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Sammanfattning/Abstract 

Denna studie handlar om bedömning för lärande. Studien utgår från elevernas perspektiv och hur de 

uppfattar en formativ kontext där de under sin högstadietid har arbetat med målstyrning och 

värderingsscheman, elevbok, elevmedverkan i bedömningsprocessen och olika typer av reflekterande 

frågor. Verktygen i klassrummet har utformats av PRIM-gruppen och lärarna från MiMa-projektet, 

Min egen Matematik, en undervisningskontext med tydliga inslag av formativ bedömning. Elevernas 

uppfattningar sätts också i relation till visade prestationer. Jag har intervjuat tolv elever och för att 

analysera elevernas prestationer har elevarbeten och resultat från ämnesprovet i årskurs 9 samlats in 

samt resultat från ämnesprovet årskurs 5, betyg från årskurs 9 och gymnasieskolans kurs A. De 

analysverktyg som har använts är ett teoretiskt ramverk för formativ bedömning som kompletterats 

med en modell för självreglerat lärande. Tydliga mål och värderingsscheman, elevbok och vilka 

uppgifter som arbetet ska inriktas på uppfattas av samtliga elever som betydelsefulla. Kamraternas 

betydelse, klassrumsdiskussioner och innebörden av kvalitativ nivå uppfattas olika av eleverna. Den 

formativa kontexten har uppfattats som gynnsam för i stort sett samtliga intervjuade elever. Vid 

intervjuerna framträder olika elevprofiler, där eleverna uttrycker mer eller mindre av självreglerande 

processer. Det finns samband mellan de elever som uttrycker hög grad av självreglering och visar höga 

prestationer på ämnesprovet i årskurs 9. Studien visar att arbete i formativt syfte är långsamma 

processer, men ger möjlighet för förbättrade prestationer. Resultaten visar också på möjligheter för 

utveckling där återkoppling mot den egna lärandeprocessen är central. 

The purpose of this study is to gain insight into how students perceive assessment for learning. The 

students have been working in a formative assessment practice with self-assessment, learning goals 

and intensions, apply criteria by assessing their work, use write to learn and reflective questions to 

activate them as owner of their own learning. The students’ teachers have been participating in a 

project called MiMa with focus on formative assessment.  The data is generated by individual 

interviews with 12 students grade 9 (aged 15 – 16) during their last days of secondary school. The aim 

is also to search for connections between students’ perceptions and their performance. The data 

collected are tasks and solutions from the national test grade 9, the result from the national test grade 

5, the grading from last year secondary and first year of upper secondary school. The analysis is based 

on Black and Wiliam’s theory of formative assessment and models of self-regulated learning. The 

findings indicate that all students perceive the learning goals, write to learn and impact on classroom 

work as meaningful for learning. The students perceived the classroom discussions, the peers and the 

criteria for success in different ways. The perception of formative assessment is prosperous for almost 

all pupils. The students express more or less of self-regulated processes. There is a connection 

between self-regulated learners and high performance. The research shows that work with formative 

assessment takes time but empowers learning. The findings open up for potentials where students 

generate feedback to themselves.      

Nyckelord/Keywords 

Bedömning för lärande, formativ bedömning, matematik, självreglerat lärande, MiMa 
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1. Inledning 

1.1 Personliga erfarenheter 

Mitt intresse för elevers lärande har alltid varit stort och jag har varit verksam lärare under flera stora 

reformer. När Lpo-94 genomfördes blev skolan mål- och kunskapsrelaterad och vissa förhållanden 

förändrades för lärarkåren. De alternativa kurserna i matematik försvann och många 

undervisningsgrupper blev heterogena. Målstyrningen blev central och där jag arbetade genomfördes 

stora förändringar i våra försök att förverkliga läroplanens mål och riktlinjer (Ridderlind, 2002). Vi 

påbörjade ett arbete där syftet var att eleverna skulle bli mer ansvarstagande och fann att det är en 

mycket långsam process att förändra elevers inställning till lärandet. Jag förändrade mitt 

förhållningssätt och slutade betrakta elevernas ansvarstagande som något givet och började istället 

utveckla användbara redskap så att eleverna kunde utveckla ansvarstagande (Ridderlind, 2002).  

För cirka tio år sedan kom jag och mina kollegor att delta i ett samarbetsprojekt mellan flera skolor 

och PRIM-gruppen. Projektet kom att kallas MiMa och syftet var att eleverna skulle bli mer medvetna 

om sitt lärande och sitt matematiska kunnande samt få ett ökat intresse för matematik. Deltagandet i 

projektet kom att stärka och stötta oss lärare i förändringsarbetet i klassrummet.  Förändringarna i 

lärarnas agerande fick eleverna att reflektera kring sitt eget lärande. För att elever ska bli delaktiga i 

sin egen kunskapsutveckling måste jag som lärare stödja detta.  Det tar tid, men elever som förmår att 

ta lärandet i sina egna händer och driva sin egen kunskapsutveckling är något jag som lärare önskar. 

När elever själva kan sätta ord på sitt kunnande, efterfråga utmaningar och veta hur de ska ta sig vidare 

har jag möjlighet att dra mig tillbaka och ägna mer tid åt de elever som ännu inte kommit lika långt. 

MiMa-projektet medförde förändringar i det vardagliga arbetet och betraktades så småningom inte 

som ett projekt längre utan som ett naturligt inslag i undervisningen. 

Genom mina upplevelser av förändringar i klassrummet och alla de möten och diskussioner jag har 

haft med kollegor och deltagare i MiMa-projektet är jag intresserad av elevernas syn på lärandet och 

hur eleverna uppfattar den förändrade lärandemiljö som MiMa innebar. Förändringsarbetet startade i 

klassrummet och först så småningom tog vi lärare del av forskning om den formativa bedömningens 

betydelse för lärandet. I forskningen har jag inte funnit elevernas syn behandlad, vilket min 

förhoppning att denna studie ska bidra till.   

Min syn på bedömning kom också att förändras. Bedömning av kunskap var tidigare något som var en 

läraruppgift jag enbart förknippade med summativa omdömen eller betygssättning. Idag använder jag 

uttrycket bedömning för undervisning och lärande, där bedömningsprocesser är nära knutet till 

undervisningen och delvis omöjliga att skilja från undervisningen och lärande.   
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1.2 MiMa – projektet 

1.2.1 Bakgrund till projektet och inspiration 

I Norge har olika finansierade projekt genomförts för att få eleverna mer delaktiga i undervisning och 

utvärderingsprocesser och ge eleverna bättre möjligheter att ta ansvar för sitt eget lärande (Jernquist, 

1998). Nordlab, ett nordiskt projekt, kom i Norge att fokusera elevens roll och självvärdering i 

matematikundervisningen och kallades ”Elevcentrerad matematikundervisning med fokus på 

självvärdering” (Utdanningsdirektoratet, 2005).  Huvudsyftet var att göra matematikämnet mer 

meningsfyllt och nyttigt för alla elever och under projektperioden skulle eleverna  

- bli bättre på att reflektera över sitt eget arbete, sina resultat och framgångar, och på att värdera 

sin egen utveckling 

-  få en realistisk uppfattning av vad de kan och vad de kan göra 

- få tilltro till det de gör och veta hur de bör planera det fortsatta arbetet i matematik 

I projektskolorna utvecklades också bedömningsinstrument i samverkan med eleverna, både för 

kontinuerlig bedömning och bedömning i slutet av läsåret. 

 

I Sverige fick det norska projektet en motsvarighet i MiMa, Min egen Matematik där lärare i Nacka 

och Botkyrka samarbetade med PRIM-gruppen (www.primgruppen.se). Med inspiration från Norge 

och Nordlab startade det svenska projektet för cirka 10 år sedan och syftet var att eleverna skulle bli 

mer medvetna om sitt lärande och sitt matematiska kunnande samt få ett ökat intresse för matematik. 

För att få eleverna att reflektera över sitt lärande prövade lärarna olika metoder och tillvägagångssätt. 

Lärargruppen träffades tillsammans med PRIM-gruppen en gång i månaden för att diskutera och 

utveckla idéer. Olika metoder prövades och så småningom utkristalliserades några metoder för elever i 

årskurs 6 till 9 som ett flertal av lärarna fann vara kraftfulla. Kortfattat innebar det att målen för 

lärandet synliggjordes på olika sätt t ex genom värderingscheman, elevmedverkan i 

bedömningsprocessen, reflekterande frågor samt elevbok (skriva för att lära). Projektet kom så 

småningom att bli en integrerad del av lärarnas verksamhet där metoderna blev en del i 

undervisningen. 

 

1.2.2 Målstyrning och värderingsscheman 

För att få eleverna att bli delaktiga använde lärarna tydliga målformuleringar samt olika typer av 

värderingsscheman (krysscheman). Värderingsschemana kan vara lite olika utformade och används i 

början eller under ett arbetsområde. Syftet är att få eleverna att reflektera över sitt eget arbete och sin 

kunskapsutveckling. Värderingsschemat tydliggör målen och skapar samtidigt utrymme för elever att 

inom ramen av ett arbetsområde formulera sina egna mål. Eleven värderar eller bedömer själv sin 

förmåga och vad eleven behöver utveckla. Schemat synliggör det matematiska innehållet, men även 

förmågor kan vara i fokus.   

En annan form av självvärdering är att besvara ett antal frågor, som får eleverna att reflektera över 

mål, arbetsinsats, vilken hjälp eleven behöver för att komma vidare och hur eleven planerar att 

fortsätta sitt lärande. Vad kan jag? Vad behöver jag lära mig? Hur ska jag göra för att lära mig det 

avsedda? Med ordet självvärdering i detta arbete menas att själv värdera processmål, hur jag lär mig 

eller produktmål, t ex hur väl jag behärskar ett kunskapsområde. Syftet med en självvärdering är att 

utveckla elevens möjligheter att själv följa sin kunskapsutveckling. 

http://www.primgruppen.se/
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1.2.3 Elevmedverkan i bedömningsprocessen 

 I början av projektet var de flesta bedömningssituationer skriftliga, men efterhand utvecklades 

modeller för muntlig bedömning. För att göra eleverna medvetna om vad lärarna bedömer och vad 

som är kunskapskvaliteter har eleverna varit delaktiga i bedömningsprocessen. Det har t ex handlat om 

att eleverna själva får bedöma eller ”rätta” sina prov. Under bedömningsarbetet kan de diskutera olika 

kvaliteter i lösningar och vad som utmärker en högre kvalitet. Eleverna har fått möta analytiska 

uppgiftsspecifika bedömningar (Kjellström, 2011; Korp, 2011). Utifrån en matris kan sedan elever 

själva formulera egna nya mål. Oavsett bedömningsform har bedömningen jämförts eller diskuterats 

med läraren. Proven har också använts till reflektion då eleverna får reflektera över vad/vilken lösning 

de känner sig nöjda med och varför samt vad/vilken lösning de känner sig missnöjda med och varför 

(Pettersson et al., 2010). 

För att synliggöra olika kvaliteter i lösningar har eleverna under lektioner fått jämföra och bedöma 

elevarbeten från nationella prov och diskutera dessa. De har också själva konstruerat uppgifter inom 

ett område som de tycker är svåra respektive lätta samt motiverat varför uppgiften är lätt respektive 

svår. De har löst varandras uppgifter och i diskussionerna har de fått möjlighet att jämföra olika 

lösningar. I samband med bedömningen av ett arbetsområde exempelvis geometri har eleverna fått 

reflektera över sina erfarenheter. De har fått blicka tillbaka för att kunna jämföra sin måluppfyllelse, 

vilka erfarenheter de har gjort och hur de ska planera sitt fortsatta arbete i matematik (Ridderlind, 

2010).  

