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Abstract 

The purpose of this study was to investigate students' experiences and perceptions of formative 

assessment in mathematics in grade 1 and two questions were asked. 

 How do students perceive and experience assessment in mathematics? 

 How do students perceive and experience the five key strategies? 

In order to be able to answer the research questions, qualitative interviews with students were 

conducted. The results shows that students in the study perceive assessment in mathematics as 

abstract and sometimes found it difficult to express themselves. Many of the students indicate 

that the assessment is for themselves to get further in their learning. The five key strategies for 

formative assessment are perceived positively by most students, some strategies evoke more 

emotion than others but overall the students felt positive. 

Based on this study, three areas can be seen as beneficial to reflect on to improve formative 

assessment from a student’s perspective: make the link between work and assessment visible, 

questions based on the student's everyday life, allow more time for training on peer assessment 

and self assessment.  

 

As the study was carried out in a very limited extent, it is not appropriate to draw general 

conclusions from the results. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka elevers upplevelser och uppfattningar av formativ 

bedömning i matematik i årskurs 1.  

 

Två frågeställningar har besvarats. 

Hur uppfattar och upplever eleverna bedömning i matematik? 

Hur uppfattar och upplever eleverna de fem nyckelstrategierna?  

 

I syfte att besvara forskningsfrågorna har kvalitativa intervjuer med eleverna genomförts. 

Resultatet visar att eleverna i studien uppfattar bedömning i matematik som abstrakt och har 

ibland svårt att formulera sig. Flera av eleverna anger att bedömning är till för dom själva för 

att komma framåt i sitt lärande. De fem nyckelstrategier för formativ bedömning uppfattas 

positivt av de flesta eleverna, vissa strategier framkallar mer känslor än andra men överlag 

upplevs de positivt av eleverna.   

 

Utifrån denna studie kan tre områden anses som gynsamma att reflektera vidare över för 

utveckling av formativ bedömning ur ett elevperspektiv: synliggöra kopplingen mellan 

arbetsområden och bedömning, vid frågeställning utgå från elevens vardag, avsätta mer tid för 

träning på kamratbedömning och självbedömning.  

 

Då studien utfördes i mycket begränsad omfattning i en klass är det inte lämpligt att dra 

generella slutsatser från resultatet. 
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1 Inledning 

Formativ bedömning är ett arbetssätt som uppmärksammas i skoldebatten såväl i Sverige som 

internationellt. Politiker och skolledare lyfter fram formativ bedömning som ett viktigt redskap 

i undervisningen och för skolutveckling. I fokus är främst internationella studier och 

gemensamt för dessa studier är resultaten som visar att formativ bedömning har positiva 

effekter för elevers lärande och kunskapsutveckling (Black & Wiliam, 1998; Hattie, 2012; 

Hattie & Timperley, 2007). I den svenska skolan ökade kraven på formativ bedömning i och 

med införandet av läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011a).  

 

Bedömning i årskurs 1 är aktuellt, sedan 1 juli 2016 är det obligatoriskt för huvudmän i 

grundskolan att använda bedömningsstöd i taluppfattning (Skolverket, 2016a). 

Bedömningsstöden kan användas i ett formativt syfte för återkoppling till den enskilda eleven. 

I läroplanen Skolverket (2011a) står det att läraren genom utvecklingssamtal och den 

individuella utvecklingsplanen ska främja elevernas kunskapsutveckling och klargöra vilka mål 

eleven uppnår och hur de tar sig vidare. Vidare ska läraren i sin matematikundervisning 

utveckla elevernas förmåga att kunna argumentera logiskt, föra matematiska resonemang samt 

kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang (ibid, 2011a).  

Det jag vill undersöka är hur elever i årskurs 1 uppfattar och upplever formativ bedömning i 

matematik. Vid genomförandet av studien har jag valt att utgå från de fem nyckelstrategierna 

för formativ bedömning (Thompson & Wiliam, 2007).  
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2. Syfte  

Syftet med studien är att synliggöra elevers uppfattningar och upplevelser av formativ 

bedömning i ämnet matematik. Studien utförs i årskurs 1 i en kontext där jag som undervisande 

lärare använder mig av formativ bedömning i matematikundervisningen. 

2.1 Frågeställningar 

Hur uppfattar och upplever eleverna bedömning i matematik?  

Hur uppfattar och upplever eleverna de fem nyckelstrategierna? 
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3 Forskningsöversikt 

I forskningsöversikten beskrivs först på en mer övergripande nivå vad bedömning är och att val 

av bedömningsformer får konsekvenser för undervisningen och eleven. Därefter följer 

summativ och formativ bedömning och dess ursprung. Sedan diskuteras och definieras formativ 

bedömning utifrån tidigare forskning. Avslutningsvis tas de fem nyckelstrategierna för formativ 

bedömning upp.  

3.1 Bedömning 

Bedömning i skolan kan enligt Skolverket (2011b) ses om en process där läraren samlar in 

information och värderar elevers kunskaper och färdigheter. Den informationen som samlas in 

ligger sedan till grund för olika typer av beslut. Beslut kan fattas på individnivå eller gruppnivå 

vad gäller förändringar i undervisningen och informationen kan även leda till att beslut fattas 

på organisationsnivå. Vad som ligger till grund för värderingen av elevernas kunskaper kan 

varieras (Skolverket, 2011b). Skolverkets riktlinjer för bedömning stämmer väl överens med 

forskarnas beskrivningar av formativ bedömning. I läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011a) 

beskrivs tydligt vilka förmågor som eleverna ska utveckla inom matematik och att eleverna ska 

ges inflytande över utbildningen och stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 

utbildningen. Vidare kopplat till formativ bedömning står det att skolans mål ska vara att varje 

elev utvecklar ett ansvar för sina studier.  Eleverna ska utveckla förmågan att kunna bedöma 

sina egna resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna 

arbetsprestationerna och förutsättningarna. Läraren ska utifrån kursplaner allsidigt utvärdera 

varje elevs kunskapsutveckling och bedömningen kan vara både muntlig och skriftlig.  

 

Wiliam (2009) beskriver bedömning som bron mellan undervisning och lärande.  

Assessment is the only way that we can know whether what has been taught has 

been learned. In a very real sense, therefore, assessment is the bridge between 

learning and teaching (Wiliam, 2009 s.18).  

Utifrån denna beskrivning av bedömning ges läraren möjlighet att se om det som har blivit 

utlärt har blivit lärt. Bedömningen kan därför ses som en bro mellan undervisning och lärande. 

Ser man bedömning ur det perspektivet blir den en väldigt viktig del i undervisningen. Ska 

bedömningen användas för att kunna planera nästa steg i undervisningen blir det högst 

väsentligt för läraren att veta vad som bedöms och på vilket sätt.  
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3.1.2 Bedömning och dess konsekvenser 

Giota (2006) anser att val av bedömningsform får konsekvenser både för undervisningen och 

för den som blir bedömd. Hon menar att det är viktigt att lärare är medveten om vilka 

konsekvenser bedömningarna får för eleverna i deras liv, i skola och samhälle. Som lärare gäller 

det att kritiskt reflektera över syftet med bedömningarna och begränsningarna hos 

bedömningsinstrumenten. Hon betonar att det är viktigt att stödja elevernas lärande, så att de 

får tilltro till sin förmåga och inte döma dem. Enligt Korp (2003) visar forskning av Dweck att 

det är viktigt hur bedömningsuppgifter presenteras (som summativa eller formativa, ”high 

stakes” eller ”low stakes”). Det har betydelse hur eleverna tolkar och reagerar på 

bedömningssituationen. Det har även betydelse för hur eleverna uppfattar att resultaten används 

för att planera nästa steg i undervisningen eller enbart summativt. Enligt Giota (2006) finns det 

inga enkla svar på dessa frågor, men oavsett val av formativ eller summativ bedömning får det 

konsekvenser både för undervisningen och för den som blir bedömd. 

3.2 Formativ bedömning 

Formativ bedömning är inte något nytt sätt att se på bedömning Michael Scriven (1967) 

introducerade begreppen formativ och summativ utvärdering för att göra det tydligt att 

utvärderingar kan göras utifrån olika syften. På 70-talet utvecklade Bloom m.fl. (1971) 

begreppen. Scriven (1967) och Bloom (1971) var överens om att en utvärdering är formativ när 

informationen används framåtsyftande. Sadler (1989) vidareutvecklade begreppen till formativ 

och summativ bedömning. 

När resultaten i den svenska skolan varit nedåtgående har man sökt efter forskning som lyfter 

fram framgångsfaktorer i undervisningen. Enligt skollagen (SFS 2010:800, kap 1, 5§) ska de 

utbildningar som finns i svensk skola ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” och 

i läroplanen står det att ”Skolans uppdrag att främja lärande och stimulera elevers 

kunskapsutveckling ”(Skolverket, 2011a, s.9). Forskning visar att formativ bedömning främjar 

lärande (Black & Wiliam, 1998; Hattie, 2012; Hattie & Timperley, 2007). Det är helt i linje 

med skollagen och läroplanen varvid formativ bedömning lyfts fram av politiker och skolledare 

som en framgångsfaktor.  

De främsta forskarna inom formativ bedömning, Black och Wiliam (1998), hävdar att insatser 

som tas fram för att utveckla skolan behandlar klassrummet som vetenskapens svarta låda. Detta 

medför att insatser som tas fram av politiker och genomförs i skolan har ingen eller väldigt lite 
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effekt. Fokus bör ligga på att ta reda på vad som händer i själva undervisningsprocessen. 

