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Abstrakt 
 

Syftet med detta undervisningsförsök är att undersöka hur formativ 

bedömning i matematik påverkar elevernas lärprocess när det gäller 

förståelse för undervisningsmål och betygskriterier, samt deras reflektion 

över det egna lärandet. Studien genomfördes med hjälp av 

bedömningsmatriser under ett moment i gymnasiekursen Matematik A. 

Resultatet av studien grundar sig på observationer, elevenkäter och 

elevintervjuer, och visar att elevernas förståelse för 

bedömningskriterierna ökar genom formativ bedömning. Framförallt 

beror detta på att den feedback de får kvalitativt förbättras. Att reflektera 

över den egna lärprocessen är svårt för eleverna, och det går inte att 

påvisa någon generellt förbättrad reflektionsförmåga under denna korta 

studie. 
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1. Inledning 
I det här examensarbetet vill jag studera den formativa bedömningens potential i 

matematikundervisningen. Formativ bedömning innebär bland annat en fokusering på förståelse och 

kommunikation, kontinuerlig feedback, samt att eleven reflekterar över det egna lärandet. Även 

muntliga diskussioner och redovisningar ligger till grund för bedömningen. 

Jag har under de tio år som jag undervisat i matematik upplevt stora problem med den 

bedömningstradition som jag stött på, både i grundskolan och på gymnasiet. Det som jag mött är att 

den största delen av bedömningen görs genom poängbedömning av skriftliga ”kapitelprov”. Ibland 

med specificerade G- och VG-poäng men oftast bara med poäng, där fler poäng betyder bättre 

betyg. Jag tycker att det har varit svårt att få eleverna att ta till sig feedback, när den ges i form av 

ett rättat prov efter ett avslutat moment. Eleverna brukar inte ens läsa de kommentarer jag skrivit, 

utan nöjer sig med att titta på poängresultatet. De inser inte att de kan ha nytta av kommentarerna 

för sin fortsatta kunskapsutveckling. 

Denna bedömning leder till att eleverna själva räknar sin kunskap i poäng och inte i den 

matematiska förmåga som kursplanen säger att vi ska mäta. Även under lektionerna märks denna 

syn på matematisk kunskap. Eleverna är fokuserade på att komma fram till rätt svar på så många 

uppgifter som möjligt i boken. Kvantitet istället för kvalitet. När jag genomför kommunikations- 

och gruppövningar ser eleverna det som roligt och lärorikt, men samtidigt tycker de att det stjäl tid 

från den ”normala” undervisningen. Genom att använda formativ bedömning med hjälp av matriser 

redan innan momentet är avslutat hoppas jag att eleverna ska bli mer intresserade av sin 

kunskapsutveckling. 

I Skolverkets ämnesplan för matematik (Skolverket, 2000) i gymnasieskolan kan man läsa: 

 

”Utbildningen syftar även till att eleverna skall uppleva glädjen i att utveckla sin 

matematiska kreativitet och förmåga att lösa problem samt få erfara något av 

matematikens skönhet och logik.” 

 

Enligt ämnesplanen för matematik ska problemlösning och kommunikation genomsyra 

undervisningen. En ny kvalitetsrapport från Skolinspektionen konstaterar att de flesta 

gymnasielärare bedriver en mycket traditionell undervisning som inte följer Skolverkets riktlinjer 

(Skolinspektionen, 2010). Enligt rapporten byggs undervisningen oftast helt upp kring ett 

läromedel. Min egen erfarenhet är densamma. Gemensam genomgång och sedan självständig 

räkning, helst tyst. Varje delmoment avslutas med ett skriftligt kapitelprov som återlämnas med 

poängsumma och provbetyg, dvs. endast summativ bedömning. Det har blivit som en ond cirkel. 

Man försöker rusta eleverna för det stora ”slutprovet”, det nationella provet, genom att träna på 

självständigt arbete och genom skriftliga enskilda prov, när det i själva verket borde vara genom 

grupprocesser, samtal och reflektion som man till slut når de bästa resultaten även på skriftliga 

prov. 

Jag har en känsla av att både lärare och elever är fast i ett invant mönster, som det tar emot att 

förändra. Med den här studien vill jag undersöka om det är praktiskt möjligt att med hjälp av 

formativ bedömning kombinera matematikämnets övergripande mål med en tydlig bedömning. Min 

förhoppning är att resultaten av studien ska kunna vara till praktisk hjälp för andra lärare som vill 

förändra sin undervisning och bedömning. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med det här examensarbetet är att genom ett undervisningsförsök ta reda på hur formativ 

bedömning med matriser påverkar elevens lärprocess i matematik. Jag fokuserar därför på följande 

frågeställningar: 

 

 Hur påverkar den formativa bedömningen elevernas förståelse för vad de behöver lära sig? 

 Hur påverkar den formativa bedömningen elevernas förmåga till reflektion över hur de lär 

sig? 

 Hur upplever eleverna kvaliteten på bedömningen jämfört med traditionell bedömning? 

Med formativ bedömning avses här en bedömning som sker i utvecklande syfte, kontinuerligt i 

undervisningen. Med hjälp av bedömningsmatriser, samtalsinriktad undervisning, tät återkoppling 

och inslag av självbedömning förväntas eleven få ökad förståelse för undervisningsmålen och sitt 

eget kunskapsläge redan innan momentet är avslutat. I förlängningen är målet att eleven själv tar 

kontroll över sin kunskapsutveckling genom att reflektera över den egna lärprocessen, s.k. 

metalärande. Jag har valt att avgränsa min studie till de delar av lärprocessen som har med 

målförståelse och metalärande att göra. Undersökningen begränsas till området geometri i kursen 

Matematik A. Med ”kvalitet på bedömning” avser jag den av elever och lärare upplevda kvaliteten i 

jämförelse med traditionell bedömning, dvs. poängbedömning av skriftliga prov, den 

bedömningsform som dessa elever tidigare mött under kursen. 
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3. Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt presenteras de vetenskapliga teorier som ligger till grund för mitt 

undervisningsförsök. Framför allt behandlas teorier om formativ bedömning, men också den 

kunskapssyn som den formativa bedömningen grundar sig på. Kopplingar mellan teori och gällande 

styrdokument för matematikundervisningen görs. Jag tar även upp tidigare empiriska studier av 

formativ bedömning i matematik. 

 

3.1 Kunskapssyn 

Den i samhället rådande kunskapssynen har i alla tider präglat skolan, och då även bedömningen av 

elevernas kunskaper. Styrdokument och betygssystem byts ut med varierande tidsintervaller för att 

passa samhällets krav på skolan. Lundahl (2006) har i sin doktorsavhandling studerat 

kunskapsbedömning genom tiderna. Han konstaterar att de läroplaner vi nu har, framväxta under 

1990-talet, är präglade av ett starkt fokus på självstyrning och egenkontroll istället för den 

centralstyrning som rått tidigare. I den målstyrda skolan förväntas eleven själv delta i 

bedömningsprocessen. Bedömningen blir en del av lärandet. Genom att bli medveten om sitt eget 

lärande, s.k. metalärande, och sätta det i relation till de uppsatta målen ska eleven bli ”ägare” av sin 

egen kunskapsutveckling. 

Den kunskapssyn som ligger till grund för gällande läroplan, Lpf 94 (Skolverket, 2006), bygger 

på konstruktivistiska och sociokulturella perspektiv på inlärning. Den konstruktivistiska teorin 

karakteriseras av synen att kunskap är något man själv bygger upp, utgående från de kunskaper och 

erfarenheter man redan har (Korp 2003). När ny kunskap ska in måste den fogas ihop med de 

kunskaper och föreställningar man redan har. Det sociokulturella perspektivet innebär att kunskap 

är kontextuell, dvs. beroende av ett sammanhang. I läroplanskommitténs betänkande (Skolverket, 

1992) sammanfattas kunskapsbegreppet på följande sätt: 

 

”Kunskap utvecklas i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man 

redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter 

man gör. 

Kunskaper fungerar som redskap, löser ett problem eller underlättar en 

verksamhet. 

Teoretisk kunskap är inte en avbildning av verkligheten utan en mänsklig 

konstruktion. Kunskap är på det viset inte sann eller osann i absolut mening, utan 

något som kan argumenteras för och prövas. 

Kunskap finns alltid i ett sammanhang – en praktisk, social, språklig situation.” 

 

Vidare delas kunskap in i fyra olika former: fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet. 

Läroplanskommittén menar att det ska finnas en balans mellan dessa fyra kunskapsformer i 

undervisningen. De representerar inte en stegvis utveckling utan kompletterar varandra samtidigt 

som de utgör varandras förutsättningar. 

Denna kunskapssyn återspeglas även i Skolverkets ämnesplan för gymnasieskolans matematik 

(Skolverket, 2000). Ett av matematikämnets syften är att stimulera till ökad 

problemlösningsförmåga, och ett annat att eleverna ska få ”förmåga att kommunicera med 

matematikens språk och symboler”. Ett strävansmål är att eleverna ska ges en ökad tilltro till sin 

förmåga, och man trycker på att diskussioner och grupprojekt är viktiga delar av undervisningen: 

”Problemlösning, kommunikation, användning av matematiska modeller och matematikens 

idéhistoria är fyra viktiga aspekter av ämnet matematik som genomsyrar undervisningen”. 

Betygskriterierna för samtliga matematikkurser i gymnasieskolan innehåller formuleringen: 

”genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt”, och för högsta betyg: ”deltar i 

matematiska samtal…”. 
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3.2 Bedömning 

I lärarens uppdrag ingår att bedöma elevernas kunskaper. Dels ska ett betyg sättas vid kursens slut, 

men det åligger också läraren att: ”fortlöpande ge varje elev information om elevens 

utvecklingsbehov” (Lpf 94, Skolverket, 2006). Enligt läroplanen ska skolan sträva mot att varje elev 

”tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat, och kan bedöma sina studieresultat och 

utvecklingsbehov i förhållande till kraven i kursplanerna”. Att sätta betyg kan betraktas som 

summativ bedömning, medan detta att fortlöpande ge eleverna feedback och att aktivera dem till 

eget ansvar är att betrakta som formativ bedömning (Korp, 2003). Eftersom studien syftar till att 

undersöka hur elevernas lärande påverkas vid ett ökat inslag av formativ bedömning, beskrivs i 

följande avsnitt vad som karakteriserar summativ respektive formativ bedömning. 

 

3.2.1 Summativ bedömning 

Som namnet antyder görs en summativ bedömning för att summera kunskapsläget; vad kan eleven 

just nu? Syftet kan vara att betygsätta eller rangordna eleverna (Korp, 2003). Genom att summera 

all tillgänglig information om elevens kunskaper och jämföra dessa med kunskapsmål och 

betygskriterier sätts ett betyg eller ett omdöme. I förlängningen fungerar sen dessa betyg eller 

omdömen som ett intyg eller bevis på individens meriter. Meriter som t.ex. kan användas för att få 

tillträde till arbetsmarknad eller till högre studier. I ett samhällsperspektiv används summativa 

bedömningar t.ex. för att garantera en likvärdig utbildning eller för att jämföra elevers kunskaper 

nationellt och internationellt. 

Summativ bedömning innebär att man stämmer av det aktuella kunskapsläget. Detta sker inte 

bara vid betygssättning, utan hit räknas även diagnostiska test och prov på olika delmoment om de 

genererar ett resultat i form av poäng eller betyg (Korp, 2003). 

 

3.2.2 Formativ bedömning 

Formativ bedömning görs enligt definitionen alltid i utvecklande syfte (Korp, 2003). Till skillnad 

från vid summativ bedömning sker ingen rangordning av elevprestationer, utan målet är att hjälpa 

eleven framåt. Denna typ av bedömning har starka kopplingar till den kunskapssyn som beskrivs i 

avsnitt 3.1. Att arbeta formativt innebär att elev och lärare kontinuerligt håller sig informerade om 

elevens kunskapsläge och att undervisningen utgår från var eleven befinner sig. Bedömningen blir 

en del av undervisningen och eleven förväntas, med hjälp av återkoppling från läraren, ta en aktiv 

roll i sin kunskapsutveckling. 

Sadler (1989) ser ”feedback” som nyckelbegreppet i all formativ bedömning. Sadlers feedback 

definieras som information om klyftan mellan det uppsatta målet/kriteriet och det man presterar, 

med intentionen att minska klyftan på något sätt. Detta ställer krav både på läraren och på eleven att 

vara informerade om vad som är målet, var eleven befinner sig i förhållande till målet och hur 

eleven ska komma närmare målet. Eleverna blir på så sätt delaktiga i sin egen utvecklingsprocess, 

förutsatt att de är villiga att delta. Det krävs en hel del engagemang. 

Enligt Sadler (1989) kräver en kvalitativ bedömning att det finns ett flertal kriterier uppsatta och 

att åtminstone några av dessa är luddiga snarare än skarpa. Sadler använder begreppet luddiga 

kriterier, ”fuzzy criteria”, för kriterier som inte kan avläsas som rätt eller fel, utan karakteriseras av 

en kontinuerlig övergång. Inom matematik och naturvetenskap finns en tradition av att använda 

skarpa kriterier då det ofta finns ett rätt svar, men där finns också luddiga kriterier. Ett par exempel 

på luddiga kriterier, som varierar kontinuerligt, är den strategiska kompetensen och 

begreppsförståelsen. De luddiga kriterierna tvingar eleven att reflektera över de abstrakta begreppen 

och göra dem till sina egna. Detta kräver en insats från elevens sida, och en vilja att förstå de 

oskarpa kriterierna. För att den formativa bedömningen ska fungera måste eleven lära sig att själv 

utvärdera kvalitén på sitt arbete, inte bara när arbetet är avslutat utan även under arbetets gång. Om 

läraren vill använda poäng eller betyg för att bedöma en elevinsats bör detta inte ske förrän efter att 

de kvalitativa kriterierna har bedömts. 
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När begreppen formativ och summativ bedömning började användas i slutet av 1960-talet utgick 

man från bedömningens syfte. Den formativa bedömningens syfte är att stärka lärandeprocessen hos 

eleven, medan den summativa bedömningens syfte är att ta reda på vad eleven har lärt sig (Cizek, 

2010). Denna grundskillnad kvarstår även om teorin kring formativ bedömning utvecklats och 

dagens forskare har lite olika syn på begreppen. Somliga ser en skarp skiljelinje mellan de båda 

bedömningsformerna och anser att de hör hemma i helt olika diskurser. Den formativa 

bedömningen tillhör ett pedagogiskt, utvecklingsinriktat, sammanhang medan den summativa är 

kopplad till en administrativ diskurs. Ett exempel på denna syn ges av Gerrevall (2008) som 

diskuterar den spänning som kan uppstå när läraren å ena sidan ska bedöma för utveckling, men 

också sortera och betygssätta eleverna. Andra forskare menar att all bedömning är formativ. De 

anser att även kursprov och betygsättning ger en återkoppling till eleven, som denne kan använda 

för fortsatt utveckling (se t.ex. Brookhart, 2010). 