 

1.2.4 Elevbok – skriva för att lära 

Utformningen av elevbok har varit lite olika på de olika skolorna men principen är densamma. En tom 

bok eller papper i en pärm utgör grunden och boken är elevens egendom i syfte att ”skriva för att lära”. 

Eleverna skriver sina egna förklaringar, tankar, ord, begrepp och regler som ska vara en hjälp vid 

lärandet. Eleven bestämmer själv vad och hur mycket eleven vill skriva och det är elevens egna ord 

som är centralt och viktigt. Boken eller pärmen följer eleven över åren och är en hjälp för eleven att ge 

struktur och skapa begreppsförståelse. Den kan användas vid reflektion för att gå tillbaka och läsa 

gamla förklaringar och reflektera över vad som behöver fördjupas eller läras (Pettersson et al., 2010). 

Användandet av elevbok (lathund) har varierat i grupperna men alla elever i årskurs 6 till 9 har 

erbjudits en bok (eller pärm) från årskurs 6 som i stort sett alla elever har behållit genom 

högstadietiden.  

 

1.2.5 Lärarnas erfarenheter av projektet 

Lärarna i projektet började så småningom ta del av forskning om formativ bedömning (Black & 

Wiliam, 1998b; Hodgen & Wiliam, 2006) för att vidareutveckla bedömningar och förhållningssätt. 

Vilka verktyg lärarna har använt och omfattningen har varierat, men värderingsscheman, någon form 

av elevbok och elevmedverkan i bedömningsprocessen har varit gemensamt för alla 

klassrumspraktiker. Lärarnas slutsatser (Ridderlind, 2009) efter fem år var att det handlade mycket om 

ett förhållningssätt mellan lärare och elev. De lärare som var med från starten pratar inte längre projekt 

utan snarare om en förändrad lärarroll, förändringar i agerandet från läraren som får eleverna att 
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reflektera kring sitt eget lärande (Ridderlind, 2010). Elevernas delaktighet i kunskapsutvecklingen är 

central och lärarens roll blir att stödja denna process, både i den dagliga återkopplingen och i det 

långsiktiga planeringsarbetet. Lärarnas erfarenheter är att det förändrade förhållningssättet ger 

möjligheter till utveckling för alla elever, såväl högpresterande elever som elever i särskilda behov 

(Ridderlind, 2009). Andra förändringar i klassrummen som lärarna noterade var också att 

diskussionerna blev livligare och att eleverna kunde beskriva sin kunskap med sina egna ord. En 

konsekvens av förändringarna var att det inte längre gick att följa en lärobok även om läroböcker 

användes av lärarna. 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva elevernas uppfattningar om sitt lärande i en kontext där lärarna 

under skolår 6 till och med 9 arbetat formativt för att eleverna ska bli mer medvetna om sitt lärande 

och kunnande. Vilka olika uppfattningar finns? På vilket sätt uppfattar eleverna sin roll i 

lärandeprocessen? Vilka uppfattningar finns om de verktyg lärarna använde i formativt syfte? Kan ett 

fokuserat arbete med bedömning för lärande leda till självreglerande processer? De huvudsakliga 

frågeställningarna är:  

- Hur uppfattar elever bedömning i formativt syfte i en MiMa inspirerad kontext? 

- Vilka relationer finns mellan elevernas uppfattningar om sitt lärande, självreglerat lärande och 

prestationer?  

3. Teoretisk bakgrund och tidigare 
forskning 

3.1 Formativ bedömning 

3.1.1 Kort Historik 

Formativ bedömning är ett begrepp som introducerades i slutet på 60 – talet av Scriven (1967). 

Begreppen formativ och summativ bedömning kom att användas för de olika syften som en 

bedömning kan ha. Två utmärkande drag i den ursprungliga betydelsen av formativ och summativ 

bedömning var tid och syfte. Formativ bedömning bedrivs under en kurs eller ett program i avsikt att 

förbättra lärandet. Den är kontinuerlig och pågår hela tiden och det är de undervisande lärarna som 

utför bedömningen. Ett tredje utmärkande drag var bedömningens generalisering, den formativa 

bedömningen var smalare och inriktades på färre komponenter medan den summativa bedömningen 

testade bredare förmågor. 

Olika forskare lägger olika innebörd i vad den formativa bedömningen innefattar. Gipps (2004) menar 

att den formativa bedömningen sker under en arbetsprocess gång och ska användas för att vägleda 

denna, en bedömning som återkopplar till undervisnings- och lärandeprocessen. Den är en del av 
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undervisningen och ska utveckla kompetenser och färdigheter, en bedömning för kunskap. Den 

fokuserar mer på kvaliteter i kunskap och att dessa kan vidareutvecklas. Black och Wiliam (1998a) 

lyfter fram syftet som det primära, att få information för att förbättra elevernas lärande och framtida 

lärandebehov. Den förutsätter också att eleverna själva är delaktiga i sin utveckling. Även Stiggins 

(2008) betonar elevernas delaktighet. Det är eleven själv som ska använda informationen från formativ 

bedömning. Karaktären av bedömning i formativt syfte beskrivs som en process med många 

komponenter. Både elever och lärare är involverade, den sker under arbetsprocessen, återkopplar både 

till elevers lärande och undervisningens utformning (McMillan, 2010). Bedömning blir formativ först 

när informationen från denna faktiskt används för att förändra och anpassa undervisningen i syfte att 

möta elevernas lärandebehov (Wiliam, 2010).   

Mycket av de ursprungliga beskrivningarna av formativ och summativ bedömning finns kvar för att 

beskriva bedömningens olika syften. Broadfoot et al. (1999) anser att formativ bedömning öppnar för 

en rad tolkningar och betyder inte mer än bedömning som är kontinuerlig och planeras i samband med 

undervisning och förespråkar istället Assessment for learning. Utgångspunkten är den inventering som 

Assessment Reform Group (Broadfoot et al., 1999) gjort över vilken forskning om bedömning i 

klassrummen som finns och vilka resultat forskningen har kommit fram till. Inventeringen bygger på 

Blacks och Wiliams (1998a) sammanställning av forskning kring formativ bedömning. Slutsatsen är 

att bedömning som förbättrar lärandet utmärks av fem nyckelfaktorer: effektiv feedback, att eleverna 

engageras i sitt lärande, att undervisningen anpassas till resultaten av bedömningen, att bedömningens 

stora inflytande på motivation och självuppfattning erkänns samt att eleverna behöver bedöma sig 

själva för att förstå hur de ska förbättra sig.  

 Assessment for learning (AFL), har olika översättningar i Sverige, bedömning för lärande (Lundahl, 

2011) lärande bedömning (Jönsson, 2011a) eller bedömning av kunskap för lärande och undervisning 

(Pettersson, 2010). Newton (2007) anser att bedömning både kan ha en formativ och en summativ 

mening och utmanar den påstådda skillnaden mellan formativ och summativ. Resultat av bedömningar 

kan användas på många olika sätt och det är därför inte meningsfullt att kategorisera olika 

bedömningar. En bedömning i summativ mening skulle kunna användas i formativ mening. Newton 

(2007) framhåller dock att ett utformande av en bedömning som passar ett syfte behöver inte 

nödvändigtvis passa det andra syftet. Black (2013) framhåller att de mest effektiva formativa 

bedömningarna understöds av summativa bedömningar. Bedömning för lärande (eller för undervisning 

och lärande) är en mer övergripande benämning, då både summativa och formativa bedömningar 

inkluderas. Summativa bedömningar kan användas i ett formativt syfte (Brookhart, 2010; Newton, 

2007; Pettersson, 2010). En bedömning för lärande har syftet att främja elevers lärande och 

kunskapsutveckling (Harlen, 2006; Lundahl, 2011; Wiliam, 2010), men är vidare då den ska främja 

det livslånga lärandet. Den ”förbättrar lärandet, genom att främja elevers och lärares synlighet, 

delaktighet och ansvar” (Lundahl, 2011, s.12).  

 

3.1.2 Vad är formativ bedömning? 

Många har försökt att formulera en definition för formativ bedömning, men en enhetlig sådan saknas. I 

stort handlar det om samarbetsprocesser mellan lärare och elever för att förstå elevens lärande, 

begreppsliga förståelse, elevens styrkor och svagheter, utvecklingsområde, och information som 

läraren kan använda i planerandet av undervisningen och eleven kan använda i att fördjupa sin 

förståelse och förbättra sina prestationer (Cizek, 2010). Det som är gemensamt för ett flertal försök att 

beskriva formativ bedömning är att det betraktas som en process, men det kan också beskrivas som ett 
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verktyg som bland annat används för att identifiera missuppfattningar under en pågående 

arbetsprocess (Wiliam, 2011 med hänvisning till Kahl, 2005). Formativ bedömning kan också variera 

beroende på kontextuella faktorer och utbildningsmål (McMillan, 2010). 

Om syftet och verkan är att möjliggöra för elever att göra framsteg i lärandet så spelar namnet på 

bedömningen inte någon roll menar Harlen (2006).  I tidigare definitioner var innebörden fokuserad på 

’the outcomes’ dvs. att det krävdes att bedömningen ledde till ett bättre lärande (Black & Wiliam, 

1998a). Andra äldre definitioner beaktar tidsaspekten som central det vill säga den formativa 

bedömningen är den process som sker under lärandet för att öka lärandet. 

Wiliam (2010) argumenterar för att den definition som Black och han själv formulerat fortfarande 

fungerar. 

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

interpreted, and used by teachers, learners, or their peers to make decisions about the next steps in 

instruction that are likely to be better, or better founded, than the decision they would have taken in 

the absence of the evidence that was elicited. (Black & Wiliam, 2009, s.9)  

Till förklaringen av definitionen utarbetades några viktiga aspekter (Wiliam, 2010). Förutom läraren 

kan eleven själv eller kamraterna vara agent i den formativa bedömningen. Det är vad man behöver 

veta, och de färdigheter man behöver för att genomföra och motivera de många olika typer av beslut 

som undervisningen utgör. ’Next step in instruction’ handlar inte bara om nästa steg i undervisningen 

utan även nästa steg för elevens lärande. Svårigheter finns i definitionen av det formativa som den 

resulterande handlingen vars bevis är omöjligt att fastställa. Att besluten kommer att vara bättre 

återspeglar dessutom det faktum att även de bäst utformade förändringarna inte alltid leder till bättre 

lärande för alla elever. Slutligen behöver inte bedömningen leda till förändring av den planerade 

undervisningen, men däremot finns det bättre grunder för att följa planerna.  

Med denna definition är det inte möjligt att ange någon tidsaspekt för den formativa bedömningen 

utan den kan ha en cykel på mindre än fem sekunder eller vara längre och omfatta flera veckor eller 

längre. Vilken bedömning som helst kan ha ett formativt syfte om informationen från bedömningen 

används för att anpassa undervisningen och utveckla lärandet (Pettersson et al., 2010; Wiliam, 2007). 

Det problematiska i definitionen finns i användandet och kritiker belyser detta problem. Bennet (2011) 

menar att definitionsfrågan är en springande punkt och att det är en förenkling att se formativ 

bedömning som en process. Ett namnbyte på formativ bedömning förespråkas inte då detta skulle 

utestänga summativa bedömningars påverkan på lärandet. Bennet efterlyser en definition som 

understöds av en teori vilket är nödvändigt om effektiviteten ska undersökas. Även Dunn och 

Mulvenon (2009) kritiserar de flesta definitionerna av formativ bedömning (däribland Black och 

Wiliams) med motivationen att de definieras genom hur de används och detta medför komplikationer.  