Formativ bedömning kan vara nyckeln som öppnar den svarta lådan för oss och tar oss in i 

klassrummet där de interaktiva processerna pågår mellan lärare och elever. De menar att vi 

måste stödja och hjälpa lärarna där de interaktiva processerna sker annars kommer insatser som 

tas fram för att utveckla skolan fortsätta att ha ingen eller väldigt lite effekt (Black & Wiliam, 

1998). En parameter som Bennett (2011) påpekar som mycket viktig är att lärare behöver tid 

för att implementera och reflektera annars finns det en risk att formativ bedömning bara 

implementeras på ytan. 

3.2.1 Summativ bedömning 

Summativ bedömning syftar till att ta reda på vad ta reda på vad eleven har lärt sig (Skolverket, 

2016b). Enligt Jönsson (2011) används inte den information som genereras i den summativa 

bedömningen för att stödja elevernas lärande. Det centrala är att se hur formativ och summativ 

bedömning kan komplettera varandra. Bennet (2011) anser att den summativa bedömningen är 

bra om den hänger samman med skolans lärandemål. Black m.fl. (2003) anser att summativa 

bedömningar kan användas i ett formativt syfte så länge som den summativa och formativa 

bedömningen hänger samman (Wiliam & Black, 1998).  

 

De summativa bedömningar som förekommer i studien är diagnoser. Diagnoserna har i studien 

använts i ett formativt syfte för att planera undervisningen och ge feedback till eleverna. I början 

av ett arbetsområde fick eleverna göra en fördiagnos för att kartlägga vilken nivå de befann sig 

på. Utefter resultatet på fördiagnosen planerades matematik undervisningen. Vid avslut av ett 

arbetsområde fick eleverna göra en ytterligare diagnos som liknade fördiagnosen för att se om 

kunskaperna var befästa. Arbetssättet med diagnoserna grundar sig i Vygotskijs tankar kring 

den proximala utvecklingszonen. Varje individ har i en given situation en potentiell zon för 

utveckling, stöd från andra elever eller lärare kan leda till utveckling så att man passerar sin 

nuvarande nivå och här kan bedömning spela en mycket stor roll (Säljö, 2014).  

 

3.2.2 Skillnaden mellan formativ och summativ bedömning 

Enligt Sadler (1989) är en bedömning formativ när den används för att forma en pågående 

lärprocess och en summativ bedömning summerar en avslutad lärprocess. Sadler (1989) 

formulerade tre punkter som kriterier för formativ bedömning. Vart eleven är på väg? Var 

eleven befinner sig? och Vägen dit? Formativ bedömning blev i och med Blacks och Wiliams 
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(1998) forskning mer allmänt känt och bygger på en vidareutveckling av Sadlers (1989) tre 

punkter som kriterier för formativ bedömning. Sadler (1989) och Blacks och Wiliams (1998) 

är överens om att en bedömning är formativ när den används för att förändra, utveckla och 

påverka det är då den främjar lärandet. Black och Wiliam blev medlemmar i en brittisk 

forskningsgrupp som kallade sig Assessment Reform Group (ARG). Genom sitt arbete i ARG 

vidareutvecklade Black och Wiliam sin definition av formativ bedömning och deras forskning 

har fått stor spridning bland världens forskare så även i Sverige.  

 

Skolverket (2016b) beskriver skillnaden mellan formativ och summativ med att en bedömning 

kan ha olika syften. En bedömning med avsikten att ta reda på vad eleven lärt sig har ett 

summativt syfte. En bedömning med avsikten att stärka elevens lärande har ett formativt syfte. 

Det avgörande enligt Skolverket (2016b) blir alltså syftet med bedömningen. Pettersson (2010) 

menar även hon att syftet med bedömningen är avgörande. Hon väljer att definiera det som att 

en bedömning i summativ mening innebär en sammanfattning av vad någon kan och en 

bedömning i formativ mening görs med avsikt att förbättra lärande och undervisning. Bennett 

(2011) menar att man förenklar när man ställer summativ bedömning mot formativ bedömning. 

Han menar att relationen mellan de olika bedömningarna är mer komplex än så. Bedömning 

kan inte alltid delas upp så strikt efter syften. Han efterfrågar en nyanserad förståelse av dessa 

begrepp och menar att det centrala är att se hur formativ och summativ bedömning kan 

komplettera varandra. Summativ och formativ bedömning kompletterar varandra och båda är 

lika viktiga det ena utesluter inte det andra.  

3.2.3 Formativ bedömning eller bedömning för lärande 

När man tar sig an forskningen kring formativ bedömning är särskiljandet mellan formativ 

bedömning och bedömning för lärande en viktig fråga att reda ut som dock försvåras av att 

forskare definierar det på olika sätt när en bedömning anses formativ. Spridningen av Blacks 

och Wiliams (1998) forskning resulterade i att flera forskare började intressera sig för formativ 

bedömning och dess påvisade positiva effekter. Det genererade fler definitioner av formativ 

bedömning med olika syften och villkor. Broadfoot m.fl. (1999) som även de var medlemmar i 

ARG föreslog istället att man använde sig av termen AFL- Assessment for learning som på 

svenska blir BFL - bedömning för lärande. De ansåg att det var bättre för att termen formativ 

kunde tolkas på så olika sätt och att bedömning för lärande var tydligare. 
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Assessment for learning is appropriate in all situations and helps to identify the next 

steps to build on success and strengths as well as to correct weaknesses (Broadfoot 

m.fl, 1999 s.7) 

 

I min studie har jag valt att använda begreppet formativ bedömning utifrån Wiliams (2013) 

definition av formativ bedömning därför att  studien bygger på de fem nyckelstrategierna för 

formativ bedömning tidigare framtagna av Thompson och Wiliam (2007).  

 

Bedömning fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, tolkas och 

används av lärare, elever eller deras kamrater för att besluta om nästa steg i 

undervisningen som förmodligen blir bättre, eller bättre grundade, än de beslut de 

skulle ha fattat om bevis inte funnits.(Wiliam 2013, s.58)  

 

3.2.4 Kritik  

Resultatet av studien utförd av Black och Wiliam (1998) har fått kritik och kritiken som 

framförts handlar främst om den uträknade effektstorleken och metodvalet (Bennett, 2011; 

Kingston & Nash, 2011). Trots den framförda kritiken så har studiens resultat utförd av Black 

och Wiliam (1998) inte falsifierats av några andra studier som jag har kunnat finna. Bennett 

(2011) som är en av kritikerna efterfrågar fler högkvalitativa studier om formativ bedömning 

för att kunna diskutera och jämföra resultat. 

 

 

 

3.3 De fem nyckelstrategierna  

De fem nyckelstrategierna för formativ bedömning handlar om att läraren i sin undervisning 

ska erbjuda undervisningsmetoder som leder till strategierna.. De olika strategierna fokuserar 

på en rad olika aspekter i en lärares praktik. För varje nyckelstrategi identifierades ett antal 

specifika klassrumsrutiner, så kallade tekniker. De identifierade teknikerna har form av 

validerade metoder som överensstämmer med forskningen om formativ bedömning (Thompson 

& Wiliam, 2007). Jag kommer förklara de fem nyckelstrategier utförligare nedan (3.3.1). 

I min studie har jag som undervisande lärare i matematik valt att använda mig (figur 1) i vilken 

de fem strategierna för formativ bedömning finns komprimerade (Wiliam, 2013). Tabellen har 

jag använt som stöd vid implementering av tekniker i matematik undervisningen. De tekniker 

som är aktuella för studien redovisas i (Bilaga 1).  
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Vart eleven är på väg? Var eleven befinner sig just nu? Vägen dit? 

Lärare  Klargöra och delge 

lärandemål och kriterier för 

framsteg. (1) 

 

Genomföra effektiva diskussioner, 

aktiviteter och uppgifter som tar 

fram belägg för lärande. (2) 

Ge feedback som för lärandet 

framåt (3) 

Kamrat Förstå och dela lärandemål 

och kriterier för framsteg (1) 

Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra.  (4) 

Elev  Förstå och dela lärandemål 

och kriterier för framsteg (1) 

Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande. (5) 

 

 

Figur 1: De fem nyckelstrategierna för formativ bedömning (Wiliam, 2013 s.61) 

 

De roller som finns i klassrummet lärare, kamrat och elev ska samverka i undervisningen. 

Samverkan är en förutsättning för att få svar på de tre frågorna: 

 Vart eleven är på väg?  

 Var eleven befinner sig? 

 Vägen dit?  

 

3.3.1 Nyckelstrategi 1 - Klargöra och delge lärandemål 

Den första nyckelstrategin involverar alla roller lärare, kamrat och elev. Den fråga som 

nyckelstrategin ska besvara är vart eleven är på väg. En förutsättning för att eleverna ska kunna 

använda övriga nyckelstrategier är att de har klart för sig vart de är på väg. Eleverna måste även 

ha en uppfattning om vad de kan i förhållande till kunskapskraven detta kräver att läraren är 

tydlig och förklarar det centrala innehållet och kunskapskraven så att eleverna förstår dessa 

(Hodgen & Wiliam, 2012; Hattie, 2012; Jönsson, 2011).  
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Enligt Skolverket (2011b) behöver läraren konkretisera sina mål för undervisningen. 

Konkretiseringen innebär att tydliggöra kopplingen mellan de förmågor som eleverna ska 

utveckla och det innehåll som undervisningen ska behandla. Ett sätt att öka elevernas förståelse 

för bedömning så att de kan ta emot återkoppling, bedöma sig själva och veta vilka mål man 

strävar mot kan vara att arbete med elevexempel som eleverna själva får bedöma utifrån 

bedömningsmatrisen (Thomson & Wiliam, 2007; Jönsson, 2011). Enligt Jönsson (2011) 

uppskattar eleverna att arbeta med bedömningsmatriser. Matriserna bidrar till tydlighet och 

öppenhet i bedömningen vilket upplevs positivt av eleverna. Bedömningsmatriser anser han 

även är ett sätt för läraren att vid autentiska bedömningar skapa högre tillförlitlighet.  

