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Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka matematikbokens funktion i 

formativa bedömningsprocesser. Hur lärarna bedömer elevers prestationer i matematikboken 

formativt, samt vilka lärarnas uppfattningar är om att använda matematikboken i ett formativt 

syfte. För att undersöka detta genomfördes klassrums-observationer och semistrukturerade 

intervjuer. Studiens resultat visar att formativa bedömningssekvenser är sällsynta när elever 

arbetar i matematikboken under lektionerna. Lärare ser matematikboken som ett material där 

eleverna övar sina färdigheter snarare än att den tjänar ett formativt syfte.  
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1 INLEDNING 
 

Att bedriva formativ bedömning i matematik är en komplex process, då det är svårt att väva in 

formativ bedömning i matematikundervisningen på ett sätt som bidrar till elevers aktiva 

agens, samtidigt som det blir en naturlig del i undervisningen (Hirsh & Lindberg, 2015). 

Samtidigt visar forskning, (till exempel Leenknecht & Prins, 2018; Clark, 2008) att formativa 

bedömningshandlingar i undervisningen medför ett flertal fördelar för både elever och lärare. 

Trots att Hirsh och Lindberg menar att det är svårt att implementera formativa 

bedömningsmetoder i matematikundervisningen, visar Leenknecht och Prins (2018) att såväl 

självbedömning som kamratbedömning kan användas för att arbeta formativt i 

matematikundervisningen. De visar att om eleverna får insikt om mål och kriterier innan de 

tillämpar dessa metoder, får de också en bättre insikt om dessa, samt om vad läraren förväntar 

sig av dem. Värdet av att arbeta formativt i matematik genom problemlösningsuppgifter 

framhålls av Bhagat och Spector (2017). När elever arbetar med problemlösning synliggörs 

deras matematiska strategier, och därmed får lärare en unik möjlighet att ge formativ 

återkoppling på dessa. Studier som berör ämnet formativ bedömning i matematik beskriver 

hur lärare ska arbeta med eleverna i matematik för att bedriva formativ bedömning, eller 

vilken kompetens lärare måste ha för att den formativa bedömningen ska hålla en god kvalitet 

till exempel (Bhagat & Spector, 2017; Veon, 2016). Någonting som sällan nämns är 

läroboken i matematik och hur den kan tillämpas i ett formativt syfte, samt vilka 

konsekvenser ett sådant arbetssätt medför. Samtidigt som forskning, (till exempel Bhagat och 

Spector, 2017), framhåller metoder som ligger utanför läroboken som de mest effektiva att 

tillämpa för att fylla ett formativt syfte visar Skolverket (2006) att matematik är ett av de 

skolämnen där läroboken har störst inflytande över undervisningen.  

 

Betyder det då att det är olämpligt att formativt bedöma elevers arbete i matematikboken? 

Boström (2017) visar att lärare som hon observerat använde informationen de fick från att 

hjälpa eleverna när de räknade enskilt i matematikboken för att planera framtida undervisning. 

Dock understryker hon att denna strategi medför att kommande lektioner blir baserade enbart 

på den information lärarna samlat in från just de eleverna som behövde hjälp under 

lektionerna. Hon visar också att efter att dessa lärare fortbildats i formativ bedömning 

tillämpade de i högre grad andra aktiviteter, som låg utanför läroboken.  

Kan det vara så att forskningen inte fokuserat på hur elevernas arbete i läroböckerna i 

matematik kan bedömas formativt, eller är det så att läroboken helt enkelt inte alls lämpar sig 

för formativ undervisning i matematik? Jag har under mina VFU-perioder funderat över 

matematikbokens roll i formativ bedömning. Lärare har haft skilda åsikter om läroboken i 

matematik, vissa avskyr den nästan, och baserar ytterst sällan sin undervisning på den. Medan 

andra lärare baserar majoriteten av sin undervisning på just matematikboken, och då främst 

genom att eleverna räknar enskilt i sitt räknehäfte.  

 

I denna studie kommer jag undersöka i vilken grad och hur lärare arbetar formativt med 

matematikboken, utifrån fem grundstrategier för formativ bedömning utvecklade av Wiliam 

och Thompson (2007).  Dessa strategier bygger på grundtanken för formativ bedömning, det 

vill säga att samla bevis för lärande och använda denna information för att optimera 

undervisning. Studien kommer även undersöka lärares åsikter om matematikbokens roll i 

formativ bedömning. 
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1.1 Begreppsdefinitioner 

I detta avsnitt presenteras begrepp som är centrala inom ämnet formativ bedömning, och som 

kommer att förekomma i arbetet.   

 

Lärobok  
Orden lärobok och läromedel är två begrepp som är svåra att skilja på. Om man slår upp ordet 

lärobok i Nationalencyklopedin (2013) hänvisas läsaren till ordet läromedel som beskrivs på 

följande sätt: “Resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, 

läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor” 

(Nationalencyklopedin, 2013). I Svenska Akademiens ordlista (2014) beskrivs ordet som en 

bok som bistår med grundkunskaper i ett visst ämne och att den främst används i 

undervisningssammanhang. Skolverket (2006) menar att begreppen lärobok och läromedel är 

nära besläktade med varandra. Vidare diskuterar han att läroplanen från 1980 beskriver 

begreppet läromedel på ett tydligt sätt, där beskrivs begreppet läromedel som en artefakt som 

tillämpas i undervisningen i syfte att eleverna ska nå läroplanens mål. Vidare poängterar han 

att det är frågan om huruvida det som elever och lärare arbetar med i undervisningen har 

syftet att få eleven att nå lärandemålen eller inte, som avgör om det är ett läromedel eller 

någonting annat.  

 

Bedömning 

Bedömning är ett brett begrepp, som kan syfta på olika saker. Skolverket (2018, s.12) 

beskriver bedömning på följande sätt: “Bedömningar hänger nära samman med undervisning 

och syftar till att kartlägga och värdera elevers kunskaper, till att ge återkoppling för fortsatt 

lärande, till att synliggöra praktiska kunskaper samt till att utvärdera undervisning”. 

Nottingham och Nottingham (2017) beskriver begreppet bedömning som ett mätverktyg för 

att kontrollera på vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig på. Korp (2011) menar att 

bedömningar i undervisningssammanhang kan fylla ett flertal syften. Hon talar om att 

bedömningar i skolan har ett starkt samband med själva undervisningen, och att bedömningar 

av elevers kunskaper har det primära syftet att samla olika typer av belägg för vad eleverna 

kan, för att sedan tolka och använda denna information på det sätt som lämpar sig för valt 

syfte. Korp nämner flera olika syften som bedömningar av elevers kunskaper kan tjäna, 

exempelvis att kartlägga kunskaper, utvärdera undervisning och återkoppla för lärande (Korp, 

2011 s.7). Wiliam (2010) menar att bedömning är det enda verktyget för att få reda på om 

eleverna faktiskt lärt sig det som blivit utlärt i skolan och det kan därför ses som en länk 

mellan undervisning och lärande, och därmed en viktig aspekt i undervisningen för samtliga 

parter i klassrummet. 

 

Summativ bedömning 

Summativ bedömning är bedömning vars huvudfokus ligger på om elevernas svar är korrekt 

eller inte. Den summativa bedömningens huvudfunktion är således att elevernas kunskaper 

sammanfattas i ett betyg eller omdöme (Woolfolk, 2014). Exempel på summativ bedömning 

är nationella prov (Björklund Boistrup, 2010). Högskoleprovet är ett annat exempel på 

summativ bedömning, då huvudsyftet är att differentiera människor, och inte att samla in 

information i syfte att assistera dem för att de ska kunna ta nästa steg i lärprocessen (Korp, 

2011). Summativ bedömning kan dock fylla en formativ funktion, det som avgör 

bedömningens funktion är hur läraren använder den insamlade informationen. Läraren kan 

välja att använda informationen som belägg med funktionen att utveckla lärandet, och 

bedömningen få då en formativ funktion (Wiliam & Leahy, 2015).  
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Formativ bedömning  
Wiliam och Thompson (2008) och Jönsson (2011) hävdar att det som skiljer formativ och 

summativ bedömning åt, är på vilket sätt den information som samlats in från 

bedömningstillfällen används. De markerar att det inte har någonting att göra med hur läraren 

går tillväga för att samla in information från dessa tillfällen. Kline (2013) beskriver formativ 

bedömning som en form av utvärdering som sker fortlöpande under lektionerna. När formativ 

undervisning bedrivs behöver tre faktorer ingå, då dessa tillsammans bildar det primära syftet 

med formativ bedömning (Kline, 2013; Wiliam & Thompson, 2007). Dessa faktorer är 

följande: Identifiera elevers styrkor och svagheter; att hjälpa lärare att planera efterföljande 

lektioner; samt att hjälpa elever att få en inblick i sin lärprocess, så att de själva ser vad de 

behöver göra för att komma vidare i sitt lärande. Wiliam och Thompson (2007) poängterar att 

läraren inte ska vara den enda parten i klassrummet som ska utföra formativa 

bedömningshandlingar. Att bedriva formativ bedömning där eleverna får möjlighet att själva 

formativt bedöma sitt eget, samt sina klasskamraters arbete lyfter de fram som två viktiga 

formativa bedömningsmetoder. För att förtydliga vikten av detta har Wiliam och Thompson 

tagit fram fem grundstrategier för formativ bedömning, där de tre huvudpersonerna i den 

formativa bedömningsprocessen knyts samman av de tre grundläggande processerna för 

formativ bedömning. I dessa fem nyckelstrategier har samtliga parter en betydande roll i den 

formativa bedömningsprocessen. 

 

De fem nyckelstrategier för formativ bedömning som Wiliam och Thompsons forskning 

resulterat i är följande: 

1. Tydliggöra och delge lärandemål och framgångskriterier  

2. Skapa effektiva klassrumsdiskussioner, aktiviteter och uppgifter som lockar fram 

belägg för lärande 

3. Ge respons som för eleven framåt  

4. Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra  

5. Aktivera eleverna som ägare sitt eget lärande 

Wiliam och Thompson (2007) belyser också att eleverna spelar en viktig roll i formativ 

bedömning. De menar att trots det faktum att läraren bär det huvudsakliga ansvaret för 

bedömningen så spelar eleven och klasskamraterna en viktig roll i den formativa 

bedömningsprocessen. Detta belyser även Wiliam och Leahy, (2015) som menar att barn har 

lärt sig av andra barn i alla tider och att låta dem bedöma sitt eget och sina kamraters arbete 

har en god effekt på deras kunskapsutveckling. Den femte nyckelstrategin har även den en 

viktig roll i formativ bedömning, framhåller Wiliam och Leahy. De förklarar att denna strategi 

är den viktigaste i arbetet med formativ bedömning, då det är när eleverna blir ägare av sitt 

eget lärande som de övriga formativa bedömningsstrategierna fyller sin funktion till fullo. För 

att ge eleverna möjligheten att bli ägare av sitt lärande menar Lundahl (2014) att de ska arbeta 

med att bedöma och värdera sina egna prestationer, och att utifrån detta veta hur de ska agera 

för att komma vidare i sitt lärande.  
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I Sverige har begreppet formativ bedömning blivit allt mer aktuellt på senare tid. Detta är en 

följd av läroplanerna från 1960-talet och framåt, då kunskapssynen och bedömningars 

funktion började förändras. Detta resulterade i att bedömningar steg för steg gick från att ha 

en sorterande funktion till att bli en naturlig del i undervisningen och få den primära 

funktionen att stötta eleverna i deras lärprocess (Lundahl, 2014). Hirsh och Lindberg (2015) 

framhåller att detta har resulterat i att det forskats mycket inom området, och kopplar den 

ökade forskningen till inflytelserika studier från början av 90-talet av Black och Wiliam. 