 

3.2.3 Formativ bedömning i praktiken 

Utgående från Sadlers definition av formativ bedömning har Wiliam (2010) utformat en mer 

praktiskt anpassad modell för att bedriva formativ bedömning. Wiliam utgår från att det finns tre 

typer av aktörer i lärsituationen; lärare, elev och studiekamrater. För att inlärningen ska bli så 

effektiv som möjligt måste dessa aktörer samverka på ett tillfredställande sätt. Detta är helt i linje 

med den kunskapssyn som den svenska skolans styrdokument bygger på. Lärande sker bäst i 

samspel med andra, och samtal förbättrar lärprocessen (se t.ex. Korp 2003). Om lärandet ska bli så 

bra som möjligt måste klassrumsklimatet vara öppet och samspelet fungera. Wiliam formulerar 

dessa fem formativa nyckelstrategier för lärande: 

 

 Eleverna måste förstå syftet med undervisningen. Läraren måste klargöra mål och kriterier 

för att lyckas, så att eleverna ges möjlighet att vara delaktiga. 

 Undervisningen måste utgå från var eleven befinner sig och innehålla aktiviteter, t.ex. 

samtal och diskussioner, som kan ge information om i vilken mån eleverna har förstått. 

 Eleverna måste få återkoppling som syftar framåt. 

 Eleverna måste vara aktiva och verka som undervisningsresurser för varandra. 

 Eleverna aktiveras som ägare av sitt eget lärande. 

 

Om vi betraktar detta ur lärarens perspektiv, ser vi att det är mycket viktigt att tydliggöra och 

förklara undervisningsmålen för eleverna. Lyckas inte det blir det närmast omöjligt för eleven att 

effektivt använda den feedback som ges, och att aktivt ägna sig åt kamrat- och självbedömning. 

Läraren måste också ta stort ansvar för att utforma undervisningen så att tillfällen till formativ 

bedömning ges under lektionerna. Återkopplingen till eleverna är central om de ska kunna förstå 

undervisningsmålen och dessutom ta en aktiv roll i sin egen lärprocess (Wiliam, 2010). 

Om Wiliams nyckelstrategier istället betraktas ur ett elevperspektiv, ser vi att i elevernas roll 

ligger att aktivt delta i självbedömning och kamratbedömning, att förstå målen och att ta till sig och 

ge feedback. Med kamratbedömning avses all verksamhet där eleverna verkar som medbedömare 

av andra elevers prestationer. Det anses utveckla förmågan till självbedömning eftersom eleven får 

se fler exempel än sina egna att väga mot kriterierna. Dessutom innebär kamratbedömning att 

kriterierna diskuteras elever emellan och inte bara med läraren (Wiliam, 2010). 

 

3.2.4 Återkoppling 

Återkopplingen ska enligt Sadler (1989) tydliggöra målet, beskriva elevens läge i förhållande till 

målet och informera om hur eleven ska komma närmare målet. Sadler talar om ”feedback loops”, 

något som sker kontinuerligt under inlärningsprocessen. På så sätt kan eleven och läraren erhålla 

ungefär samma bild av vad det innebär att ”lyckas”, redan innan produkten är klar eller momentet 
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avslutat. För att återkopplingen ska bli effektiv krävs en hel del av läraren. Förutom en noggrann 

planering med formativt anpassade uppgifter behövs en känsla för när, var och hur återkoppling ska 

ges. Hattie och Timperley (2007) delar in lärarens återkoppling till eleven i fyra olika typer: 

 Uppgiftskopplad 

 Processkopplad 

 Metakognitiv (”Self-regulated”) 

 Personligt kopplad 

Den uppgiftskopplade återkopplingen är av typen ”rätt eller fel – vad blev resultatet?”, medan den 

processkopplade riktar in sig på frågan ”hur kom du fram till resultatet? Den metakognitiva, 

självreglerande, återkopplingen handlar om att få eleven att reflektera över sitt eget lärande och 

ansvarstagande, medan den personliga beskrivs som enbart kopplad till personen utan att relatera till 

varken hur, vad eller varför. Hattie och Timperley (2007) konstaterar att de typer av återkoppling 

som ger bäst effekt är den processkopplade och den metakognitiva då dessa är generaliserbara, dvs. 

möjliga att använda och utveckla i nästa projekt, uppgift eller moment. Den uppgiftskopplade 

återkopplingen kan också fungera om den används tillsammans med en processinriktad eller 

metakognitiv återkoppling, medan den personliga har mer slumpmässig effekt. Att t.ex. få beröm 

utan att förstå varför kan till och med vara kontraproduktivt för inlärningen. Trots detta är personlig 

och uppgiftskopplad feedback de mest använda formerna av återkoppling enligt Hattie och 

Timperley (2007). 

 

3.3 Formativ bedömning i matematik 

Den traditionella matematikundervisning som fortfarande är vanligast i svensk skola är präglad av 

procedurinlärning istället för konceptuellt, förståelseinriktat, lärande (Skolinspektionen, 2010). 

Skolinspektionen konstaterar att ”flertalet lärare har otillräckliga kunskaper om kursplanen”. En 

rapport från Skolverket (2009) som jämför svensk gymnasial matematikundervisning med andra 

länders konstaterar att svenska lärare försöker göra det lättare för lågpresterande elever genom att 

fokusera på procedurräkning istället för begreppsförståelse och problemlösning, s.k. konceptuellt 

lärande. Detta ses som en trolig förklaring till att svenska elever halkar efter mer och mer i 

internationella jämförelser av matematikkunskaper. 

Matematikundervisningen har också starkt individfokus, särskilt i de lägre årskurserna, där det är 

vanligt att eleverna jobbar självständigt med ett läromedel utifrån den egna nivån (Löwing & 

Kilborn, 2002). Detta trots att både ämnesplan och kursplaner tydligt markerar att 

problemlösningsförmågan ska befrämjas, och att den muntliga förmågan är lika viktig som den 

skriftliga (Skolverket, 2000; Skolverket, 2002). Det finns starkt stöd i forskningen för att samtal är 

mycket viktigt för förståelsen av matematik (se t.ex. Johnsen Høines, 2000). Under de senaste åren 

har det dock skett en långsam förändring mot mer av laborativ, undersökande undervisning. 

Gruppuppgifter och öppna frågeställningar förekommer mer och mer på matematiklektionerna, 

även om utvecklingen går förhållandevis långsamt. Skolinspektionen lyfter i sin rapport fram några 

positiva exempel på skolor där matematikundervisningen på gymnasiet utformats utifrån hela 

kursplanen, dvs. även utifrån de processinriktade mål som finns under rubriken ”mål att sträva 

efter” (Skolinspektionen, 2010).  

Det traditionella sättet att undervisa har, förutom att det är tveksamt ur inlärningssynpunkt, också 

påverkan på bedömningen i matematik. Enligt Skolinspektionens rapport (2010) är lärarna för 

mycket inriktade på att beta av kursplanens ”mål att uppnå”, dvs. de olika begrepp och moment som 

ingår i varje kurs, och fokuserar inte tillräckligt på att träna de förmågor som betygskriterierna 

mäter, t.ex. problemlösningsförmåga och förmåga till matematiskt resonemang. Skolinspektionen 

drar slutsatsen att det kan vara en av orsakerna till att lärarna genomsnittligt sätter högre betyg i 

Matematik A än vad elevernas resultat på nationella provet visar. När undervisningen är inriktad på 
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att lära ut procedurer blir bedömningen oftast i formen ”rätt eller fel”. Läraren bedömer produkten 

och inte processen, dvs. bedömningen är övervägande summativ (Korp, 2003). Skolverkets 

riktlinjer, dels i form av regelrätta styrdokument men också i form av det bedömningsstöd som 

rekommenderas, förespråkar användandet av formativ bedömning. 

Enligt ovanstående stycke har den traditionella matematikundervisningen och 

bedömningsformen en mycket stark ställning hos svenska matematiklärare. I den anglosaxiska 

världen har däremot formativ bedömning i matematik tillämpats på lite bredare front. Wiliam 

summerar kunskaper från flera olika praktiska studier av formativ matematikundervisning, 

mestadels i USA (Wiliam, 1999). Han konstaterar att feedback i matematik ska vara inriktad mot 

vad eleven kan förbättra, inte vad denne redan kan. Läraren bör undvika poäng eller 

betygsbedömning under kursens gång. Återkopplingen bör syfta framåt och läraren bör undvika 

”ego-involving feedback”, dvs. sådan personkopplad feedback som nämnts ovan. Det är dock 

viktigt att återkopplingen blir genuint formativ och inte bara innehåller tips om att jobba mer och 

hårdare. Han konstaterar att eleverna ofta kan ha ett motstånd mot att förändra den bedömning som 

de är vana vid och att det är upp till läraren att gå fram i den takt som passar den aktuella gruppen. 

Wiliams slutsats är att formativ bedömning kan förbättra elevernas resultat, och ökningen är störst 

hos de lågpresterande eleverna som vinner mest på en processinriktad bedömning. Wiliam ger 

också ett intressant påpekande som relaterar just till matematikämnet: 

 

”Finally, feedback should be designed so as to lead all students to believe that ability—

even in mathematics—is incremental. In other words the more we ‘train’ at mathematics, 

the clever we get.” (Wiliam, 1999) 

 

Wiliam nämner det som ett speciellt problem i just matematikklassrummet, att många elever 

upplever den matematiska förmågan som fix. Om eleverna inte tror att den egna förmågan går att 

förbättra blir det onekligen svårt för dem att ta till sig feedback, och då faller mer eller mindre hela 

idén med formativ bedömning. Därför är det extra viktigt att förändra den bilden och få eleverna att 

inse att en utveckling är möjlig. 

Björklund Boistrup (2010) har i sin doktorsavhandling studerat klassrumsbedömning i 

matematik i en svensk fjärdeklass. Hon konstaterar att bedömning av den typ som fokuserar på 

uppgiften eller eleven själv fungerar dåligt ur inlärningssynpunkt, dvs. samma slutsats som drogs av 

Hattie och Timperley (2007) och av Wiliam (1999). Om bedömningen däremot riktar in sig på 

processen finns stora möjligheter att utveckla förståelsen för matematiska begrepp, metoder och 

reflektion. Studien stödjer även teorin att den formativa bedömningen är beroende av en varierad 

undervisningsform. Till exempel bör läraren arbeta med öppna frågeställningar för att främja en 

processinriktad bedömning och därmed också ett aktivt lärande. 

När nu forskningen talar för att både undervisningen och bedömningen i matematik behöver 

förändras mot mer av processtänkande, varför sker då förändringen så långsamt? Vad är det som 

bromsar lärarna? Det finns redan några svenska studier på detta; flera uppsatser vid 

lärarhögskolorna behandlar formativ bedömning ur ett lärarperspektiv. Det som främst nämns är att 

den formativa bedömningen är tidskrävande och att matematiklärarna inte tycker sig ha den tiden 

(se t.ex. Ahrnbom & Eklund, 2010). Markkanen (2009) har genom intervjuer med tio lärare som 

undervisar i årskurs sex kommit fram till samma sak. Dessa lärare anser också att deras elever är för 

unga för att förstå kriterierna, och nöjer sig i stor utsträckning med att ge skriftlig formativ feedback 

i samband med upprättande av individuella utvecklingsplaner. 

Studier gjorda ur elevperspektiv pekar på att eleverna har svårt att förstå och tolka 

styrdokumentens mål och kriterier. Det tar tid för dem att ställa om från det man är van vid, dvs. 

den traditionella undervisningen och bedömningen. I en studie där man bytt ut traditionell 

poängbedömning mot matrisbedömning på enstaka prov finner man att det är svårt att få eleverna 
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att förstå de uppsatta kriterierna tillräckligt väl (Carlsson, 2009). Ändå upplever dessa elever att 

bedömningen är tydligare eftersom provresultatet får en mer direkt koppling till betygskriterierna. 

Anna-Stina Bengtsson (2008) har genomfört ett mer genomgripande försök med formativ 

bedömning på gymnasienivå. Undersökningen löpte över ett helt läsår och Bengtsson har förutom 

införandet av matriser också styrt om undervisningen mot problemlösning av lite större öppna 

inlämningsuppgifter till vilka hon utformat uppgiftsspecifika bedömningsmatriser. Detta eftersom 

hon anser att eleverna, åtminstone till att börja med, inte klarar av att använda de generella 

betygskriterierna. Dessutom har hon jobbat med organiserad kamratbedömning. Merparten av 

hennes elever tyckte att de var hjälpta av matriserna både för att förstå kriterierna och för att lösa 

uppgifterna, men arbetssättet passade inte alla. Hon konstaterar att olika elever behöver olika 

mycket färdighetsträning och att det är viktigt att variera undervisningen. Den stora vinsten som 

Bengtsson såg med arbetssättet var att de flesta av hennes elever tyckte att 

matematikundervisningen blivit roligare. Däremot kunde hon inte tydligt visa att elevernas resultat 

förbättrades. Även Bengtsson konstaterar att bedömningssättet tar mycket tid i anspråk, både 

planeringstid för att utforma matriser och lektionstid för att diskutera kriterierna med eleverna. Hon 

efterlyser bättre läromedel i form av en uppgiftsbank med tillhörande matriser. Bengtssons upplägg 

har likheter med utformningen av detta examensarbete. Även hennes studie syftar till att få eleverna 

att förstå undervisningsmålen, med hjälp av matriser och mer samtal i stället för enskild 

färdighetsträning i klassrummet. I detta arbete används generella matriser och självbedömning, 

medan Bengtsson valde uppgiftsspecifika matriser och kamratbedömning. 