 

3.3.2 Nyckelstrategi 2 - Genomföra effektiva diskussioner och aktiviteter 

Lärarens roll i den andra nyckelstrategin är att skapa klassrumsaktiviteter som tar fram belägg 

för lärande genom att genomföra lektioner med fokus på effektiva diskussioner. Eleverna ska 

lära av varandra samt att de blir medvetna om var de befinner sig i sitt lärande. Läraren får en 

bild över var eleverna befinner sig i sitt lärande. Utefter resultatet kan läraren anpassa 

undervisningen.  

 

Att tala matematik är enligt Hodgen och Wiliam (2012) en grundläggande syn på hur man 

undervisar matematik formativt. McIntosh (2012) delar deras uppfattning och anser att i 

matematikklassrummet är samtal om sina uppfattningar en viktig del och främjar lärandet. När 

eleverna samtalar i helklass tränar de på att utveckla det matematiska språket som är en viktig 

del av lärandet. För att läraren ska kunna lyfta diskussionerna menar Hodgen och Wiliams 

(2012) att frågorna är av avgörande betydelse. För att kunna utveckla klassrumsdiskussioner 

krävs att man frångår korta, slutna frågor där ofta bara ett fåtal elever är delaktiga och 

reflektionstiden minimal. Läraren bör erbjuda en atmosfär där aktiviteterna är strukturerade och 

erbjuder möjligheter för reflektion. För att utveckla detta förhållningssätt bör frågorna vara 

färre, väl genomtänkta och utmanande. 

 

För att alla elever ska kunna delta rekommenderar Wiliam (2013)  den validerade metoden  

”No hands up”. Det är en kraftfull men enkel förändring som förändrar förutsättningarna i 

klassrummet. Förändringen innebär att man frångår traditionell handuppräckning där läraren 

väljer ut någon av de elever som räcker upp handen för att svara på frågan. Eleverna får helt 

enkelt inte räcka upp handen för att svara på frågor. Istället använder läraren någon form av 
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system där eleverna väljs slumpmässigt för att svara på frågor. Detta innebär att vilken elev 

som helst kan få frågan. Syftet med metoden är att höja elevaktiviteten och att få till effektiva 

klassrumsdiskussioner där alla elever är delaktiga.  

 

Att införa ” No hands up” är en förändring av undervisningspraktik. Wester (2015) visar i sin 

studie att det utvecklas spänningar mellan lärarens intentioner med en ny undervisningspraktik 

som möter elever med en traditionell syn på matematikundervisningen. Spänningarna är så 

starka att de påverkar deltagandet i undervisningen. Wiliam (2013) kommer fram till liknande 

resultat som Wester (2015) och menar att det innebär en radikal förändring av 

”klassrumskontraktet” (Brosseau 1984 referat i Wiliam 2013 s.97) när man inför tekniken att 

välja ut elever slumpmässigt.  

3.3.3 Nyckelstrategi 3 - Feedback 

I denna nyckelstrategi är lärarens uppgift att ge eleven feedback som för lärandet framåt. 

Feedback kan ges skriftligt eller muntligt. För att eleverna ska vara mottagliga för feedback 

måste de känna att de får svar på alla tre frågorna vart de är på väg, var de befinner sig och 

vägen dit. En viktig strategi för lärande inom formativ bedömning är feedback. Feedback är en 

av de faktorer som kan vara oerhört effektiv när det gäller att påverka elevers lärande (Hattie & 

Timperley, 2007). Den modell som Hattie och Timperley (2007) skapat för feedback bygger på 

fyra nivåer uppgifts-, process-, metakognitiv samt personlig nivå. Feedback på processnivån 

och metakognitiva nivån visade sig vara mest effektivt intressant att notera är att feedback på 

uppgiftsnivå gav svaga resultat.  

 

 

Flera faktorer som kan påverka effekten av feedback är hur man formulerar sig när man ger 

feedback. Man bör undvika personliga formuleringar annars kan det få motsatt effekt. Hattie 

(2012) anser att feedback ger mest nytta vid misstag.  

Misstag är skillnaden mellan vad vi vet och kan göra och vad vi strävar efter att veta 

och göra – och det gäller alla. Att känna till misstaget är grundläggande för att kunna 

gå vidare mot framgång. Det är detta som är syftet med återkoppling. 

 (Hattie 2012 s.158) 

 

Grundläggande för att kunna ge eleven kvalitativ feedback är att eleven förstår kopplingen 

mellan mål, feedback och kunskapskrav. Det är kvaliteten på feedback och hur den ges till 

eleven som är viktig. Det viktiga är att eleverna får en framåtsyftande återkoppling som de får 
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tid att arbeta vidare med. Det är viktigt att eleverna får stöd av läraren så att feedbacken blir 

tydlig så att eleven förstår vad man behöver göra eller hur man kan tänka för att komma längre 

i sin kunskapsutveckling. 

3.3.4 Nyckelstrategi 4 - Aktivera eleverna som resurser för varandra 

För läraren är nyckelstrategi fyra ett aktivt sätt att dra nytta av eleverna i undervisning. Eleverna 

ska med hjälp av varandra få svar på vart de befinner sig och hur de kan ta sig vidare. I 

läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011a) står det att skolans mål ska vara att varje elev utvecklar 

ett ansvar för sina studier. Eleverna ska utveckla förmågan att kunna bedöma sina egna resultat 

och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och 

förutsättningarna. Som lärare gäller det att se vinsterna med detta arbetssätt. Lyckas man att 

lägga om sin undervisning och integrera formativ bedömning har man igen det genom att 

eleverna i ökad utsträckning kan använda varandra som resurser för sitt lärande. På sikt leder 

det till att eleverna blir mer motiverade och kan arbeta mer självständigt (Black m.fl. , 2003). 

 

För att eleverna ska kunna lära sig av varandra måste de förstå syftet med det som ska läras. 

För att förstå syftet krävs att eleverna har en förståelse för vad som är kvalitet. Eleverna måste 

ha en uppfattning om vad de kan i förhållande till kunskapskraven. Detta kräver att läraren är 

tydlig och förklarar det centrala innehållet och kunskapskraven så att eleverna förstår dessa. 

Det är först då de kan avgöra kvalitet på det utförda arbetet. I denna process förespråkas 

kamratbedömning som främjar aktivt deltagande och övning i att göra bedömningar av 

kvaliteter på ett arbete (Hodgen & Wiliam, 2012).  

 

Jönsson (2011) anser att kamratbedömning kan användas på flera olika sätt i undervisningen. 

Kamratbedömning är ett sätt för eleven att få feedback men även att lära sig ge feedback. I 

undervisningen är det ett sätt att skapa variation för att få syn på kvaliteterna i en uppgift detta 

blir naturligt om man låter eleverna ta del av varandras lösningar. Berggren (2013) anser att det 

är viktigt att involvera eleverna i skolans bedömningspraktik, det ger dem möjlighet att ta ett 

större ansvar för sitt eget lärande. I hennes studie kom hon fram till att eleverna lärde sig av 

varandra. Hon påpekar dock att det är viktigt att ge eleverna tid för att de behöver en hel del 

träning för att kunna utföra sin uppgift som kamratbedömare. En annan viktig faktor menar 

Berggren (2013) är att det råder ett klassrumsklimat där eleverna känner sig trygga med 

varandra. 



12 

 

3.3.5 Nyckelstrategi 5 - Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 

En viktig process för att aktivera eleverna att äga sitt eget lärande är självbedömning. Denna 

strategi ska ge svar på frågorna var eleven befinner sig och vägen till dit. Hodgen och Wiliam 

(2012) hänvisar till forskning som visar att självbedömning är ett kraftfullt instrument för att 

uppnå prestationer. Den viktigaste faktorn som påvisade att självbedömning förbättrade 

lärandet var självreglering. Grunden i självreglerat lärande är att eleven har förmågan att 

samordna kognitiva resurser, känslor och handlingar till hjälp för sina lärandemål. Ur ett 

elevperspektiv och hur eleverna upplever bedömning kom Törnvall (2002) fram till i sin studie 

att eleverna upplevde en oro, nervositet och stress kring provsituationer, medans 

självbedömning upplevdes som något positivt av eleverna. Enligt (Jönsson, 2011) uppskattar 

eleverna att arbeta med självbedömning i form av bedömningsmatriser. Bedömningsmatriser 

kan med fördel användas för självbedömning.  
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4 Metod 

Då syftet med studien var att undersöka hur elever upplever och uppfattar formativ bedömning 

i matematik användes en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden genererar data rik på 

information (Bryman, 2011). En kvantitativ metod i form av en enkät hade kunnat användas 

men valdes bort på grund av elevernas ålder och antal. Till skillnad från en kvantitativ 

undersökning sker tolkningen genom språk, inte genom siffror och studien är således av 

induktivt slag (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1997). Det finns flera svagheter med 

kvalitativa metoder som är viktigt att ha i åtanke. Data som genereras ska tolkas av forskaren 

och det finns risk att forskarens egna tankar och värderingar färgar resultatet.  I studien 

undersöks ett fåtal elever 12 i en mängd avseenden en så kallad fallstudie. Fallstudie är 

fördelaktigt vid induktiva studier men då studien endast avser en specifik kontext går resultatet 

sällan att generalisera (Bryman, 2011).  