Därefter har det forskats mycket inom området formativ bedömning, och merparten av denna 

forskning indikerar enligt Wiliam och Leahy (2015) och Andersson (2016) att införandet av 

formativa bedömningsmetoder i klassrummen har en stor positiv effekt på elevers resultat. En 

annan konsekvens av de många forskningsstudier som gjorts inom ämnet är att många 

forskare har en likartad syn på vilka undervisningsstrategier som kännetecknar formativ 

bedömning (Vingsle, 2015).  

 

Formativ återkoppling 

Formativ återkoppling är ett begrepp som är nära besläktat med begreppet formativ 

bedömning. Tanken med denna typ av återkoppling är att den ska innehålla information som 

eleverna kan nyttja för att komma vidare i sitt lärande, samt att den grundas på en dialog 

mellan lärare och elev (Wiliam, 2010). Hattie och Timperley (2007) beskriver återkoppling 

som någonting som spelar en betydande roll i undervisningen, och om återkopplingen ska 

fylla sin funktion till fullo ska den ges till eleven först efter att hen färdigställt uppgiften, och 

inte under tiden eleven arbetar med den. De markerar också vikten av att eleverna fått tydliga 

instruktioner om hur den uppgift som de senare ska få formativ återkoppling på. De menar att 

återkopplingen får en bristande effekt om instruktionerna för uppgiften inte varit tillräckligt 

tydliga för eleverna. 

Ordet ”återkoppling” är den svenska översättningen av det engelska ordet feedback. Wiliam 

(2010) beskriver formativ återkoppling som ett verktyg som ska sammanlänka den skillnad 

som existerar mellan var eleven befinner sig i sitt lärande och lärandemålet. Wiliam och 

Leahy (2015) poängterar att ordet formativ återkoppling kan misstolkas, då det engelska ordet 

feedback kan tolkas som att återkopplingen ska vara bakåtsyftande, och därmed enbart 

fokusera på det förflutna, och inte på det framtida lärandet. Det är däremot komplicerat att 

definiera hur återkoppling ska vara utformad, menar Green (2014) och tillägger att det finns 

aspekter som indikerar på vilket sätt återkoppling ska se ut. Vidare nämner hon att ett flertal 

forskare beskriver faktorer som bör ingå i återkoppling. Här framgår det att återkoppling inte 

ska vara personligt riktad, då detta inte ger eleverna information som de kan använda för att ta 

nästa steg i sitt lärande. Några exempel på dimensioner av formativ återkoppling som forskare 

framhåller som effektiva är enligt Green (2014, s. 29) 

• Specifik, men inte för specifik 

 • Kopplad till en specifik uppgift  

 • Framåtsyftande 

 • Begriplig  

 • Levererad i rätt tid  

 • Individuellt anpassad  

 • Icke-värderande (ej poäng, betyg, levererad i form av matris) 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare arbetar formativt med läroböckerna i 

matematikundervisningen, samt vilken syn lärare har på matematikboken i formativ 

bedömning. 

 

För att uppfylla studiens syfte kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 

1) Hur bedömer lärare elevers arbete i matematikboken formativt? 

      2) Vilka är lärarnas åsikter om att använda matematikboken för formativ bedömning?  

1.3 Litteraturgenomgång 

Nedan sammanfattas tidigare forskning av relevans för studiens frågeställningar. Här framgår 

de fördelar formativ bedömning medför. Vidare diskuteras lärobokens roll i 

matematikundervisningen och vilka metoder för formativ bedömning som anses vara mest 

effektiva att tillämpa i matematikundervisning. 

 

1.3.1 Aktuella styrdokument 
Termen formativ bedömning förekommer ingenstans i den aktuella läroplanen som 

reviderades 2018 (Skolverket, 2018). Dock förekommer mer generella begrepp som 

bedömning och kunskapsbedömning. Under rubriken ”Bedömning och betyg” finns 

underrubriken ”Mål”, där det framgår att varje elev ska få möjlighet att själv bedöma sina 

prestationer. Det framgår också att eleverna ska få möjlighet att använda sina egna, likväl som 

andras bedömningar för att ställa dessa i förhållande till sina egna arbetsprestationer och 

kvalifikationer. Utöver detta nämns det att eleverna ska ges möjlighet att ta eget ansvar för sin 

utbildning (Skolverket, 2018). Under en annan rubrik i läroplanen som talar om vad läraren 

ska göra i sin bedömning av eleverna, framgår det att läraren ska samla belägg från flertalet 

situationer där elevernas kunskaper synliggörs och använda denna information vid 

betygssättningen av elever. Trots att uttrycket formativ bedömning inte förekommer ordagrant 

i läroplanen så finns det aspekter som kan knytas till ett formativt arbetssätt, då dessa 

yttranden kan knytas till Black och Wiliams (2008) fem nyckelstrategier för formativ 

bedömning. Då formativ bedömning inte nämns i läroplanen, förekommer det inte heller 

några riktlinjer för hur lärare ska arbeta formativt i matematik. Dock markeras vikten av att 

elever får arbeta med problemlösning på matematiklektionerna, vilket Bhagat och Spector 

(2017) framhåller ger lärare en unik möjlighet att ge sina elever formativ återkoppling på sina 

matematiska strategier.  

1.3.2 Varför formativ bedömning 
Enligt skollagen (SFS 2010:800 4 kap. 3§) ska alla elevers olika behov tas i beaktande i 

undervisningen. Skolan ska också ge alla elever den vägledning och motivation som krävs för 

att de ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt i enlighet med målen för 

utbildningen. Enligt läroplanen (Skolverket, 2018) ska läraren få förutsättningar att få en 

överblick över och assistera eleverna i deras kunskapsutveckling måste arbetet med 

bedömning vara en fortlöpande process där eleverna ges återkoppling på sina prestationer, och 

således får information om var de befinner sig i sitt lärande och vad som behövs för att ta 

nästa steg i lärprocessen, samt hur skolan ska verka för att hjälpa dem i denna process.  

Formativ bedömning är inget nytt begrepp, dock har begreppet blivit uppmärksammat på 

senare år då forskningen inom området har intensifierats och resultaten av denna forskning 

visat att implementerandet av formativ bedömning i undervisningen har en positiv inverkan 
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på elevernas lärande (Nyström, 2013). Det står i skollagen (SFS 2010:800, kap 1, 5 §) att ”all 

utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Detta betyder att om 

forskning indikerar att formativ bedömning har en positiv inverkan på elevers lärande, har 

lärare möjlighet att tillämpa detta i sin undervisning. Hollingworth (2011) skriver att grunden 

till bra undervisning är att frekvent få återkoppling från eleverna, för att regelbundet få 

information om var de befinner sig i sitt lärande, samt för att utvärdera effekten av lärarens 

valda undervisningsstrategier. Hollingworth nämner formativ bedömning som en metod som 

lärare kan tillämpa i sin undervisning för att komma åt denna information. Hon visar att 

formativ bedömning är ett metakognitivt verktyg som är skapat i syfte att stötta läraren i 

utformningen av undervisningen, samt för att assistera eleverna på ett sådant sätt att deras 

lärprocess blir synlig för dem (Hollingworth, 2011).  Enligt Black och Wiliam (1998) finns 

det ett flertal belägg för att formativ bedömning är en viktig komponent av arbetet i 

klassrummet. De förklarar att formativ bedömning kan höja elevernas prestationer och att det 

nu är upp till beslutsfattare inom skolväsendet att börja implementera formativ bedömning i 

undervisningen för att förbättra elevernas resultat (Black & Wiliam, 1998).   

 

1.3.3 Formativ bedömning i matematik 

En central aspekt av att arbeta formativt i matematik är att kommunicera ämnet med eleverna 

och använda ett matematiskt språk visar Hodgen och Wiliam (2013). De understryker att det 

är nödvändigt att skapa tillfällen där eleverna får diskutera och debattera kring sina 

matematiska tankar. De menar att det är när sådana tillfällen skapas som elevernas 

matematiska tankar och resonemang synliggörs och att de på detta vis lär sig av varandra. 

Björklund Boistrup (2010) markerar också vikten av kommunikation i det formativa arbetet i 

ämnet matematik. Hon menar att läraren behöver bedöma elevers prestationer i 

kommunikation med dem, då detta har en positiv inverkan på varje elevs fortsatta lärande i 

ämnet.  

 

Att bedriva formativ bedömning i matematik är en komplex process framhåller Hirsh och 

Lindberg (2015) i sin rapport. Det framgår i rapporten att det är svårt att väva in formativ 

bedömning i matematikundervisningen på ett sätt som bidrar till elevers aktiva agens. Det 

nämns även att det också är komplext att väva in formativa bedömningsmetoder på ett sätt 

som gör att de blir en naturlig del i undervisningen (Hirsh & Lindberg, 2015). Vingsle (2017) 

lyfter också fram komplexiteten i att tillämpa formativa bedömningsmetoder i matematik. I 

sin avhandling har hon undersökt och analyserat formativa bedömningsmetoder som en 

erfaren matematiklärare tillämpade i sin undervisning. Hon visar att läraren behöver vara 

flexibel i högre grad än vad som krävs för att genomföra undervisning som inte innehåller 

formativa bedömningsmetoder, eftersom ett formativt arbete i klassrummet kräver att läraren 

kan strukturera om undervisningen. Hon menar att det handlar om att samla in information om 

elevers matematikinlärning, samt skapa sig en uppfattning om vilka kunskaper de har i ämnet 

och utifrån denna information anpassa aktuell och framtida undervisning (Vingsle, 2017).  

 

Forskning visar att det är komplext och krävande att bedriva formativ bedömning i 

matematikundervisning, samtidigt som det är fördelaktigt att använda särskilda formativa 

bedömningsmetoder i undervisningen. Leenknecht och Prins (2018) framhåller 

självbedömning och kamratbedömning som två fördelaktiga metoder att tillämpa i det 

formativa arbetet i matematikundervisningen. De menar att om eleverna får bedöma sina egna 

och sina kamraters prestationer får de en bättre insikt i vad läraren samt rådande styrdokument 

vill att de ska kunna i det aktuella ämnesområdet. Dock understryker Leenknecht och Prins att 

det är av stor vikt att eleverna är insatta i de kriterier och standarder som gäller för det 

aktuella arbetsområdet, för att de ska vara kapabla att bedriva självbedömning och 
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kamratbedömning som fyller ett formativt syfte. Författarna visar att den mest fördelaktiga 

metoden att tillämpa för att eleverna ska bli insatta i dessa kriterier och standarder, är att låta 

dem diskutera dessa i grupper. Leenknecht och Prins tillägger att generellt är elever i låg - och 

mellanstadiet inte kapabla till att ge framåtsyftande återkoppling. De menar att det oftast 

handlar om att eleverna saknar förmågan att kunna kommunicera sin återkoppling till 

mottagaren. För att eleverna ska kunna utveckla denna förmåga behöver de öva på att 

kommunicera framåtsyftande återkoppling, samt få stöd i detta för att de ska utveckla denna 

förmåga, så att den formativa återkopplingen håller en god kvalitet i framtiden (Leenknecht & 

Prins, 2018). 