 

3.4 Teoretiska implikationer för studien 

I teorikapitlet har jag behandlat begreppen summativ och formativ bedömning. Jag finner stöd för 

båda bedömningsformerna i gällande styrdokument, men rapporter från Skolverket och 

Skolinspektionen visar på att formativ bedömning inte är så vanligt förekommande i 

matematikundervisningen i svenska skolor. Den formativa bedömningsformen har starka kopplingar 

till den syn på lärande som präglar styrdokumenten, t.ex. att eleven lär i samspel med andra och 

förväntas ta en aktiv roll i sin utveckling. Formativ bedömning sker kontinuerligt och blir därmed 

en del av undervisningen. Viktiga beståndsdelar i den formativa bedömningen utgörs av Wiliams 

”nyckelstrategier” som presenterats ovan. Då feedback är en viktig del i formativ bedömningen 

stöder jag mig på Hattie och Timperley för att införa en mer processinriktad återkoppling i mitt 

undervisningsförsök. 

Eftersom min avsikt är att studera elevernas lärprocess när jag använder mig av formativ 

bedömning utgår jag från Wiliams nyckelstrategier och Hattie och Timperleys teorier om feedback 

vid utformandet av undervisningsplanering och bedömningsmatriser i denna studie. Dessa beskrivs i 

metodavsnittet. 
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4. Metod 
För att undersöka hur den formativa bedömningen påverkar elevernas lärprocess valde jag att 

genomföra en fallstudie i form av ett undervisningsförsök. Jag valde att göra en kvalitativ 

undersökning under ett moment i Matematik A; geometri. Den formativa bedömningen 

genomfördes med hjälp av bedömningsmatriser (bilaga A) och en lektionsplanering med stora 

inslag av samtal och tillfällen att ge feedback. För att utvärdera försöket använde jag mig av flera 

datainsamlingsmetoder: observation, elevenkät och elevintervjuer. 

 

4.1 Metodisk ansats 

En kvalitativ granskning av bedömning bör enligt Nyström (2004) genomföras så att hela 

bedömningsprocessen granskas. Såväl bedömningssituationen i sig, elevens prestation, lärarens 

omdöme och konsekvenserna när det gäller elevens fortsatta lärande behöver belysas. För att i 

möjligaste mån uppfylla detta valde jag att basera min undersökning på observationer av 

bedömningssituationer och elevprestationer, elevenkäter i form av en utvärderingsblankett samt 

intervjuer med tre elever. Att använda flera olika metoder för datainsamling, s.k. triangulering, är 

fördelaktigt då de olika metoderna kompletterar varandra (Stukát, 2005; Bryman, 2002). 

Jag valde att studera bedömningen av ett enda moment i Matematik A av praktiska skäl, men om 

tid funnits för detta skulle jag hellre ha valt att arbeta på detta sätt under en hel kurs då det kan ta tid 

att vänja sig vid ett nytt arbetssätt (Bengtsson, 2008). Studien genomfördes av mig på egen hand, 

vilket gjorde att jag agerade som deltagande observatör. Metoden har för och nackdelar. Den 

deltagande observatören blir lätt en del av det sammanhang som ska studeras, vilket är positivt ur 

synpunkten att det blir lättare för denne att tolka situationer och läsa det sociala spelet, å andra sidan 

finns alltid en risk att observatören påverkar det som ska observeras (Bryman, 2002). Bryman 

hävdar dock att det viktiga är att känna till och ta hänsyn till detta i sitt arbete. Att komplettera 

observationen med kvalitativa intervjuer är också klokt. 

 

4.1.1 Bedömningsmatrisen 

Den matris som användes (bilaga A) är tvådelad. Grunden till den första delen, ”vad jag kan”, är det 

nationella provsystemets generella bedömningsmatris. Den är dock kraftigt omarbetad, både 

språkligt och utseendemässigt. Under de tio år som jag arbetat som matematiklärare har jag då och 

då använt matrisen vid muntliga övningar och för inlämningsuppgifter. Varje gång har den 

omarbetats för att anpassas till bedömningstillfället och även bli mer lättförståelig, utan att för den 

delen förlora relevans för bedömningen. Det skick den har i denna studie har vuxit fram under flera 

år, och förändringar har gjorts i samarbete med kollegor och elever på olika grundskolor och 

gymnasieskolor. Även eleverna som deltog i detta undervisningsförsök har bidragit till ändringar. 

De förändringar som gjordes inför och under detta arbete var dels att skriva in de begrepp som 

berörs, för att göra bedömningen inriktad på det aktuella momentet, och dels språkliga förändringar 

efter diskussion med eleverna. Avsikten med den första matrisen var att använda den som ett 

verktyg för att ge eleverna förståelse för kursmål och betygskriterier, samt att de skulle lära sig 

koppla dessa mål till sin egen förmåga. Allt enligt Wiliams nyckelstrategier för formativ bedömning 

(Wiliam, 2010). Genom att använda matrisen för att ge feedback kopplad direkt till 

betygskriterierna hoppas jag att eleverna ska få bättre förståelse för de uppsatta målen. 

Självbedömningsinslagen använder jag för att ytterligare förstärka denna effekt genom att eleverna 

tvingas tänka efter och diskutera kriterierna ytterligare. Det bör också nämnas att matrisen inte på 

något sätt gör anspråk på att vara heltäckande. Kursmålet om matematikens kopplingar till kultur 

och naturens former kan t.ex. vara svårt att mäta med denna matris. Det var ett medvetet val från 

min sida att använda en generell matris, som förutom första rutan där momentets olika begrepp 

skrivits in, går att använda även under andra moment. Tanken med detta var att eleverna ska kunna 

använda samma matris även i andra moment och ändå känna igen sig. 
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Denna första del av matrisen användes för att på ett processinriktat sätt mäta elevernas kunskaper 

och förmågor, dvs. vad de kan. Och med ordet vad menas inte bara faktamål, utan också olika 

processinriktade förmågor såsom kommunikationsförmåga, strategisk förmåga och analysförmåga. 

Med hjälp av matrisen avsåg jag att kunna ge processkopplad feedback till eleverna, enligt Hattie 

och Timperley (2007). Med denna utformning av matrisen var avsikten att kunna studera min första 

frågeställning, om elevernas förståelse för kursmål och betygskriterier. 

Den andra matrisdelen, ”hur jag lär mig” handlar om det egna lärandet. Detta för att få eleverna 

att reflektera över hur de lär sig, dvs. metalärande. Det lilla ordet hur betyder inte ren studieteknik, 

utan i huvudsak var jag ute efter olika utvecklingsfaktorer såsom självkänsla, motivation och aktivt 

deltagande i samtal. Även denna matris är mer eller mindre ett hemmabygge. Kategorierna är 

hämtade från både läroplan och ämnesplan. Jag har använt liknande matriser inför 

utvecklingssamtal i grundskolan tidigare, men inte i undervisningen. Med denna matrisdel avsåg jag 

att få ett bra underlag för diskussion med eleven om motivation och känslor för matematikämnet, 

dvs. ge metakognitiv återkoppling enligt Hattie och Timperley (2007). 

På baksidan av matrisen finns utrymme för elevens reflektioner, av den typ som är vanlig inför 

utvecklingssamtal och vid upprättande av individuella studieplaner. Avsikten med detta var att få 

eleverna att reflektera och bli bättre på att finna strategier för att utveckla sitt lärande, enligt 

Wiliams strategi om att aktivera eleverna till ägare av sitt eget lärande (Wiliam, 2010). Med denna 

utformning av den andra matrisen, samt den avslutande reflektionsdelen var avsikten att kunna 

studera min andra frågeställning, om elevernas reflektioner kring hur de lär sig. 

 

4.1.2 Undervisningsplanering 

För att göra formativ bedömning möjlig behöver undervisningen anpassas så att den innehåller 

moment och uppgifter sådana att elev och lärare kan jämföra prestation med mål och kriterier 

(Wiliam 2007). Elevens läge i förhållande till målen måste kunna avläsas och återkopplas till eleven 

under resans gång. Därför valde jag att starta upp geometrimomentet med en ganska omfattande 

gruppövning. Genom omflyttning i schemat såg jag till att få ett dubbelt pass på 120 minuter för att 

både hinna presentera mitt examensprojekt, gå igenom och förklara avsikten med matrisen samt 

använda den praktiskt. Min tanke var att en muntlig övning skulle ge möjlighet till att direkt efter 

introduktionen av matrisen koppla den till den praktiska undervisningen. Generellt sett i min 

planering minskade jag ner på räkning i boken, jämfört med tidigare, till förmån för diskussioner 

både gemensamt och i mindre grupper. Till att börja med hade jag planerat in flera större 

gruppövningar, men eleverna ville inte släppa taget om läroboken så pass mycket. Istället 

genomförde vi flera kortare diskussionsövningar, så att de kunde få sin önskade dos av 

färdighetsträning. Nästan varje lektion avsattes tid till att arbeta med matrisen på något sätt, med 

självbedömning och/eller återkoppling. Eftersom matrisen inte var uppgiftsspecifik eller ens särskilt 

”geometrispecifik” valde jag att ge eleverna många exempel på bedömning, t.ex. genom att jämföra 

olika lösningar av samma uppgift. En av Wiliams strategier för ett formativt lärande bestämde jag 

mig för att ta det lite försiktigt med, nämligen kamratbedömning (Wiliam, 2010). Gruppen kändes 

inte mogen för detta i någon större omfattning, så jag valde att inte satsa på organiserad 

kamratbedömning utan bara uppmuntra till samarbete på frivillig basis vid arbetet med matriserna. 

 

4.1.3 Observationer 

Fokus för mina observationer låg på det formativa bedömningsförfarandet, även om jag också 

gjorde allmänna iakttagelser kring klassrumssituation och arbetsklimat. De specifika punkter jag 

använde för fältanteckningarna valdes dels utifrån mina frågeställningar, men också utifrån de 

kriterier som Nyström (2004) anger för en kvalitativ bedömningsstudie (se kapitel 4.1). Punkterna 

var följande: 

 elevernas målförståelse/självbedömningsförmåga. 

 elevernas metalärande. 
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 feedback ur kvalitativt och kvantitativt perspektiv. 

 andel av och kvalitet på det formativa arbetet under lektionerna. 

 elevprestationer. 

Det är många punkter, men till min hjälp hade jag de bedömningsmatriser (bilaga A) som beskrivs 

utförligt i kapitel 4.1.1. Utöver att studera de samtal eleverna och jag förde under lektionerna, 

kontrollerade jag elevernas målförståelse genom att jämföra elevernas självskattning av sina 

prestationer med min egen bedömning. Därför utgjorde även de ifyllda elevmatriserna en del av 

mitt observationsmaterial. Hur matriserna användes beskrivs längre fram i avsnitt 4.4. 

Under och direkt efter varje lektion gjorde jag fältanteckningar under de olika punkterna samt 

också en allmän reflektion. Senast vid slutet av arbetsdagen gick jag igenom fältanteckningarna och 

skrev till ytterligare reflektioner. Enligt Bryman (2002) är det mycket viktigt att man så snart som 

möjligt efter ett observationstillfälle ser över sina fältanteckningar och kompletterar dem så att de 

blir så fullständiga som möjligt. Eftersom jag agerade både bedömare och observatör, blev 

inriktningen på mina reflektionsanteckningar att se hur jag själv klarade av att arbeta formativt 

under lektionerna, dvs. utforma undervisningen så att bedömningstillfällen gavs och att ge kvalitativ 

feedback enligt Wiliams strategier för formativ bedömning (Wiliam, 2010). Dessutom studerade jag 

hur väl det fungerade, dvs. om eleverna förstod målen, tog till sig feedback och om de reflekterade 

över sitt lärande. Jag lät också eleverna kort summera varje lektion genom att jag ställde någon 

fråga till dem i slutet av lektionen. Ett exempel är frågan: har du fått någon feedback idag? Först en 

handuppräckning, och sedan fick några elever förklara hur de tänkte när de svarade på frågan. På så 

sätt kunde jag direkt få en återkoppling från eleverna att jämföra mina egna observationer med. Jag 

var i hög grad en deltagande observatör, och eftersom det då finns en risk att man påverkar det som 

ska observeras (Bryman, 2002) var jag mycket noga med att jämföra min och elevernas upplevelse 

av den formativa bedömningsprocessen, både under lektioner och som summering av momentet. 

 

4.1.4 Elevenkät 

Den enkät som användes (Bilaga B) innehåller dels frågor om elevernas bakgrund när det gäller 

matematikbedömning och dels frågor om den aktuella bedömningen. Syftet med enkäten var att se 

hur eleverna upplevde matrisbedömningen i jämförelse med den vanliga provbedömningen. Jag 

valde också att ställa några bakgrundsfrågor om deras tidigare erfarenheter av bedömning. Enkäten 

var inte anonym då jag också ville använda den som underlag för att välja ut elever för en intervju. 

Jag valde att göra enkäten förhållandevis ostrukturerad med flera öppna frågor för att få bra 

underlag till att välja intervjuelever. Enkäten innehåller också kryssfrågor för att jag ska kunna 

skapa mig ett helhetsintryck över gruppens tankar om formativ bedömning med matriser. Enligt 

Bryman (2002) bör man försöka undvika öppna frågor i enkäter och frågorna bör vara mycket 

tydliga så att respondenten förstår. I det här fallet var meningen att enkäten skulle fyllas i på 

lektionstid och eleverna hade möjlighet att fråga mig om de inte förstod en fråga. Det fanns även 

möjlighet för mig att ställa uppföljningsfrågor om jag trodde att en elev missuppfattat någon fråga. 

 

4.1.5 Elevintervjuer 

Utifrån elevenkäten valde jag ut tre elever för kvalitativa intervjuer. Jag använde semistrukturerad 

intervjuteknik, där intervjuguiden utgjordes av de frågeställningar jag satt upp för examensarbetet. 