4.1 Val av kvalitativ metod  

Det finns många olika kvalitativa metoder i denna studie har fokusgrupper och enskilda 

intervjuer använts. Fokusgrupper är en kvalitativ datainsamlingsmetod där eleverna intervjuas 

i grupp (Bryman, 2011). Fokusgrupper kan användas i olika stadier i en forskningsprocess och 

i denna studie användes fokusgrupper som en explorativ inledning i ett relativt okänt område 

då det finns begränsat med forskning inom området att luta sig mot (Hylander, 1998). 

De främsta skälen till att jag valde fokusgrupper var för att erhålla en större mängs data och för 

att överbrygga maktrelationen mellan mig som undervisande lärare och elev mer om det  i 

metoddiskussionen (6.1). Forskning har visat att deltagarnas hämningar släpper i ett tillåtande 

gruppklimat och de inspireras av varandra så att de vågar tala. Gruppintervjuer minskar 

forskarens subjektivitet genom att många röster hörs och bryts mot varandra. Vilket resulterar 

i att gruppmedlemmarna får ett större inflytande (Knodel 1993, Bryman 2011).  

En svaghet med fokusgrupper är att man inte får den enskilda individens röst oberoende av 

gruppen. Jag valde därför att följda upp intervjuerna i fokusgrupper med semistrukturerade 

kvalitativa enskilda intervjuer. Semistrukturerad intervju innebär att intervjuaren har en 

uppsättning frågor som kan uppfattas som ett frågeschema. I en semistrukturerad intervju kan 

ordningsföljden på frågorna variera och frågorna är mer allmänt formulerade. Följdfrågor kan 
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även ställas för det som uppfattas som viktiga svar. Intervjuprocessen är flexibel och tonvikten 

ligger på hur intervjupersonen uppfattar och tolkar frågor och skeenden (Bryman, 2011). Stödet 

av en intervjuguide (Bilaga 3) i fokusgrupperna och i de enskilda intervjuerna gör det lättare att 

analysera och jämföra svaren samt uppfyller syftet att försöka få fylliga och mer utförliga svar 

från eleverna.   

4.2 Urval 

Studien genomfördes i åk 1 valet av denna klass baserades på att jag var undervisande lärare, 

vilket gjorde det enklare att förändra undervisningen och implementera formativ bedömning i 

matematikundervisningen. Urvalet benämner Bryman (2011) som ett målinriktat urval. 

Samtliga elever som deltog i studien undervisades av mig vilket innebar att jag hade en relation 

till eleverna och en uppfattning om samtliga elevers studiesituation. I klassen går det totalt 17 

elever alla eleverna tillfrågades om de ville delta. I klassen var det totalt 12 elever som ville 

delta. ( elever valdes ut slumpmässigt för att delta i 2 fokusgrupper med 4 elever i varje grupp. 

Det blev en killgrupp och en tjejgrupp enligt elevernas önskemål. Det slumpmässiga 

urvalsförfarandet tillämpades för att svarsresultaten inte skulle påverkas av mina tankar om 

elevernas inställningar till formativ bedömning. De 12 frivilliga elever tillfrågades om de ville 

delta i enskilda intervjuer 8 elever ville delta. Min kännedom om elevernas studiesituation 

användes för att kontrollera så att en god spridning bland de utvalda eleverna garanterades.  

 

Tabell 1: Lista över deltagare i fokusgrupp resp. enskild intervju 

Deltagare fokusgrupp (F) 8 elever Deltagare enskild intervju (E) 8 elever 

  

1F  , 2F, 3F , 4F, 5F, 6F, 7F, 8F 1E, 2E, 6E, 7E, 9E, 10E, 11E, 12E 
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4.3 Genomförande 

Studien genomfördes i slutet på vårterminen i årskurs 1. I inledningsskedet av studien 

genomfördes en enkel utvärdering följt av intervjuer i fokusgrupper och avslutades med 

enskilda intervjuer.  

4.3.1 Implementering av de fem nyckelstrategierna i undervisningen 

På skolan där studien utförts har man en traditionell matematikundervisning redan i 

förskoleklass. Elevgruppen hade i förskoleklass arbetat enskilt i bänkar 40 minuter om dagen. 

Enskilt arbete i matematikboken var det som var tongivande i matematikundervisningen. 

Summativa prov genomfördes för att få läromedel utefter sin nivå. Handuppräckning användes 

när eleven ville ha hjälp eller för att svara på frågor under matematiklektionerna. Vid skolstart 

i åk 1 förändrades matematik undervisningen för eleverna. Som undervisande lärare hade jag 

gjort upp en plan för hur och när de fem nyckelstrategierna för formativ bedömning skulle 

implementeras se (Tabell 2).  

 

Tabell 2: Implementering av nyckelstrategier i åk 1 

HT Ma VT Ma Sv No So 

Nyckelstrategi 1 x  x x x X 

Nyckelstrategi 2 x  x x x X 

Nyckelstrategi 3 x  x x   

Nyckelstrategi 4   x x   

Nyckelstrategi 5   x x   

 

Nyckelstrategi 1 och 2 implementerades direkt vid skolstart. Nyckelstrategierna 1 och 2 var 

viktiga att få med från start då de ligger till grund för strukturen hur en lektionen börjar och 

avslutas, samt hur man svarar på frågor. Nyckelstrategi 3 blev en del av undervisningen lite 

senare in på höstterminen. Nyckelstrategi 4 och nyckelstrategi 5 introducerades i klassen på 

vårterminen. Utförligare beskrivning se (Bilaga 1)  

4.3.2 Utvärdering  

Syftet med utvärderingen var att få fram relevanta frågor för att kunna ta fram en intervjuguide. 

Teknikerna har implementerats successivt i undervisningen och det kan vara svårt för de yngre 

eleverna att komma ihåg. Vid genomförandet valde jag att läsa och gå igenom ett påstående i 

taget, för att förtydliga påståendet visades attribut (glasspinnar, inplastade A4, sifferkort) som 

används i undervisningen. På tavlan visades hur man skulle kryssa i sitt svar. Mellan varje fråga 
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fick de betänketid och möjlighet att ställa frågor, alternativt ta hjälp av den extra pedagog som 

befann sig i klassrummet. Tid som avsattes för att genomföra utvärderingen var 60 minuter. 

Utvärderingens resultat presenteras i (Bilaga 2). Svårigheter som uppmärksammades vid 

utvärderingen var att kunna hitta ett relevant språk som de yngre eleverna skulle förstå. Det 

blev enklare för eleverna om man pratade om konkreta föremål exempelvis glasspinnar varvid 

några frågor anpassades i intervjuguiden. 

4.4.3 Fokusgrupp 

Vid intervjuerna i fokusgrupperna utgick jag från intervjuguiden (Bilaga 3) som stöd. 

Intervjuguiden baserades på forskningsfrågorna som översattes till intervjufrågor se (figur 2). 

Intervjuerna genomfördes i ett grupprum. I fokusgrupperna genomfördes sammanlagt 4 

intervjuer 2 intervjuer per grupp. Varje intervju inleddes med att förklara för eleverna att det 

var frivilligt att delta. Vid intervjuerna utgick jag från intervjuguiden men lät eleverna styra och 

prata så mycket som möjligt, intervjuerna spelades in på iPad och anteckningar fördes under 

samtalets gång. Även om fokus på samtalet kan gå förlorat när man antecknar upplevde jag att 

det var till hjälp då eleverna hoppade mellan frågorna i samtalet. I den fjärde intervjun blev 

ljudfilen raderad av en av eleverna i fokusgruppen och då blev anteckningarna värdefulla.  

 

För att inleda intervjun och få eleverna uppmärksamma på att det var matematik vi skulle prata 

om inleddes de två första intervjuerna i fokusgrupperna med frågan ”Är matte ett viktigt 

ämne?”. Eleverna fick prata fritt och jag som moderator påminde eleverna om att inte prata i 

munnen på varandra. 4 intervjuer genomfördes och varje intervju varade cirka 20 minuter.  

4.4.4 Enskild intervju 

Även vid de enskilda intervjuerna utgick jag från intervjuguiden som stöd (Bilaga 3). 

Intervjuerna genomfördes i samma grupprum som fokusgrupperna. Innan de enskilda 

intervjuerna genomfördes lyssnade jag igenom fokusgrupperna för att eventuellt kunna få en 

utförligare förklaring på något som fångat mitt intresse. 8 enskilda intervjuer genomfördes och 

varje intervju spelades in och varade cirka 10 min. Varje intervju inleddes med att förklara för 

eleven att det var frivilligt att delta. För de elever som inte varit med i fokusgrupperna inleddes 

intervjun med frågan ”Är matte ett viktigt ämne?”. Men situationen att vara ensam med mig 

som undervisande lärare påverkade eleverna och svaren blev inte så utförliga som jag hade 

hoppats på mer om det i metoddiskussionen (6.1).   
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4.5 Analys  

Intervjuerna lyssnades igenom vid ett flertal tillfällen och transkriberade ner. Det transkriberade 

materialet lästes igenom flera gånger. Det som ansågs var betydelsefulla meningar, stycken 

eller hela passager i intervjuerna färgmarkerades. Rosa för svar om uppfattningar och 

upplevelser av bedömning i matematik, blått för svar rörande någon av de fem 

nyckelstrategierna och gult för eventuella faktorer som återkommit i samtalen. Vissa svar gick 

i varandra så de transkriberade intervjuerna skrevs ut i flera exemplar. Sedan sorterades svaren 

i olika högar utefter färg. Som stöd i arbetet användes tabellen (se figur 2) inspirerad av Kvale 

och Brinkmann (2014) där de beskriver hur tematiska forskningsfrågor översatts till 

intervjufrågor.  

 

Inledande fråga Intervjufråga 

Syfte: Leda in eleverna för att klargöra att vi endast pratar om 

ämnet matematik. 