 

Att arbeta med problemlösning under matematiklektionerna lyfts fram av Kalinec-Craig 

(2017) som en fördelaktig metod att använda i undervisning med ett formativt syfte. Hon 

menar att när elever får arbeta med problemlösning stärks deras motivation att lösa uppgiften 

och detta leder i sin tur till att de i större utsträckning ber om hjälp när de inte förstår, vilket 

ger läraren information om vilka problem eleverna möter i undervisningen. Därmed får 

läraren en unik möjlighet att ge formativ återkoppling på elevernas matematiska strategier, 

samtidigt som läraren kan använda denna information i ett formativt syfte genom att anpassa 

framtida undervisning så den bättre möter elevernas behov (Bhagat & Spector 2017; Kalinec-

Craig, 2017).  

 

1.3.4 Läroboken i matematikundervisningen  
Användandet av lärobok i matematik är en gammal tradition (Johansson, 2006). Läroböcker 

utformade så som vi känner dem idag kom till vid grundskolans införande, då realskolan och 

folkskolan skulle slås ihop till en och samma enhet. I grundskolans första läroplan markerades 

vikten av att individualisera undervisningen, och för att möjliggöra detta fick eleverna arbeta i 

sitt eget tempo i arbetsböcker (Granström, 2003). En följd av detta arbetssätt blev att 

läroböckerna fick ett stort inflytande över undervisningen (Granström, 2003). Enligt 

Johansson (2006) är det detta arbetssätt grundlagt vid införandet av den första läroplanen, 

vilket ligger till grund för att eleverna än idag ofta räknar enskilt i sin matematikbok. Sverige 

är dock inte det enda land i västvärlden där matematikboken dominerar undervisningen 

(Skolverket, 2012). Dock framgår det i Skolverkets rapport att läroboken tillämpas i högre 

grad i matematikundervisningen i Sverige än i andra OECD/EU-länder. I Sverige använder 89 

procent av lärarna som undervisar i årskurs fyra matematikboken som grund för 

undervisningen, jämfört med 71 procent i övriga OECD/EU-länder (Skolverket, 2012).  

 

Enligt Skolverkets (2006) rapport är anledningen till att läroboken har ett stort inflytande på 

matematikundervisningen bland annat att matematik är ett av de ämnen i skolan där 

ämnesinnehållen är besläktade, och ska läras ut i en viss ordning.  

Skolinspektionen (2009) framhåller att läroböckerna inte bistår med alla förutsättningar 

eleverna behöver för att kunna nå läroplanens mål i matematik. Skolinspektionen nämner 

också att läroböckerna måste utvecklas eller kompletteras med annat material, om de ska ligga 

till grund för dagens undervisning i matematik. Selander och Kress (2017) nämner att många 

inte förväntar sig att läroböcker behandlar samtliga av läroplanens mål. Vidare diskuterar 

Johansson (2006) att läroböckerna inte behöver granskas innan de kommer ut på marknaden. 

Han poängterar att de ansvariga utgivarna för läroböcker inte har någon skyldighet att följa 

kursplanen eller läroplanen. Detta anses troligtvis inte vara ett krav då det är läraren som 

ansvarar för undervisningsinnehållet. 

 

Skolverket (2006) framhåller att eftersom läroböcker ofta har ett stort inflytande i 

matematikundervisningen blir resultatet att undervisningen riskerar att bli styrd av läraren i 
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hög grad, då lektioner som baseras på matematikboken ofta har ett upplägg där läraren har ett 

stort inflytande över lektionen. Skolverket nämner även att eleverna inte får vara med och 

välja vilka läroböcker som ska köpas in. Detta riskerar att inskränka elevernas inflytande över 

undervisningen, vilket strider mot läroplanens mål (Skolverket, 2006). Vidare framhåller 

Skolverket att det är den enskilde lärarens pedagogiska filosofi som avgör hur denne väljer att 

arbeta med läroböcker i sin undervisning. Lärares val av hur läroböcker ska användas och 

även vilka som ska köpas in, är därmed av stor betydelse för vilka förutsättningar eleverna får 

för att nå goda resultat i ämnet och har således en inverkan på elevernas lärmiljö (Skolverket, 

2006)  

 

I en studie av Johansson (2006) där matematikbokens olika funktioner och roll i klassrummet 

undersökts i klasser med elever i åldrarna tretton till femton år, framgår det att när elever ska 

arbeta enskilt under matematiklektionen är enskilt arbete i matematikboken det absolut 

vanligaste arbetssättet som används. Då enskilt arbete i genomsnitt utgör mer än halva 

lektionen, resulterar det i att enskilt arbete i matematikboken är det arbetssätt som används 

mest under matematiklektionerna. Johansson påpekar även att de aktiviteter som ligger 

utanför boken ofta är baserade på uppgifter som läraren tagit ur matematikboken. Vidare 

diskuterar Johansson att läroböcker i matematik har en naturlig plats i undervisningen och att 

det inte vore realistiskt att förvänta sig att lärarna ska vara mindre beroende av läroböcker i 

matematik utan att ha någon bra anledning till detta. Läroboken i matematik har ofta ett 

upplägg där kapitlen behandlar olika kunskapsstoff som eleverna ska arbeta med under en viss 

årskurs. Många lärare ser detta som en trygghet, då de har uppfattningen att matematikbokens 

kapitel behandlar det som ska behandlas i de olika ämnesområdena enligt kursplanen.  Många 

läroböcker i matematik innehåller även uppgifter som är kategoriserade efter svårighetsgrad, 

vilket gör det möjligt att individualisera undervisningen så att varje elev får utmaningar som 

passar just dennes nivå (Johansson, 2006). I studien framgår även de nackdelar som kommer 

med att basera samtlig undervisning på matematikbokens innehåll. I en klass där elever ligger 

på olika nivåer, blir det ett problem att låta elever arbeta med uppgifter i matematikboken som 

är utformade för just deras nivå. Det problem som uppstår med detta arbetssätt är att det inte 

är genomförbart att ge samtliga elever en genomgång på ett effektivt sätt, vilket leder till att 

eleverna i högre grad måste lära sig matematik med hjälp av endast sparsam kommunikation 

med läraren samt de uppgifter som de arbetar med i matematikboken. Johansson (2006) 

förklarar också att hennes studie visar att det finns en bristfällig koppling mellan innehållet i 

böckerna och lärandemålen i läroplanen i ämnet matematik. Det fanns inte tillräcklig 

information i böckerna om matematikens roll och betydelse i samhället, vilket leder till att 

elever som undervisas av lärare som baserar majoriteten av sin undervisning på läroböcker 

inte får tillräcklig kunskap om matematikens roll i samhället och matematikens historia. Detta 

riskerar att leda till att elever som undervisas av lärare som baserar merparten av sin 

undervisning på läroböcker inte får tillräcklig kunskap om dessa aspekter, vilka ingår i 

läroplanens kunskapskrav (Johansson, 2006). Sammanfattningsvis framhåller Johansson att 

läroböcker inte kan utgöra grunden för samtliga moment i matematiken, då ett flertal mål i 

läroplanen inte behandlas i läroböckerna. 

 

Det framgår av Skolverkets (2006) rapport att läroböckerna kan fungera som ett verktyg som 

skapar en sammanhållning i klassen, dock fordras det att alla elever arbetar i samma tempo 

om läroböckerna ska bidra till detta. Vidare diskuteras att läroboken kan användas för att 

individanpassa undervisningen, genom att eleverna arbetar med olika uppgifter utifrån var de 

befinner sig i sitt lärande. Det är dock inte tillåtet att dela in elever i olika nivåer på ett sådant 

sätt att förväntningarna på vissa elever blir låga och att de därmed inte utmanas tillräckligt i 

ämnet, vilket leder till att de inte kommer framåt i sin kunskapsutveckling (Skolverket, 2006). 
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 Trots detta menar Johansson (2006) att såväl vårdnadshavare som elever anser att 

läroböckerna i matematik fungerar som en garanti för att eleverna lär sig den matematik som 

de förväntas lära sig för att komma vidare i sitt lärande. För lärare som känner sig osäkra i sin 

undervisning får läroboken ett stort inflytande över deras lektioner. Detta framhåller 

Johansson (2006) som ett problem. Johansson markerar att lärare inte ska vara beroende och 

styrda av matematikboken, utan snarare veta hur den kan fungera som ett stöd i deras 

undervisning. Vidare menar Johansson att det är viktigt att lärarna är medvetna om på vilket 

sätt de använder läroboken i klassrummet, och att de är kritiska till matematikbokens innehåll, 

genom att till exempel kontrollera om boken inbjuder till att lära ut ett ämne på flera olika sätt 

(Johansson, 2006).  

 

1.3.5 Läroboken som redskap för formativ bedömning 
Boström (2017) visar i sin avhandling hur matematiklärare hon observerat arbetade formativt 

i klassrummet innan de skulle fortbildas i formativ bedömning. Hon beskriver att lärarna 

samlade in information om elevernas lärande genom att hjälpa de elever som stötte på 

svårigheter medan de arbetade enskilt i matematikboken. Denna information använde lärarna 

formativt för att planera framtida undervisning samt justera den befintliga undervisningen, så 

den bättre skulle passa elevernas behov. Dock beskriver Boström hur detta resulterade i att 

den information lärarna fick från sina elever grundades på de elever som ofta bad om hjälp, 

och som följd av detta blev undervisningen enbart anpassad till dessa elever (Boström, 2017). 

Andersson (2016) beskriver att läroböcker oftast har ett upplägg där eleverna gör ett test när 

de har arbetat med ett kapitel under en period. Detta medför att läraren får informationen från 

dessa test först när de är rättade, vilket betyder att bedömningscyklerna blir långa. Därmed får 

inte läraren möjlighet att planera kommande lektioner eller vad undervisningen ska behandla 

under den pågående lektionen. De lärare som deltog i Anderssons studie upplevde att deras 

undervisning blev mer effektiv när de arbetade formativt på ett sätt där bedömningscyklerna 

var korta, vilket gjorde att de fick frekvent information om elevernas kunskaper som de kunde 

använda för att planera kommande lektioner, samt för att strukturera om den aktuella 

lektionen (Andersson, 2016).  

 

Det finns mängder med olika läroböcker i matematik. Dock är de ofta strukturerade på samma 

sätt. Björklund Boistrup (2010) beskriver hur läroböcker i matematik är strukturerade på ett 

sätt där en del av varje kapitel utgår ifrån att alla elever ska arbeta med samma uppgifter. I 

dessa böcker ligger fokus på att eleverna ska kunna lösa uppgifterna snabbt och under en 

begränsad, för att sedan rätta dessa med hjälp av ett facit när de är färdiga. När eleverna sedan 

ska bedömas finns extramaterial kopplat till dessa läroböcker, som till exempel diagnostiska 

prov där antalet rätta svar förväntas avgöra vilket resultat varje individ ska tilldelas. Ett sådant 

arbetssätt, där individuellt arbete i matematikboken utgör grunden för lektionen benämner 

Björklund Boistrup som ”gör det rätt och gör det fort”. Detta är en metod där läraren är 

”huvudpersonen” och elevernas aktiva agens är mycket låg, läroboken har ett stort inflytande 

över undervisningen och fokus ligger på om elevernas svar på uppgifter är rätt eller fel, 

snarare än deras läroprocess. Följaktligen har denna metod också en låg effekt på elevernas 

kunskapsutveckling i matematik (Björklund Boistrup, 2010). Att eleverna ofta får använda 

olika artefakter som stöd för att lösa uppgifter i matematikboken, till exempel en kulram, är 

problematiskt enligt Björklund, Boistrup. Hon menar att artefakter gör att eleverna kommer 

fram till en lösning på ett smidigt sätt, men att det också medför att huvudfokus blir att lösa 

uppgiften snabbt, snarare än att undervisningssituationen fyller ett formativt syfte och 

fokuserar på elevens lärprocess (Björklund Boistrup, 2010). Som kontrast lyfter Björklund 

Boistrup fram en metod som hon menar gynnar elevernas matematikinlärning. Denna metod 
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kallar hon ”resonemang tar tid”. Här ligger fokus på lärandemålen, elevernas delaktighet, 

återkoppling och framåtsyftande återkoppling. I denna metod ingår inte arbete i 

matematikboken, utan här arbetar eleverna främst med problemlösningsuppgifter, 

beskrivande, undersökande och skapande uppgifter, som bjuder in till elevernas aktiva agens. 