Genom att utgå från elevens ifyllda enkät och låta denne utveckla sina svar mer ingående hoppades 

jag få svar på mina frågor. Jag hade även med en icke ifylld bedömningsmatris vid intervjutillfället 

för att eleven lättare skulle kunna relatera intervjufrågorna till den aktuella bedömningen. Min 

intention var att låta eleverna tala ganska fritt, undvika ledande frågor och andra styrande 

uttryckssätt för att få ett så säkert resultat som möjligt. Detta för att undvika de vanligaste 

fallgroparna enligt Johansson och Svedner (2010), t.ex. att informanten styrs in på ett visst svar eller 

att intervjun utvecklas till en muntlig enkät. För att testa både inspelningsutrustning och 

intervjufrågor gjordes också en kortare pilotintervju med en äldre elev som också använt 
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bedömningsmatriser i kursen Matematik C. Enligt Bryman (2002) är det en fördel att göra en 

pilotundersökning, helst med individer som inte ingår i undersökningsgruppen, för att finslipa 

intervjutekniken. 

 

 

4.2 Urval 

För fallstudien valdes en undervisningsgrupp, med 13 elever, i Matematik A. Eleverna gick i 

årskurs ett på ett litet gymnasium med praktisk inriktning. Orsakerna till detta urval var framför allt 

praktiska. Jag kände eleverna och hade följt dem som resurslärare i matematik under höstterminen. 

Denna typ av urval kallas enligt Bryman (2002) för bekvämlighetsurval eftersom jag valde den 

grupp som för tillfället fanns tillgänglig. En nackdel med ett sådant urval kan vara att det är svårt att 

veta hur representativt det är, och hur pass generella slutsatser som går att dra. Gruppen var dock 

intressant i sig med både hög- och lågpresterande elever. Jag förmodade också att de skulle ha en 

stor variation i tidigare erfarenheter av matematikundervisning, då de kommer från 7 olika 

grundskolor i 4 olika kommuner. 

Tre elever valdes, utifrån enkäten, ut för kvalitativa intervjuer. Jag valde att ta med tre elever 

som ligger på varierande nivå resultatmässigt och de har i enkäten visat olika inställning till 

matrisbedömning. Detta för att ge en så rättvisande bild som möjligt av elevernas uppfattning av 

bedömningssättet. Enlig Bryman (2002) är det viktigt att få en så representativ bild som möjligt av 

gruppen. 

 

4.3 Etiska ställningstaganden 

För att skydda individen vid vetenskapliga undersökningar har Vetenskapsrådet (2002) formulerat 

fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckandekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna i undersökningen måste informeras om 

undersökningens syfte och utformning, och att det är frivilligt att delta. Den som vill ska när som 

helst kunna avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att forskaren måste inhämta 

deltagarnas samtycke, och om de är under 15 år även föräldrarnas samtycke. Det får inte heller 

förekomma någon form av påtryckningar eller repressalier mot en deltagare som vill avbryta sitt 

deltagande. Båda dessa krav tillgodoseddes genom att gruppen vid flera tillfällen under momentet 

gavs information om syftet med studien, möjligheten att ställa frågor, frivilligheten i att delta och 

möjligheten att avbryta sin medverkan när som helst. Eftersom jag också var betygssättande lärare i 

klassen lade jag särskilt stor vikt vid att hela tiden särskilja de delar av undervisningen som hade 

med min studie att göra, och poängtera att det var frivilligt att delta. Detta gällde inte bara enkäten 

och intervjuerna, utan jag har även inhämtat samtycke till att citera elevernas resonemang under 

lektionstid. Då ingen av eleverna var yngre än 15 år behövdes inget samtycke från föräldrarna, men 

jag valde att ändå informera om min undersökning vid ett föräldramöte. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare har rätt att vara anonyma, dvs. icke 

identifierbara, och nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet inte får användas 

kommersiellt eller så att det på något sätt skadar uppgiftslämnaren. Dessa två krav tillgodoses 

genom att uppgifterna avidentifieras så mycket som möjligt och materialet förvaras inlåst. 

 

4.4 Genomförande 

Lektionsserien genomfördes i januari 2010, och omfattade 9 lektioner, på mellan 60 och 120 

minuter. Först fick eleverna en genomgång av bedömningsmatrisen och tillhörande mål från 

kursplan och läroplan. Varje elev fick en matris, och information om hur bedömningen av 

momentet skulle genomföras. Jag berättade om syftet med och upplägget för mitt examensarbete, 

och att det var frivilligt att delta i enkäten och intervjuerna. 

För att öka förståelsen för hur matrisen fungerar användes sedan matrisen praktiskt, redan första 

lektionen. Eleverna fick genomföra en gruppövning i area- och omkretsberäkning, som redovisades 



 

15 

 

muntligt (Bilaga C). Övningen fungerade också som ett inledande diagnostiskt test för att ge mig 

information om nivån på deras förkunskaper i geometri. Grupperna bestod av 3-4 elever och var 

sammansatta efter sociala kriterier, för att öka tryggheten och främja samtal. Grupperna arbetade i 

ca 40 minuter med problemlösning, varefter varje grupp fick presentera sin lösningsmetod kort inför 

klassen. Under arbetet gick jag runt bland grupperna, utrustad med en matris per grupp. Jag gjorde 

noteringar under arbetets gång, samt vid redovisningen. Efter de muntliga redovisningarna gjorde 

varje elev en självskattning av sin förmåga genom att fylla i sin egen bedömningsmatris. Sedan 

samlades matriserna in. Nästa lektion inleddes med att eleverna fick tillbaka sina matriser, med 

mina bedömningar inlagda i en annan färg. Eleverna hade även möjlighet att diskutera med mig om 

någonting var oklart. 

Följande lektioner bestod av genomgångar av olika begrepp, kommunikationsövningar, 

problemlösning och färdighetsträning. För att stilla elevernas oro över att de inte hann med att räkna 

alla uppgifter, sållade jag kraftigt bland bokens uppgifter. Jag valde helt enkelt ut ett antal uppgifter 

som jag tyckte täckte in det mesta åt dem. Första veckan jobbade eleverna med enheter och skala 

och hade ett traditionellt test med poängbedömning på detta. Testet återlämnades med poäng, men 

utan betygssättning. Efter att de fått tillbaka testet, fick de själva göra en matrisbedömning av 

samma test och matriserna samlades in för förvaring hos mig. Jag läste igenom dem och 

kommenterade på några ställen, gav feedback på om jag tyckte de gjort en riktig bedömning eller 

om jag hade något att tillägga. Eleverna fick sedan titta på matriserna ytterligare några gånger under 

momentet och revidera om något hade förändrats. 

Lektionsserien avslutades med ett prov som först rättades av mig, helt utan poäng och betyg. Av 

rättningen framgick om svaret var riktigt, eller om så inte var fallet gavs en kort kommentar och 

markering om vad som inte blivit rätt. Bristfälliga redovisningar och inkorrekt matematiskt språk 

kommenterades också. Min egen matrisbedömning behöll jag för mig själv tills efter att de gjort en 

egen bedömning av provet. 

Vid återlämningen av provet fick eleverna en ny matris för självbedömning. De uppmuntrades 

även att ta hjälp av varandra och diskutera. När de var klara med självvärderingen fick de enskild 

muntlig feedback genom ett samtal, där elevens och min matris jämfördes och vi satte upp mål för 

hur eleven skulle jobba vidare för att utvecklas. Slutligen genomfördes utvärderingsenkäten. Alla 

valde att delta. 

Utifrån enkätsvaren valdes tre elever ut för intervju. Alla tre valde att delta. Intervjuerna 

genomfördes några veckor senare, pga. lov och praktik. Ljudupptagning gjordes vid intervjuerna, 

och därefter transkriberades de. 

 

4.5 Databearbetning 

Som nämnts tidigare transkriberades intervjuerna. Ljudupptagning och transkribering gör det lättare 

att analysera intervjusvaren, eftersom man kan höra och se dem upprepade gånger och inte behöver 

förlita sig på minnet (Bryman 2002). 

Att kategorisera sitt insamlade material är enligt Bryman (2002) viktigt för att man ska få en 

överblick av resultatet och ha en möjlighet att analysera detta. Jag valde att ordna data i kategorier 

utifrån mina frågeställningar. I ett första steg använde jag mig av färgkodning av både 

fältanteckningar och transkriberade intervjuer. En färg för varje frågeställning. Genom att läsa 

igenom allt med kategorierna i fokus och markera relevanta avsnitt med olika färger fick jag en 

överblick. Även enkätsvaren ordnades i kategorier och vissa av frågorna sammanställdes i tabeller. 

Utifrån detta började sedan arbetet med att sammanställa resultatet från olika insamlingsmetoder 

under de olika kategorierna. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 

En undersöknings tillförlitlighet påverkas av de mätmetoder man väljer (Stukat, 2005). Jag har här 

valt att använda flera olika metoder för datainsamling, s.k. triangulering. På detta sätt ökades 
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reliabiliteten jämfört med om jag t.ex. valt att bara förlita mig på egna observationer (Bryman, 

2002). Andra åtgärder som jag vidtagit för att öka tillförlitligheten är att under observationerna låta 

eleverna uttala sig om den studerade lektionen, att vid otydligheter i enkätsvaren be eleven utveckla 

svaret och att inför intervjuerna genomföra en provintervju. Även att spela in och transkribera 

intervjuerna är ett sätt att minska risken för feltolkningar. 

I undervisningsförsöket har jag strävat efter att få så hög validitet som möjligt, både i 

undersökningen och i den faktiska bedömningen av elevernas kunskaper. Validiteten i bedömningen 

återkommer jag till i diskussionen. Enligt Stukát (2005) är validiteten ett mått på hur väl jag mäter 

det som jag avser att mäta, t.ex. hur heltäckande, objektiv och värderingsfri studien är. Validiteten i 

undersökningen kan påverkas av flera olika faktorer, varav den mest uppenbara risken i detta fall är 

det faktum att jag som betygssättande lärare kan råka ut för att eleverna försöker ”ställa sig in” och 

vara överdrivet positiva i enkätsvar och intervjuer. För att minska den risken har jag varit mycket 

tydlig med att det är frivilligt att delta i undersökningen och att detta inte påverkar deras betyg. En 

faktor som av samma anledning kan öka validiteten är att gruppen från början fick veta att de vid 

momentets slut skulle få vara med och bestämma hur vi skulle jobba vidare i fortsättningen. Skulle 

vi gå tillbaka till det traditionella eller anamma det nya, helt och hållet eller delvis? Möjligheten att 

påverka den fortsatta undervisningen och bedömningsformen kan ge eleverna incitament för att 

verkligen tänka efter och svara ärligt på frågorna. 

Enligt Bryman (2002) kan ett bekvämlighetsurval påverka validiteten negativt genom att vara 

mindre representativt. Jag hade inte så stora valmöjligheter i det här fallet, men av de tillgängliga 

grupperna valde jag den med störst variation i studieresultat, motivation och erfarenheter. Om jag 

istället valt Matematik B, C eller D, hade denna variation minskat då dessa grupper är mindre, mer 

motiverade och mer ”rotade” i hur matematik på gymnasienivå ska bedömas. 
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5. Resultat och analys 
Resultatet av undervisningsförsöket presenteras i detta kapitel. Jag har valt att dela upp resultaten 

utifrån mina tre frågeställningar. Först presenteras resultat angående elevernas förmåga att förstå 

mål och betygskriterier. Därefter presenteras resultat rörande elevernas förmåga till reflektion över 

det egna lärandet. Slutligen beskrivs resultatet av kvalitetsjämförelsen mellan formativ och 

traditionell bedömning. Efter varje resultatsammanställning görs en analys genom återkoppling till 

den teoretiska bakgrunden. 

 

5.1 Hur påverkas elevernas förståelse för undervisningsmål och betygskriterier? 

Här presenteras resultat angående den formativa bedömningens inverkan på elevernas förmåga att 

förstå mål och kriterier, samt deras förmåga att själva bedöma kvaliteten på sitt arbete i förhållande 

till dessa kriterier. Dessa resultat är kopplade till den första bedömningsmatrisen: ”vad jag kan” 

(Bilaga A). Därefter ges en analys av resultaten. 

 

5.1.1 Resultat: Hur påverkas elevernas förståelseför undervisningsmål och betygskriterier? 

Sammantaget visar min undersökning att merparten av eleverna fick en ökad förståelse för mål och 

kriterier genom den nya bedömningsformen. Framför allt skedde detta genom att eleverna fick en 

mer processkopplad feedback än tidigare, men också genom att kriterierna diskuterades i 

förhållande till verkliga uppgifter vid självbedömningstillfällena. De högpresterande eleverna hade 

redan från början bäst förståelse för målen, och det var framför allt bland de lågpresterande som 

målförståelsen förbättrades under försöket. Självbedömningen upplevdes av eleverna som svår, och 

det som var svårast för dem att bedöma var den egna begreppsförståelsen. Nedan följer en 

redovisning av de observationer, enkätsvar och intervjusvar som ligger till grund för dessa resultat. 

 

Observationer 

För att avgöra hur väl eleverna förstått kriterierna använder jag mig av tre olika 

observationstillfällen där eleverna gjort självskattningar av sin förmåga. Genom att jämföra 

elevernas bedömning med min egen får jag ett mått på hur väl de förstått kriterierna. Jag förutsätter 

här att min bedömning är den rätta. Det första tillfället var introduktionsdagen när eleverna 

genomförde en muntlig redovisning av en gruppövning (Bilaga C). Det andra tillfället var efter ett 

skriftligt test på enhetsomvandling, och det sista tillfället var efter det avslutande provet. 

I gruppen fanns från början en stor variation i förmågan att tolka och förstå Skolverkets 

betygskriterier. Två elever prickade in samma bedömning som jag redan vid den första 

självbedömningen, medan det å andra sidan fanns sex elever som bara prickade rätt på en eller två 

av de sex bedömningskategorierna. Av den stora osäkerhet som eleverna visade, med många 

diskussioner både mellan eleverna och med mig om hur kriterierna skulle tolkas, drar jag slutsatsen 

att självbedömningen upplevdes som svår. Trots detta var det en positiv inställning bland eleverna 

som engagerat jobbade med uppgiften. En elev ifrågasatte meningen med att göra en 

självbedömning, men inte mer än att denne efter en stunds argumenterande gick att övertala. 