Är matte ett viktigt ämne? 

Forskningsfrågor  Intervjufrågor 

 

 

Hur uppfattar eleverna bedömning i matematik?  

Bedömning 

Vad innebär bedömning för dig i matematik? 

Vad tror du bedöms i matematik? 

Hur känns det att bli bedömd i matematik?  

Varför tror du att de finns bedömningar i matematik i skolan?  

 

 

 

 

Hur uppfattar/upplever eleverna de fem nyckelstrategierna? 

Klargöra och delge läromål 

Är det tydligt för dig vad vi arbetar med i matematik? 

Genomföra effektiva diskussioner och aktiviteter 

Hur känns det när ni använder glasspinnarna för att svara på frågor i 

matematik? 

Hur känns det när ni lämnar över frågan till en kompis? 

Hur känns det när alla få svara samtidigt? (grupp, rösta, visa svaret) 

Ge feedback som för lärandet framåt 

Tycker du att bedömningarna hjälper dig?  

Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra 

Hur känns det när du blir bedömd av en kompis/kompisar? 

Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 

Hur känns det att bedöma sig själv?  

Finns det faktorer utifrån ett elevperspektiv att ta hänsyn 

till när formativ bedömning används i undervisningen? 

 

Negativa känslor 

prestationsångest, oro, nervositet, utsatthet, stress 

 

Figur 2 Forskningsfrågor och intervjufrågor. 
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4.6 Validitet och reliabilitet 

Ett krav som är vanligt inom forskning är reliabilitet det innebär att mätinstrumentet ska ge 

tillförlitliga och stabila utslag (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997). Detta innebär att om 

någon annan upprepade försöket skulle man komma fram till samma resultat. Validitet 

definieras enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) som ett mätinstruments förmåga att 

mäta det man avser att mäta. Valda metoder och miljön som studien är utförd i har beskrivits 

utförligt. Jag har försökt att hålla mig så neutral som möjligt under hela forskningsprocessen 

men är medveten om att mina relationer till eleverna, egna tankar och värderingar kan påverka 

resultatet mer om det i metoddiskussionen (6.1). Jag har inte för avsikt att generalisera utefter 

mitt resultat då studien i sin omfattning är ringa och det är därför inte är möjligt att dra generella 

slutsatser. 

 

4.7 Forskningsetiska principer 

Det finns ett grundläggande individskyddskrav som kan konkretiseras i fyra allmänna 

huvudkrav på forskningen. Dessa fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2014).  

 

I enlighet med informationskravet informerades vårdnadshavarna (Bilaga 4) samt fick ge sitt 

samtycke (Bilaga 5). På vårterminen innan studien skulle genomföras fick eleverna information 

om syftet med studien. Jag förklarade att en rapport skulle skrivas om våra olika arbetssätt i 

matematik och att om de ville kunde de bidra med sina åsikter. Därefter förklarade jag de olika 

momenten utvärdering, gruppintervjuer, enskilda intervjuer samt att alla samtal skulle spelas 

in. Eleverna informerades om att det var frivilligt att delta och att de när som helst kunde välja 

att hoppa av. Vid varje intervju har det påpekats att det är frivilligt att delta varvid jag anser att 

samtyckeskravet är uppfyllt. Konfidentialitetkravet har uppfyllts genom att elevernas 

personliga uppgifter behandlats med största försiktighet och eventuell känslig information har 

förvarats utan tillgång för andra. I transkriberingen har alla namn på eleverna kodats. Jag har 

uppfyllt nyttjandekravet i det avseendet att insamlad data är till för forskningsändamålet. Det 

jag inte kan lova är att  resultatet endast kommer att användas för forskningsändamål. Då det 

rör sig om formativ bedömning kan resultatet komma att användas som feedback för mig som 

pedagog för att vidareutveckla min egen undervisning. 
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5 Resultat 

I resultatet presenteras min analys av det insamlade materialet. Inledningsvis lyfts elevernas 

uppfattning och upplevelser av bedömning i matematik fram. Därefter presenteras en 

nyckelstrategi i taget. Kapitlet avslutas med en kort sammanställning av resultatet. Eleverna 

benämns 1-12 efterföljt av en bokstav (F) fokusgrupp eller (E) enskild intervju (se tabell 1).  

5.1 Bedömning 

Eleverna intervjuades med syftet att ta reda på hur de uppfattar och upplever bedömning i 

matematik. En majoritet av eleverna uppfattade att det var svårt att svara på vad bedömning 

innebar. När eleverna hade svårt att förstå rörde de sig ofta utanför frågeställningarna och som 

moderator fick man guida in dem på rätt område igen. I intervjuerna fick exempel ges från 

undervisning för att förtydliga innan fler frågor ställdes.  

 

I följande citat diskuterar eleverna kring begreppet bedömning.  

Vad är bedömning? (Intervjuare) 

Jag vet fast (2F) 

Jag tror jag vet (1F)  

Jag vet fast jag vet inte riktigt hur jag ska prata (2F) 

Försök (Intervjuare) 

Att om du inte kan matte så kan du inte veta om vi har gjort rätt eller fel. Så det är faktiskt bra att 

du också kan matte. Typ så att du har matte i ditt huvud.(2F) 

 

Lite senare in i samtalet när eleven (1F) tänkt vidare kom följande  

Jag trodde att det betydde att man var dum (bedumd) (1F) 

 

 

En annan elev gjorde en intressant jämförelse mellan bedömning och ett känt TV-program. 

 

Vad innebär bedömning för dig? (Intervjuare) 

Bedömning är typ som på mästerkocken att dom bedömer  

maten så att den godkänd (6E) 

 

På frågan om vad som bedömdes blev elevernas förslag väldigt spridda vad de ”skriver”, 

”räknar” ”spelar”, ”rättar i matteboken”, ”matteprov” ansåg de bedömdes av mig som lärare. 

Några av elever hade inga förslag alls utan svarade ” Jag vet inte”. När vi kom till frågorna om 

bedömning kan vara till hjälp upplevde jag att det blev enklare för flera av eleverna att kunna 

svara på frågorna. Flera av eleverna uppfattade att det är bra att bedömningar finns i skolan och 

att bedömningar hjälper dom att komma vidare några av svaren redovisas under (5.2.3). Vidare 
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på frågan om varför bedömningar finns i skolan uttryckte några av eleverna att bedömningar 

hängde samman med lärande på olika sätt. Följande utdrag från en intervju beskriver det tydligt. 

Det är något man måste göra bedömning att säga vad man tycker och vad man ska 

göra mer. Annars är man nog helt värdelös om man inte är en naturbegåvning och 

kan allting. Man ska kunna veta mer så att man ska kunna lära sig. (5E) 

En annan elev uttryckte det såhär. 

För att läraren vet när barnen gör rätt. För att man ska lära sig sakerna så att man 

vet om man gör för lätta eller för svåra saker. Att man gör rätt saker. (4F) 

 

5.2 De fem nyckelstrategierna 

5.2.1 Nyckelstrategi 1 - Klargöra och delge lärandemål 

På frågan om det var tydligt för eleven vad vi arbetar med i matematik svarade övervägande 

delen av eleverna ja på den frågan. Samtliga elever som intervjuades upplevde att det var svårt 

att förstå ordet tydligt och en förklaring fick ges av mig som intervjuare. De arbetsområden som 

var aktuella när intervjuerna genomfördes var tiokompisar och tjugokompisar vilket märktes på 

elevernas svar. 

  

Är det tydligt för er vad vi arbetar med i matematik? (Intervjuare)  

Vad är tydligt? (1F, 2F, 3F, 4F) 

Vad har vi gått igenom nu? Olika områden i matematik. (Intervjuare) 

Tiokompisarna är ett exempel på ett område dom kan jag. Jag tycker 

tjugokompisarna blir lätta för att jag kan tiokompisarna för då behöver jag bara 

tänka på att 7 blir 17 ok. 17+ 13 = 20 (2F) 

Det är därför tiokompisarna är viktiga att lära sig. (Intervjuare) 

Ja det är 7 på slutet (4F)  

Fast om man kan tiokompisar kan man till och med hundratalen. (3F) 

Precis (2F) 

Även om eleverna visste var de befann sig i sitt lärande inom aktuellt arbetsområde och nästa 

steg uttryckte ingen elev att de såg en koppling till bedömning. 
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5.2.2 Nyckelstrategi 2 - Genomföra effektiva diskussioner och aktiviteter 

För att genomföra effektiva diskussioner i matematik har många frågor ställt utifrån elevernas 

vardag. Inledningsfrågan ”Är matte ett viktigt ämne” synliggjorde elevernas förmåga att 

kommunicera matematik i vardagen. I svaren kunde man utläsa elevernas förståelse för hur 

vardagliga händelser kan kopplas ihop med matematik. Följande utdrag från en intervju 

beskriver det tydligt. 

Är matte ett viktigt ämne? (Intervjuare) 

Ja, jag tycker det för att det är väldigt bra att veta hur många grader man ska ha på 

ugnen när man lagar mat och så. Att man vet vad klockan är och så. (2F) 

Ja, jag tycker att det är bra för annars om man inte kan man matte så kan man inte 

se vad som står på skyltarna och så när man kör bil. Sedan kan man bli lurad i 

affären.(4F) 

Ja, för att man ser i affären vad det kostar när man ska betala och andra saker. (1F)  

Jag tycker att det är viktigt att kunna matte eftersom matte finns typ överallt. Om 

man inte vet matte vet man nästan inte vad som finns överallt. Typ om jag ska 

räkna mina vänner måste jag kunna matematik annars vet jag inte hur många 

vänner jag har. (3F)  

 

De flesta av eleverna upplevde ”No hands up” som positivt. 