Torrance och Pryor (1998) använder två andra begrepp för att beskriva bedömningens fokus. Den 

konvergenta bedömningen används för att bedöma om studenten vet, förstår eller kan utföra någonting 

förutbestämt. Den har en summativ karaktär. Den divergenta bedömningen syftar till att upptäcka vad 

studenten vet, förstår eller kan utföra. En bedömning där den studerande har en aktiv roll i 

bedömningen, utvecklar metakognition och avsikten är att undervisningen ska bedrivas i den 

proximala zonen. Det teoretiska perspektivet är Vygotskijanskt och passar till nutida lärandeteorier. 

Bedömningen accepterar komplexiteten i formativ bedömning.     
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3.1.3 Forskning om formativ bedömnings effekter 

Formativ bedömning är en viktig komponent i klassrummet samtidigt som den kan höja standarden på 

elevernas resultat konstaterar Black och Wiliam i en artikel från 2010. Artikeln bygger på gamla 

artiklar publicerade i samband med den forskningsöversikt om formativ bedömning som Black och 

Wiliam sammanställde (Black & Wiliam, 1998a, 1998b). En av frågeställningarna handlar om det 

finns stöd för att en kvalitativ formativ bedömning leder till tydliga och betydande lärande vinster. 

Black och Wiliam drar slutsatsen att formativ bedömning förbättrar lärandet samt att det är de 

lågpresterande eleverna som främst gynnas. Olika länder och olika åldersklasser finns representerade i 

forskningsöversikten, där det flesta studier är kvantitativa med försöksklasser och kontrollklasser. Mer 

kvantitativ forskning är inte lösningen menar Black och Wiliam (2010) och ett enkelt sätt att införa 

formativ bedömning i alla klassrum finns inte. Det handlar inte om något ’quick fix’ utan att utveckla 

kvaliteten på lärares och elevers interaktioner, hjälpen och stimulansen för att elever ska ta ansvar för 

sitt lärande, den speciella hjälp som lågpresterande elever behöver samt att utveckla vanor som leder 

till livslångt lärande.    

Hatties studie Visible Learning (2009) är en meta-metasyntes baserad på fler än 50 000 studier. 

Studien analyserar kvantitativ forskning och beräknar effektstorleken på olika påverkansfaktorer på 

elevers studieresultat. Sammanställningen innebär vissa avgränsningar och indelningen av 

påverkansfaktorer följer uppdelningen eleven, hemmet, skolan, läraren, läroplanen (eller 

utvecklingsprogram) samt undervisningen. Påverkansfaktorer på undervisningen rangordnas utifrån 

effektstorleken, och den högsta effekten ger det som kan inkluderas i ”providing formative evaluation 

of programs ”. Det handlar om framåtsyftande bedömningar i relation till intentionerna för lärandet, 

vilken kunskap har visats hittills och vad ska det fortsatta lärandet inriktas på. 

Andra faktorer med hög påverkansfaktor är bland annat återkoppling på lärandet, någon form av 

elevmedverkan som självbedömning och självreglering, samarbetsinriktat lärande m.m. Att målen för 

lärandet är tydliga har också stor effekt och det innefattar både lärares förmåga att sätta relevanta mål 

för eleverna och strukturera situationer så att eleverna når målen. Uppdelningen av påverkansfaktorer i 

studien medför att enskilda faktorer inte kan ryckas ur helheten från rapporten. Syftet med rapporten är 

att finna en enande idé om vad som är viktigt för att förklara elevers resultat menar Hattie (2009). I 

rapporten försöker Hattie ta ett helhetsgrepp över undervisningsfaktorerna i modellen synligt lärande – 

synlig undervisning.  

When teachers see learning through the eyes of the student and when student see themselves as their 

own teachers (p. 238)  

Kritik finns mot effektstudier och de avgränsningar som Hattie har valt i sin studie. Hattie själv är en 

kritiker till metaanalyser men menar att de behövs, då det finns vetenskapliga resultat som i stort 

stödjer vilken åsikt som helst (Berr, 2011). Effektforskningens fördelar är att datainsamlingen bygger 

på stora undersökningsgrupper och bidrar till generaliseringsmöjligheter, med möjlighet att finna 

bakom- och mellanliggande variabler. Kritiken mot Hatties forskningsöversikt finns i tolkningen av 

effektstorlekar, då olika forskare tolkar detta på olika sätt och de gränsdragningar som finns uppfattas 

som godtyckliga. 

Bennet (2011) är en kritiker till metaanalyser och då i synnerhet till den sammanställning som Wiliam 

och Black presenterade 1998. Det som kritiseras är att studierna som ingår är alltför olika för att en 

summering skulle kunna vara meningsfull. Flera effekter kommer från en och samma studie och 

kvaliteten och de metoder som har använts i studierna finns inte tillgängliga för en kritisk granskning. 

Målet måste vara att få tillräckligt med data från olika sammanhang för att validiteten och argumenten 
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ska bli trovärdiga. Även Dunn och Mulvenon (2009) är kritiska till de metoder som har använts vid 

Wiliams och Blacks studier och ifrågasätter de vetenskapliga slutsatserna. 

Jönsson (2011b) diskuterar bevisen för att formativ bedömning fungerar. Trots den kritik som finns 

mot studierna och forskningsöversikterna konstaterar Jönsson att det sammantaget finns bevis för att 

formativ bedömning kan vara positivt för elevers lärande, ”men eftersom det finns många olika 

faktorer som samspelar, och det dessutom är människor det handlar om, kommer det aldrig att finnas 

några garantier för att man får motsvarande resultat i alla olika sammanhang” (Jönsson, 2011b, s.218).     

Den forskningsöversikt som Black och Wiliam sammanställde 1998 kom att resultera i ett brittiskt 

aktionsforskningsprojekt kallat KMOFAP – projektet, King’s - Medway - Oxfordshire Formative 

Assessment Project (Hodgen & Wiliam, 2006). Syftet var att förbättra lärandet genom utveckling av 

formativ bedömning. I KMOFAP - projektet följdes elevernas resultat upp med utvärderingar och prov 

som även genomfördes i klasser som inte deltog i projektet. Analysen av dessa data visade en 

betydande vinst i att uppnå förbättrade elevresultat. 

Lärarnas syn på undervisning förändrades under projektet, vilket innebar att de uppgifter de använde i 

undervisningen förändrades samt att intresset för lärandeteoretiska frågor ökade. De uppgifter som 

kom att användas svarade bättre mot den förändrade synen på lärandet. I projektets början fanns en 

rädsla hos lärarna att släppa taget och kontrollen över det invanda, men efter 1 – 2 år kom 

förändringen och därmed resultaten (Black & Wiliam, 2006a).  

Andra likartade projekt har genomförts i Skottland, där lärarna utvecklade strategier för att bedöma 

formativt utifrån Black och Wiliams forskning (Kirton et al., 2007). Arton skolor medverkade och 

utvärderingen visade att elevernas uppfattningar och engagemang i lärandet ökade och i synnerhet för 

elever med låga prestationer. Själförtroendet ökade samt förbättringar i samarbetet mellan eleverna. 

Självkännedomen ökade vilket innebar att eleverna blev medvetna om sina starka och svaga sidor samt 

vad de behövde göra för att förbättra sig. Ytterligare ett resultat av studien visade att det lärarstyrda 

arbetssättet blev mer elevstyrt med elevernas lärandebehov i fokus.  

Keep Learning on Track är ett program för bedömning i formativt syfte som har utvecklats för att 

användas i skolor och bygger på Wiliams forskning (www.nwea.org/klt). Det utgår från Wiliams 

ramverk (2007) och de fem nyckelstrategierna. Programmet har använts sedan 2004 i flera delstater i 

USA samt i Australien. Det finns inte någon forskningsrapport om programmets effektivitet. Bennett 

(2011) är kritisk till programmet då det bland annat är ofullständigt. Programmet bygger på att lärarna 

uppmanas att dra slutsatser av de bevis för lärande som kontinuerligt visas i klassrummet. Bedömning 

kräver omsorgsfullt planerade situationer så att bevisen kan kopplas till kritiska komponenter och 

förståelse för området. Om lärarnas slutsatser grundar sig på bristfälligt underlag, så faller grunden för 

det formativa syftet. 

Inom högre utbildning har ett tvåårigt projekt visat att studenternas lärande kan förbättras genom att 

utveckla deras förståelse för hur de blir bedömda (Rust, Price & Donovan, 2003). Syftet med projektet 

var att utveckla studenternas förståelse för bedömningskriterier och processer genom strukturerade 

insatser som inbegriper både tyst och uttalade sätt till kunskapsöverföring. Slutsatserna från projektet 

visar att studenternas förbättringar varar över tid och kan överföras till liknande kontexter.  

Antalet mindre projekt med nära anknytning till formativ bedömning är i det närmaste oöverskådligt. 

Självbedömning och återkoppling är stora forskningsfält, med olika typer av sammanställningar och 

forskningsöversikter. Mitt urval av Black och Wiliams forskningsöversikt (1998) samt Hatties (2009) 
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kan förklaras av omfattning av respektive forskningsöversikt och den ofta förekommande 

hänvisningen till dessa från andra forskare.     

     

3.1.4 Formativ bedömning och feedback 

En av de faktorer som utmärker bedömning som förbättrar lärandet är effektiv feedback. Feedback till 

eleven är därför nära knutet eller utgör en del av den formativa bedömningen. 

Sadler (1989) kopplar formativ bedömning till feedback i betydelsen återkoppling från läraren till 

studenten. Han observerade bland annat att fastän lärare gav valida och reliabla bedömningar i 

återkopplingen av elevers arbete så följde inte alltid förbättringar. Sadler (1989) argumenterar för att 

om elever ska dra nytta av återkoppling måste de veta vad bra prestationer innebär, hur visade 

prestationer relaterar till målen och hur eleven ska agera för att reducera gapet mellan prestationer och 

målen. Om läraren hela tiden ger eleverna råd om förbättringsmöjligheter och vägledning, finns risken 

att elevernas delaktighet minskar och beroendet till läraren ökar. Sadler (1989) skiljer på återkoppling 

utifrån (feedback) och förmågan att driva sig själv, självstyrning (self - monitoring). Övergången 

mellan lärarens återkoppling till elevens självreglering är inte automatisk utan eleverna måste utveckla 

sin bedömningsförmåga.  

Feedback väljer jag att översätta med återkoppling. Feedback används i svenska språket och 

innebörden av ordet kan vara allt från kortare återkopplingar till längre gensvar. Återkoppling skiljs 

från instruktion och kommer efter någon form av prestation, aktivitet eller utförande (Hattie & 

Timperley, 2007). De enklaste formerna av återkoppling är t ex om något är korrekt eller inte. Den kan 

ibland vara sammanflätad med undervisning och vara en del av den. 

Den samlade forskningen visar att återkoppling har stor betydelse för lärandet och kan vara effektiv 

för lärandeprocessen (Hattie, 2009; Hattie & Timperley, 2007). All återkoppling har inte positiva 

effekter på lärandet (Hattie & Timperley, 2007; Hodgen & Wiliam, 2006; Shute, 2008). En 

kommentar mot jaget eller personlig återkoppling är den minst effektiva och kan få negativa 

konsekvenser för lärandet.  

Formative feedback är information kommunicerad till den lärande för att ändra hans/hennes tänkande 

eller beteende i syfte att förbättra lärandet (Irons, 2008; Shute, 2008). Formativ återkoppling 

presenteras vanligtvis som information till den lärande på något agerande som den lärande har utfört. 