Detta tillsammans bidrar till att undervisningen får ett formativt syfte (Björklund Boistrup, 

2010).  

 

1.3.6 Lärarens kompetens och utmaningar med formativ bedömning 
Att implementera formativ bedömning i undervisningen är en komplex process för lärare, då 

de flesta måste skapa sig en ny uppfattning om sin roll som lärare (Boström, 2017). Boström 

menar att lärare behöver ha pedagogiska kunskaper som ligger utanför deras kompetens, och 

att dessa kunskaper inte är lätta att förvärva. Även Vingsle (2017) nämner att det är en 

komplex process för lärare att implementera formativa bedömningshandlingar i 

undervisningen. Hon förklarar att det krävs att lärare har god kunskap om ämnet de undervisar 

i, och att de har en god inblick i sina elevers lärande. Vidare belyser hon komplexiteten med 

att läraren behöver tänka på flera saker samtidigt för att lektionen ska fylla ett formativt syfte. 

Under lektionerna kommer läraren i kontakt med och förväntas tolka kunskaper som ofta är 

helt nya för läraren. Samtidigt ska eleverna vägledas och information från dem ska tolkas 

(Vingsle, 2017). Boström förklarar vidare att lärare måste få stöd i att implementera formativa 

bedömningsmetoder i sin undervisning, samt att det kommer att behövas mycket tid, då detta 

måste vara en process som sker stegvis (Boström, 2017).  

 

Veon (2016) menar att lärare inte har en enig uppfattning om vad formativ bedömning 

egentligen är, och hur det ska bedrivas i deras undervisning. Lärare som inte genomgått någon 

form av utbildning i formativ bedömning, bedriver formativ bedömning i enlighet med hur de 

uppfattat dess syfte och hur man ska arbeta för att fylla detta syfte (Veon, 2016). Veon menar 

att lärare som bedriver formativ bedömning enligt sin egen uppfattning ofta ger eleverna 

inkonsekvent återkoppling och att denna återkoppling också är alltför dömande. Detta leder i 

sin tur till att undervisningen inte fyller ett formativt syfte. Veon tillägger att de lärare som 

deltog i hennes studie önskade att de hade mer kunskap om hur de ska arbeta och vilka 

strategier de kan tillämpa för att deras undervisning ska fylla en god formativ funktion (Veon, 

2016). Wiliam och Leahy (2015) menar att lärare innehar den kunskap som krävs för att 

bedriva formativ bedömning, och att den kunskap som saknas hos lärare är vilka 

arbetsmetoder de kan använda för att arbeta formativt i det dagliga arbetet i klassrummet. 

Vingsle (2017) menar att det är tidskrävande att planera lektioner med ett formativt syfte. Och 

att det således är viktigt att lärare har tillräckligt med planeringstid för att de ska kunna 

använda formativa arbetssätt i sin undervisning. 

Fortbildning beskrivs av Vingsle (2017) och Andersson (2015) som en viktig del för att 

formativ bedömning av god kvalitet ska kunna bedrivas. De menar att det är viktigt att lärare 

fortbildas i formativ bedömning för att de ska kunna bedriva formativ bedömning som är i 

enlighet med dess grundsyfte. Dock nämner Vingsle att det inte finns tillräckliga kunskaper 

om hur fortbildning i formativ bedömning ska vara utformad hos de som ansvarar för att 

utbilda lärare i detta. Vidare poängterar Vingsle att när lärare genomgår fortbildning i 

formativ bedömning behöver denna utbildning innehålla ämnesspecifika inslag för att lärare 

ska bli medvetna om vilka metoder för formativ bedömning som är mest effektiva att tillämpa 

i deras undervisningsämnen. Andersson (2016) betonar att elevernas resultat ökar om 

fortbildningen av lärare är utformad på ett sätt där de får bygga på lärarnas tidigare 

erfarenheter av formativ bedömning, samtidigt som de får nya kunskaper om metoder de kan 

använda för att arbeta formativt i sina undervisningsämnen.   
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Hur lärare kommunicerar formativ återkoppling till sina elever är betydande för vilken effekt 

denna återkoppling får på elevernas lärande (Björklund Boistrup, 2010). Björklund Boistrup 

menar att det är viktigt att läraren visar engagemang när eleverna uttrycker sig under 

lektionerna. Det handlar om att eleverna ska få information som de kan använda för att 

utvecklas kunskapsmässigt, samt att ett tillfälle för en fortsatt kommunikation med formativt 

syfte skapas. Om läraren istället kommunicerar återkoppling utifrån om elevens yttrande är 

korrekt eller ej, fyller inte återkopplingen någon formativ funktion och gynnar inte eleverna i 

någon form (Björklund Boistrup, 2010).  

I Anderssons studie (2016) framgick det att formativ återkoppling som kommuniceras i långa 

cykler inte ger lärare den information de behöver för att planera nästkommande lektioner (se 

avsnitt 1.3.4). I kontrast till Anderssons studie lyfter Kline (2013) fram formativ återkoppling 

som kommuniceras i långa cykler, som den variant som visat sig ha en generell positiv 

inverkan på elevers prestationer på summativa test i just matematik. Dock understryker Kline 

att formativ återkoppling som kommuniceras i långa cykler, enbart får en önskad effekt på 

elevers matematikresultat om det finns ett övergripande arbete med formativ återkoppling av 

denna typ på hela skolan (Kline, 2013). Vidare nämner Kline att formativ återkoppling som 

kommuniceras i korta cykler i matematik, inte har någon märkbar positiv effekt på elevernas 

inlärning i ämnet. Dock framgår det att återkoppling som kommuniceras i korta cykler har en 

positiv effekt på matematikinlärningen hos elever med socioekonomisk utsatt bakgrund.  

1.3.7 Teoretiskt ramverk 
Denna studie utgår ifrån ett ramverk skapat av Wiliam och Thompson Wylie (2008). (Se figur 

1). Ramverket utgår från grundsyftet med formativ bedömning, vilket handlar om att det är 

sättet på vilket läraren använder informationen som hen samlat in från lärandesituationer som 

avgör om lektionen fyller ett formativt syfte eller inte (Wylie, 2008). Wylie förklarar att 

Wiliam och Thompsons ramverk innehåller samtliga aspekter som en lärare behöver för att 

kunna bedriva formativ undervisning av god kvalitet i sin undervisning. Det Wylie anser är 

utmärkande för detta ramverk är att det består av ytterligare ett steg jämfört med andra 

ramverk för formativ bedömning. Detta steg innehåller veta-hur-kunskap i form av konkreta 

arbetssätt som lärare kan tillämpa i klassrummet för att arbeta formativt i enlighet med de fem 

grundstrategierna för formativ bedömning. Detta steg anser Wylie vara viktigt, då lärare 

behöver ett brett spektrum med exempel på undervisningstekniker som kännetecknar dessa 

strategier (Wylie, 2008).  
 
Wiliam och Thompsons ramverk ansåg jag lämpa sig bra att tillämpa i denna studie då en av 

studiens frågeställningar handlar om hur lärare använder formativ bedömning i klassrummet. 

Ramverkets veta-hur-kunskap kommer att fungera som ett verktyg för att avgöra vilka 

handlingar som är formativa i lärarnas undervisning.  
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Figur 1. Tight but loose: A conceptual framework for scaling up school reform, översatt till 

svenska. (Wylie, 2008 s.10). 

2 METOD 

I detta avsnitt presenteras den undersökningsmetod som används under arbetet med studien, 

hur urvalet gått till för att finna personer med relevans för att delta i studien, samt vad som 

gjorts för att uppfylla de forskningsetiska riktlinjerna. Vidare beskrivs de analysmetoder som 

har använts i arbetet med studien.  

2.1 Urval 

Studien genomfördes med sex lärare från fyra olika skolor i Mellansverige. Valet av skolor 

och lärare till studien gjordes utifrån ett snöbollsurval. Detta blev nödvändigt, då lärares 

befattning och kontaktuppgifter inte längre är lika tillgängliga som förut, till följd av 

dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 25 maj 2018 (Datainspektionen, 2019) 

Esaiasson, et. al (2012) beskriver snöbollsurvalet som ett urval där personer som kontaktas i 

sin tur knyter kontakter med personer som anses ha relevans för att delta i studien. I detta fall 

var det rektorer som kontaktades, detta gjordes via mejl. I mejlet framgick vilka kriterier 

lärarna behövde uppfylla för att vara kandidater för deltagande t.ex. att de skulle undervisa i 

matematik på mellanstadiet. Mejlet innehöll även information om studien speciellt riktad till 

lärarna och vårdnadshavarna (se bilaga 1 och 2), samt om hur personuppgifter kommer att 

behandlas enligt de forskningsetiska riktlinjerna (Johansson & Svedner, 2010). 

Återkopplingen från rektorerna var begränsad, och endast två lärare återkopplade på mina 

mejl. Jag valde då att fråga mina nuvarande kollegor om de kände några lärare som 

undervisade i matematik på mellanstadiet. Detta resulterade i att jag fick kontakt med 

ytterligare en lärare som uttryckte intresse av att delta i studien. Ytterligare två lärare tillkom 
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senare i studien, då en av informanterna erbjöd sig att fråga sina kollegor om de ville delta. 

Detta tillsammans med en lärare som arbetar på min VFU-skola resulterade i att sammanlagt 

sex lärare uttryckt intresse för att delta i studien. Samtliga lärare undervisade i matematik på 

mellanstadiet i årskurs 4–5. Den främsta anledningen till att urvalet begränsades till 

mellanstadiet var att jag kommer att undervisa i årskurs 4–6. Vidare skriver Leenknecht och 

Prins (2018) att elever i lägre och högre åldrar är mindre respektive mer mogna för vissa typer 

av formativa arbetssätt, vilket också påverkade mitt val att enbart studera årskurs 4–6. 

 

 I Tabell 1 presenteras de lärare som deltog i studien. Samtliga lärare har blivit tilldelade ett 

annat namn än deras riktiga. De olika skolorna är betecknade med bokstäver, varje bokstav 

representerar en skola. 

 

 

Lärare        Skola Årskurs Utbildning Antal år som 

verksam 

 Amanda           A       4        

Mellanstadielärare 

                

              27 

   Signe           B       5       F–6               12 

   Malin           C       5       1–7               20 

   Inga           D       4       1–7               15 

   Tove           C       4       1–7               18 

   Gina           C       5       1–7                7 
 

Tabell 1, Översikt över de lärare och klasser som deltog i studien. 