Hur känns det när vi använder glasspinnarna? (Intervjuare) 

Bra (5F,6F,7F,8F) 

Om ni inte kan svara lämnar vi över frågan. Hur känns det? (Intervjuare) 

Bra (5F) 

Det känns bra man får lite tid att tänka (6F) 

Ja det tycker jag också (7F) 

Det känns inte så bra när man lämnar över. (8F) 

Vad beror det på? (Intervjuare) 

För jag vill gärna svara. (8F) 

Men om du inte kan svara. (Intervjuare) 

Då är det helt ok.(8F) 

Eleverna upplevde att det kändes bra när man får mer tid att tänka så jag bad att de skulle 

försöka vidareutveckla lite mer om hur de tänkte. 

Det här med tiden har ni varit inne på tiden att tänka. Är det viktigt? (Intervjuare) 

Ja (5F,6F,7F,8F) 

Varför tycker ni att tiden är viktig? (Intervjuare) 

För då kanske man kommer på svaret lättare. (7F) 

Då får man inte svaret på direkten om man inte vet svaret. (8F) 

Hur känns det då när någon ger er svaret jättesnabbt? (Intervjuare) 

Inte så bra. (7F) 

Nej det är typ störande (6F) 
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En annan elev beskriver dock en negativ upplevelse av ”No hands up”  

Hur känns det när vi använder glasspinnarna?(Intervjuare) 

Det känns dåligt tycker jag ibland. (3F) 

Glasspinnarna stör för mig när jag tänker. (3F)   

Hur tänker du då? (Intervjuare) 

O nej man måste svara annars kanske man får lämna över frågan. Typ då blir jag 

stressad och störd och då måste jag tänka länge och så får man lämna över frågan. 

(3F) 

Men blir det inte samma sak om man räcker upp handen och inte kan svara? 

(intervjuare) 

Nej faktiskt inte. När man räcker upp handen, då räcker man upp handen för att man 

vet svaret. Det känns faktiskt lite bättre. (3F)  

Att lämna över frågan visade sig vara det som upplevdes negativt av eleven och även de andra 

i gruppen höll med om det. Det framkom även att frågans svårighetsgrad hade betydelse. De 

upplevde att om frågan var svår, så var det inga problem att lämna över till någon annan elev. 

Lämna över lätta frågor upplevdes av eleverna som något negativt. Relationen till den man 

lämnade över frågan till hade betydelse. Om frågan lämnades över till en kompis var det inga 

problem men var det till en klasskompis som man inte hade en nära relation till upplevdes det 

som negativt av eleverna. I klassen har det genomförts olika aktiviteter där alla elever svarar 

samtidigt. Eleverna upplevde det positivt att svara samtidigt på frågor. Det alternativet som 

eleverna uppfattade som det bästa var när man röstade och tittade ner i bordet.  

 

5.2.3 Nyckelstrategi 3 - Feedback 

När eleverna diskuterade kring bedömning märkte jag att flera av eleverna hamnade i 

diskussioner som handlade mer om feedback än bedömning.  De uttryckte sig på olika sätt om 

den hjälp de ansåg att de fick av bedömningar. 

En elev upplevde att man lärde sig av sina misstag 

Kan du beskriva hur du upplever bedömning? (Intervjuare) 

Bra (2E) 

På vilket sätt då? (Intervjuare) 

Att man får veta att man gör rätt och så. Man lär sig också av sina misstag.(2E) 
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En annan elev upplevde att bedömningarna finns för att få hjälp 

Tycker du att bedömningarna hjälper dig? (Intervjuare) 

 Ja (10E) 

Är det bra att det finns bedömningar i skolan? (Intervjuare) 

Ja man får mycket hjälp då. (10E) 

I en diskussion uttryckte eleverna att det kändes bra att veta vad man behövde träna på. 

Ni har fått nya uppgifter där jag gett er feedback på vad ni behöver träna vidare på.  

Hur känns det då när jag säger att du behöver träna vidare på det här på olika sätt? 

(Intervjuare) 

Det känns faktiskt bra.(3F) 

Det känns bra så att man vet att man behöver träna på det. (1F)  

Ja så att man inte tränar på något som är för lätt.(4F)  

 

5.2.4 Nyckelstrategi 4 - Aktivera eleverna som resurser för varandra 

De flesta elever uttrycker att de upplever kamratbedömning som en positiv upplevelse. I 

nedstående intervjuutdrag beskriver eleven vad som är positivt med kamratbedömning. 

 

Hur känns det när du blir bedömd av en kompis exempelvis när vi arbetade med 

fjärilarna och symmetri? (Intervjuare) 

Det tycker jag är väldigt bra. (2E) 

Varför tror du att vi gör så? (Intervjuare) 

Jag vet inte. (2E) 

Tycker du att bedömningarna hjälper dig? (Intervjuare) 

Ja faktiskt det hjälper det mig när jag gör kort. Jag gillar när det är likadant på 

båda sidor. (2E) 

Är det klart för dig hur du ska gå vidare? (Intervjuare) 

Jag tycker det är bra när man gör en stark prick och viker den så att den hamnar på 

andra sidan. Fast det var svårt att gör exakt lika. Jag tänkte typ såhär att om man 

viker så färgar färgen av sig. Men jag behövde gör det typ två gånger för att det 

skulle fastna. (2E) 

Tror du att någon lärde sig av dig? (Intervjuare) 

Kanske (2E) 

 

Även om eleverna upplevde kamratbedömning som positivt hade de inte klart för sig varför vi 

använde oss av kamratbedömning i undervisningen. En annan elev beskriver dock en negativ 

upplevelse av kamratbedömning. 

Hur känns det när du blir bedömd av en kompis? (Intervjuare) 

Det är lite sådär. Det känns lite tråkigt att bli bedömd av en kompis. (7E) 

Varför tror du att vi gör så? (Intervjuare) 

För att se vad dom andra också tycker.(7E) 
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En annan elev upplever kamratbedömning som tråkig. 

Hur känns det när du blir bedömd av en kompis/kompisar exempelvis när vi arbetade med 

fjärilarna och symmetri? (Intervjuare) 

Ibland tråkigt, ibland bra (9E) 

Varför tror du att vi gör så (Intervjuare) 

Jag vet inte (9E) 

 

5.2.5 Nyckelstrategi 5 - Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 

Flera av eleverna upplevde självbedömning som positivt men flera av elever hade ingen 

uppfattning om syftet.  

 En elev upplevde att det var bra att få titta igenom svaren en extra gång. 

Hur känns det att bedöma sig själv? (Intervjuare) 

Det känns bra för att man i alla fall får titta efter. I hjärnan ser det jättesnyggt ut 

men det blir jättefult. (G) 

 

En annan elev svarade att det kändes bra att få reflektionstid. 

Hur känns det att bedöma sig själv? (Intervjuare) 

Ibland blir jag lite förvirrad vad skrev jag för någonting. (B) 

Då har du fått fundera en liten stund extra hur känns det? (Intervjuare) 

Bra (B) 

En tredje elev uttryckte att han upplevde att han lärde sig av sina misstag genom att bedöma 

sig själv. 

Hur känns det att bedöma sig själv? (Intervjuare) 

Roligt när jag skrivit fel. (A) 

Tycker du att du lär dig av det? (Intervjuare) 

Ja (A) 
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5.3 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet visar att eleverna i studien uppfattade bedömning i matematik som abstrakt och har 

ibland svårt att formulera sig. Flera av eleverna upplevde att bedömning är till hjälp för dom 

själva för att komma framåt i sitt lärande. Nyckelstrategi 1 Flera av eleverna uppfattade vilket 

arbetsområde de ska jobba med individuellt och hur de skulle gå vidare men de såg inte 

kopplingen mellan bedömning och arbetsområde. Nyckelstrategi 2 ”No hands up” upplevdes 

av de flesta elever som positivt men inte av alla. Resultatet visar att de olika aktiviteterna som 

använts i matematikundervisningen för att diskutera matematik utvecklat elevernas förmåga att 

kommunicera matematik i vardagen. Nyckelstrategi 3 Det som framkom i resultatet var att flera 

av eleverna uppfattade feedback som bedömning. De upplevde att bedömning var bra för att 

veta vart man är på väg, få uppgifter på rätt nivå och att man lär sig av sina misstag. 

Nyckelstrategi 4 De flesta av eleverna kände sig trygga med att bli bedömda av en kompis men 

det framkallade blandade känslor hos eleverna. Nyckelstrategi 5 Att bedöma sig själva 

uppfattades av de flesta elever som positivt men de förstod inte syftet. Eleverna upplevde att 

det var svårt att bedöma sig själv. 
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6 Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två delar en del är metoddiskussion och en del är resultatdiskussion.  

6.1 Metoddiskussion 

Metoden som användes för datainsamling var intervjuer. I studien intervjuades 12 elever i 

årskurs 1 om hur de upplever och uppfattar formativ bedömning i matematik. Jag kommer nu 

att diskutera vald metod utifrån begreppet reliabilitet och validitet. 

6.1.1 Reliabilitet 

En tillförlitlig metod är grunden för att uppnå reliabilitet vilket innebär att få samma resultat 

om man gör om undersökningen. För att stärka reliabiliteten i min studie utgick jag från 

intervjuguiden som ram. Intervjuguiden finns som grund att använda sig av om någon skulle 

vilja undersöka samma sak. I min studie anser jag att reliabiliteten är relativt god på grund av 

att den har ett antal brister.  

 

Frågorna i intervjuguiden var svåra att konstruera. Det blev ett abstrakt språk för de yngre 

eleverna men det var svårt all lägga språket på rätt nivå så att det inte blev ”barnsligt”. Frågorna 

i intervjuerna förtydligades genom att ge eleverna konkreta exempel från undervisningen. 