Vid det andra självbedömningstillfället, en dryg vecka senare, jobbade eleverna mer självständigt 

när de fyllde i sina matriser. De var tryggare i sin roll som bedömare. Resultatet av 

självbedömningen blev bättre än vid första tillfället. Tre elever prickade in samtliga 

bedömningskategorier, medan två elever prickade in färre än tre kategorier. Övriga närvarande 

elever, sex stycken, klarade mellan tre och fem kategorier. 

Efter det avslutande provet gjordes den tredje självbedömningen. Samtliga tretton elever var 

närvarande. Jämfört med det andra tillfället var elevernas bedömningsförmåga närmast oförändrad. 

Två elever hade prickat exakt rätt och två elever prickade bara in två kategorier. Utfallet av den 

tredje självbedömningen framgår av figur 5.1. Diagrammet visar elevernas självskattningsförmåga 

fördelat på de olika bedömningskategorierna. De sex kategorierna är i tur och ordning: 

begreppsförståelse, metodval, förmåga att genomföra problemlösning, redovisningsförmåga, 
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matematiskt språk och kommunikationsförmåga. Korrekt innebär här att eleven valt samma 

betygsnivå som jag. De elever som över- eller underskattat sin förmåga har i inget fall avvikit mer 

än ett betygssteg från min bedömning. 

 
Diagrammet visar att de förmågor som eleverna lättast bedömer själva är 

kommunikationsförmåga och metodval. Det som är svårast för dem att bedöma är 

begreppsförståelsen, som de gärna överskattar. Förmågan att använda ett korrekt matematiskt språk 

är den kategori där underskattning är vanligast. Genom att jämföra utfallet av självskattningen med 

elevernas faktiska betygsnivå finner jag att bland de sex elever som överskattat sin förmåga finns de 

elever i gruppen som har lägst kunskapsnivå. Bara en av dessa sex elever brukar prestera över G-

nivå. Bland de elever som underskattat sin förmåga finns gruppens mest högpresterande elever. De 

två elever som vid alla tre självskattningstillfällena prickat in sin nivå rätt är båda högpresterande, 

över G-nivå. 

Sammantaget visar mina observationer att elevernas förmåga att förstå mål och kriterier ökat 

under försöksperioden. Störst förändring visar de lågpresterande eleverna. Det visade sig dels 

genom att de blivit bättre på att göra självskattningar, men också genom att jag i klassrummet 

observerade en ökad förståelse vid de diskussioner och genomgångar vi hade. Karaktären på de 

frågor som ställdes under lektionerna förändrades till att bli mer relaterade till betygskriterierna, och 

eleverna uppskattade den processinriktade feedback de fick. 

 

Elevenkäten 

Enkäten visar att en majoritet av eleverna anser att matrisbedömningen leder till bättre förståelse för 

mål och kriterier (Bilaga B, fråga 5). Tio av tretton elever anser sig vara hjälpta av matrisen för att 

förstå kursmål och betygskriterier. Övriga tre svarar att de inte vet om matrisen är till nytta för 

förståelsen. När det gäller att bedöma sin egen förmåga i förhållande till kriterierna (Bilaga B, fråga 

7) anser elva av tretton elever att matrisen hjälper dem att få ”koll” på vad de kan, medan övriga två 

inte vet om matrisen hjälper dem att förstå sitt eget kunskapsläge. Samtidigt är det nio av tretton 

elever som anger att de normalt, utan matrisbedömning, känner till vilka kriterier som används vid 

bedömning (Bilaga B, fråga 4), och sju av dessa att de dessutom vet hur de ligger till även utan 

matriser (Bilaga B, fråga 6). 

I enkätens öppna fråga 12 anger tolv av tretton elever svar som visar att de tycker att 

matrisbedömningen ger svar på vad man kan/inte kan. För elevexempel se avsnitt 5.3.1. 
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Figur 5.1. Diagram visande elevernas förmåga till självskattning
gentemot de olika bedömningskategorierna
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Elevintervjuerna 

Vid intervjuerna framkom att eleverna upplever självbedömningsmomentet som svårt, men att de 

tycker att det går bättre och bättre. Av deras svar finner jag att två av de tre intervjuade eleverna 

anser att de har fått bättre förståelse för kriterierna. En av dem föredrar att läraren sköter 

bedömningen. Alla tre uppskattar att de fått bättre feedback på vad de kan och vad de ska träna på. 

Här följer exempel på intervjusvar relevanta för frågeställningen: 

 

Elev A tycker att matematik är svårt och får kämpa hårt för att nå G-nivån. Eleven är enligt 

enkätsvaren mycket positivt inställd till matrisbedömning. Eleven överskattade sin förmåga i tre av 

kategorierna. 

Lärare: Känner du till vad man ska uppnå för mål i matten? Du hade skrivit på enkäten att, det 

kände du till innan, vad man var tvungen att vara bra på. 

Elev A: Jag kände till att man måste ha mer av vissa grejer, för att få mer på de olika kapitlen, 

men inte allt. (Pekar på bedömningskategorierna) 

Lärare: Vad är det som gör att det blir bättre och lättare att se här (på matrisen)? 

Elev A: Ja, men sen är det också det att man får feedback tycker jag, när man skriver på de 

här… Jag kan tycka att jag är okej på det här, och så ringar du in senare att du tycker att jag är 

på den här (samma ruta i matrisen) och att det funkar bra. Då känner man ju liksom att man får 

lite bättre koll, för då vet man var man ligger exakt. 

 

Elev B ligger oftast på G-nivå, men visar också upp kunskaper på VG-nivå. Elev B är den elev som 

enligt enkäten är mest skeptisk till matrisbedömning. Eleven överskattar sin förmåga i tre av 

kategorierna. 

Lärare: Om vi börjar med den första delen (visar matrisen), vad tycker du om den? 

Elev B: Ja alltså, att man ska gissa egen förmåga, eller vad då? 

Lärare: Ja, jag menar hela den första matrisen. Du har ju skrivit, att på prov vill du hellre ha 

poängbedömning, bara. 

Elev B: Jaa, det är skönare tycker jag… fast det är ändå bra för då får man veta var man ligger 

i vad. Sådär att om jag behöver träna mer på det så vet jag det. (pekar på matrisen) Och att jag 

kanske har fått VG på tre och G på två, då vet jag vilket av dem jag ska träna på för att höja 

betyget. Så det är bra. Så helst, egentligen, så betygsbedömning också här. Det tycker jag. 

Lärare: Tror du att det är någon vits att ni sitter själva och försöker komma på var ni ligger? 

Elev B: Neej, eller alltså, ibland har man ju ingen aning verkligen. Och då blir det svårt. Det är 

väl bra för dig, som vet var du tror man ligger… fast det här är ändå bra för då får man veta var 

man ligger i vad. 

Lärare: Går det inte att lära sig, då? 

Elev B: Jo, det går säkert, efter några omgångar, när man har gjort det. (låter tveksam) 

Lärare: Kanske…? 

Elev B: Så går det nog att lära sig ungefär var man ligger. Man borde börja känna efter ett tag. 

 

Elev C tycker att matematik är kul, presterar alltid över G-nivå och är aktiv på lektionerna. Eleven 

är positiv till matrisbedömning. Eleven underskattar sin förmåga i en av kategorierna. 

Lärare: Tror du att du har fått bättre förståelse för de här betygskriterierna med hjälp av 

matriserna? 

Elev C: Ja, det tror jag. Alltså, annars så tänker man inte på att läsa igenom kriterierna. Men nu 

när man får det här… regelbundet, så läser man det ju hela tiden, vare sig man vill eller inte. 

(fnissar) 

Lärare: Tror du att du är bättre nu, än du var förut, på att veta hur du ligger till? 
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Elev C: Ja, det tror jag. Ja, annars så har man ju alltid tänkt i ett samlat betyg, men nu kan man 

ju se: där är jag duktig och det där skulle jag behöva träna mera på. Man tänker alltså bredare, 

inte bara inom ett… 

Lärare: Men har du inte haft den kunskapen innan då? Har du vetat att du är bra på att 

redovisa? 

Elev C: Jaa, alltså just göra tydliga redovisningar, det har jag vetat att jag kan, men… innan så 

har man ju inte tänkt på att man ska använda matematiska begrepp och att man väljer rätt metod 

och sådant, utan då har det bara varit: jag löser det här på ett sätt och så får man ett betyg på 

hela provet liksom. 

 

5.1.2 Analys: Hur påverkas elevernas förståelseför undervisningsmål och betygskriterier? 

Avsikten med att använda bedömningsmatriser och att införa självbedömningsmoment i 

undervisningen var att öka elevernas förståelse för de mål och kriterier som enligt kursplanen ska 

användas vid bedömning av elevernas matematikkunskaper. Detta gjordes som ett led i en 

utveckling mot att aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande enligt Wiliams nyckelstrategier 

för formativ bedömning (Wiliam, 2010). Dessutom skulle matrisen göra det möjligt för läraren att 

ge sådan processinriktad feedback som förespråkas av Hattie och Timperley (2007). 

Resultaten visar att eleverna med hjälp av matrisbedömningen har fått en bättre förståelse för 

betygskriterierna. Detta visar sig dels genom vad eleverna själva uppger i enkät- och intervjusvar, 

och dels genom att fler elever lyckas i sin självbedömning vid slutet av försöket än i början. Det är 

främst hos elever som är relativt lågpresterande som en förbättring av målförståelsen visar sig. 

Enligt Wiliam (1999) är det just de som har det svårast i matematik som vinner mest på en 

processinriktad bedömning. Bland de högpresterande märks inte en lika stor förbättring av 

självbedömningsförmågan, men det var å andra sidan de som klarade självbedömningen bäst redan 

från början. 

Eleverna visade bäst förståelse för kriterierna gällande metodval och förmåga till matematiska 

resonemang (se figur 5.1). Detta resultat kan kopplas till att metodval och förmåga att resonera var 

de kriterier som oftast kom upp till diskussion under lektionerna. Därmed har eleverna fått 

kontinuerlig återkoppling på dem under hela momentet, dvs. det som Sadler benämner som 

”feedback loops” (Sadler, 1989). Att eleverna visade sämst resultat på att skatta sin 

begreppsförståelse skulle analogt kunna förklaras av att de under momentet inte fått tillräckligt 

mycket feedback på detta. Vilket stämmer, då jag definitivt inte varit lika tydlig och exemplifierat 

på samma sätt som med metodval. Detta betygskriterium är det som, enligt Sadlers terminologi, är 

mest ”luddigt”. Jag vill få eleverna att förstå på vilken nivå de förstått begreppen. Enligt Sadler 

behövs ett stort mått av egen vilja från elevens sida för att förstå de kriterier som är minst skarpa. 

Uppenbarligen har eleverna inte nått så långt ännu. Av detta drar jag slutsatsen att både den 

förändrade undervisningen och det ökade inslaget av feedback bidragit till ökad förståelse för några 

av kriterierna, medan ingen förbättring skett när det gäller det kriterium som är svårast att greppa, 

den egna begreppsförståelsen. 

Från enkät- och intervjusvar framkom att eleverna själva tyckte att de med matrisbedömning fått 

en bättre kontroll på vad de kan och vad de behöver träna på. Intervjusvaren tyder på att eleverna 

har jobbat mot några av betygskriterierna tidigare, men att de nu fått upp ögonen för andra kriterier 

också. Elev C säger: ”…innan så har man ju inte tänkt på att man ska använda matematiska 

begrepp och att man väljer rätt metod och sådant, utan då har det bara varit: jag löser det här på 

ett sätt och så får man ett betyg på hela provet liksom”. Alla elever utom en vill fortsätta med denna 

typ av bedömning även i fortsättningen. Jag tolkar detta som att de föredrar den processinriktade 

feedbacken framför den uppgiftskopplade som de tidigare fått genom poängbedömning. Detta 

stämmer med Hattie och Timperleys teori om att den processkopplade återkopplingen ger bättre 

effekt än den uppgiftskopplade. 
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Även om eleverna nästan mangrant är för användandet av matriser är det flera som uttrycker att 

de tycker att självbedömningsinslaget är svårt. Elev B säger i intervjun: ”…ibland har man ju ingen 

aning verkligen. Och då blir det svårt”. Det märktes också tydligt under lektionerna genom 

elevernas diskussioner och frågor. Även de som är bra på självbedömning, och tycker att det är 

värdefullt, uttryckte att det var svårt. Tidigare studier har också kommit fram till att eleverna har 

svårt att tolka de generella kriterierna (Bengtsson, 2010; Carlsson, 2009). Trots att eleverna tycker 

det är svårt ser jag i min studie att förmågan går att utveckla. För några av eleverna går det bättre att 

göra självbedömningar efter några gånger. Jag finner att praktiska exempel och mycket diskussioner 

kring kriterierna leder till bättre förståelse. Carlsson (2009) har i sin studie använt Skolverkets 

generella matriser rakt av. Bengtsson (2010) har valt att jobba med uppgiftsspecifika matriser. I 

detta försök har jag valt ännu en variant; att använda en generell matris, men med ett förenklat språk 

som eleverna själva har varit delaktiga i att ta fram. 

 

5.2 Hur påverkas elevernas förmåga till reflektion över det egna lärandet? 

Här presenteras resultaten rörande elevernas metalärande. Resultaten är kopplade till den andra 

bedömningsmatrisen: ”hur jag lär mig” och de rutor för egen reflektion som finns efter matriserna 

(Bilaga A). Därefter följer en analys av dessa resultat. 

 

5.2.1 Resultat: Hur påverkas elevernas förmåga till reflektion över det egna lärandet? 

Sammanfattningsvis kan man säga att den andra matrisen och reflektionsrutorna inte generellt fått 

eleverna att reflektera över sitt lärande i någon större utsträckning. Eleverna upplevde det som svårt. 

De elever som ändå tänkte till lite är de som redan tidigare knäckt de viktigaste koderna för 

matematiklärande, då de redan presterar på en hög nivå. Däremot har matrisanvändningen gjort att 

jag i större utsträckning än tidigare ger eleverna metakognitiv feedback. Något som tar mycket tid, 

men ger mycket för de elever som tar till sig av återkopplingen. Nedan följer en redovisning av de 

data som ligger till grund för dessa resultat. 