 

2.2 Datainsamlingsmetoder 

De metoder som har använts i denna studie är observationer vars syfte var att se om lärare 

arbetar formativt med matematikboken i klassrummet, och om så var fallet, på vilka sätt de 

gjorde detta. Intervjuer med de lärare som deltagit i observationen genomfördes efter att 

observationerna var genomförda, för att ta del av deras uppfattning om hur läroboken lämpar 

sig i det formativa arbetet i matematikundervisningen.  
 

2.2.1 Observationer 
”Critical incidents”- observationer användes, i denna typ av observationer ligger fokus på 

särskilda skeenden som är av relevans för studien (Johansson & Svedner, 2010 s.45). 

Anledningen till att denna observationsmetod valdes till denna studie var att få en god insyn i 

hur eller om lärare använder matematikboken i ett formativt syfte. För att avgöra vad som 

kännetecknar handlingar med formativa syften användes ett observationsschema som 

grundade sig på Wiliam och Thompsons ramverk, vilket innehåller konkreta exempel på 

arbetssätt som kan knytas till de olika strategierna för formativ bedömning. Det schema som 

tillämpades i studien operationaliserades för att göra det tydligt vilka handlingar som 

kännetecknade de olika strategierna under observationen. Detta gjordes genom att knyta de 

olika strategierna direkt till exempel på praktiska handlingar som kännetecknar varje 

kriterium (se bilaga 3). Grundsyftet med operationaliseringen var att lärarnas handlingar på så 

sätt kunde knytas till Wiliam och Thompsons fem grundstrategier för formativ bedömning, 

direkt vid observationstillfället. I observationsschemat fanns även utrymme för anteckningar, 

där specifika händelser kunde noteras eller förtydligas, för att minska risken för missförstånd 

när   det insamlade materialet skulle analyseras. 
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2.2.2 Intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer tillämpades för att få en uppfattning om lärarnas åsikter om att 

tillämpa matematikboken i ett formativt syfte. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver en 

semistrukturerad intervju som något som inte kan beskrivas som ett vardagligt samtal eller 

som en konversation grundad på fasta frågor, utan snarare som ett samtal grundat på en 

intervjuguide (bilaga 4), innehållandes exempel på frågor utifrån ett valt tema. Intervjuguiden 

innehöll frågor som var utformade utifrån studiens frågeställningar. Dessa berörde främst 

lärarnas syn på formativ bedömning i matematik och deras åsikter om att arbeta formativt 

med matematikboken. 

2.3 Procedur 

 

2.3.1 Observationer 
Vid genomförandet av samtliga observationer presenterade jag mig för klassen och talade om 

att jag skulle observera läraren, jag var även noga med att nämna att jag inte tittade på hur de 

arbetade eller dylikt. Under observationerna befann jag mig i klassrummet och iakttog 

lärarens handlingar, om läraren använde matematikboken jämfördes hennes handlingar 

konstant med observationsschemat. Om det visade sig att en handling kunde tolkas som 

formativ enligt schemat prickades denna av. Om en händelse var nära knuten till en punkt i 

schemat eller om en specifik händelse behövde förtydligas, noterades detta i utrymmet för 

anteckningar på schemat.  

 

2.3.2 Intervjuer 
Samtliga intervjuer genomfördes efter observationerna, för att möjliggöra förtydliganden från 

observationstillfällena. Då halvstrukturerade intervjuer användes i studien, gav detta också en 

möjlighet att ställa följdfrågor som rörde lärarens arbete som observerats under 

observationstillfällena. Ljudupptagning valdes ut som metod för att samla in materialet från 

intervjuerna då Johansson och Svedner (2010) lyfter fram ljudupptagning som den metod för 

datainsamling som lämpar sig bäst vid intervjuer. Johansson och Svedner markerar också 

vikten av att intervjuerna genomförs på en plats där respondenten känner sig trygg, samt att 

respondenterna blir tillfrågade om tillstånd att spela in och att de blir informerade om att 

materialet endast är för privat bruk. Med detta i åtanke fick lärarna själva välja plats för 

intervjun och de fick ta del av frågorna i förväg. Respondenterna fick också information om 

studiens syfte och hur intervjun skulle gå till både skriftligt via mejl och muntlig innan 

intervjun började. Respondenterna fick först besvara några inledande frågor om formativ 

bedömning i allmänhet. De senare frågorna handlade enbart om matematik och hur lärarna 

brukar arbeta formativt i ämnet. Samtliga intervjuer varade i cirka 15–20 minuter. För att 

samla in lärarnas svar användes inspelningsutrustning i form av en mobiltelefon. Samtliga 

lärare godkände att jag spelade in dem, därmed blev också ljudmaterialet den primära källan 

för intervjudata. 

2.4 Analysmetoder 

 

2.4.1 Observationer 
Observationernas syfte var att besvara studiens första frågeställning: Hur bedömer lärare 

elevers prestationer i matematikboken formativt?  Det första steget i analysen var att avgöra 

om de undervisningsstrategier som lärarna använde när de baserade sin undervisning på 

matematikboken fyllde ett formativt syfte eller inte. För detta ändamål användes Wiliam och 

Thompsons (Wylie, 2008) ramverk (se avsnitt 1.3.7) I studien skapades ett 
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observationsschema (bilaga 3) som grundade sig på detta ramverk, och lärarnas undervisning 

jämfördes konstant med kategorierna i detta schema. Schemat innehåller exempel på 

arbetssätt som kännetecknar de olika grundstrategierna för formativ bedömning. I det andra 

steget i analysprocessen kontrollerades observationsschemat ytterligare för att säkerställa att 

inte någon händelse kategoriserats som formativ av misstag. I det tredje steget i 

analysprocessen sammanställdes materialet från samtliga observationsscheman i en tabell, för 

att få en god översikt över vilket grundkriterium för formativ bedömning som förekom i högst 

grad och lägst grad, etc. 

 

2.4.2 Intervjuer   
Avsikten med intervjuerna var att söka svar på studiens andra frågeställning: Vilka är lärarnas 

åsikter om att använda matematikboken för formativ bedömning? Det material som samlades 

in under intervjuerna transkriberades så snart efter intervjun som det var möjligt. Anledningen 

till detta var för att undvika misstolkningar, medan allt fanns färskt i minnet. Vid 

transkriberingen beslutades att upprepningar, samt tillägg som inte handlade om studiens 

inriktning skulle uteslutas, då det inte hade någon relevans för studien. En tematisk analys 

genomfördes för att analysera det empiriska materialet. Fejes och Thornberg (2015) beskriver 

att i en tematisk analys ligger fokus på innehåll i respondenternas yttranden. Dessa 

sammanställs, samt att återkommande teman urskiljs. Det transkriberade materialet 

kategoriserades utifrån vilken fråga som besvarades. Därefter eftersöktes teman i lärarnas 

yttranden som kunde knytas till de olika strategierna i Wiliam och Thompsons ramverk 

(Wylie 2008). Detta genomfördes genom att lärarnas yttranden färglades utifrån vilket tema 

de talade om. Till exempel; om en lärare talade om exit-tickets, färglades yttrandet grönt, då 

detta kan knytas till den grundstrategi som markerats med grön färg i observationsschemat (se 

bilaga 3). 

3 RESULTAT 
I detta avsnitt redovisas studiens resultat, med studiens frågeställningar som utgångspunkt. 

Avsnittet inleds med resultatet från observationerna vars syfte är att besvara studiens första 

frågeställning. Därefter presenteras resultatet från intervjuerna som syftar till att besvara 

studiens andra frågeställning. Det insamlade materialet från observationerna tyder på att 

grundstrategierna för formativ bedömning av Wiliam och Thompson inte är vanligt 

förekommande under lektioner där eleverna arbetar enskilt i matematikboken.  

3.1 Hur bedömer lärarna elevernas arbete i matematikboken formativt? 

Under denna rubrik presenteras resultatet av analysen av det empiriska material som samlats 

in från observationerna. Syftet med denna analys är att undersöka om lärare bedömer sina 

elevers prestationer formativt i matematikboken under lektionerna. Resultatet av analysen 

indikerar att de fem grundstrategierna i Wiliam och Thompsons ramverk (Wylie, 2008) 

tillämpas i en liten grad när enskilt arbete i matematikboken utgör grunden för 

undervisningen.  

 

Att synliggöra och förtydliga lärandemål framhålls av Wiliam och Thompson som ett 

arbetssätt som läraren kan använda i sin undervisning för att arbeta i enlighet med den första 

grundstrategin. Av lärarna i studien var det bara Tina som använde sig av detta arbetssätt 

under den observerade lektionen. Hon inledde lektionen med att anteckna lärandemålen på 

tavlan och synliggjorde dem därmed för eleverna. I slutet av Malins lektion fick hennes elever 

repetera utvalda övningar som de hade arbetat med i matematikboken under lektionen. Detta 

genomfördes genom att Malin frågade eleverna hur man räknar ut ett visst tal. Därefter fick 
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eleverna skriva ner lösningen på en varsin liten whiteboardtavla. När de var färdiga med sin 

uträkning fick de hålla upp tavlan i luften, därefter synade Malin elevernas svar och 

bekräftade om de tänkt rätt eller inte. I Wiliam och Thompsons ramverk finns ”exit tickets” 

med som ett arbetssätt läraren kan använda för att arbeta i enlighet med det andra grundsyftet 

för formativ bedömning. Detta grundsyfte handlar om att skapa och genomföra effektiva 

klassrumsdiskussioner, frågor och uppgifter som ger bevis för lärande. Denna strategi 

använde Malin i slutet av sin lektion, genom att ställa frågor till eleverna om saker de hade 

gått igenom på lektionen.  

 

 Den tredje grundstrategin i Wiliam och Thompsons ramverk handlar om att ge återkoppling 

som för lärandet framåt. Observationerna synliggjorde ingen aktivitet som kunde knytas till 

något av kriterierna för denna strategi under något lektionstillfälle. Strategi fyra handlar om 

att aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande. När en elev bad om hjälp på en uppgift i 

matematikboken, ställde lärarna ofta frågan hur de tänkte när de försökte lösa uppgiften, eller 

hur de skulle gå tillväga för att lösa en liknande uppgift. Dessa metoder gjorde att eleverna 

fick reflektera över sitt lärande till en viss del. Dock hade eleverna inte några 

kunskapskriterier tillgängliga, som de kunde använda för att värdera sina prestationer i 

relation till gällande mål. Detta gör att dessa arbetssätt inte fyller funktionen att hjälpa 

eleverna att reflektera över sitt lärande på ett formativt sätt, vilket i sin tur gör att dessa 

arbetssätt inte kan ses fylla den funktion som krävs för att känneteckna strategi fyra. Den 

femte strategin kännetecknas av aktiviteter där eleverna aktiveras som läranderesurser för 

varandra. Ingen aktivitet som kunde knytas till denna grundstrategi förekom under någon av 

observationerna. 

3.2 Lärarnas uppfattningar om att arbeta formativt med matematikboken  

Under denna rubrik presenteras analysen av datamaterialet från intervjuerna. Syftet med 

denna analys är att undersöka om, och i så fall hur lärare bedömer elevernas prestationer i 

matematikboken formativt. Vissa frågor har skapats utifrån Wiliam och Thompsons 

grundstrategier för formativ bedömning. De frågor som inte behandlar en grundstrategi från 

Wiliam och Thompsons ramverk är utformade i syfte att ta reda på om lärare ger sina elever 

någon form av formativ bedömning eller återkoppling på deras prestationer i 

matematikboken. 