Ett antal variabler interagerar med återkopplingens framgång. Den formativa återkopplingen utmärks 

av två drag enligt Shute (2008), det ena är att bekräfta det som är korrekt och det andra är den 

informella aspekten av budskapet som ska förse eleverna med relevanta ledtrådar mot ett korrekt svar 

om elevens svar inte är korrekt. Variationen av den framåtsyftande aspekten är stor och beror också på 

mottagaren. Den enklaste formen av återkoppling skulle kunna vara att tala om för eleven om ett svar 

är korrekt eller inte (Hattie & Timperley, 2007; Shute, 2008). Den är effektiv när det handlar om 

feltolkningar i synnerhet när en ny färdighet ska läras. Det får heller inte dröja för länge om syftet är 

att rätta felaktigheter. 

Återkoppling som stödjer lärandet utmärks av att den är framåtblickande och tar sin utgångspunkt i 

den bedömning som gjorts av elevens prestationer (Skolverket, 2011). Det finns olika modeller för 

återkoppling, men jag kommer att använda tre centrala frågor från Hattie och Timperleys modell 

(2007). Modellen för effektiv återkoppling innehåller följande viktiga frågor. Feedback informerar om 

processen, hur den fortgår och svarar på frågan: How am I going? Feedup återkopplar mot mål eller 

kursplanen, svarar på frågan: Where am I going? En viktig aspekt är att målet är väl definierat och att 
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återkopplingen ska tillåta eleven att sätta rimliga mål och kunna kontrollera prestationer mot dessa 

mål. Feedforward handlar om vilka aktiviteter som måste vidtas för att förbättra processen eller 

lärandet. Det är kanske den mest betydelsefulla frågan som påverkar lärandet och kan ge en djupare 

förståelse. Feedforward svarar på frågan: Where to next?  

Hattie och Timperley (2007) skiljer på fyra olika nivåer som återkoppling kan ges på: uppgiftsnivå, 

processnivå, självstyrande nivå eller metakognitiv nivå och personlig nivå. Den personliga nivån är 

minst effektiv och kan ha negativa effekter. Björklund Boistrup (2010) visar i sin avhandling att då 

läraren kommunicerar återkoppling som beröm eller missnöje erbjuds mindre möjligheter till elevers 

aktiva agens. Agens är ”människans möjlighet till aktivt handlande” (Norén, 2010) Ett gensvar till 

eleverna ger möjlighet att tänka vidare och bör bestå av en eller flera av följande delar.  

 Vilken kunskap har eleven hittills visat? 

 Hur står sig elevens visade kunskap i förhållande till kunskapsmålen i matematik? 

 Vad ska eleven och läraren inrikta sig på för elevernas fortsatta lärande?  

    (Pettersson et al., 2010, s.61)  

Tidpunkten, frekvensen och omfånget av återkoppling beror på en rad faktorer: vad som ska 

återkopplas, innehåll, omfånget, till vem, när, hur ofta samt muntligt eller skriftligt. Forskningen visar 

att det inte finns några generella svar på dessa frågor (Hattie & Timperley, 2007; McMillan, 2010; 

Shute 2008). 

3.1.5 Riktningen på återkoppling 

All undervisning och allt lärande kan komprimeras till tre centrala frågor med tre aktörer anser Wiliam 

(2010). De tre centrala frågorna har en motsvarighet i Hatties och Timperleys modell (2007).  

 Finding out where learners are in their learning - How am I going?  

 Finding out where they are going - Where am I going?  

 Finding out how to get there - Where to next?  

De tre aktörerna i ett klassrum är eleven, kamraterna och läraren. Vem som helst av dessa tre aktörer 

kan ge och få återkoppling (Andrade 2010; Hattie, 2009; Nicol & MacFarlane Dick, 2006; Wiliam, 

2007). 

Andrade (2010) menar att eleven själv kan vara den främsta källan till formativ bedömning. 

Självreglerat lärande är nära relaterat till formativ bedömning om eleven är aktören och innebär att 

eleverna sätter mål för sitt lärande, sedan övervakar, reglerar och kontrollerar kognitionen, 

motivationen och beteendet för att nå sina mål (Andrade 2010, med hänvisning till Pintrich, 2000). 

Självbedömning är en formativ process där eleven reflekterar över arbetets kvalitet utifrån mål och 

kriterier och reviderar arbetet därefter. Avsikten med självbedömning och självreglering är att eleven 

får återkoppling som kan användas för att fördjupa förståelse och förbättra lärandet. Elever som sätter 

mål, har flexibla planer för att uppnå dessa och följer kunskapsutvecklingen tenderar att ha större 

framgång i sina studier än elever som inte gör detta.    

Läraren behöver vara medveten om varje elevs tänkande och kunskap för att kunna skapa 

meningsfulla situationer och erfarenheter för eleverna och återkoppla så att elevernas 

kunskapsutveckling drivs framåt (Hattie, 2009). Avsikten med lärandet, och vad nästa steg innebär för 

varje elev måste vara klart utifrån de tre centrala frågorna. Modellen med synligt lärande innebär att 

läraren ser lärandet genom elevernas ögon, och eleverna ser den pågående undervisningen som 

nyckeln till lärandet. Elevens delaktighet är central och genom lärares eller andra kan eleven nå det 



15 

 

stadium när eleven själv blir läraren. Det innebär att eleven hittar optimala sätt att lära sig, söker 

källorna som stödjer lärandet och sätter lämpliga utmanade mål (Hattie, 2009).   

Forskning om formativ bedömning och feedback har getts ett delvis annat perspektiv av Nicol och 

Macfarlane-Dick (2006) för att visa hur dessa processer kan hjälpa studenter att få kontroll på sitt 

lärande och bli självreglerande studenter (self-regulated learners). Utgångspunkten i perspektivet är 

att studenter redan bedömer sitt arbete genom att ge sig själva återkoppling och högre utbildning borde 

bygga på denna förmåga. De identifierar principer av feedback där varje princips syfte är att utveckla 

förmågan att bli en självreglerande student. En ’good feedback practice’ utmärks bland annat av att 

mål och kriterier klargörs för studenterna, att den främjar utveckling av självvärdering, uppmuntra 

lärar- och kamratdialog, samt kvalitativ återkoppling i två riktningar.  

En återkoppling kan vara från lärare till elev. Denna återkoppling lyfts framförallt av Hattie (2012) 

och Wiliam (2010). Återkopplingen från läraren till eleven är formativ först när eleven använder 

återkopplingen för att förbättra lärandet (Wiliam, 2007). Återkopplingen från eleven till läraren är en 

del i det synliga lärande (Hattie, 2012) men även en del i den formativa bedömningen då de effektiva 

klassrumsdiskussionerna ska avslöja och ge information som ska vägleda arbetsprocessen (Gipps, 

2004; Wiliam, 2010). Återkopplingen från eleverna kan användas av läraren för att utveckla 

undervisningen och bättre möta elevernas lärandebehov. Återkoppling från en elev till en annan elev är 

detsamma som kamratbedömning. Kamratbedömningen kan leda till utveckling av självbedömning 

och i förlängningen en utveckling till att själv reglera lärandet (Wiliam, 2010). Återkoppling från 

eleven till eleven själv är den återkoppling som både Nicol och Macfarlane-Dick (2006) samt Andrade 

(2010) förespråkar.      

Sammanfattningsvis finns följande möjliga återkopplingar där olika forskare lägger tonvikten vid olika 

återkopplingar.  

Lärare                                        Elev 

Elev                                          Annan elev 

Elev                                          Eleven själv 

3.2 MiMa-projektets relation till formativ 

bedömning 

Cizek (2010) har sammanställt en lista med karakteristiska drag för formativ bedömning. Listan är 

utformad efter en rad olika forskares beskrivning av formativ bedömning och tar sin utgångspunkt i 

Shepards beskrivning (2006). Alla 10 punkterna behöver inte vara uppfyllda för att det ska vara 

formativt. I nedanstående översikt presenteras en jämförelse mellan MiMa-projektet och de 

utmärkande karakteristiska dragen.    

 

Karakteristiska drag för formativ bedömning MiMa -projektet 

1. Kräver att elever tar ansvar för sitt   

    lärande. 

1. Syftar till att öka medvetenhet och   

    utveckla eget ansvar. 

2. Kommunicerar tydliga, specifika lärandemål. 2. Målen klargörs genom både   

    målformuleringar och värderingsscheman. 
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3. Fokuserar på mål som är värdefulla  

    utbildningsresultat med tillämplighet utanför  

    lärande. 

  

4. Identifierar elevers nuvarande kunskap /  

    kompetens och nödvändiga åtgärder för att  

    uppnå önskade mål. 

4. Elever värderar sin egen kunskap och sätter    

    sina egna mål ofta i samarbete med läraren. 

5.  Kräver utveckling av planer för att uppnå  

     målen. 

5. Lärare och elever diskuterar och planerar    

    tillsammans hur målen ska uppnås. 

6. Uppmuntrar elever att själv styra sin    

     utveckling mot lärandemålen. 

6. Uppmuntrar elever att själv styra sin  

    utveckling mot lärandemålen. 

7. Uppmuntrar elever att själv övervaka  

     framstegen mot kunskapsmål. 

7. Uppmuntrar elever att själv övervaka  

    framstegen mot kunskapsmål. 

8. Bedömer ofta, inklusive själv- och kamrat-   

    bedömning i samband med lärandeaktiviteter. 

8. Använder självbedömning och i vissa klassrum  

    kamratbedömning. 

9. Inkluderar återkopplingar som är icke-  

    värderande, specifika, snabba, relaterade till  

    lärandemål och ger möjligheter för elever att  

    omarbeta och fördjupa kunskaperna. 

9. Muntliga diskussioner om resultat och  

    möjlighet till utveckling.  

10. Främjar metakognition och reflektion av  

      elevers arbete. 

10. Främjar metakognition och reflektion genom  

      reflekterande frågor och elevbok. 

 

(Min översättning från Cizek, 2010, s. 8). 

De flesta aktiviteter och processer som lärarna i MiMa-projektet arbetade utifrån överensstämmer med 

de karakteristiska dragen för formativ bedömning. Utmärkande drag ur listan är elevers delaktighet i 

den formativa bedömningen. Pettersson et al. (2010) kallar några utmärkande drag från MiMa-

projektet för arbetsformer med formativa inslag och syftar på självvärdering, reflekterande frågor till 

eleverna samt elevmedverkan vid prov. 

MiMa projektets huvudsyfte var att öka medvetenheten hos eleverna, vilket innebär elevernas aktiva 

deltagande i sin egen kunskapsutveckling. Paralleller kan dras till Wiliams (2010) förklaring av 

formativ bedömning och ’next step in instruction’. En ökad medvetenhet innebär någon form av 

involvering i detta delsteg.  Elevers delaktighet finns också formulerad i Assesment Reform Groups 

beskrivning av AFL (assessment for learning).   

The process of seeking and interpreting evidence for use by learners and their teachers, to identify where 

the learners are in their learning, where they need to go and how best to get there. (ARG, 2002) 

Eleven skulle kunna var den aktiva i denna process och ju större del som eleven kontroller desto 

närmare självreglerat lärande kommer eleven. Eleven förmår att ta lärandet i egna händer (Lundahl, 

2011). 