 

Observationer 

Det är uppenbart att eleverna var mindre intresserade av att reflektera över det egna lärandet än att 

sätta sig in i betygskriterierna. Jag observerade inte samma engagemang här som vid ifyllandet av 

betygsmatrisen. Flera elever uttryckte att det var jobbigt och försökte lämna in självbedömningen 

utan att ha skrivit i reflektionsfältet. Visserligen har alla elever kryssat i den nedre matrisen, men 

intresset för att formulera sig själv på baksidan av matrisen var lågt. Tre elever har inte skrivit 

någonting alls, och ytterligare fem elever valde att skriva intetsägande saker av typen; ”vet inte”, 

”allt kan bli bättre” eller ”inget går bra”. Fem elever hade skrivit genomtänkta reflektioner, som 

enligt min bedömning också var relevanta. Några exempel på detta är: 

”Jag behöver bli bättre på att skriva uträkningar, så att allt kommer i rätt ordning” 

”Måste räkna mer med volymformler, jag hann inte till det. Får jag göra omprov på måndag?” 

”Jag är bra på att redovisa tydligt.” 

”Det skulle vara bra om du räknade fler svåra tal på tavlan” 

”Jag slarvar för mycket. Måste läsa talen noga.” 

De fem elever som svarat seriöst på frågorna om vad man är bra på och vad man behöver utveckla 

är alla högpresterande. Ingen av dem gick djupare än till kortfattade punktlistor som ovan. 

Elevernas självständiga analys ledde därför inte till så stor förändring då alla dessa elever redan har 

förhållandevis bra koll på sin lärprocess. 

De positiva resultat som ändå kom ut av elevernas ifyllda matriser om lust och motivation var att 

de fyllde en funktion för mig som lärare genom att jag lättare kunde identifiera elevernas 

svårigheter och hjälpa dem att komma vidare i sin utveckling. Genom att jag som lärare fick 

tillgång till information om elevernas självförtroende och grad av ”uttråkning” i matematik, hade 

jag möjlighet att ge metakognitiv feedback. Ett exempel från en av lektionerna är en elev som i 
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matrisen svarat att momentet varit svårt, tråkigt och att allt går dåligt, efter att vi haft test på 

enhetsomvandlingar. På min fråga om vad det är som är svårt får jag svaret att eleven inte kan lära 

sig så många olika enheter på en gång. ”Jag glömmer hela tiden bort om det är delat eller gånger.” 

Det visar sig efter en stunds samtal att eleven försöker använda egna strategier och minnesregler för 

att göra enhetsomvandlingar, och när det är blandat med längd, area, volym och andra enheter med 

prefix blir det för mycket. Detta ledde till ett samtal om vikten av förståelse, och ledde faktiskt till 

att eleven bytte strategi och numera frågar när denne inte förstår istället för att försöka hitta ett eget 

mönster att gå efter. 

 

Elevenkäten 

Att eleverna inte är lika intresserade av matrisens reflektionsdel som av betygsdelen framgår också 

av enkätsvaren. Nio av tretton tyckte att de normalt, dvs. innan matrisbedömningen infördes, visste 

hur de behöver utveckla sitt lärande (Bilaga B, fråga 8). Bara sex elever tyckte att den nedre 

matrisen kunde hjälpa dem att utvecklas bättre, en svarar att det ibland kan vara bra och övriga sex 

vet inte (Bilaga B, fråga 9). 

 

Elevintervjuerna 

Intervjusvaren indikerar att eleverna förstår intentionerna med matrisens reflektionsdel, även om de 

inte lagt ned mycket energi på att använda den. De anser att den kan ha ett värde men upplever den 

som svår att fylla i. Exempel på relevanta intervjusvar: 

 

Elev A har i enkäten angivit att denne är tveksam till reflektionsdelen. Eleven har svarat på 

reflektionen att ”en del går bra” och ”det mesta går dåligt”, inga förslag på förbättringsåtgärder. 

Lärare: Tycker du att du har någon nytta av att sitta och fylla i den nedre matrisen? 

Elev A: Jaa, det är väl alltid bra att kunna tänka igenom. Var ligger jag? Hur jag tycker att jag 

ligger på det här och hur jag känner att det går. 

Lärare: På baksidan hade vi det här också (visar på matrisernas baksida). 

Elev A: Det här tycker jag också är bra, jag menar om man skriver så här: det här behöver jag 

öva mera på, eller bli lite bättre på. Men jag tycker inte riktigt, eller alltså det är bra, men jag 

tycker inte att det hjälper så mycket. Jag vet redan vad jag behöver träna på och vad som är 

svårt och sådant. Fast det är fortfarande svårt. (skratt) … Om jag tycker det är lättare när du 

har genomgång, då så får ju du reda på det och då är det ju enklare för dig också att kunna lära 

ut på det sättet. 

 

Elev B har i enkäten angivit att denne är tveksam till reflektionsdelen. Eleven har svarat på 

reflektionen mycket kortfattat, bara om vad som behöver utvecklas. 

Lärare: Om du tittar på den nedre delen, som inte har med betyg att göra. 

Elev B: Jo, men det är bra för då får ju läraren veta… vad man såhär… tycker själv om sig, om 

vad man kan och sådant. Och hur man lär sig, kanske? 

Lärare: Vad har läraren för nytta av det då, tror du? 

Elev B: Ja, kan ju anpassa lektionerna… om alla har skrivit likadant. 

Lärare: Sen på baksidan skulle ni ju fylla i. (visar) 

Elev B: Jaa, det är väl bra för läraren, för då vet den vad man själv tyckte och vad man menade 

när man kryssade i den. (matrisen) 

Lärare: Klarar man att fylla i den där, som elev? 

Elev B: Den här? (pekar på sista sidan) Ibland så kan det vara svårt. (paus) När man själv inte 

riktigt vet hur man ligger till eller vad som funkar bra. 

 

Elev C har i enkäten angivit att denne är positiv till reflektionsdelen, och själv gjort kloka 

reflektioner. 
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Lärare: Den nedre matrisen där… har ju ingenting med betyg att göra. Är den till någon nytta? 

Elev C: Jag tror att den hjälper oss själva mer än vad den hjälper dig. För ofta så tänker man ju 

inte på, alltså, hur man lär, eller hur jag lär mig… Eller om jag faktiskt gör så gott jag kan. Och 

då tror jag det är bra att man får det nerskrivet liksom: Jo. men så här är det nog, så här lär jag 

mig. Sen så kan ju du alltid titta på det och se om vi faktiskt gör… så gott vi kan. 

Lärare: Ska vi hoppa till den här då? (visar matrisens baksida) Det är ju meningen att ni ska fylla 

i, på baksidan. Är det någon mening med det? 

Elev C: Jaa, då får man ju tänka till. Vad man ska göra också, och försöka hitta en lösning. Det 

är inte alltid helt lätt, men…(tystnar) 

Lärare: Nej, och tänk, det var min nästa fråga. Klarar man att fylla i den? 

Elev C: Ja, alltså, alltid något. (fniss) Det kan man ju få ner på papperet. Men sen ska man ju 

lyckas med det också. Inte bara att skriva det. 

 

5.2.2 Analys: Hur påverkas elevernas förmåga till reflektion över det egna lärandet? 

Enligt Wiliam (2010) är det sista steget i den formativa bedömningen att eleverna blir ”ägare av sitt 

eget lärande”. Dit har inte min undervisningsgrupp nått ännu. De visar engagemang och intresse för 

att lära sig tolka mål och kriterier även om det upplevs som svårt, men att gå ett steg längre och 

verkligen reflektera över sin egen lärprocess upplevs som ännu svårare och för många ointressant. 

Detta visade eleverna tydligt på lektionerna, men det framkommer också i intervjun med Elev B. 

Det är enligt enkäten bara sex av tretton elever som ser någon nytta med matrisens andra del och 

reflektionsrutorna. Detta är inte så förvånande med tanke på att reflektionen är den sista punkten i 

Wiliams nyckelstrategier. För att en djupare reflektion ska vara möjlig måste övriga punkter till stor 

del vara uppfyllda. När det gäller matematikbedömning är också Wiliams råd att gå varsamt fram 

med förändringen av bedömningsformen eftersom eleverna, enligt tidigare studier, ofta har ett 

motstånd mot att förändra den bedömning som de är vana vid (Wiliam, 1999). Den här gruppen är 

van vid poängbedömning på prov, en bedömningsform som mestadels är summativ till sin karaktär. 

Det kan vara svårt för dem att plötsligt ta en aktiv del i sin kunskapsutveckling. Några elever 

uttryckte också att det inte bara var svårt utan också jobbigt att läsa och ta ställning till alla 

matrisrutor. Därför tolkar jag resultaten som att eleverna ännu inte är mogna för djupare reflektioner 

kring sitt matematiklärande, och att några, präglade av tidigare matematikundervisning, anser det 

vara lärarens uppgift att tala om hur de ska göra för att utvecklas. 

Även om inte eleverna anammade den andra matrisen och reflekterade i den utsträckning som 

var avsett, fann jag att jag som lärare hade användning av elevernas matrissvar för att ge feedback. 

Genom matrissvaren fick jag information om deras självförtroende och motivation när det gäller 

matematik, vilket gav mig möjlighet att ställa följdfrågor som i sin tur ledde till metakognitiva 

samtal (se lektionsexempel ovan i resultatdelen). Eleverna har tidigare mest fått uppgiftskopplad 

feedback i form av rättade och kommenterade provuppgifter, dvs. den typ av feedback som enligt 

Björklund Boistrup (2010) fungerar sämre ur inlärningssynpunkt. Med matrisens andra del fick jag 

verktyg för att även ge metakognitiv feedback. Metakognitiv feedback tillsammans med 

processkopplad är de typer av återkoppling som enligt Hattie och Timperley (2007), och även 

Wiliam (1999), ger bäst effekt. 

 

 

5.3 Hur upplever eleverna kvaliteten på bedömningen? 

Här presenteras resultaten av jämförelsen mellan den formativa matrisbedömningen och den 

traditionella bedömningen som användes tidigare i kursen. Därefter analyseras resultaten. 

 

5.3.1 Resultat: Hur upplever eleverna kvaliteten på bedömningen? 

Jag kan konstatera att över lag upplevde både jag och eleverna den formativa bedömningen som en 

positiv förändring. Ur lärarperspektiv fann jag att bedömningsformen gav mig en mer kvalitativt 
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nyanserad bild av elevernas förmåga än tidigare, dels genom matrisanvändningen men också genom 

att lektionerna varit mer inriktade på samtal och problemlösning än tidigare. Det som eleverna 

framför allt lyfter fram som positivt är att de fått bättre feedback. De uppskattar en mer 

kriteriespecifik återkoppling, men några saknar den gamla poängbedömningens betygsskala som de 

tycker är lättare att förstå. 

 

Observationer 

Eleverna uppskattade den processkopplade feedbacken, och från mina observationer fann jag att 

matrisbedömningen givit mig bättre förutsättningar att ge eleverna sådan. Genom att kontinuerligt 

under momentet själv tänka efter vad eleven klarade i de olika bedömningskategorierna fick jag 

verktyg för att hjälpa eleven framåt. Denna effekt förstärktes av att eleverna jobbade med 

självbedömning, då detta gav dem en ökad förståelse för kriteriernas innebörd och därmed bättre 

förutsättningar att ta till sig feedback. En för mig oväntad effekt av matrisbedömningen var att den 

fick mig att öka andelen positiv feedback markant. Denna bild bekräftas av intervjusvaren från Elev 

A nedan. Jag konstaterar att jag fått fler elever som medvetet engagerar sig i sin utveckling. 

Karaktären på frågorna som eleverna ställde under lektionerna blev mer varierade. Istället för att de 

bara ställde ”hur ska jag göra nu”-frågor när de kört fast, kunde jag få frågor om 

redovisningskvalitet eller metoder. Dock inte från alla elever. 

Alla elever var inte odelat positiva till matrisbedömning. Jag observerade framför allt en del 

frustration vid återlämningen av det avslutande provet. Flera elever efterfrågade ett sammanfattande 

betyg på momentet, och jag fick många frågor av typen; ”Om jag får fler VG-kryss än G-kryss, har 

jag inte VG då?” Detta avspeglas också i elevernas enkätsvar. Samma ”medelvärdes”-resonemang 

var även vanligt under lektionerna i form av frågor som: ”Om jag får G på alla prov utom 

ekvationer, då får jag väl G?” 

 

Elevenkäten 

Jag kan konstatera att över lag upplevde eleverna matrisbedömningen som positiv. Från enkätens 

fråga 11 (bilaga B) framkom att tolv av tretton elever tycker att matrisbedömning är bästa 

bedömningsform vid muntliga övningar. Vid skriftliga prov (bilaga B, fråga 10) var det nio av 

tretton som helst ville ha matrisbedömning, tre som tyckte att matris- och poängbedömning är lika 

bra och en elev som föredrog ren poängbedömning. 

Fördelar med matrisbedömning, som eleverna anger i enkätens öppna fråga 12, är att 

bedömningen är mer specifik, dvs. man ser lättare vilka förmågor som bedöms och vad man själv 

kan. Tolv av tretton elever anger att de med matrisbedömning lättare kan se hur de ligger till, eller 

vad de kan. Några exempel på elevformuleringar från enkäten är: 

”Man ser vad man behöver öva mera på” 

”Man får bättre översikt på hur och vart man ligger till” 

”Matriser är mer specifika än poäng” 

”Man ser hur man ligger till i varje moment” 

”Man ser vad man är bra på också” 

De nackdelar med matrisbedömning som eleverna anger i enkätens fråga 13 är framför allt att de 

upplever betygsskalan som otydlig. Fyra elever menar att de inte lika tydligt som vid 

poängbedömning kan se hur nära en betygsgräns de ligger. En elev anger att det är jobbigt att läsa 

allt i matriserna. Exempel på elevsvar: 

”Man vet inte exakt var man ligger” 

”Att man inte ser det hela betyget” 

”Att man inte vet hur nära en betygsgräns man är” 

”När man är trött orkar man inte läsa allt” 
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Elevintervjuerna 

I intervjusvaren utvecklas elevernas resonemang kring den positiva effekt, i form av mer 

kriteriespecifik återkoppling, som också framkom i enkätsvaren. Här följer några exempel: 

Elev A: Med poängen då får du ju bara veta vilka du klarade och vilka du inte klarade… Utan 

då står det bara: Jamen det här klarade du inte. Det kanske var ett slarvfel eller det kanske var 

att du inte förstod. Men på en sådan här då får man ju reda på exakt vad det är som man 

behöver träna på. 