Exemplen underlättade för de yngre eleverna att förstå frågorna. En brist är att man inte riktigt 

vet hur exemplen påverkade elevernas svar. Eleverna kan ha svarat så som de trodde att jag som 

lärare ville att de skulle svara, min uppfattning är att eleverna svarade sanningsenligt på 

frågorna.  

 

 I fokusgrupperna interagerade eleverna med varandra och min närvaro verkade inte störa 

eleverna. Det som jag upplevde som en brist i fokusgrupperna var att det var svårt att fördela 

ordet och styra så att eleverna höll sig till ämnet. Vissa elever pratade mer än andra och det var 

svårt att styra så att alla fick lika mycket tid. Efter intervjuerna i fokusgrupper valde jag att 

genomföra enskilda intervjuer för att kunna fånga upp om det fanns något de mer tystlåtna 

eleverna inte vågade säga i grupp. I de enskilda intervjuerna var det påtagligt att maktrelationen 

lärare och elev kan ha påverkat eleverna. Jag upplevde att de kände sig osäkra när de var 

ensamma. De annars talföra eleverna slöt sig och svaren blev korta. En av svårigheterna med 

att intervjua yngre elever var att de hade svårt att formulera utförliga svar. Deras svårighet att 
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formulera sig kan även bero på min brist av erfarenhet som intervjuare, man har kort tid på sig 

då yngre elever snabbt tappar koncentrationen. Min relation med eleverna anser jag ändå har 

varit mer till en fördel än om jag intervjuat okända elever. Att kunna sätta sig in i någon annans 

undervisning och bygga relationer med eleverna på så kort tid kan vara svårt att åstadkomma. 

Dock kan reliabiliteten vara bristfällig då jag i studien kan ha gjort omedvetna personliga 

tolkningar. 

6.1.2 Validitet 

Jag anser att studiens forskningsfrågor har kunnat besvaras genom vald metod varvid en relativt 

god validitet har uppnåtts. Urvalet är litet och studien utfördes i mycket begränsad omfattning 

så det är inte lämpligt att dra generella slutsatser från resultatet. I fokusgrupperna var en elev 

snabb och tryckte bort en inspelad intervju hade back-up använts hade det förhindrat bortfall av 

data vilket hade gett studien högre validitet.  
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Elevernas uppfattning och upplevelser av bedömning i matematik 

Resultatet i studien visar att eleverna har svårt att förstå begreppet bedömning. Ordet 

bedömning uppfattades av eleverna som abstrakt vilket inte var så förvånade då eleverna går i 

årskurs 1 och inte har hunnit uppleva bedömning så ofta i skolan. De flesta av eleverna upplevde 

bedömning som positivt. I resultatet framgår det att flera av eleverna uppfattade att bedömning 

var till hjälp för dom själva för att komma framåt i sitt lärande och få arbeta med uppgifter på 

sin egen nivå. Enligt Giota (2006) gäller det att som lärare kritiskt reflektera över syftet med 

bedömningarna och hon betonar vikten av att stödja elevernas lärande så att de får tilltro till sin 

förmåga. De i studien framkomna resultatet skulle kunna tyda på att i en kontext där läraren 

använder sig av formativ bedömning synliggörs det för eleverna att bedömning är till för eleven 

för att komma framåt i sitt lärande. Men med det begränsade antalet elever måste emellertid 

försiktighet påkallas vid generaliseringen av resultatet.   

 

6.2.2 Elevers uppfattning och upplevelse av nyckelstrategierna  

Den första nyckelstrategin Klargöra och delge lärandemål ligger till grund för de övriga. 

Varje lektion inleddes med en muntlig genomgång med anpassad nivå för årskurs 1. I den 

muntliga genomgången kommunicerades det centrala innehållet, förmågor och kunskapskraven 

som arbetsområdet innehöll. Syftet med de muntliga genomgångarna var att eleverna ska 

erhålla en förståelse för dessa vilket (Hodgen & Wiliam, 2012; Hattie, 2012; Jönsson, 2011) 

anser är viktigt för eleverna. För att förtydliga vissa moment fick eleverna ibland använda sig 

av elevexempel eller bedömningsmatriser något som ligger i linje med vad även (Thomson & 

Wiliam, 2007; Jönsson, 2011) anser skapar tydlighet för eleven. Resultatet visar att kopplingen 

mellan aktuellt arbetsområdet och bedömning inte varit tillräckligt tydlig för eleverna.  

Den andra nyckelstrategin Genomföra effektiva diskussioner och aktiviteter har använts 

dagligen i studien för att eleverna ska kunna utveckla förmågan att argumentera logiskt, föra 

matematiska resonemang samt kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska 

sammanhang (Skolverket, 2011a). I diskussioner har frågor ställts utifrån elevernas vardag. I 

resultatet framgår det att eleverna utvecklat sin förmåga att kommunicera matematik i vardagen. 

Utifrån elevernas svar kunde man utläsa att eleverna kunde kommunicera sambanden mellan 

vardagliga händelser och matematik.  
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Som tidigare nämnts har tekniken ”No hands up” använts i studien, en teknik som förespråkats 

av (Wiliam, 2014). Det framkom i studien att ”No hands up” framkallade blandade känslor. 

Som undervisande lärare hade jag inte uppmärksammat att en elevs motstånd var så starkt. Att 

införa ” No hands up” är en förändring av undervisningspraktik, elevens upplevelser och 

känslor var starka. Eleven var för handuppräckning och kanske har eleven en traditionell syn 

på matematikundervisningen. Wester (2015) visar i sin studie så även Wiliam (2013) att det 

kan utvecklas spänningar mellan lärarens intentioner med en ny undervisningspraktik som 

möter elever med en traditionell syn på matematikundervisningen. Kanske är det så i detta fall 

att spänningarna inte var tillräckligt starka så att de påverkade deltagandet i undervisningen.  

Som undervisande lärare försökte jag i studien att utveckla klassrumsdiskussionerna genom att 

frångå korta slutna frågor med minimal reflektionstid till mer öppna frågor som enligt Hodgen 

och Wiliam (2012) är avgörande för att man ska kunna lyfta diskussionerna. Förändringarna 

har genomförts i matematikundervisningen med syfte att få förlängd reflektionstid. Resultatet 

visar att eleverna efterfrågar tid för att tänka vilket är intressant. Jag ser det som oerhört positivt 

att eleverna efterfrågar mer reflektionstid. Det visar att eleverna har ett intresse av att tänka och 

komma på svaret på egen hand.  

 

Den tredje nyckelstrategin Feedback eleverna har uteslutande fått muntlig återkoppling enskilt 

och i helklass. Alla elever kan inte läsa så inga skriftliga kommentarer har förekommit. I studien 

fick eleverna främst feedback på process- och metakognitnivå (Hattie & Timperley, 2007). Det 

som framkom i resultatet var att flera av eleverna uppfattade feedback som bedömning. De 

upplevde att bedömning var bra för att veta vart man är på väg, få uppgifter på rätt nivå och att 

man lär sig av sina misstag. Det som eleverna uppfattade som feedback var inte enbart de 

enskilda samtalen. Elevernas svar tyder på att det var kombinationen med enskilda samtal, 

individualiserad undervisning och nivåbaserat material som hjälpt eleverna att kunna se framåt 

och tänka i nästa steg.  

 

Den fjärde nyckelstrategin Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra i studien har 

eleverna fått bedöma varandras uppgifter i helklass och i par. Kamratbedömning är något som 

förespråkas i läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011a).  Eleverna ska utveckla förmågan att kunna 

bedöma sina egna resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna 

arbetsprestationerna och förutsättningarna. I resultatet framkom det att kamratbedömning 

upplevdes olika av eleverna. I studien implementerades kamratbedömning på vårterminen i 
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årskurs 1. Berggren (2013) att det är viktigt att ge eleverna mycket tid för träning för att kunna 

utföra sin uppgift som kamratbedömare och att det råder ett klassrumsklimat där eleverna 

känner sig trygga med varandra. Även om studien är utförd i en per definition trygg grupp är 

det svårt att veta hur enskilda elever upplever kamratbedömning. 

 

Den femte nyckelstrategin Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande  i undervisningen har 

eleverna fått rätta sitt eget arbete (matris) och ibland jämfört med andras (elevexempel). 

Resultatet visar att självbedömning uppfattades positivt av alla elever som intervjuades. Detta 

går i linje med Törnvall (2002) som i sin studie kom fram till att eleverna inte kände obehag 

vid subjektiva bedömningar eller självbedömning. Eleverna i studien hade inte uppfattat syftet 

och upplevde självbedömning som svårt. Resultatet i studien tyder på att det behöver avsättas 

mer tid i undervisningen för träning. 

6.3 Slutord 

Lärare har genom denna studie möjlighet att ta del av elevers uppfattning och upplevelser av 

formativ bedömning samt inspireras till att forska inom ramen för ordinarie undervisning. Den 

tid det tog i anspråk att implementera formativ bedömning i undervisningen rymdes inte inom 

ordinarie arbetstid. Det överensstämmer med forskarnas syn att lärare behöver mer tid för att 

implementera och reflektera annars finns det en risk att formativ bedömning bara 

implementeras på ytan (Black & Wiliam, 1998; Bennett, 2011).  