3.3 Ett ramverk för bedömning i formativt syfte  

Utifrån Assessment reform groups definition på AFL så utvecklar Black och Wiliam (2009) en teori 

om formativ bedömning. Teorin är formulerad i ett ramverk som kommer att användas som 

analysinstrument i min studie och i avsnittet görs en jämförelse mellan innebörden av ramverkets olika 
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delar och den MiMa kontext som eleverna har mött i undervisningen. Bedömning i formativt syfte 

utgörs av tre centrala frågeställningar.  

• Ta reda på var eleven är i sitt lärande. (Var är hon/han?) 

• Vart är eleven på väg? (Vad ska han/hon nå?) 

• Hur ska han/hon komma dit? (Vad behövs för att komma dit?) 

De utgör basen i bedömning för lärande och tillsammans med utmärkande principer för AFL som 

Assessment Reform Group har formulerat (ARG, 2002) skapar Wiliam och Thompson en matris 

(2007). De sammanfattar i fem nyckelstrategier för bedömning i formativt syfte och menar att 

bedömning för lärande kan sammanfattas i dessa. 

1.  Tydliggöra lärandemål, kunskapskvaliteter och kriterier för framgång 

2.  Skapa effektiva klassrumsdiskussioner och andra lärandesituationer som visar på elevernas lärande 

3.  Ge återkoppling som för lärandet framåt 

4.  Aktivera elever som resurser för varandra 

5.  Aktivera elever som ägare av sitt eget lärande 

Wiliam (2007) fördjupar innebörden i de fem nyckelstrategierna utifrån matrisen. Matrisen 

omformuleras något till det ramverk som utgör grunden i Black och Wiliams (2009) teori. Jag har valt 

att utgå från ramverket som det formulerades av Black och Wiliam.  

 

 

 

Vart är eleven på väg? 

(Vad är målet?) 

Var är eleven nu? 

(Hur ligger eleven till 

kunskapsmässigt?) 

Hur kommer eleven dit? 

(Hur ska eleven gå vidare?) 

Lärare 

Tydliggöra lärandemål, 

kunskapskvaliteter och kriterier 

för framgång (1).                                                                                  

Skapa effektiva 

klassrumsdiskussioner och 

andra lärandesituationer som 

visar på elevernas kunskaper 

(2). 

Ge återkoppling som för 

lärandet framåt (3). 

Kamrater 

Förstå och dela med sig av mål, 

kunskapskvaliteter och kriterier 

för framgång (1). 

Aktivera eleverna som resurser för varandra (4). 

Elev 
Förstå mål, kunskapskvaliteter 

och kriterier för framgång (1). 
Aktivera eleverna som ägare av sitt lärande (5). 

Figur 1. Aspekter av formativ bedömning (min översättning från Black och Wiliam, 2009, s. 8). 

 

Ramverket kan sammanfattas i en ’big idea’ (Wiliam, 2007) som går ut på att bevis på elevens lärande 

används för att justera undervisning och lärande i syftet att bättre möta elevens behov - undervisning 

och lärande anpassas till elevens lärandebehov. Wiliam (2007, 2010, 2011) utvecklar innebörden av de 

fem strategierna och nedan följer en jämförelse av detta med MiMa-kontexten. 
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3.3.1 Tydliggöra lärandemål, kunskapskvaliteter och kriterier för framgång 

Det är inte självklart att elever delar samma syn som läraren vad avsikten eller målet med lärandet 

innebär. Forskning har visat att samsyn har betydelse för lärandet (Lundahl, 2011; Wiliam, 2011), men 

det finns inte ett enkelt recept på hur detta skulle kunna verkställas med avseende på olika kontexter. 

Målen kan tydliggöras med olika strategier som formulera mål för lektioner, självvärdering av målen, 

eller diskutera kvaliteten i olika lösningar. En viktig aspekt är att eleverna förstår innebörden av 

kvalitet (Black & Wiliam, 2009). 

 I MiMa - projektet arbetade lärarna aktivt med olika former av självbedömning för att öka elevernas 

medvetenhet om målen och kvaliteter. För att tydliggöra målen använde lärarna olika former av 

värderingsscheman i syfte att ”få eleven att reflektera över sitt eget arbete och sin kunskapsutveckling” 

(Ridderlind, 2010, s. 73). Eleverna fick också själv bedöma sina prov och utvärdera samt reflektera 

efter bedömningen. Det gav möjligheten att blicka tillbaka för att kunna jämföra sin måluppfyllelse, 

vilka erfarenheter de har gjort och hur de ska planera sitt fortsatta arbete i matematik. Det finns 

paralleller till KMOFAP – projektet och de engelska lärarnas olika strategier för att bland annat 

använda prov formativt (Black et al., 2003). Projektet innefattade också olika former av självvärdering 

(self – assessment).  

Lundahl (2011) föreslår att nationella prov kan användas för att tydliggöra mål och förväntningar. Det 

ger eleverna möjlighet att diskutera kunskapskvaliteter och utveckla en förståelse kring kvaliteter i 

kunskapskraven. Vid elevernas bedömning av sina lösningar på provuppgifter uppstod värdefulla 

diskussioner om kvaliteter i lösningar (Ridderlind, 2010).      

 

3.3.2. Skapa effektiva klassrumsdiskussioner och andra lärandesituationer som 

visar på elevernas kunskaper  

Lärare kan använda en rad strategier för att få bevis på elevernas lärande. Det är viktigt att skapa 

situationer där eleverna får möjlighet att visa vad de kan. Det kan handla om effektiva 

klassrumsdiskussioner och kvaliteten på frågorna som ställs i klassrummet. Läraren behöver känna till 

elevernas begreppsförståelse för att kunna utmana dem med avslöjande frågor och uppgifter (Wiliam, 

2011). Läraren kan med hjälp av bedömningen i klassrummet förändra planering och undervisning för 

att bättre möta elevernas lärandebehov. Genom lärandeaktiviteterna kan både läraren och eleven 

förstå, var eleven befinner sig i relation till lärandemålet. 

I KFOMB – projektet (Black et al., 2003) liksom studier i Skottland (Kirton et al., 2007) användes 

olika strategier för att förändra frågorna och väntetiden i klassrummet. I en jämförelse med MiMa - 

projektet var frågorna och väntetiden i klassrummet inte i projektets fokus, men däremot ökade 

elevernas delaktighet. Klassrumsdiskussionerna ökade som en effekt av att det inte längre var möjligt 

att följa en lärobok då målstyrning användes (Ridderlind, 2010). Elevbok var ytterligare ett hjälpmedel 

där eleven kunde bearbeta matematikinnehållet, men också använda den för reflektion över inhämtade 

kunskaper (Pettersson et al., 2010).   

 

3.3.3 Ge återkoppling som för lärandet framåt  

Återkoppling som för lärandet framåt utgår från den bedömning som gjorts av elevens prestation och 

är framåtsyftande. Den bör utvecklas så att den innehåller information som eleven kan använda för att 
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arbeta vidare med uppgiften eller utveckla lärandeprocesser. Återkopplingen kan ses som en dialog 

mellan lärare och elev där syftet är hur eleven ska komma vidare i sitt lärande (Wiliam, 2010). 

Återkopplingen från eleven till läraren är också en viktig del då läraren kan ändra undervisning utifrån 

elevernas lärandebehov. Återkoppling som är effektiv kan se ut på många olika sätt och Wiliam (2011) 

sammanfattar forskningen med uttrycket ’feedback should cause thinking’ (a.a., s. 132).  

Genom lärarens förändrade förhållningssätt kom klassrumsdiskussioner i MiMa projektet att öka. 

Återkoppling i form av diskussioner om vad elevens lärande behöver inrikta sig på blev vanligare.   

Dialoger om självvärdering, både som produktmål; hur väl jag kan ett kunskapsområde, och som 

processmål; hur jag lär var i projektets fokus (Olburs, Olofsson Ridderlind, 2005). Självvärdering och 

reflekterande frågor var återkoppling som förde lärandet framåt. 

 

3.3.4. Aktivera eleverna som resurser för varandra 

Strategin innebär att eleverna aktiveras till att vara resurser för varandra i klassrummet. Det kan 

utformas på flera olika sätt. Den samlade forskningen visar att lärande i samverken är effektivt, men 

den visar inte varför det är effektivt (Wiliam, 2007). I strategin finns också kamratbedömning 

(Wiliam, 2010). För att kunna bedöma andras arbete, behöver eleven förstå avsikten eller målen för 

lärandet och innebörden av kunskapskvaliteter. Denna förståelse kan eleven använda för att utveckla 

sitt eget lärande. Genom kamratbedömning finns möjlighet att utveckla en effektiv självbedömning 

som i sin tur kan utveckla det självreglerande lärandet (a.a.). 

 I MiMa-projektet var inte lärande i samverkan i fokus även om lärarna använde olika uppgifter och 

gruppaktiviteter. Det var inte systematiskt drivet, men uppgifter att arbeta med gruppvis återkom, 

målen var gemensamma och elever tog ansvar för gruppens arbete, vilket är några av de drag som 

utmärker lärande i samverkan (Backlund & Brandell, 2011). En konsekvens av målstyrningen var att 

läromedel inte kunde följas kapitelvis och elever i högre grad aktiverades att diskutera mål och olika 

uppgifter och lösningar med varandra. I vilken omfattning eleverna använde varandra som 

läranderesurser och i vilken omfattning läraren använde olika tekniker för att uppmuntra till aktiviteter 

i grupp varierade. I vissa klassrum engagerades eleverna i kamratbedömningar genom att återkoppla 

och berätta om två bra saker med kamratens redovisning och något som kamraten behöver utveckla 

(Ridderlind, 2010).   

 

3.3.5. Aktivera eleverna som ägare av sitt lärande 

Strategin är kopplad till elevens roll i den formativa bedömningsprocessen (Wiliam, 2010). Om 

eleverna ska bli ägare av sitt lärande är innebörden att de blir självreglerande elever (self - regulated 

learners). Innebörden av självreglering utgör ett eget forskningsfält (Boekharts, 1997; Pintrich, 2000; 

Zimmerman, 2000; Winne, 1996) där olika forskare lägger något olika innebörd i begreppet. Det 

handlar i stort om en aktiv, konstruktiv process där eleverna sätter mål för sitt lärande och sedan 

försöker att övervaka, reglera och kontrollera kunskapsinhämtningen, motivationen och beteendet 

genom vägledning av målen och de kontextuella funktionerna i miljön (Pintrich, 2000).   

MiMa - projektets syfte var att eleverna skulle bli mer medvetna om sitt lärande och sitt matematiska 

kunnande. Medvetenhet är en förutsättning för att kunna bli en självreglerande elev, men det är inte 

tillräckligt. Det behövs t ex också förmåga att aktivt övervaka, reglera och kontrollera sin 

kunskapsutveckling. Att utveckla medvetenhet skulle kunna vara ett steg på väg att bli den 
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självreglerande eleven. Frågan kvarstår om det finns tecken på att eleverna har utvecklat en 

medvetenhet genom de förändringar som MiMa - lärarna genomförde i sina klassrum. Det är delvis det 

som denna studie ska ge svar på.    

  

3.4 Elevers delaktighet och självreglerat lärande 

Elevers medvetenhet och delaktighet i den egna kunskapsutvecklingen innefattar bedömning av de 

egna insatserna. Det har betydelse för elevernas lärande hur de använder resultatet av sina egna 

bedömningar av kunskap och förmåga, för att kunna bestämma hur de ska hantera lärandet (Stiggins, 

2010). Bedömning i formativt syfte har flyttat fokus från läraren till eleven och exempel på frågor som 

eleven kan ställa till sig själv och besvara är:  

Kan jag lära mig detta eller är det svårare än jag kan klara av? 

Kommer det att vara värt ansträngningen som jag måste lägga ner för att lära mig detta? 