Elev A: Man blir ju glad när man får högre och så står det vad man är bra på. Då blir man 

gladare än av att få en viss poäng och att man bara nått G-nivån. Men om det står att; jamen du 

har VG på att förklara. Då blir man ju gladare för att då har du ju i alla fall en grej som är på 

VG-nivå, och det här andra det behöver du öva på. Så jag tycker det är bra. 

Elev B: Jaa, det är skönare tycker jag (med poängbedömning)… fast det här är ändå bra för då 

får man veta var man ligger i vad. Sådär att om jag behöver träna mer på det så vet jag 

det.(pekar på matrisen) 

Elev C: En poäng är ju bara en poäng. Man kan ju ha mycket poäng på de svåra frågorna och 

sen kanske inte alls några poäng på G-uppgifterna. Och då är det bra att man kan se inom varje 

område, var man ligger istället, poäng är bara en siffra liksom. Det är bättre att kunna läsa av 

svaren. 

Elev C: Och sen är det ofta olika inom olika moment. Det är inte alltid samma sak inom 

geometri som det kanske är inom potenser. Så då är det ju bra att man ser vad man kan inom 

potenser och vad man kan inom geometri. 

Ett exempel på hur eleverna resonerar angående provbetyg ges i en av intervjuerna: 

Elev B: Poäng visar en tydligare vad man får för betyg på provet… På den här kan det vara lite 

var som helst… Om det är tre på G och tre på VG, då vet man inte vad man får för betyg, om 

man får VG-minus eller G-plus. 

Elev B visar här att denne tror att det kan räcka med att hälften av VG-kriterierna är uppfyllda för 

att man ska få ett VG. 

 

5.3.2 Analys: Hur upplever eleverna kvaliteten på bedömningen? 

Att bara en elev, enligt enkäten; önskar poängproven tillbaka visar att eleverna upplever kvaliteten 

på matrisbedömningen som bättre än poängbedömning. Den kvalitet som de lyfter fram i första 

hand är den processkopplade återkopplingen. Enkät- och intervjusvar visar tydligt att eleverna 

tycker att de får bättre feedback än tidigare. Även Elev B, som föredrar poängbedömning, svarar att: 

”…det här är ändå bra för då får man veta var man ligger i vad. Sådär att om jag behöver träna 

mer på det så vet jag det.” Detta resultat stöds av de teorier som lagts fram av Hattie och Timperley 

(2007) om att processkopplad feedback fungerar bättre än uppgiftskopplad. Även jag som lärare 

upplever samma positiva effekt av matrisbedömningen. Kvaliteten på feedbacken har ökat. 

Flera elever har under momentet påpekat att det är bra när man får veta vad man kan och inte 

bara vad man behöver bli bättre på. Två elever anger i enkäten, som fördel med matriser, att man 

ser vad man är bra på. Det är framförallt de som har svårigheter med att nå godkänt betyg som 

uttrycker detta. En av de intervjuade eleverna, (Elev A), pratar om hur glad hon blir av denna 

positiva feedback. Wiliam (1999) påpekar att många elever upplever den matematiska förmågan 

som fix, och att läraren behöver jobba med att visa eleverna att en utveckling är möjlig. Att visa 

eleverna på de starka sidorna och inte bara de svaga kan vara ett sätt att stärka självförtroendet. 

Den nackdel som vissa elever ser med matrisbedömningen, vilket visas tydligt både i 

lektionssamtal och enkätsvar, är att de inte som tidigare får ett samlat provbetyg. Ett rakt och tydligt 

provbetyg och en tillhörande poängskala så man kan se hur nära nästa nivå man ligger. Detta 

bygger till stor del på missuppfattningen att kursbetyget är ett medelvärde av de olika 

delprovsbetygen, att man kan beta av moment för moment och sen gå vidare till nästa. Trots 

matriser och alla lektionssamtal om utveckling av olika förmågor har dessa elever inte förstått. Elev 
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B visar i intervjusvaret ovan att han/hon tror att det räcker med att visa några av VG-förmågorna för 

att nå ett VG. Jag tolkar detta som att några av eleverna är väldigt vana vid den poängbedömning 

som de fått tidigare, och har svårt att acceptera en omställning mot processtänkande. Dessa elever 

har, trots att de är positiva till den nya typen av feedback, inte förstått hur mål och kriterier ska 

användas. En trolig förklaring till det kan vara att de är präglade av just den undervisning som 

Skolinspektionen (2010) i sin rapport konstaterar är så vanlig. De är vana vid att beta av 

kursplanens ”mål att uppnå” och att få en summativ bedömning. Det är också de här eleverna som 

oroat sig på lektionerna för att de inte hunnit räkna lika mycket som vanligt i boken. Alla är relativt 

högpresterande, dvs. de har klarat sig bra i det gamla systemet. Att eleverna kan ha svårt att vänja 

sig vid en ny bedömningsform stämmer väl med vad tidigare forskning visat. Wiliam (1999) 

nämner särskilt att man bör gå varligt fram vid förändringen mot formativ bedömning i matematik. 

När det gäller det ökade inslaget av samtal och diskussioner som följer som en effekt av den 

formativa bedömningen, har det förutom att ge mig en bättre bild av elevernas kunskaper också 

resulterat i mer fokuserade elever. Jag observerade, med några få undantag, att eleverna ville mer på 

lektionerna (se observationsresultat i kapitel 5.1.1). De frågade mer och var mer intresserade av 

bedömningen. Detta tolkar jag som en effekt av att eleverna faktiskt fått bättre förståelse för målen, 

vad de kan och vad de har möjlighet att uppnå. Enligt Sadlers syn på feedback (Sadler, 1989) bör 

denna resultera i att elev och lärare får samma bild av vad det innebär att lyckas. Elevernas frågvisa 

inställning tyder på att matrisbedömningen leder åt rätt håll. 
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6. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultaten av undervisningsförsöket och även de metodval som gjordes. Jag 

tar även upp förslag på framtida forskning och implikationer för matematikundervisningen. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av undervisningsförsöket tyder på att många av eleverna får en ökad förståelse för 

undervisningsmål och betygskriterier vid användning av denna matris (bilaga A). Jag har 

naturligtvis även tidigare försökt att förklara mål och kriterier för eleverna, men då aldrig fått dem 

så här intresserade. Att visa och diskutera målen vid kursens start eller vid start av ett nytt moment 

brukar oftast leda till att hälften sitter och gäspar och andra hälften smygräknar i boken. Att gå 

igenom ett gammalt nationellt prov med aspektbedömningsmatris kan gå lite bättre. Att göra en 

övning med uppgiftsspecifik matris brukar visserligen engagera, men jag upplever att problemet 

med de uppgiftsspecifika matriserna är att de inte får eleverna att förstå de ”luddiga” kriterierna 

utan bara vad som gäller just det aktuella problemet. Ett annat problem med de uppgiftsspecifika 

matriserna är att det blir väldigt mycket jobb med att göra nya matriser, särskilt om man vill variera 

undervisningen beroende på grupp och inte bara köra på med samma uppgifter år efter år. 

Jag ser två viktiga framgångsfaktorer i att använda denna matris. För det första att matrisen är 

generell, så eleverna kan känna igen sig vilket moment de än jobbar med. För det andra att eleverna 

får vara med och formulera texten i matrisrutorna och därmed göra den till ”vår” matris. Det är 

möjligt att de som formulerat betygskriterierna skulle ha svårt att känna igen sig om de såg den här 

matrisen, där inte mycket finns kvar av de ursprungliga formuleringarna, men det gör detsamma för 

oss. Enligt Sadler (1989) är en viktig del av den formativa bedömningen att elever och lärare får en 

gemensam bild av vad som menas med att lyckas. Vad som står i matrisrutorna är mindre viktigt än 

att eleverna och jag pratar igenom kriterierna tills vi har samma bild av vad som krävs på olika 

betygsnivåer. Om då eleverna tycker att det känns bättre om ordet ”generell” byts ut mot ”elegant” 

eller ”smart”, så är det inget problem om vi menar samma sak. Jag upplever att möjligheten för 

eleverna att påverka leder till ökat engagemang, vilket i sin tur leder till att fler elever aktivt deltar i 

samtalet om mål och kriterier, vilket också leder till en bättre förståelse för dessa. 

För att ytterligare kunna jämföra matrisbedömningen med poängbedömning gjorde jag, utan 

elevernas vetskap, en poängrättning av deras prov. Jag var intresserad av validiteten i 

matrisbedömningen. Samma prov hade använts förra året och jag använde dåvarande lärares poäng- 

och betygsskala. Samtliga elever, utom två, hamnade på samma betygsnivå vid poängrättningen 

som de gjort vid matrisbedömningen. Båda var elever som låg alldeles vid gränsen mellan två 

betyg. Om jag använt denna poängskala istället för matrisen hade en elev höjts från IG till G, och en 

elev sänkts från VG till G. I båda fallen rörde det sig om väldigt få poäng, en respektive tre. Detta 

känns bra då det tyder på att jag inte har hamnat helt snett när jag bytte bedömningsmetod. 

Den formativa bedömningen görs enligt definitionen i utvecklande syfte. I förlängningen hoppas 

man då förstås på förbättrade resultat. Då detta undervisningsförsök bara omfattade ett enda 

moment är det omöjligt att säga om det hade gått bättre eller sämre utan matriserna. Om jag jämför 

med elevernas förra prov på ekvationer så gick det här geometrimomentet bättre, men det hade det 

kanske gjort även med poängbedömning. Jag hoppas dock att den ökade motivation som jag mött 

kommer att leda till att fler elever känner sig nöjda. Det är främst de elever som ständigt kämpar för 

att nå upp till ett godkänt betyg som fått en ny gnista, men jag ser också andra som har blivit mer 

målinriktade. De elever som jag inte märker någon motivationsförändring hos, som är nöjda med 

sina G respektive VG, tycker att det räcker att få ett samlat provbetyg. Att alla inte alltid gör sitt 

bästa får man nog leva med som lärare, och de här eleverna påstår att de är nöjda med sin 

betygsnivå, att de inte orkar lägga mer energi än de redan gör på matematiken. 

Den stora fördelen som eleverna ser med försöket är den processinriktade feedbacken. Även som 

lärare upplever jag att jag givit en mer kvalitativ feedback. Jag har lagt mycket mer tid än vanligt på 

att både muntligt och skriftligt ge feedback. Men jag tycker att det varit värt det ”extra besväret”. 



 

28 

 

Hur många gånger har jag inte suttit och skrivit utförliga och framåtsyftande kommentarer på 

poängprov. Kommentarer som aldrig blivit lästa utan hopknölade och slängda i papperskorgen, efter 

att eleven kastat ett öga på förstasidans siffror och bokstäver. Den här gången har i stort sett alla 

elever tagit till sig den feedback de fått. Dels genom att jämföra självbedömningen med min 

bedömning, men framför allt genom att de vid provtillfället inte fick någon siffra att hänga upp sin 

förmåga på. De bläddrade snällt i sina lösningar för att försöka lista ut varför jag kryssat G här eller 

VG där. Jag upplevde att de var intresserade av kriterierna på ett helt nytt sätt. 

Den andra delen av matrisen och reflektionsraderna på baksidan väckte inte alls samma intresse 

hos eleverna som betygsmatrisen. Reflektion och metalärande var svårt för dem, och denna del av 

matrisbladet diskuterades inte heller på lektionerna. Jag tror dock att det är något som går att 

utveckla, kanske genom att diskutera mer i helklass och i smågrupper hur man kan förändra sitt 

lärande. Om man har haft samma typ av undervisning i matematik ända sedan man började skolan 

är det ganska naturligt att man inte ser så många olika alternativ. ”Hur jag lär mig”-matrisen hade 

dock stor betydelse för några elever genom att jag använde den som underlag för enskilda samtal 

om deras matematikinlärning. Framför allt gäller det en elev som tappat tron på sig själv, och 

behövde ganska omfattande enskild hjälp med att komma med in i leken igen. Men det fanns även 

andra, bland annat en VG-presterande elev, som lade om strategi för att försöka nå MVG. 

Naturligtvis känns det för mig som lärare väldigt bra att se dessa elever utvecklas och börja kämpa 

på ett nytt sätt, men det blev väldigt tidskrävande. När man väl ställt frågan och eleverna svarar att 

de känner sig värdelösa och att matte är hur tråkigt som helst finns ingen annan utväg än att ta tag i 

det. Men det är inte tidsmässigt möjligt att ha långa enskilda utvecklingssamtal med eleverna flera 

gånger per termin, särskilt inte om det gäller en större grupp. Samtidigt är det naturligtvis bra att få 

vetskap om deras självkänsla, för att kunna hjälpa till på rätt sätt. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Ett par saker i den här undersökningen blev inte riktigt som jag tänkt mig från början. Dels fick jag 

genomföra försöket i en mindre undervisningsgrupp än jag önskat, vilket gör att jag fortfarande inte 

vet fullt ut hur det skulle fungera i en normalstor klass. Jag blev också tvungen att genomföra 

försöket i en egen undervisningsgrupp istället för att ta hjälp av en kollega, som jag först tänkt. Det 

hade varit värdefullt att kunna vara ”bara” observatör ibland, dessutom hade jag då fått ytterligare 

en person som kunde bidra med lärarperspektiv på försöket. Eftersom jag redan tidigare arbetat med 

matriser i olika ämnen hade det varit intressant att låta någon som inte provat förut genomföra 

undervisningsmomentet. Men, så blev det inte. 

Jag tycker ändå att det fungerade bra att vara deltagande observatör. Som undervisande lärare 

hade jag värdefulla förkunskaper om gruppen och individerna, vilket gjorde att det var lätt att få 

eleverna engagerade. De visste att det inte bara var ett kort experiment utan något som vi 

tillsammans skulle utvärdera och kanske fortsätta med. En annan fördel är att man som gruppens 

lärare har makt över tiden. Behövs det mer tid för en övning kan jag prioritera om. Jag skulle tro att 

de fördelar som finns i att vara deltagande observatör överväger nackdelarna. Visst finns en risk att 

alla elever inte vågar säga exakt vad de tycker, men genom att man känner dem så går det att lyssna 

bakom orden och ta hänsyn till det. Trianguleringen upplevde jag som mycket värdefull. Genom 

enkäten och intervjuerna bekräftade eleverna mycket av det som jag fann i mina observationer. 