 

Även om det inte går att dra några generella slutsatser utifrån resultatet hur eleverna upplever 

och uppfattar formativ bedömning i matematik har elevernas röst varit viktig. I skolan kommer 

det hela tiden nya metoder och resultatet visar att det är viktigt att involvera eleverna i 

bedömningsprocessen. Även om övervägande delen av eleverna i studien var positiva till 

formativ bedömning framkallade det blandade känslor hos eleverna. Förändringar i 

undervisningen måste få ta tid så att man inte stressar fram situationer där eleverna känner sig 

utsatta. Förslag på vidare forskning utifrån resultatet är att fler studier inom formativ bedömning 

genomförs utifrån ett elevperspektiv. Elevperspektivet stärker den pedagogiska forskningen 

inom formativ bedömning då det är eleverna som direkt berörs av resultatet.  
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Bilaga 1 Implementering av de fem nyckelstrategier i undervisningen 

 

Nyckelstrategi 1 implementerades direkt vid skolstart. Alla matematiklektioner inleddes med 

en kort muntligt genomgång om målet med dagens lektion. Lektionerna avslutades på samma 

sätt med en snabbutvärdering av lektionen. Utvärderingen var oftast muntlig men ibland 

skriftlig i form av exittickets. Kunskapskraven och det centrala innehållet kommunicerades 

skriftligt med ett förenklat språk på skyltar med bilder som stöd. Vid behov användes ibland 

elevexempel och bedömningsmatriser för att öka elevernas förståelse för att veta vilka mål man 

strävar mot (Jönsson, 2011; Thomson & Wiliam, 2007). 

 

Nyckelstrategi 2 implementerades direkt vid skolstart. Tekniken ”No hands up” (Wiliam, 

2013) har använts strikt i matematikundervisningen. Namnade glasspinnar användes för att 

välja ut elever slumpmässigt. Vid uteblivet svar på en fråga upprepades proceduren och frågan 

lämnades över till en ny elev som fick fundera på svaret. För att utveckla klassrumsdiskussioner 

har öppna frågor använts i större utsträckning än slutna. För att variera diskussionerna och 

samtala om matematik har eleverna introducerats till att svara i par/grupp vilket innebär att när 

en fråga ställs formulerat utifrån ett problem får alla elever först fundera enskilt. Nästa steg är 

att eleverna berättar för varandra i par eller smågrupper vad de har kommit fram till. Steget efter 

har varierats på olika sätt genom att argumentera, förklara för varandra och enas om ett 

gemensamt svar. Sista steget är att dela med sig till hela klassen. Ytterligare ett sätt som 

introducerats för eleverna är att svara samtidigt i helklass.  Att svara samtidigt innebär att en 

fråga ställs formulerat utifrån ett problem. För att förenkla för eleverna och få igång 

diskussionerna i matematik har många frågor handlat om matematik i vardagen. 

Svarsalternativen har varierats skriva på laminerade A4, alternativt lägga tal med sifferkort på 

bänken, visa upp ett sifferkort i pannan, rösta titta ner i bänken eller visa upp fingrarna.  

 

Nyckelstrategi 3 implementerades på höstterminen i september. Tid avsattes för varje enskild 

elev ca.30 minuter varannan vecka för att kunna ge eleverna muntlig feedback i ämnet 

matematik. I praktiken löstes detta genom att ytterligare en pedagog fanns tillgänglig i 

klassrummet. På den avsatta tiden gick vi igenom de individuella målen. Varje elev hade ett 

bedömningsschema där vi tillsammans fyllde i olika arbetsområden gult om de var på väg och 

grönt om de hade nått målen. Matematikundervisningen var individualiserad med nivåbaserat 

material och varje elev hade ett eget arbetsschema. Vi diskuterade hur man kunde träna vidare 

på att nå målen vilka spel, appar, läromedel och konkret material som kunde vara till hjälp.  



 

 

Nyckelstrategi 4 implementerades på vårterminen genom att genomföra olika uppgifter inom 

ramen för den ordinarie undervisningen. Vi började med enkla uppgifter i par. Vi gjorde sedan 

en liten svårare uppgift inom symmetri som handlade om att göra en fjäril.  Vi satte upp våra 

alster på väggen och diskuterade vad som var bra och hur man kunde förbättra tills nästa gång. 

Vi arbetade med problemlösning och eleverna fick bedöma kamraternas lösning på problemet. 

 

Nyckelstrategi 5 implementerades på vårterminen och eleverna hade under höstterminen fått 

ca.30 minuter varannan vecka avsatt för muntlig feedback i ämnet matematik. Eleverna fick nu 

även vid dessa tillfällen själva fylla i sitt eget bedömningsschema. Vi diskuterade och jämförde 

min bedömning jämfört med elevens och tillsammans satte vi upp nya mål. I klassrummet fick 

de med stöd av pedagog gå igenom sina egna lösningar. 

 

 

  



 

Bilaga 2 Sammanställning utvärdering 
 

Att bli vald slumpmässigt är ett bra alternativ stämmer  

 

 stämmer inte alls  

 11 4 

Lämna över frågan är ett bra alternativ stämmer  

 

 stämmer inte alls  

 9 6 

Svara samtidigt är ett bra alternativ stämmer  

 

 stämmer inte alls  

 10 5 

Svara i par/grupp är ett bra alternativ stämmer  

 

 stämmer inte alls  

 14 1 

Rösta fram svaret är ett bra alternativ stämmer  

 

 stämmer inte alls  

 12 3 

Jag får mer tid att tänka  stämmer  

 

 stämmer inte alls  

 13 2 

Jag blir lyssnad på stämmer  

 

 stämmer inte alls  

 13 2 

 

Vid genomförande av utvärderingen var ej samtliga 17 elever i klassen närvarande 2 elever 

var sjuka och det resulterade i att 15 elever besvarade enkäten.  

  



 

Bilaga 3  Intervjuguide  

Är matte ett viktigt ämne? 

Varför? 

 

Vad innebär bedömning för dig i matematik? 

Kan du beskriva ? 

Hur känns det? 

 

Varför tror du att de finns bedömningar i matematik i skolan?  

 

Vad tror du bedöms i matematik? 

 

 Hur känns det att bli bedömd i matematik?  

 

Är det tydligt för dig vad vi arbetar med i matematik? 

På vilket sätt? 

Hur känns det när ni använder glasspinnarna för att svara på frågor i matematik? 

Varför tror du att vi gör så? 

 

Hur känns det när ni lämnar över frågan till en kompis ? 

Varför tror du att vi gör så? 

 

Hur känns det när alla få svara samtidigt ? (grupp, rösta, visa svaret) 

Varför tror du att vi gör så? 

 

Hur känns det när du blir bedömd av en kompis/kompisar ? 

Varför tror du att vi gör så? 

 

Tycker du att bedömningarna hjälper dig?  

På vilket sätt?  

 

Är det klart för dig hur du ska gå vidare? 

Hur känns det att bedöma sig själv?  

Varför tror du att vi gör så? 

  



 

 
Bilaga 4 Forsknings personinformation                                                               

Du tillfrågas härmed om ditt barn kan delta i en studie angående formativ bedömning, 

Målet med studien är att kunna tillföra kunskaper om formativ bedömning i matematik. 

 

Bakgrund och syfte 

Det finns idag många studier som visar på att formativ bedömning leder till förbättrat lärande 

och ökad motivation. Studiens syfte är att undersöka utifrån elevers perspektiv hur de 

upplever aktiviteter som baseras på formativ bedömning inom ämnet matematik i åk F-3 

 

Urval 

Ditt barn är en av 17 elever som får en förfrågan om att delta i undersökningen. 

 

Hur går studien till 

Jag kommer att genomföra en utvärdering och intervjua eleverna på plats i skolan. Frågorna 

som ställs kommer endast beröra formativ bedömning i matematik. Svaren analyseras och 

förvaras på ett säkert ställe så att inga obehöriga kan ta del av resultaten i studien används 

fingerade namn. Ingen enskild person kommer att kunna identifieras och alla dokument 

kommer att förstöras efter genomförd studie. 

 

Risker  

Det bedöms inte vara några risker med studien.  

 

Hantering av data, personuppgifter och sekretess 

Den information som samlas in under denna studie kommer endast att användas för forskning. 

Dina uppgifter är sekretesskyddade och ingen obehörig har tillgång till informationen. Dina 

svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Vid 

databearbetning, då studien rapporteras eller publiceras kommer en enskild individ inte att 

kunna urskiljas.  

 

 

 

 

 



 

Frivilligt och om du ändrar dig 

Ditt barns deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta deltagandet i studien utan 

att behöva förklara varför. Om du väljer att avsluta ditt deltagande i studien kommer detta inte 

på något 

sätt påverka. Om du vill avbryta ditt deltagande kontaktar du ansvarig (se kontaktuppgifter 

nedan). 

 

Insamlad information: Viktigt att notera är studieansvarig har rätt att behålla information som 

samlats in före eventuellt avslut i studie och att dessa uppgifter kommer fortsatt att vara del av 

studien. Insamlad data: Om du ångrar att du gav tillstånd att använda dina svar kan du begära 

att få svaren förstörda. 

 

Innan du bestämmer dig är det viktigt att du förstår vad studien innebär för dig. Om du 

har några ytterligare frågor eller saknar någon information ta upp det med ansvarig nedan.  

 

Ansvarig för utförandet av studien är Veronica Fernstedt Karlstad Universitet  

 

 

  



 

Bilaga 5 Informerat samtycke forskningsstudie                                                           

 

Innan du ger ditt samtycke läs igenom följande punkter 

 

 

 barn får delta i studien och vet att deltagandet är helt 

frivilligt. 

 

samtycke och avsluta deltagandet. 

 elektroniskt av  

studieansvarig. 

ds enbart för 

studien i enlighet med vad som beskrivits tidigare. 

 

 

Underskrift      Namnförtydligande   Datum 

 

-------------------------------     -----------------------------------              -------------------- 

 

 

 