Är det värt riskan att kanske misslyckas… igen… inför alla? (a.a., 2010 s.240, min översättning)  

Elevens syn på sitt lärande är viktig då forskning visar att elever som uppfattar sin förmåga som 

möjlig att påverka ”tenderar att använda mer komplexa inlärningsstrategier, väljer oftare utmanande 

uppgifter och försöker igen om de misslyckas” (Korp, 2011, s. 86). Elever som är mer inriktade på 

prestationer och uppfattar förmågan som något givet tenderar istället att undvika svåra uppgifter eller 

utmaningar där det finns risk att misslyckas. 

En indikator på meningsfull klassrumsbedömning innefattar elevernas egen bedömning (Stiggins, 

2010). Det innebär att läraren involverar eleverna i att bedöma, följa och sätta mål för sitt eget lärande. 

Processer som innebär att eleven själv reglerar lärandet genom att formulera mål, understödja inre 

processer som motivation, kontroll och beteende för att nå dessa mål faller idag inom begreppet ´self-

regulated learning’, självreglerat lärande. Det finns ingen enande definition utan ett antal teoretiska 

modeller för att beskriva de inre processerna där olika aspekter t ex de kognitiva aspekterna betonas i 

en modell, medan andra betonar de sociokulturella aspekterna (Boekaerts & Corno, 2005). 

Gemensamt är en syn på elevens förmåga att själv konstruera kunskap och är nära kopplat till 

metakognitiva färdigheter, en medvetenhet om den egna kunskapsbasen, om önskat resultat och 

strategier eller möjliga vägar till att nå önskat resultat (Arfwedson, 1994).    

Andrades (2010) fokus i formativ bedömning är elevens delaktighet. Självbedömningen är en formativ 

process där eleven reflekterar över kvaliteten på arbetet och bedömer måluppfyllelse. Både 

självreglering och självbedömning kan användas för att fördjupa förståelsen och förbättra prestationer 

och teorier om självreglering och självbedömning har mycket gemensamt med teorier om formativ 

bedömning. Självbedömningen innefattar tre steg: sätta ord på förväntningarna, kritiskt granska i 

relation till förväntningar och revidering. Utvecklingen av självbedömning är en del i utvecklandet av 

formativ bedömning (a.a.). En samlad forskning visar att om eleverna engageras i olika typer av 

självbedömningar bidrar det till att utveckla självreglerande processer (Brown & Harris, 2013).  

Att vara en självreglerande elev innebär att verkställa kontrollen över det egna lärandet. I Zimmermans 

(2010) modell finns tre faser som återkommer i någon form i flera andra modeller.  

 Forethought; insatser för att lära sig något, överväganden om målen, planering m.m. 

 Performance and Control; kontroll under lärandeprocessen då eleven driver, kontrollerar och 

reglerar lärandet med olika strategier 
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 Reflection; självreflektion innefattar självbedömning och reflektioner om arbetet, blickar 

tillbaka till planering och fasen innan. 

 

Andrade gör en syntes av faserna i självreglerat lärande och de tre centrala frågorna (se kap. 3.1.5) i 

formativ bedömning och återkoppling (Hattie & Timperley, 2007; Wiliam, 2007). Hon menar att 

eleven själv kan var källan i den formativa bedömningen och utveckla det självreglerande lärandet.    

 

 
  

Figur 2. Andrades modell över självreglerat lärande och formativ bedömning (min översättning från 

Andrade 2010, s. 96).  

 

För att eleverna ska utvecklas mot självreglering och själva vara källan till den formativa 

bedömningen behöver det finnas förutsättningar för det. Andrade (2010) formulerar några förslag på 

hur olika aspekter av det självreglerade lärandet kan utvecklas. Effektiv målsättning innebär att 

artikulera tydliga, rimligt utmanande mål avseende nivå som förväntas av eleverna och att eleverna har 

ett engagemang för att nå dem. För att kunna följa den egna kunskapsutvecklingen behöver eleverna 

hjälp med att ge sig själva återkoppling. Tid måste erbjudas för återkopplingen och en del i 

självbedömningen behöver eleven förfoga över själv och inte delge någon annan. En viktig del i det 

självreglerade lärandet är också att tid avsätts för att gå tillbaka och eventuellt revidera uppfattningar 

(a.a.). 

 

Boekaerts och Corno (2005) skiljer på självreglering och självreglerat lärande. Självreglering kan 

styras av omgivningen i form av genomförda uppgifter, klassrumsbelöningar eller känslor av att 

beteende och arbete måste förändras. Självregleringen kan användas av elever främst för att 

Självreglerat lärande 
genom formativ 

bedömning  

Forethought  

sätta mål 

”Where am I 
going” 

Performance and 
Control 

observation och 
bedömning 

”How am I 
doing?” 

Självbedömning 

Reflection 

bedömning och 
reaktion 

”What's next?” 
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upprätthålla och återställa välbefinnande. Självreglerat lärande utvecklas genom målinriktade 

engagemang i ämnets grundläggande begrepp och struktur som elever brottas med genom komplexa 

och utmanande arbetsuppgifter (a.a.).    

3.5 Sammanfattning av teoretiska 

utgångspunkter 

I kvalitativa studier är det viktigt att analysverktyg och perspektiv synliggörs vilket har varit min 

avsikt i föregående avsnitt. Om flera teoretiska perspektiv används är det viktigt att de valda 

analysverktygen kan kombineras (Wedege, 2010). En utgångspunkt i denna studie är att bedömning 

kan betraktas som ett redskap för att utveckla lärandet (Korp, 2011). En teori som förenar all 

bedömning för lärande saknas för närvarande (James, 2006). Bedömning för lärande är knutet till två 

företeelser, processen och miljön för lärandet samt hur ett lärande konstrueras. I ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv sker lärandet i ett socialt sammanhang där Cobb (2006) varit en 

förgrundgestalt för att samordna individuella och sociala perspektiv på lärande. Bedömning kan inte 

skiljas från lärandeteorier utan ska ses som en del i lärandet enligt Shepard (2006, 2013). Black och 

Wiliam (2006b) använder verksamhetsteori som ett teoretiskt ramverk till formativ bedömning. 

Klassrummet betraktas som ett ’activity system’ och lärandet utgår från Vygotskys teorier om den 

närmaste utvecklingszonen. Teorin förklarar hur lärares förbättringar i samspel med eleverna för att 

förbättra den formativa bedömningen förändrar både lärarens roll och elevens. Black och Wiliams 

(2009) ramverk är en vidareutveckling från tidigare modeller och förenar olika lärandeteoretiska 

perspektiv, även mer kognitiva.   

I ramverket finns aspekten ”Aktivera eleverna som ägare av sitt lärande” som leder mot självreglerat 

lärande. Övriga aspekter i ramverket leder mot denna aspekt och för att analysera självreglering har 

jag utgått från Zimmermans (2000) faser som återfinns i flera modeller. Andrade (2010) gör en syntes 

av självreglerat lärande och bedömning i formativt syfte. Det underliggande teoretiska perspektivet är i 

linje med Black och Wiliams (2009). I min studie har jag därmed funnit det möjligt att kombinera de 

valda analysverktygen. 

  

4. Metod och genomförande 

4.1 Undersökningens uppläggning 

Kännetecken för en kvalitativ studie är svårt att avgränsa eftersom många olika forskningsansatser av 

olika typ ryms under samma benämning (Alvesson & Sköldberg, 1994; Bryman 2009).  Ett 

utmärkande drag i kvalitativ forskning är studiesubjektens perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

De flesta kvalitativa forskningsansatser utgår från olika strategier och är inte renodlade (Bryman, 

2009). Mitt upplägg av studien är en sammansättning av olika strategier med kvalitativa intervjuer och 

elevarbeten samt provresultat. 

Undervisningskontexten MiMa med tydliga inslag av formativ bedömning utgör den komplexa ramen. 

Studier av elevers uppfattningar i en sådan formativ kontext saknas. Valet av kvalitativ intervju beror 
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på frågeställningen som syftar tillbaka till en lång tidsperiod (flera år) vilket inte låter sig fångas av 

deltagande observationer (Bryman, 2009) inom tidsramen för denna studie. En deltagande observation 

hade varit en möjlighet för att skapa intervjufrågor, men eftersom jag själv medverkat i många möten 

och diskussioner med lärarna om verktygen i klassrummet ansåg jag inte att detta var en nödvändighet. 

Mina intervjufrågor (bilaga 1) skapades utifrån Black och Wiliams (2009) ramverk och de verktyg 

som är utmärkande för MiMa – kontexten: målstyrning och värderingsschema, elevbok, medverkan i 

bedömningsprocessen och utvärderingar. Jag har gjort en jämförelse mellan MiMa- kontexten och 

ramverket (se kap. 3.3) och funnit att det är möjligt att använda den, både vid skapandet av frågor och 

vid analys av insamlat material.  Som ett komplement till ramverket används vid analysen 

Zimmermans (2000) faser för självreglerat lärande (se kap 3.4) och Andrades (2010) syntes av 

självreglerat lärande och bedömning i formativt syfte (se kap 3.4). Elevens förmåga att själv 

konstruera kunskap, använda metakognitiva förmågor, driva kunskapsutveckling samt att den 

lärandemiljö eleven befinner sig i kan påverka detta är givna förutsättningar för studien (Andrade, 

2010; Nicole & Macfarlane Dick, 2006, Wiliam, 2007, 2010). Min avsikt är att få reda på elevernas 

uppfattningar om bedömning i formativt syfte, självreglerat lärande och relatera detta till visade 

prestationer.  

En kvalitativ intervju syftar till att skapa en ”grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar” 

(Holme & Solvang, 1996, s.101) vilket är syftet med min studie. En kvalitativ intervjus mening är att 

söka tolka meningen hos centrala teman, i detta fall, bedömning i formativt syfte, i den intervjuades 

livsvärld (Kvale, 1997). Cizeks (2010) sammanställning av karakteristiska drag för formativ 

bedömning har använts för att sättas i relation till MiMa-projektet (se kap 3.2). MiMa-kontexten 

uppfyller stora delar av det som kan betraktas som bedömning i formativt syfte. Huruvida den faktiska 

lärmiljön uppfyller det som utmärker formativ bedömning är inte studiens syfte, utan hur eleverna 

uppfattar kontexten. Starrin (1994) skriver att fokus för en kvalitativ analys är att ta reda på hur något 

är beskaffat. Analysen har som mål att identifiera variationer, strukturer och/eller processer i den 

identifierade företeelsen. Mina avsikter är att söka efter variation och mönster i elevernas 

uppfattningar.  

För att finna elever med erfarenheter av MiMa-inspirerad kontext under flera år, föll urvalet på elever 

från årskurs 9. Två av elevernas lärare har varit med från MiMa-projektets start och deltagit i 

gemensamma diskussioner om de olika verktygen i klassrummet, den tredje läraren arbetar i samma 

arbetslag som en av lärarna. Eleverna kommer från två olika skolor, olika undervisningsgrupper och 

elevernas lärare har bidragit till urvalsprocessen.  

Datamaterial som har samlats in för att finna samband mellan elevernas uppfattningar, självreglerat 

lärande och prestationer är elevernas lösningar på matematikuppgifter från det nationella ämnesprovet 

i årskurs 9 samt resultatet på ämnesprovet som helhet. Dessutom används resultat på ämnesprovet i 

årskurs 5, slutbetyg i årskurs 9 och betyg efter kurs A på gymnasieskolan. För att analysera elevernas 

arbeten med uppgifter används en kvalitativ innehållsanalys, vilket är en strategi för att söka efter 

teman i de data som kan användas vid analysen (Bryman, 2009).  