 

Matematikboken i dagens undervisning 
Lärarna fick frågan hur de såg på matematikbokens roll i dagens undervisning. Ett 

återkommande tema som kunde urskiljas bland lärarnas svar var att matematikbokens primära 

funktion var som något för eleverna att öva sina färdigheter i, samt att läroboken fungerar som 

ett stöd för lärarna i deras undervisning. 

 

 Inga förklarar att hon ser matematikboken som ett nödvändigt verktyg för att lärare ska vara 

kapabla att bedriva undervisning i matematik. Hon menar att utan matematikboken får lärare 

en ökad arbetsbörda. 

 

”Ja, men matematikboken är ju en, vad ska jag säga, en uppgiftsbank 

som man behöver på det sättet för att man ska träna på… man måste ju 

ha en uppgiftsbank. (Inga) 

 

Malin talar också om den ökade arbetsbörda som tillkommer om man som lärare väljer att helt 

arbeta utan matematikboken. Hon berättar att hon inte är nöjd med hur matematikboken är 
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utformad, men samtidigt gillar hon att arbeta utifrån den, då hon fortfarande kan bestämma 

vilka uppgifter hennes elever ska arbeta med och inte.  

 

Tove och Signe framhåller matematikbokens funktion som en trygghet för läraren, då det 

fungerar som ett stöd i deras arbete. Signe berättar att hon har provat att arbeta utan 

matematikbok tidigare när hon arbetade på lågstadiet. Då hon inte arbetat på mellanstadiet 

tidigare, ser hon matematikboken som en ryggrad och ett stöd i hennes undervisning. Tove 

förklarar att matematikboken kan fungera som ett stöd i hennes undervisning, men att hon 

måste anpassa vilka uppgifter hennes elever ska arbeta med utifrån deras olika egenskaper.  

 

Matematikbokens inbjudan till ett formativt arbetssätt 
Lärarna fick frågan om de tyckte att matematikboken bjuder in till att arbeta formativt. På 

denna fråga svarade lärarna att de inte tyckte att matematikboken hade ett innehåll som bjöd 

in till ett formativt arbetssätt. Flera av lärarna talade om hur de kunde arbeta formativt utifrån 

matematikboken, men att det alltid var upp till läraren att strukturera undervisningen så den 

fyllde ett formativt syfte. Det visade sig också att lärarna föredrog att arbeta formativt utanför 

matematikboken. 

 

Amanda är en av de lärare som förklarar att det är möjligt att arbeta formativt med 

matematikboken, men att detta är komplicerat och därför brukar hon utesluta dessa uppgifter. 
 

”Ja, till någon slags kamratbedömning så, inte riktigt det heller, utan det 

är ju mer att man använder varandra som resurs, det bjuder den ju in till 

litegrann, paruppgifter och så, men då måste det ju vara styrt av mig, för 

då ska du ju ha en kompis som är på samma uppgift, så ofta brukar vi 

hoppa över dem.” (Amanda). 

 

Tove berättar att hon brukar använda diagnoserna som följer med matematikboken, och finns 

till samtliga kapitel, för att arbeta formativt. Hon förklarar att hon utgår ifrån resultatet på 

diagnoserna när hon planerar framtida lektioner. Dock poängterar hon att det handlar om att 

läraren väljer att använda diagnoserna i ett formativt syfte. 

 

Hur/om elevernas prestationer i matematikboken bedöms formativt 
Denna fråga syftade till att få en inblick i hur eller om lärarna brukar bedöma elevernas 

prestationer i matematikboken formativt. Alla lärare förutom en svarade att hon brukade 

bedöma elevernas prestationer i matematikboken formativt. Den metod som togs upp av 

majoriteten av lärarna var att använda informationen från elevernas resultat på diagnoserna i 

ett formativt syfte.  Majoriteten av lärarna använder inte elevernas resultat i matematikboken i 

formativt syfte, utan de menar att matematikbokens primära funktion är att vara något som 

eleverna övar sina färdigheter i. Två lärare angav att de brukade formativt bedöma elevernas 

uträkningar som de gjort utifrån uppgifterna i matematikboken. 

 

Tove är en av de lärare som använder elevernas resultat på diagnoser i ett formativt 

syfte. Hon förklarar att det också är det enda sättet på vilket hon använder 

matematikboken för att bedöma elevernas prestationer i ett formativt syfte. ”Det är i så 

fall bara diagnosen, all annan rättning gör ju dom själv, så det blir ju inte någon 

liksom… Det är ju diagnoserna jag samlar in och rättar” (Tove).  

 

Tove berättar vidare att hon tycker att matematikboken är mer ett redskap där eleverna 

kan träna på sina färdigheter, och därmed inte någonting hon använder i ett formativt 
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syfte. Även Inga talar om att elevernas arbete i matematikboken har den primära 

funktionen att de får öva på sina färdigheter i matematik. Hon nämner att hon inte tittar 

på elevernas uträkningar i boken, utan använder informationen hon får från diagnoser i 

ett formativt syfte.  

 

 

Signe framhåller också diagnoser som någonting hon använder för att formativt bedöma 

elevernas prestationer i matematikboken. Hon säger även att hon brukar gå runt och titta 

medan eleverna arbetar i matematikboken, vilket hon tycker ger henne en klar bild om var 

eleverna befinner sig i sitt lärande. Hon nämner att hon således kan anpassa det material 

hennes elever arbetar med för att det bättre ska möta deras behov för att komma vidare i sitt 

lärande. 
 

 Om eleverna får återkoppling på sina prestationer i matematikboken.  
Återkoppling beskrivs av Skolverket (2018) som en viktig del i det formativa arbetet. Den 

tredje grundstrategin för formativ bedömning i Wiliam och Thompsons ramverk (Wylie, 

2008), handlar om att ge elever återkoppling som för lärandet framåt. För att se hur vanligt det 

är att eleverna får återkoppling på sina prestationer i matematikboken, fick lärarna frågan om 

de brukade ge eleverna detta. Samtliga lärare berättade att de brukade ge sina elever formativ 

återkoppling på sina prestationer i matematikboken. De flesta lärarna föredrog att ge denna 

återkoppling genom att kommunicera med eleverna. En annan metod som flera lärare brukade 

använda var att lämna återkoppling i elevernas räknehäften genom kommentarer eller genom 

att markera fel som eleverna gjort i sina uträkningar.  

 

Signe förklarar att hon tycker att hon får ut mycket av att kommunicera med eleverna:  

 

”Man får ju veta väldigt mycket när man kommunicerar med dem, och 

det är många som vill ha hjälp också, som vill vidare, som vill framåt, de 

tycker ändå att matte är ett viktigt ämne liksom”(Signe). 

 

Inga lyfter också fram kommunikationen med eleverna som en metod hon tycker för med sig 

fördelar. Hon markerar att man måste kommunicera med varje enskild elev för att 

återkopplingen ska fungera optimalt. ”Så jag tror egentligen på att jag måste möta varje elev, 

jag måste prata med dom, att ta in ett räknehäfte och rätta, det tror jag inte på.” (Inga) 

 

Malin, Amanda och Gina berättar att de brukar samla in matematikböckerna ibland, och att 

eleverna får återkoppling på sina prestationer genom att de skriver kommentarer eller genom 

symboler. Malin förklarar att hon brukar ringa in de tal där eleverna räknat fel, sedan får de 

chansen att tänka över vad de gjort fel på dessa uppgifter. Amanda brukar ge eleverna respons 

på sina prestationer i matematikboken. Hon tycker dock att det är svårt att hinna rätta 

matematikhäftena i tid, vilket hon menar är viktigt för både eleverna och henne:  
 

”Ja, det handlar ju om att ge snabb respons i så fall, för att om jag 

rättar, vilket jag gör i mattehäftena, om det har varit mycket annat jobb 

som man inte har hunnit med att rätta så frekvent, då rättar jag bara de 

två sista sidorna så säger jag till eleverna, nu har det gått för lång tid för 

det andra, jag har tittat igenom det säger jag till dem och sett att det ser 

okej ut. (Amanda) 
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Hur lärarna får eleverna att förstå lärandemålen när de arbetar i 

matematikboken. 
Att lärandemålen är tydliga för eleverna är viktigt för att de ska få en bättre förståelse för vad 

läraren förväntar sig av dem menar Bhagat och Spector (2017). I Wiliam och Thompsons 

ramverk handlar den första grundstrategin för formativ bedömning om att förtydliga och delge 

lärandemål för eleverna. Resultatet av intervjuerna indikerar att lärarna förtydligar 

lärandemålen för eleverna, dock skiljde det sig rörande hur frekvent de brukar göra detta. 
 

Amanda förklarar att hon alltid brukar gå igenom lärandemålen när de påbörjar ett nytt 

arbetsområde i matematik, dock medger hon att hon är lite slarvig med att påminna sina 

elever om lärandemålen:  

 

”Vi går ju alltid igenom lärandemålen för ett nytt område, vad man ska 

kunna, sen tror jag att jag är lite för dålig att påminna om de 

lärandemålen, och som jag sagt tidigare, att utvärdera lärandemålen, för 

att de jobbar ju på, gör en diagnos, så kan de se själva hur väl de har 

lyckats. Och om de har lyckats med det som var grundläggande 

lärandemålen så, får de tyvärr inga nya lärandemål för nästa 

svårighetsgrad, det är ju en liten miss egentligen. För många har ju en 

egen drivkraft där, så det kanske är någonting man måste tänka på: vad 

är de nya lärandemålen för nästa steg egentligen” (Amanda). 

 

Malin och Gina tycker att matematiken är svår. De menar att kunskapskraven i matematik är 

röriga och Malin förklarar att det är svårt för henne att förstå målen, trots att hon har 

undervisat i matematik på mellanstadiet i tjugo år. Detta gör också att hon inte pratar så 

mycket om mål och kunskapskrav med sina elever.  

 

Tove och Inga brukar alltid skriva upp mål och lärandeobjekt på tavlan vid varje lektion: 

 

”Ja, jag skriver ju upp lärandeobjekt vid varje lektion, vad det är vi ska 

fokusera på att lära oss nu liksom, handlar det om. Nu håller vi på att 

jobba med multiplikation och division, det är det som är i fokus, då är det 

som står på tavlan. Då är aktiviteterna som står, kopplade till 

lärandemålet, och då är ju matematikboken en del av det ibland.” (Tove) 

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning  

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare arbetar formativt med 

matematikboken och vilka deras inställningar är till att arbeta formativt när matematikboken 

utgör grunden för lektionen. Resultatet av analysen av data som samlats in under 

observationerna, vilken syftade till att svara på hur lärarna bedömer elevernas prestationer i 

matematikboken, indikerar att formativa bedömningshandlingar inte är vanligt förekommande 

när eleverna arbetar i matematikboken under lektionerna. Analysen av det insamlade 

materialet från intervjuerna vars syfte var att svara på vad lärarna hade för uppfattning om 

matematikbokens formativa funktion, visar att de ser matematikbokens primära funktion som 

ett stöd eller ett komplement i arbetet, genom att vara en ”uppgiftsbank” eller en ”ryggrad” 

för dem. Matematikboken är inte ett material som lärarna kan lita på fullt ut, då den inte är 
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komplett i den aspekten att den inte behandlar alla angivna kunskapskrav i ämnet. Lärarna 

använder främst andra metoder som ligger utanför matematikboken när de arbetar formativt 

under lektionerna. Dock bjuder matematikboken delvis in till ett formativt arbetssätt, genom 

diagnoser och paruppgifter som finns i dess innehåll. Trots detta bedöms elevernas 

prestationer i matematikboken, sällan eller inte alls formativt, eftersom lärarna främst ser 

matematikboken som ett material där eleverna kan öva på sina färdigheter i matematik.  

