? 
d. Finns det några områden som passar bättre än andra att arbeta formativt med än andra inom 
matematiken? 
 
4. Hur upplever du att det är att arbeta med formativ bedömning i matematikundervisningen? 
b. Vad upplever du är svårast i arbetet med formativ bedömning i matematikundervisningen? 
 
5.Vilka fördelar och nackdelar ser du i arbetet med formativ bedömning? 
 
6a. Arbetar ni kollegialt med formativ bedömning? 
b. Finns det en samsyn på din skola kring formativ bedömning och arbetet med denna? Hur 
ter sig denna i sådana fall? / Varför inte? 
 
7. Hur upplever du att det är att arbeta med formativ bedömning i förhållande till läroplanen? 
 
8. Anser du att formativ bedömning gynnar elevers lärande i matematik? Varför? / Varför 
inte? 
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Bilaga 3: informationsbrev intervjuer 
 
Hej! 
Jag är lärarstudent vid Högskolan i Gävle och läser sista terminen på lärarutbildningen för 
årskurs 4–6. Mitt examensarbete handlar om formativ bedömning i matematikundervisningen 
och syftet är att undersöka vilken uppfattning matematiklärare har om formativ bedömning 
samt att ta reda på vilka formativa arbetssätt lärare i årskurs 4–6 använder sig av i sin 
matematikundervisning. Det är naturligtvis frivilligt att delta i intervjun och du kan när som 
helst avbryta din medverkan om så önskas. Du som deltar i intervjun kommer att vara anonym 
i min rapport samt att den skola du arbetar på kommer inte att nämnas vid namn i rapporten. 
Allt inspelat material kommer att raderas efter att jag har lämnat in mitt examensarbete 
förutom en fil som kommer att behandlas konfidentiellt och arkiveras i Högskolan i Gävles 
arkiv. Vill du ta del av mitt färdiga examensarbete så skickar jag det gärna.  
 
Har du frågor kan du gärna kontakta mig. 
Med vänliga hälsningar / Henrik 
 
Henrik Robertsson 0730507484     ofk14hrn@student.hig.se 
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