4.2 Intervju 

Jag har intervjuat 12 elever i årskurs 9. Intervjuerna genomfördes i början av juni då eleverna i princip 

redan hade avslutat sina studier och slutbetygen redan var satta. Vid intervjutillfället kände jag inte till 

elevernas slutbetyg eller resultat på nationella provet, utan den informationen samlades in senare. 

Intervjuerna är semistrukturerade (Bryman, 2009), vilket innebar att jag utgick från en intervjuguide 
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(bilaga 1) men frågorna kommer inte i samma ordning vid de olika intervjuerna.  Frågorna är samlade 

kring olika teman och utifrån elevernas svar på frågorna blev ordningsföljd och upplägg något olika. 

Jag försökte vara flexibel och följa de svar jag fick under intervjun och fokus var respondenternas 

uppfattningar om värderingsscheman, elevbok, medverkan i bedömningsprocessen och utvärderingar 

som användes i den MiMa-inspirerade kontexten. Vilka uppfattningar finns och hur beskriver eleverna 

att de använder dessa. Centralt var elevernas uppfattningar om sin roll i lärandet och hur de på olika 

sätt uttrycker former av självreglerat lärande.  Bryman (2009) skriver att flexibiliteten vid en intervju 

inte bara handlar om frågornas ordningsföljd, utan att vara lyhörd för respondenten och följa upp 

intressanta teman.     

Intervjuerna inleddes med att jag förklarade syftet med studien och något om vem jag är. Trost (2005) 

beskriver en intervjusituation som ett interagerande mellan intervjuaren och den intervjuade som i sin 

tur interagerar med den intervjuade. Kvale (1997) beskriver intervjun som en mellanmänsklig 

situation, ett samtal mellan två parter med gemensamma intressen. Strävan var att låta respondenten få 

det största talutrymmet och känna sig delaktig i samtalet. Min uppfattning av intervjusituationerna var 

ett samtal med två personer som interagerar och samtalar om respondenternas uppfattningar, men två 

av intervjusituationer fick mer karaktären av utfrågande från min sida.    

Inför intervjuerna med eleverna som ingår i studien genomförde jag några pilotintervjuer för att 

undersöka om frågorna var begripliga för elever i årskurs 9. Gensvar var ett ord som medförde 

problem, då eleverna inte förstod innebörden av ordet gensvar och frågan uteslöts. Det kom istället att 

vid vissa intervjuer bli en följdfråga till frågan som handlar om lärarens roll eller något som framkom 

vid beskrivningen av kamraternas eller den egna rollen.     

4.3 Urval  

De intervjuade eleverna kommer från fyra olika undervisningsgrupper i två olika skolor.  Skolorna 

ligger i samma kommun i en storstadsregion. Det är både flickor och pojkar som ingår i studien och 

deltagandet är frivilligt. Det är tre lärare som har undervisat de intervjuade eleverna i årskurs 9. Mitt 

syfte är att få en variation i urval när det gäller prestationer och därför uppmanade jag de undervisande 

lärarna att föreslå elever för intervju enligt olika – principen. Jag önskade ett urval där elever med 

olika prestationer i matematik blev representerade. Attityd och motivation för ämnet kan vara 

kopplade till prestation, men det var prestation som var fokus. I urvalet fick det gärna vara det som 

lärarna uppfattade som olika attityd och motivation till ämnet matematik.  Trost (2005)  kallar urvalet 

för strategiskt om avsikten är att få en variation. Frivilligheten medförde dock att något fler flickor 

intervjuades, men övriga variabler som språklig bakgrund, socialgruppstillhörighet och prestationsnivå 

är jämnt fördelade.   

Eleverna på den ena skolan har i huvudsak svenska som första språk och samtliga elever på den andra 

skolan är flerspråkiga med olika språklig bakgrund och vistelsetid i Sverige. Hemförhållanden och 

socialgruppstillhörighet varierar också då de två skolorna ligger i två helt olika områden. Den ena 

skolan är omgiven av villor den andra av lägenheter och höghus. Gemensamt för de intervjuade 

eleverna är att de sedan årskurs 6 har arbetat i en MiMa - inspirerad kontext. Två av eleverna har 

kommit till gruppen under högstadietiden och har inte arbetat lika länge i denna kontext. 

Jag själv har arbetat på den ena skolan och det kan påverka studien på två sätt. Det negativa är att jag 

kanske tar något förgivet och inte uppmärksammar oklarheter.  Fördelen är att jag är väl insatt i 

klassrumsmiljön, de verktyg och metoder lärarna använder. Det ger möjlighet till uppföljande frågor i 
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intervjusituationen. Jag har också deltagit i alla möten och diskussioner som MiMa - lärarna har haft 

och varit huvudförfattare till två rapporter till Skolverket om försöksverksamhet med elevbok 

respektive formelblad vid ämnesprovet i matematik (Ridderlind et al., 2006, Ridderlind & Höglund, 

2007). 

4.4 Etiska överväganden 

Vid insamlingen av data har jag beaktat Vetenskapsrådets etiska principer (2008). Eleverna har 

informerats om studiens syfte och att de uppgifter som samlas in enbart kommer att användas för 

studien. Deltagandet i studien var frivilligt och eleverna informerades också om möjligheten att inte 

besvara alla frågor. Eleverna gav sitt medgivande till att banda intervjuerna och eftersom eleverna var 

15 och 16 år har även föräldrarna informerats om studiens syfte och muntligt via telefonsamtal givit 

sitt medgivande till deltagande i studien. De undervisande lärarna har samtyckt och deltagit genom att 

föreslå urvalet av elever. 

Eleverna har informerats om att det är enbart jag som kommer att lyssna på intervjuerna och att deras 

namn och kön inte kommer att kunna identifieras, liksom vilken skola respektive elev har gått på. 

Elevernas intervjuer har kodats och då eleven har namngivit någon har jag ersatt det med läraren eller 

ett fingerat namn vid transkriberingen. Diskussion om genus och flerspråkighet kommer inte att 

diskuteras för att göra det möjligt för någon läsare att identifiera eleverna som har deltagit i studien. 

Undervisande lärare har informerats om de etiska principerna och att de enbart kommer att få tillgång 

till den slutliga rapporten.  

4.5 Insamling av elevarbeten och resultat 

Lärarnas sammanställning av resultat från de nationella proven har samlats in för hela 

undervisningsgruppen. Elevernas resultat på ämnesprovet i årskurs 5 har samlats in liksom elevernas 

betyg årskurs 9 samt betyg kurs A i gymnasieskolan i de fall eleverna har läst och avslutat kursen. 

Efter intervjuerna har elevernas lösningar på de skriftliga delproven i ämnesprovet årskurs 9 kopierats 

och samlats in för att möjliggöra analyser av elevernas prestationer på en mer detaljerad nivå. Delprov 

A är muntligt, Delprov B består av B1(kortsvar) och B2 en ”mer omfattande” uppgift 

(problemlösning) samt delprov C, en temadel med varierande typer av uppgifter. För analys av 

elevernas arbeten har jag valt B2 samt tre uppgifter med olika svårighetsgrad från delprov C. Valet av 

uppgifter är utifrån ett matematiskt innehåll där de fyra uppgifterna behandlar proportionalitet som 

begrepp och för att lösa uppgifterna kan eleverna välja olika strategier och metoder.  

  

4.6 Genomförande 

Tidpunkten för intervjuerna var vald så att elevernas slutbetyg redan var klara. Syftet var att eleverna 

inte skulle uppfatta att deras svar på något sätt skulle kunna påverka slutbetyget. Intervjuerna 

genomfördes i grupprum i anslutning till klassrummen och genomfördes på lektionstid eller rast.  

Jag förde anteckningar vid intervjuerna och intervjuerna spelades in på MP3-spelare för transkribering. 

Intervjuernas längd varierar mellan 12 och 20 minuter effektiv tid, där min presentation och syftet inte 

har transkriberats. Transkriberingen har genomgått flera steg, där den första transkriberingen har följts 
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av genomlyssning av intervjuerna med utskrifter och anteckningar för att säkra kvaliteten. Pauser och 

dröjande svar har ersatts med tre punkter. Efter transkriberingen har jag gjort en sammanfattande 

analys av varje elevs intervju utifrån Black och Wiliams (2009) ramverk (se kap 3.3).   

Från de insamlade elevlösningarna på ämnesprovet gjorde jag ett urval baserat på uppgifterna i provet. 

Ett ämnesprov är alltför omfattande för att kunna analyseras i sin helhet. Jag har valt den mer 

omfattande uppgiften B2, där eleverna har möjlighet att visa kunskaper på flera kvalitativa nivåer. 

Uppgiften omfattar flera matematiska begrepp, men för att lösa hela uppgiften är proportionalitet 

centralt. Uppgiftens karaktär är sådan att svårighetsgraden stiger och elever som visar låga prestationer 

kan ge upp eller inte komma så långt i uppgiften. Därför har jag också valt tre uppgifter från delprov 

C. Två uppgifter handlar om recept med enkla beräkningar, proportioner och överslag och är på en 

grundläggande nivå. Ytterligare en uppgift med proportioner och procent är vald, där eleverna har 

möjlighet att visa flera olika kvalitativa nivåer.  

Vid analysen av elevarbetena har de metoder och strategier eleven använt beskrivits och i vilken 

omfattning eleven kan lösa problem med proportionaliteter. Elevens matematiska språk beskrivs och 

hur väl eleven redovisar och förklarar sina lösningar. Som hjälp vid analys av den mer omfattande 

uppgiften har den uppgiftsspecifika analytiska bedömningsmatris som tillhör B2 använts. Elevarbetena 

är analyserade och bedömda enligt tre aspekter: förståelse och metod, genomförande och analys samt 

redovisning och matematiskt språk.  Den analytiska matrisen är kopplad till Lpo 94 och till varje 

aspekt har jag skrivit en kommentar om vilket kunnande eleven visar. Både uppgifter och 

bedömningsanvisningar är belagda med sekretess och därför visas varken uppgifterna eller de 

uppgiftsspecifika bedömningsanvisningarna. Analysen och beskrivningarna blir därmed mer allmänt 

hållna. Analys av varje elevs visade kunskaper finns i bilaga 2 – 13. Till analysen av varje elevs visade 

kunskaper finns en sammanfattning som används vid analys av elevprofiler.  

En sammanställning av elevernas resultat på hela ämnesprovet i årskurs 9 samt provbetyg finns i 

kapitel 5.3.1. I tabellen finns också resultatet på ämnesprovet i årskurs 5 som helhet, slutbetyg i 

årskurs 9, samt betyg efter kurs A i gymnasieskolan. Valet av resultat på ämnesprovet i årskurs 5 

syftar till att jämföra prestationerna över tid och före årskurs 5 har eleverna inte arbetet i en uttalad 

MiMa - kontext. En visad prestation vid grundskolans slut, visar kunskaperna vid detta tillfälle. 

Gymnasiebetyget ger en indikation på om kunskaperna är bestående, men kan också visa att 

grundskolelärarnas betyg inte är ett glädjebetyg för att konfirmera den egna praktiken.  

4.7 Trovärdighet 

Validiteten och reliabilitet är två begrepp som vanligtvis knyts till kvantitativ forskning men som kan 

anpassas till kvalitativ forskning (Bryman, 2009; Trost, 2005). Det finns olika slags validitet och 

traditionellt avses giltigheten om studien mäter det den avser att mäta. I en studie med kvalitativa 

intervjuer avses att fånga in det fenomen eller svara på de frågeställningar studien ställer (Gummesson, 

2003). Vid analysen av elevernas visade kunskaper på tre uppgifter samt den mer omfattande 

uppgiften från ämnesprovet har jag haft tillgång till lärarnas bedömning. Det finns en god 

överenstämmelse mellan min analys och lärarnas bedömning.   