De pedagogiska förändringar som gjordes för att skapa förutsättningar för formativ bedömning 

var framför allt införande av matriser, inslag av självbedömning och återkoppling på lektionerna, 

samt omstyrning mot mer muntlig kommunikation. Den matris som jag använde i studien fungerade 

väl. Det var värdefullt att jag hade använt den tidigare, så att jag som lärare kände mig trygg med 

den. Eleverna accepterade den utan problem, och förstod också syftet med självbedömning. 

Däremot mötte jag motstånd i att göra större förändringar i lektionsrutinerna. Mina planer på att 

göra flera större gruppövningar i stället för bokräkning fick jag modifiera. Eftersom eleverna krävde 

genomgång och efterföljande räkning i boken, fick jag istället plocka ut en uppgift ur boken, låta 
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alla lösa samma uppgift och sedan diskutera sina lösningar med matrisens hjälp. Jag tror att det är 

mycket viktigt för läraren att lyssna in gruppen när förändringar görs, och bokens problem 

fungerade faktiskt väldigt bra. Matematikundervisning är traditionstyngd, så man kan inte ändra allt 

på en dag. 

Det urval av elever som jag hade i gruppen, och som jag från början trodde skulle ha en varierad 

bakgrund med avseende på bedömning, visade sig enligt enkätsvaren vara väldigt homogent. Alla 

hade tidigare på skriftliga prov enbart blivit poängbedömda, ungefär hälften hade haft en 

uppdelning i G- och VG-poäng. Bara tre hade stött på matriser utanför det nationella provet, och då 

bara uppgiftsspecifika. Även detta stöder bara allt för väl min teori om att traditionen kring 

matematikundervisning och bedömning är oerhört fix. När det gäller kunskapsnivå var dock 

gruppen varierad, varför jag också kunde få resultat kopplade till kunskapsnivå. 

 

6.3 Fortsatt forskning 

Jag har gjort ett mycket kort undervisningsförsök med formativ bedömning i matematik. Jag finner 

att elevernas förståelse för mål och kriterier blivit bättre, men jag har ingen möjlighet att ta reda på 

om de också når bättre resultat på detta sätt. Att få eleverna att tänka om och ta en aktiv roll i sitt 

matematiklärande är en process som kan ta tid. Genom att göra en längre studie, t.ex. under en hel 

kurs, skulle det vara möjligt att följa denna process och studera elevernas resultatutveckling. 

Jag når inte alla elever, några tycker att det är jobbigt med en ny bedömningsform. En 

utgångspunkt för en framtida studie skulle kunna vara att titta närmare på vilka elever som är 

hjälpta av formativ bedömning och vilka som eventuellt inte är det. Jag har funnit att det är de 

lågpresterande eleverna som är mest positiva till den formativa bedömningen, men jag vet inte på 

detta korta försök om de kommer att förbättra sina resultat, få bättre självförtroende eller börja 

tycka att matematik är kul. Egentligen borde det vara lika värdefullt för en elev med VG-resultat att 

få bättre feedback och förståelse för hur man kan uppnå MVG, som det är för den elev som kämpar 

för ett G. Kanske handlar det mer om vilket förhållande eleven har till matematik, än om vilken 

kunskapsnivå denne ligger på för tillfället. Det vore intressant att undersöka detta med ett större 

elevunderlag och med fokus på elevens självbild och inställning till matematik. 

 

6.4 Implikationer för undervisningen 

Formativ bedömning ses av Skolverket som positivt. När jag söker på hemsidan får jag 831 träffar 

på ”formativ bedömning”. Om jag begränsar mig till ”formativ bedömning i matematik” får jag 22 

söksvar. Via hemsidan kan jag hitta länkar till Prim-gruppens bedömningsmatriser, som 

rekommenderas. Trots detta är det förhållandevis ovanligt att matrisbedömning används i 

matematikundervisningen, framförallt när det gäller bedömning av skriftliga prov. Ingen av mina 

elever hade varit med om poänglösa prov i grundskolan. Själv trodde jag att det skulle bli mycket 

mer tidskrävande att använda matriser, men att bedömningen skulle ge eleverna mer. Jag förväntade 

mig också ett visst motstånd från elevhåll. Detta är elever som jobbar med problembaserat lärande 

(PBL) under merparten av skoldagarna, och matematiken har varit ett av två ämnen där de har 

kunnat känna att allt är som vanligt. 

Att det nya bedömningsförfarandet tog mer av min tid i anspråk är det inget tvivel om. Jag lade 

mer tid på planering av lektionerna, mer tid på bedömning under lektionsseriens gång och mer tid 

på att ge eleverna feedback, även utanför lektionstid. Däremot uteblev den proteststorm som jag 

väntat mig helt och hållet. Istället mötte jag elever som nyfiket frågade både om betygskriterierna 

och om min uppsats. Och, som jag redovisat ovan, fortsatte eleverna att vara positivt inställda 

genom hela momentet. Efter avslutat moment beslutade vi, genom skriftlig utvärdering och 

efterföljande diskussion, att fortsätta med den formativa bedömningen, men med vissa 

tidsbesparande förändringar. Matrisen ska vara kvar, där var alla eniga även om ett par elever ville 

ha poängbedömning också. Självbedömningstillfällena under momentets gång tog vi bort för att, 

enligt elevernas önskemål, hinna jobba mer med färdighetsträning i boken. Vi ska fortsätta att 
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diskutera olika lösningar utifrån matrisen, men inte jobba med större gruppövningar, då eleverna 

tycker att de har nog med stora projekt i de andra ämnena. Den andra matrisen, som handlar om lust 

och motivation, samt reflektionsdelen ska vara kvar och eleverna har lovat att tänka efter och 

reflektera efter varje prov, mot att jag ger feedback på deras reflektioner. 

Det positiva gensvar som matrisbedömningen fick i min grupp, och elevernas ökade engagemang 

i undervisningen indikerar att det finns anledning att gå ifrån den gamla beprövade 

poängbedömningen. Ja, man får jobba mycket hårdare med att ge feedback, men det lönar sig 

genom mer engagerade elever. Det är för tidigt att avgöra om de faktiskt lär sig mer, men min 

känsla är att den stora vinsten med detta försök är att flera av dem fått en bättre insikt i vad de kan 

och vad de behöver göra för att nå sitt eget mål. Visst, jag kan se att det fortfarande finns elever som 

underpresterar, jag ser att de har större potential, men det är ett mer medvetet val än tidigare. Det 

finns också elever i min grupp som faktiskt bytt strategi i sitt lärande helt och hållet. 

För den som vill börja med formativ bedömning med matriser är mitt första tips att inte gå för 

fort fram, och att inte ha för stora förväntningar. Min erfarenhet är att eleverna har en mycket 

bestämd bild av sin matematikförmåga och hur matematik ska läras ut och bedömas. Jag tror att det 

är mycket viktigt att, som Wiliam (1999) förespråkar, ta det i den takt som passar både lärare och 

elever. Det krävs ett samarbete mellan elever och lärare om den formativa bedömningen ska 

fungera. För att eleverna ska engagera sig är medbestämmande en viktig nyckel. Man bör också 

vara beredd på att lägga mer tid än tidigare på sin matematikundervisning, i alla fall i 

inledningsskedet. 
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Bilaga A 

Bedömningsmatris Matematik A: Geometri 
 

Vad jag kan 

Förmåga G VG MVG 

Begreppsförståelse  
t.ex.: enhetsomvandling, skala, 
vinklar, geometriska former, 
area, omkrets, volym 

Jag förstår de flesta 
begreppen, men 
blandar ihop när 
uppgifterna är 
blandade. 

Jag förstår begreppen 
helt och hållet och ser 
möjliga vägar att lösa 
problem. 

Jag förstår problemen 
och kan koppla till 
andra situationer, ser 
hur problemen kan 
vidareutvecklas. 

Välja metod 
t.ex. prövning, tabell, använda 
formel, ekvation 

Jag väljer helst en 
enkel metod (t.ex. 
prövning) för att 
lösa problem. 

Jag kan se och värdera 
olika metoder för 
problemlösning. 

Jag väljer en elegant 
(generell) metod, som 
går att använda till 
liknande problem. 

Genomföra 
t.ex. klara av vilnkel-, area-, 
omkrets- och 
volymberäkningar 

Jag kan lösa problem 
i ett steg. 

Jag kan använda 
kunskaper från olika 
delområden för att 
lösa svårare problem. 

Jag löser problemet på 
ett analyserande sätt 
och bedömer om 
lösningen är rimlig. 

Redovisa begripligt 
t.ex. att tankegången går att 
följa., att förklara var siffrorna 
kommer ifrån. 

Mina redovisningar 
är möjliga att följa 
och förstå. 

Mina redovisningar är 
lätta att följa och 
förstå 

Mina redovisningar är 
välstrukturerade, 
fullständiga och tydliga 

Matematiskt språk 
t.ex. använda begrepp, 
symboler, tecken, enheter. 

Jag använder mest 
vardagliga ord. 

Jag använder ett 
acceptabelt 
matematiskt språk 
som innehåller termer 
och symboler. 

Jag använder ett 
korrekt matematiskt 
språk. 

Resonera kommunicera 
t.ex. att redovisa muntligt, att 
lyssna och delta i andras 
redovisningar 

Jag deltar lite och 
redogör för mina 
egna påståenden. 

Jag deltar aktivt, 
lyssnar och tar 
ställning även till 
andras argument. 

Jag tar del av andras 
resonemang och för 
diskussionen framåt 

 

Hur jag lär mig 

Område Kan bli bättre Fungerar OK Fungerar väl 

Tilltro till egen 

förmåga 

Jag gör så gott jag kan 
men det är svårt 

Jag känner mig bättre 
och säkrare nu än 
tidigare 

Det här går verkligen 
bra! 

Ansvar för 

samarbetet  
t.ex. vid genomgångar och 
gruppuppgifter. 

Jag lyssnar på de andra 
men deltar inte aktivt 

Jag är aktiv och deltar i 
diskussioner. 

Jag tar ansvar för att 
alla får möjlighet att 
delta och förstå 

Motivation/Lust att 

lära 

Det är tråkigt med 
geometri 

Det är okej med 
geometri 

Det är roligt med 
geometri 

Självskattnings-

förmåga 

Jag vet aldrig om det 
har gått bra eller dåligt 
när jag löser ett 
matteproblem 

Jag vet oftast hur det 
har gått och hur jag 
ligger till i matte 

Jag har bra koll på 
mina starka sidor och 
vad jag behöver 
utveckla för att lyckas 
bättre. 

  



 

 

Vad fungerar bra: 

 

 

 

Varför?: 

 

 

 

 

Vad behöver jag bli bättre på: 

 

 

 

Hur?: 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga B 

Matematik A, VT 2011 
Utvärdering av matrisbedömning 

 

Namn: __________________________________     

    
Du får välja flera svarsalternativ på frågorna, men rangordna dem då med 1, 2, 3 osv. 

Skriv gärna kommentarer vid frågorna om du vill förklara något mer. 
 

1. Vilken typ av bedömning i matematik användes på din förra skola? 

 Prov med bara poäng. Fler poäng → högre betyg 

 Prov med poäng som delades upp i G- och VG-poäng, som nationella provet. 

 Matrisbedömning som liknar denna. 

 Annat:………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

2. Vad tror du att matematiklärare brukar använda för underlag vid betygssättningen? 

 Resultat på skriftliga prov 

 Muntligt deltagande vid genomgångar på lektionerna 

 Prestationer i gruppövningar 

 Läxinlämning 

 Annat:………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. När du får tillbaka ett prov, vad tittar du på då? 

 Poängsumma och/eller betyg. 

 Lärarens kommentarer. 

 Tittar igenom hela provet för att se vad jag behöver öva mer på. 

 Jag kollar lärarens bedömning mot kursmålen, för att se att det är riktigt bedömt. 

 

4. Känner du normalt till vilka mål och kriterier som bedöms i matematik, t.ex. vid ett prov eller en 

gruppövning? 

 Ja 

 Nej 

 

5. Kan matrisbedömning hjälpa dig att förstå vilka kursmål och kriterier som ska bedömas? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

 

6. Vet du normalt hur du ligger till i förhållande till mål och betygskriterier? 

 Ja 

 Nej 

 

7. Kan matrisbedömning göra att du får bättre koll på vad du kan? 

 Ja 

 Nej 

 Vet inte 

  



 

 

8. Vet du normalt hur du ska jobba för att utveckla dina matematikkunskaper? 

 Ja 

 Nej 

 

9. Kan matrisbedömning hjälpa dig att förstå hur du ska jobba för att utvecklas? 

 Ja 

 Nej  

 Vet inte 

 

10. Vilken typ av bedömning tycker du är bäst vid skriftliga prov? 

 Poängbedömning 

 Poängbedömning med G-, VG- och MVG-poäng 

 Matrisbedömning 

 Annat:…………………………………………………………………………… 

 

11. Vilken typ av bedömning tycker du är bäst vid muntliga övningar? 

 Poäng/betyg 

 Matrisbedömning 

 Annat:……………………………………………………………………………. 

 

12. Vad ser du för fördelar med matrisbedömning? 

 

 

 

 

 

 

 

13. Vad finns det för nackdelar med matrisbedömning? 

 

 

 

 

 

 

 

14. Har du någon mer reflektion kring den här bedömningsmetoden, något som jag glömt att fråga 

efter? 

  



 

 

Bilaga C 

Nytt golv i cafeterian 
 

 

Ni ska lägga ett nytt golv i anläggningens cafeteria med tillhörande köksdel. Se ritning nedan. 

 

Golvet är enkelt att lägga då det består av skivor som man pressar ihop tills det hörs ett litet klick-

ljud. Varje skiva är 22 x 60 cm. Hur många skivor måste ni köpa? 

 

Under skivorna behövs en underlagsfoam (tunn skumplast). En rulle innehåller 10 m och är 1 m 

bred. Hur många rullar måste ni köpa? 

 

Golvlister behövs också. De säljs i 2,2 m längder. Hur många listbitar måste ni köpa? 

 

 

 

      Skala 1:100 
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