4.2 Metoddiskussion  

En kvalitativ metod ansågs lämpa sig bättre än en kvantitativ metod, för att söka svar på 

studiens frågeställningar. Studiens två forskningsfrågor lyder som följer: Hur bedömer lärare 

elevernas arbeten i matematikboken formativt?; och Vilka är lärarnas åsikter om att använda 

matematikboken för formativ bedömning? För att besvara dessa frågeställningar genomfördes 

varianter av kvalitativa observationer och intervjuer, vilka rekommenderades av Johansson 

och Svedner (2010) att använda för att besvara frågeställningar av denna typ. Samtliga lärare 

som deltog i studien undervisade i matematik på mellanstadiet. Detta gör att denna studie får 

en högre reliabilitet för undervisning i dessa årskurser. Dock hade studiens reliabilitet 

eventuellt ökat om lärare från årskurs sex hade deltagit i studien. Observationernas 

huvudsakliga intention var att besvara studiens första frågeställning, medan intervjuernas 

huvudsakliga intention var att besvara studiens andra frågeställning, samt vara ett underlag för 

den första frågeställningen, vilket bidrar till ett mer innehållsrikt resultat (Johansson & 

Svedner, 2010). Critical incidents-observationer anses vara den typ av observationsmetod som 

lämpar sig bäst för att observera ett särskilt skeende (Johansson & Svedner, 2010). Ett 

observationsschema som baserades på Wiliam och Thompsons ramverk (Wylie, 2008), 

tillämpades under observationerna med syftet att avgöra om lärarens handlingar och arbetssätt 

som kunde knytas till matematikboken, innehöll formativa inslag. I detta ramverk finns 

exempel på handlingar som kännetecknade de olika grundstrategierna för formativ 

bedömning. Ramverket tillsammans med goda förkunskaper inom ämnet, gjorde det tydligt 

vilka handlingar under observationerna som kännetecknade de olika strategierna och därmed 

ett formativt arbetssätt av god kvalitet. För att få en god spridning på resultatet valde jag att 

genomföra observationer och intervjuer på olika skolor. Svårigheter att finna lärare som ville 

delta i studien resulterade i att tre lärare som arbetade på samma skola deltog, men då en 

lärare som arbetade på skolan förklarat att de hade olika bakgrund, så ansåg jag att detta inte 

skulle påverka studiens reliabilitet i någon högre grad. Baserat på antalet informanter som 

deltagit och observationer som utförts i denna studie, kan ingen generell slutsats dras av denna 

studies resultat. Det skulle krävas fler informanter och observationer för att denna studie 

skulle erhålla en högre kvalitet. 

4.3 Teoretisk tolkning 

Med studiens frågeställningar som utgångspunkt diskuteras här de data som samlats in och 

sammanställts för att besvara dessa. Dessa resultat knyts samman med vad tidigare litteratur 

säger om både formativ bedömning och med mer specifik forskning vars primära fokus är på 

formativ bedömning i ämnet matematik.  

 

4.3.1 Hur bedömer lärarna elevernas arbete i matematikboken formativt? 
Att basera undervisning med ett formativt syfte på matematikboken är ingenting som får stöd 

i tidigare forskning om formativ bedömning i matematik. Boström (2017) poängterar att 

basera lektioner på information som läraren fått från de elever som bett om hjälp med frågor i 

matematikboken inte är en lämplig metod att tillämpa för att undervisningen ska fylla ett 

formativt syfte, då det formativa syftet enbart fylls för enstaka elever. I denna studie använde 

ingen av lärarna detta tillvägagångssätt. De två lärare som nämnde att de använde elevernas 
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prestationer i matematikböckerna i ett formativt syfte, samlade in information från samtliga 

elever i klassen, för att sedan använda denna information för att avgöra vilka insatser som 

klassen som helhet, samt enskilda individer, behöver för att komma vidare i sitt lärande. 

Andersson (2016) beskriver ett vanligt förekommande upplägg som lärare brukar tillämpa när 

de undervisar i matematik. Detta upplägg går ut på att eleverna får göra ett test efter varje 

avslutat kapitel som syftar till att ge läraren information om elevernas lärande. Vidare 

poängterar hon att detta upplägg medför att läraren får information om elevernas lärande i ett 

sent skede, vilket gör att läraren inte kan använda denna information för att strukturera om 

den aktuella lektionen och nästkommande lektioner för att de bättre ska möta elevernas behov 

så att de utvecklas i sitt lärande. Dock kan återkoppling som kommuniceras i långa cykler ha 

en generell positiv inverkan på elevers lärande om hela skolan arbetar övergripande med detta 

(Kline, 2013). I denna studie visade det sig att lärarna oftast tilldelar eleverna återkoppling på 

deras prestationer i matematikboken i långa cykler. Formativ återkoppling i långa cykler 

gynnar generellt samtliga elevers matematikinlärning. Dock visar Kline att korta 

bedömningscykler som är mer frekventa och sker direkt under pågående lektioner eller 

dagligen kan ha en positiv effekt på matematikinlärningen hos elever med en svag 

socioekonomisk bakgrund.  

 

Självbedömning, kamratbedömning och problemlösningsuppgifter är de tre aspekter som 

forskning inom formativ bedömning i matematik (Leenknecht & Prins, 2018; Kalinec-Craig, 

2017) framhåller som de mest fördelaktiga att tillämpa för att bedriva undervisning med ett 

formativt syfte i ämnet. Wiliam och Leahy (2015) poängterar att kamratbedömning som ingår 

i det femte grundkriteriet för formativ bedömning är det mest väsentliga, då det utgör grunden 

för de övriga strategierna. Resultatet av denna studie visar att strategier som kännetecknar det 

femte grundkriteriet för formativ bedömning aldrig används när matematikboken ligger till 

grund för undervisningen. Det visade sig även att eleverna inte arbetar med 

problemlösningsuppgifter när de ska arbeta i matematikboken. Lärarna i studien nämnde 

problemlösning som ett arbetssätt de använder utanför arbetet i matematikboken. Att 

kamratbedömning kan tillämpas på elevernas arbete i matematikboken var något som 

nämndes av flera lärare i studien. Dock var detta inte vanligt förekommande, då lärarna 

föredrog att använda andra tillvägagångssätt utanför matematikboken för att arbeta med 

kamratbedömning. Anledningen till detta var att det bland annat krävs att eleverna arbetar i 

samma takt för att det ska vara möjligt att bedriva kamratbedömning utifrån elevernas 

prestationer i matematikboken.   

 

Den tredje strategin i Wiliam och Thompsons ramverk handlar om att ge återkoppling som för 

lärandet framåt. Skolverket (2018) framhåller återkoppling som en viktig del i arbetet med 

formativ bedömning, och beskriver det som en nödvändig aspekt av en formativ 

bedömningsprocess. De resultat som framkommit i denna studie indikerar att arbetssätt som 

kännetecknar den tredje strategin inte förekommer när matematikboken utgör grunden för 

undervisningen, vilket betyder att det inte är vanligt förekommande att formativ återkoppling 

kommuniceras i korta cykler under lektioner där eleverna ska arbeta i matematikboken.  

 

Att kommunicera lärandemål och framgångskriterier till eleverna beskriver Wiliam (2010) 

som grundaspekter för att bedriva formativ återkoppling. Dessa aspekter tillsammans utgör 

även det första grundkriteriet i Wiliam och Thompsons ramverk, vilket betyder att de är 

aspekter som behöver ingå i formativa bedömningsprocesser. I denna studie indikerar 

resultatet att lärare inte alltid delar och förtydligar lärandemål och framgångskriterier med 

eleverna när de ska arbeta med matematikboken på lektionerna. Det finns även lärare som 

förlitar sig helt på de mål som finns i matematikboken eller extramaterial som tillhör 
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matematikboken. Johansson (2006) visar i sin studie där hon har genomfört en analys av 

läroböcker i matematik att dessa inte behandlar samtliga av läroplanens kunskapskrav. Hon 

ifrågasätter lämpligheten med att låta eleverna enbart arbeta i matematikboken, och menar att 

ett sådant arbetssätt leder till att eleverna kommer att ha en bristande förståelse för hur de ska 

använda matematik i sin vardag. Hon tillägger även att ett sådant arbetssätt ofta leder till att 

eleverna inte får någon förståelse för matematikens betydelse ur ett historiskt perspektiv 

(Johansson, 2006). 

 

4.3.2 Lärarnas uppfattningar om att arbeta formativt med matematikboken 
Johansson (2006) framhåller att matematikboken ofta ses som ett stöd av lärare som inte är 

helt säkra på hur de ska bedriva sin undervisning. Detta beskrev hon också som ett problem, 

då det kan resultera i att läroboken blir någonting lärarna blir styrda av och inte kan klara sig 

utan. Johansson såg också att läroboken kan fungera som ett stöd i lärares undervisning, om 

lärarna har förmågan att vara analytiska och se till exempel om läroboken bjuder in till att 

tillämpa olika lärstilar för att lära ut ett och samma kunskapsstoff. Här finns ett tydligt 

samband med hur lärarna i denna studie beskrev matematikbokens roll i sin undervisning. 

Lärarna såg matematikboken som ett stöd i sin undervisning, både för dem själva och för 

eleverna. Matematikbokens främsta uppgift enligt lärarna var att erbjuda uppgifter som 

berörde det aktuella arbetsområdet som eleverna i sin tur kunde öva på, och att detta 

assisterade lärarna i deras arbete då boken innehåller färdiga uppgifter. Skolinspektionen 

(2009) poängterar att läroböckerna i matematik inte var kompletta i den aspekten att det inte 

skulle räcka att enbart utgå ifrån boken för att eleverna ska nå läroplanens mål. De lärare som 

deltog i denna studie hade åsikter som överrensstämde med det som Skolinspektionen belyste. 

Lärarna beskrev att de var kritiska till innehållet i matematikböckerna och att de kritiskt 

granskade uppgifterna på olika sätt. De plockade bort sådant som de ansåg vara överflödigt 

och arbetade utanför boken när de ansåg att den inte räckte till för att bedriva undervisning så 

eleverna skulle kunna nå målen i läroplanen. Den lärare som arbetade sin första omgång på 

mellanstadiet nämnde att hon använde matematikboken i högre grad än vad hon hade gjort när 

hon arbetade på lågstadiet. Hon såg boken som ett stöd för att bedriva sin undervisning och 

förklarade att matematikboken utgjorde cirka 30 procent av hennes undervisning, vilket tyder 

på att hon inte är styrd av boken på det sätt som Johansson beskriver.  

 

Den studie som genomförts av Björklund Boistrup (2010) diskuterade de negativa 

konsekvenser som kommer med ökad användning av matematikboken i undervisningen. I 

avhandlingen framgår det att formativa aspekter som fokus på elevers lärprocess och elevers 

aktiva agens reduceras kraftigt om läroboken får för stort inflytande i 

matematikundervisningen. Resultatet av Björklund Boistrups studie indikerar att lärare är 

medvetna om att lektioner som baseras på enskilt räknande i matematikboken inte får ett 

formativt syfte. I min studie visade det sig att lektioner där eleverna räknar i matematikboken 

sällan fyllde ett formativt syfte. Det primära syftet med dessa lektioner var att öva till framtida 

bedömningstillfällen som prov och diagnoser. Formativ återkoppling kan förekomma på 

elevernas prestationer i matematikboken, denna återkoppling ges då till eleverna vid tillfällen 

då läraren tar in elevernas räknehäften för rättning. Detta menar Andersson (2016) leder till att 

bedömningscyklerna blir långa vilket kan ha positiva effekter på elevernas lärande i ämnet 

vilket också framgår av Klines studie (2013). Dock visade min studie att det förekommer att 

lärare använder information från elevernas enskilda räknande i matematikboken för att bättre 

möta deras kunskapsbehov. Den lärare som gjorde detta förklarade att hon gick runt och 

tittade medan hennes elever räknade i matematikboken, och hon fick således information om 

samtliga elever. Detta möjliggör att nästkommande lektioner anpassas för att möta samtliga 
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elevers behov och inte enbart enstaka elever som frågar om hjälp under lektionen, som 

Boström (2017) nämner.  

 

Att arbeta med problemlösningsuppgifter i matematikundervisning lyfter Kalinec-Craig 

(2017) och Bhagat och Spector (2017) fram som ett effektivt arbetssätt för att arbeta formativt 

i matematik. De menade att eleverna får ta del av varandras matematiska tankar och således 

lär de matematik av varandra. Baghat och Spector visade även att läraren får en möjlighet att 

ta del av varje elevs matematiska strategier när de arbetar med problemlösning, och att läraren 

därmed kan utnyttja denna möjlighet till att använda denna information i ett formativt syfte. 

Denna studie visar att lärare ser problemlösning som ett arbetssätt utanför matematikboken 

snarare än en fördelaktig metod att använda för att arbeta formativt i ämnet matematik. Ingen 

av lärarna framhöll problemlösning som en metod de brukade använda för att arbeta formativt 

under sina matematiklektioner. Veon (2016) markerar vikten av att lärare får genomgå 

fortbildning i formativ bedömning för att formativ bedömning ska fylla sin funktion i deras 

undervisning. Vingsle lyfter fram ytterligare en aspekt som betydelsefull för att kunna bedriva 

formativ bedömning av god kvalitet. Hon menar att fortbildningen behöver innehålla 

ämnesspecifika inslag som gör att lärarna får se vilka formativa arbetssätt som är mest 

effektiva att använda i just de ämnen som de undervisar i.  Det framkom vid intervjuerna att 

det inte är vanligt förekommande att lärare genomgår fortbildning i formativ bedömning, och 

när fortbildning i ämnet erbjuds innehåller den inga ämnesspecifika inslag. När det gäller 

lärarnas kompetens i ämnet formativ bedömning stämde resultatet överens med tidigare 

forskning. Lärare som genomgått fortbildning i ämnet kunde med större säkerhet beskriva hur 

de arbetade formativt. En av lärarna i studien genomgick fortbildning i formativ bedömning 

under arbetet med denna studie. Hon var den lärare som kunde berätta mest om aspekter som 

berörde formativ bedömning och hon talade även om grundstrategierna för formativ 

bedömning under intervjun. Dock var det inga lärare som lyfte fram de metoder som tidigare 

forskning visat är effektiva att tillämpa för att arbeta formativt i matematik. I likhet med Hirsh 

och Lindberg (2015) och Vingsle (2017) framhöll lärarna komplexiteten med att bedriva 

formativ bedömning i matematik. De såg ofta att det var mindre komplext att bedriva formativ 

bedömning i andra ämnen, då aktiviteter som bjuder in till ett formativt arbetssätt är lättare att 

implementera i andra ämnen än matematik. Hirsh och Lindberg (2015) förklarar, som lärarna 

också påpekade, att det är svårt att väva in formativa bedömningsaktiviteter i ämnet 

matematik på ett sådant sätt att det blir en självklar och naturlig del i undervisningen. 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning 

Det har forskats mycket inom området formativ bedömning under senare år. Den primära 

funktionen av formativ bedömning är att bedömningen ska assistera elever, och inte segregera 

dem, som tidigare var den bedömningens primära funktion. Dock har jag tänkt mycket på 

läroboken i matematik, då jag sett och upplevt att det många gånger handlar om att ensamt 

räkna uppgifter i räknehäftet, vilket inte kan benämnas som ett formativt arbetssätt. Samtidigt 

talar forskning om formativ bedömning i matematik om metoder som ligger utanför 

matematikboken som de mest värdefulla strategierna att använda för att bedriva undervisning 

med ett formativt syfte i matematik. Jag kände att matematikbokens roll i det formativa 

arbetet i klassrummet måste undersökas, då många lärare låter sina elever arbeta enligt detta 

traditionella arbetssätt. För mig har detta arbete gett mig värdefull kunskap om hur jag kan 

bedriva undervisning i matematik med ett formativt syfte, både med och utan läroboken. Min 

förhoppning är att detta arbete får lärare att reflektera över vad matematikboken fyller för 

funktion i deras undervisning, och att de kan se de fördelar som kommer med ett formativt 

arbetssätt och att arbetet skapar nyfikenhet till att undersöka detta vidare. Jag vill också att 
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arbetet ska visa vilka metoder lärare kan använda för att bedriva formativa 

bedömningsprocesser som håller en god kvalitet. Här kan också lärarutbildare se vikten av att 

fortbilda lärare i formativ bedömning, och att denna fortbildning behöver vara utformad på ett 

sätt som gör att lärarna får konkreta exempel på hur de kan arbeta formativt i just deras 

ämnen. Fortsatt forskning skulle kunna jämföra olika läromedel i matematik, för att avgöra 

om det finns någon skillnad i huruvida dessa fyller en formativ funktion eller inte. Det skulle 

även vara intressant att se hur eleverna ser på att arbeta enskilt i matematikboken, och vilket 

syfte de tycker att den fyller, samt vilken funktion de tycker att matematikboken har i 

undervisningen. 
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BILAGOR 

 

 Bilaga 1: Informationsbrev Lärare 

 

 

 
Akademin för utbildning och ekonomi 

 

Förfrågan om att delta i en studie om formativ bedömning i matematik 

 

Jag heter Tobias och går sista terminen på grundlärarprogrammet med inriktning 4–6 på 

högskolan i Gävle. Jag håller nu på att arbeta med mitt examensarbete som handlar om hur 

läraren arbetar formativt med matematikboken.  

 

Min frågeställning i mitt arbete är följande:  

 1) Hur bedömer lärare elevers arbete i matematikboken formativt? 

       2) Vilka är lärarnas åsikter om att använda matematikboken för formativ bedömning?  

 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till Grundlärare 

vid Högskolan i Gävle. Studien kommer att genomföras med intervjuer och observationer 

under passande datum. Intervjun kommer att beröra din uppfattning/erfarenhet av formativ 

bedömning i matematik. Intervjun beräknas ta 25 minuter, det är viktigt att intervjun sker i 

ostörd miljö, på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och 

skrivas ut i text, om du inte önskar att intervjun spelas in, kommer den enbart skrivas ut i text. 

Observationerna kommer att genomföras under en eller flera lektioner, beroende på vilka 

arbetssätt som tillämpas under lektionerna. Observationernas fokus kommer att ligga på den 

första punkten i arbetets frågeställning.  

 

Den information som du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras inlåst så att ingen 

obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen 

individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av ett examensarbete. När 

examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas (Diva). 

Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. 

Du kommer ha möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 

motivering.  

Jag frågar härmed om du vill delta i denna studie, lämna besked genom att svara på detta mejl 

eller kontakta de ansvariga för studien.  

Ansvariga för studien är Tobias Sundin och Olov Viirman. Har Du frågor om studien är du 

välkommen att höra av dig till någon av oss. 

Tobias Sundin    Olov Viirman 

Student                                                                    Lektor i matematikdidaktik 

xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx                                              xxxxxxxxx@xxxxx 
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070xxxxxxx   

Bilaga 2: Informationsbrev vårdnadshavare 

 

 

 
Akademin för utbildning och ekonomi.  

 

Förfrågan om elevnärvaro vid observation 

 

Jag heter Tobias och går sista terminen på grundlärarprogrammet med inriktning 4–6 på 

högskolan i Gävle. Jag håller nu på att arbeta med mitt examensarbete som handlar om hur 

läraren arbetar formativt med matematikboken.  

 

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till Grundlärare 

vid Högskolan i Gävle. Studien kommer att genomföras med observationer under en eller 

flera matematiklektioner under Mars 2019. Observationerna kommer att fokusera på lärarens 

arbete med formativ bedömning i matematik.  Den information som samlas in under 

observationen kommer enbart att beröra lärarens handlingar, och ingen information om 

eleverna kommer att samlas in. Det insamlade materialet kommer att behandlas säkert och 

förvaras inlåst så att ingen obehörig kommer att få ta del av den. Resultatet kommer att 

presenteras i form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer 

det att finnas i en databas (Diva). 

Närvaron är helt frivillig och om ni önskar att ert barn inte befinner sig i klassrummet under 

observationen, vänligen kontakta klassläraren eller någon av oss som är ansvariga för studien.  

Jag frågar härmed om ni vill att ert barn befinner sig i klassrummet vid genomförandet av 

denna studie.  

Ansvariga för studien är Tobias Sundin och Olov Viirman. Har Du frågor om studien är du 

välkommen att höra av dig till någon av oss 

 

Tobias Sundin              Olov Viirman 

Student               Lektor i matematikdidaktik 

xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx                                 xxxxxxxxx@xxxxx 

070xxxxxxx  
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Bilaga 3: Observationsschema                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                Kommentarer 
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Bilaga 4: Intervjufrågor 

 

Frågor  

 

Hur tänker du kring matematikundervisning och bedömning?  

 

Vad innebär formativ bedömning för dig och vilket syfte har det?  

 

Hur anser du att man kan arbeta med formativ bedömning i matematikundervisningen?  

 

Hur värderar du de olika strategierna? Är det någon av strategierna du anser dig vara bättre 

på? 

 

Hur tror du elevernas lärande påverkas av en formativ bedömning? Vilka konsekvenser 

tror/vill du att ditt arbetssätt får för dina elever? 

 

Vilka är dina erfarenheter av att bedöma elevernas matematiska förmågor formativt? 

 

Vilka strategier arbetar du med för formativ bedömning i matematikundervisningen? Varför? 

 

Hur ser du på matematikboken i dagens undervisning? 

 

Vilken roll har matematikboken i det formativa arbetet i klassrummet? 

 

Innehåller matematikboken övningar som bjuder in till ett formativt arbetssätt? 

 

Bedömer du elevernas prestationer i matematikböckerna formativt? Hur? 

 

Får eleverna formativ feedback på sitt arbete i matematikboken? Vilket syfte tjänar denna 

feedback? 

 

Hur får ni eleverna att förstå lärandemålen när de arbetar i matematikboken? 

 

Har du genomgått fortbildning i formativ bedömning som organiserats av din arbetsplats? 

Förekom ämnesspecifika inslag? 

 

  

Antal år som verksam: 

 

 

Utbildning: 

 

 

Undervisar i årskurs: 

 

 