Andra begrepp och kriterier som kan användas istället för validitet är tillförlitlighet och överförbarhet 

(Bryman, 2009). Tillförlitligheten motsvarar den interna validiteten och handlar om 

överensstämmelsen mellan det empiriska materialet och de teoretiska idéer som utvecklas och de 

slutsatser som dras. Överförbarheten innebär studiens möjlighet till generalisering och motsvarar den 
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externa validiteten. Studien gör inte anspråk på att vara generaliserbar till all undervisning med ett 

uttalat formativt syfte, men de intervjuade eleverna representerar dock flera olika 

undervisningsgrupper. De intervjuade eleverna har olika kön, språklig bakgrund och visar olika 

resultat. Kvale (1997) beskriver validiteten som en kvalitetskontroll i flera stadier under arbetets gång. 

Det innebär att förhålla sig kritisk till studiens olika faser vilket jag har eftersträvat.       

Reliabiliteten rör frågan om resultaten blir desamma om undersökningen genomförs på nytt (Bryman, 

2009; Sverke, 2004). Vid kvalitativa studier kan reliabiliteten jämföras med pålitlighet och möjlighet 

att styrka och konfirmera (Bryman, 2009). Pålitligheten innebär att det finns en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av alla faser i studien, vilket jag anser finns redovisade i denna rapport. 

Intervjuutskrifter och de bandade samtalen samt elevernas lösningar finns förvarade inlåsta av mig för 

att inte röja identitet. Analysverktyg och analysarbete redogör jag noggrant för samt relation med min 

teoretiska utgångspunkt.  

Trost (2005) skriver att trovärdigheten handlar om läsarens möjlighet att avgöra om intervjumaterialet 

är trovärdigt det vill säga att intervjuaren inte har ställt ledande frågor eller påståendefrågor. I arbetet 

med denna studie har trovärdighet, pålitlighet och genomskinlighet eftersträvats.  Jag gör inte anspråk 

på generaliserbarhet men resultaten kan användas av lärare för att finna möjligheter och dilemman 

med bedömning i formativt syfte för att utveckla undervisning och lärande i klassrummet.  

 

5. Analys 

I analysen presenteras först uppfattningar och uttryck som framkom hos eleverna vid intervjuerna. 

Dessa uppfattningar är strukturerade under de fem strategierna i Blacks och Wiliams (2009) ramverk 

(kap 3.3) och följer dessa. Ramverket var den modell jag använde vid konstruktion av intervjufrågorna 

och de följdfrågor som ställdes. Analysen följer den tolkning jag har gjort i jämförelsen mellan 

ramverk och MiMa-kontext. Den avslutande rubriken ”Aktivera eleverna som ägare av sitt lärande” 

leder fram till självreglerat lärande.  

För att beskriva elevers delaktighet och självreglerat lärande används en sammanfattande beskrivning 

utifrån tre aspekter som är gemensamma för ett flertal teoretiska modeller för självreglerat lärande. 

Därefter analyseras några av elevernas uppfattningar och beskrivningar av lärandet med Andrades 

(2010) modell (figur 2 i kap 3.4) som utgångspunkt. Modellen är en syntes av bedömning i formativt 

syfte och självreglerat lärande där eleven utgör själva källan till bedömning i formativt syfte. Mitt val 

av Andrades (2010) modell bygger på att den kompletterar den femte punkten i ramverket. Att 

aktivera eleverna som ägare av sitt lärande innebär att aktivera eleverna mot någon form av 

självreglering och att ”lära lära”.  Avslutningsvis analyseras några aspekter som är en förutsättning 

eller ett förslag på vad som kan leda till utveckling av självreglerat lärande enligt Andrade (2010), och 

som inte har behandlats i ramverken.    

En sammanställning av resultat på ämnesprovet i årskurs 5, ämnesprovet i årskurs 9, slutbetyg i 

årskurs 9 samt betyg på kurs A på gymnasiet redovisas. Utifrån resultat på ämnesprovet och visade 

kunskaper i de analyserade elevarbetena har eleverna rangordnats. Elev 12 har visat mycket hög 

kvalitet i lösningar och prestationer och elev 1 har visat lägst prestationer. Skillnad i prestationen 
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mellan två elever t ex 12 och 11 är försumbar medan skillnaden i prestation mellan elev med högt 

nummer jämfört med lågt nummer är markant. För att få en bild har jag beskrivit olika elevprofiler. 

Det finns gemensamma aspekter i hur eleverna uppfattar sin egen roll och hur de uttrycker sig. 

Elevprofiler kopplas ihop med visade kunskaper på ämnesprovet i årskurs 9. 

 

5.1 Analys utifrån ramverket 

Analysen följer ramverket och den jämförelse som finns mellan MiMa-projektet och innebörden av de 

fem nyckelstrategierna (se kap 3.3). Ramverkets aspekter går delvis in i varandra och det eleverna 

uttrycker och beskriver skulle kunna presenteras under fler rubriker. För överskådligheten analyseras 

data utifrån de jämförelser som är gjorda med ramverket och MiMa-projekt. I analysen återkommer 

elevernas uppfattningar och i dessa fall är det de intervjuade eleverna som åsyftas. Varje 

sammanfattande analys understöds av några representativa citat med ordningen lågt elevnummer till 

högt elevnummer. 

 

5.1.1  Tydligöra lärandemål, kunskapskvaliteter och kriterier för framgång 

Målen är tydliga uppger samtliga elever. De finns beskrivna på papper men också i form av 

värderingsscheman (krysscheman) och det är framförallt värderingsschemat som gör målen tydliga. 

Det visar vad man ska kunna och vad man behöver arbeta med eller träna på. Schemat används 

kontinuerligt och kan fungera som en checklista att återvända till. Samtliga elever lyfter målen för 

lärandet och kopplar dessa till målpapper eller värderingsschema.  

 
Dom visar vad jag har klarat och vad jag inte har klarat. Då får jag en bättre syn på vad det är som jag 

behöver träna mer på och vad det är som jag är säker på. (Elev 4) 

 

Vi brukar få ett krysschema och då brukar jag gå igenom det och se först vad jag kan och sedan tar 

jag det jag inte kan och börjar gå igenom det. (Elev 6) 

 

Man får det mer uppstrukturerat vad det är man ska kunna, vad det är för moment man kan jobba med 

och så har man koll på vad det är som ska göras och vad det är man ska lära sig, istället för att gå runt 

i boken, då glömmer man gärna bort saker. Nu kan man välja att hoppa över saker. (Elev 9) 

 

Vad en kunskapskvalitet innebär uttrycktes på lite olika sätt. Knappt hälften av de intervjuade eleverna 

vet att det finns olika kunskapskvaliteter och att dessa finns beskrivna i betygskriterierna. De kan inte 

med ord beskriva vad en högre kvalitet innebär, men beskriver godkänt som att man når målen eller 

klarar proven. Värderingsschemat är ett stöd som visar målen. Eleverna beskriver också att det finns 

svårare uppgifter att arbeta med, men fokus är att klara målen. Övriga intervjuade elever försöker 

beskriva med ord vad en högre kvalitet innebär. Beskrivningen är utifrån två utgångspunkter, 

uppgifternas formulering och lösningens kvalitet. 

 
Det är lite hårdare när det är VG… det krävs mycket mer. Det är mer problemlösning, man måste 

tänka, man måste tänka baklänges och vad heter det, man tänker baklänges. (Elev 7) 
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Om vi ska skilja G och VG då är det små skillnader i beräkningarna. G kräver mindre beräkningar 

och inte generella metoder och sånt. VG behöver generella metoder och mer tänkande och mer 

analys. (Elev 8)  

 

Det är svårare uppgifter men också att man visar hur man tänker att man har bra sätt att räkna ut saker 

det är inte bara en slump eller en formel som man har memorerat utan det är faktiskt lite tankearbete 

bakom också. (Elev 10) 

 

Man har ett bra matematiskt språk, har olika sätt att kunna räkna på, problemlösning och komma på 

en snabb lösning på något sätt. (Elev 11) 

 

Sammanfattningsvis beskriver samtliga elever att målen är tydliga och att värderingsschemat är 

ett stöd i arbetet mot målen. Det är eleverna som visar höga prestationer som själva formulerar 

innebörden av en högre kvalitet i kunnandet.  

  

5.1.2 Skapa klassrumsdiskussioner och andra lärandesituationer som visar på 

elevernas kunskaper 

En lärandesituation kan utformas och upplevas på olika sätt. Lärarens genomgång är viktig uttryckte 

flera elever och då lär man sig både av lärarens förklaringar och det kamraterna säger. Diskussionernas 

betydelse varierade något mellan elevernas uppfattningar. Det kan uppstå diskussioner vid 

genomgångar, men de diskussioner som har stor betydelse är när andra elever redovisar hur de tänker 

eller löser en uppgift.  

Vi brukar få sådana här genomgångar som jag tycker är väldigt bra. Det brukar oftast vara olika sätt 

att tänka, olika sätt att lösa uppgiften, vissa som är lättare än andra och vissa som är svårare uppgifter.       

                                                                                                                                                      (Elev 6) 

 

Om vi har genomgångar så får man räcka upp handen och så får man lägga till saker om man tycker 

att det är något som någon missar eller så. Det kan man ju också lära sig av när folk säger saker, men 

vi brukar inte ha så mycket sånt. (Elev 9) 

 

Diskussionernas betydelse kan bero på hur undervisningen utformats i de olika undervisnings-

grupperna som eleverna tillhörde. Det finns en variation i hur eleverna uppfattar diskussionens 

betydelse för det egna lärandet. Endast hälften av eleverna redovisar betydelsen av att få diskutera med 

kamrater och delta i diskussioner. 

 

De har stor betydelse. För att om det finns en elev som jag inte vågar fråga om hjälp. Han kan mer än 

vad jag kan och då det kommer diskussion, då kan han säga till alla. Då har alla chansen att lära sig.     

                                                                                                                                                     (Elev 4) 

 

Det är jättebra. För man får, man kan tänka på olika sätt. Då vet man hur andra tänker, då kan man 

tänka som dom. Då lär man sig olika saker, till exempel mer än vad man själv kan. (Elev 7) 

 

Man kan få nya tankar när elever i min egen ålder säger någonting. Vi går i samma klass då kan man 

typ lära sig av eleverna också, diskussionen är viktig. (Elev 8) 
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De ger mycket att få reda på vad alla andra tycker också och ja då får jag reda på hur de tänker och då 

kan jag tänka på det sättet. Hur de gör, hur de tänker och hur jag tänker. (Elev 11) 

 

Elevboken (lathunden) fungerar som en lärandesituation för de flesta eleverna. Den används mer eller 

mindre av samtliga elever i samspel med värderingsschemat, då det finns en möjlighet att kontrollera 

sina egna kunskaper inom hela arbetsområdet. Med värderingsschemat eller målen som utgångspunkt 

kan elevboken användas för att skriva det som är svårt att lära sig, det man är osäker på, det man 

behöver lära eller det som behöver klargöras i lärandeprocessen. Några elever har dokumenterat 

mycket i årskurs 7 och 8, för att skriva mindre i årskurs 9. Andra väljer att dokumentera lite 

kontinuerligt. Den stora fördelen uppger eleverna är att det är först när man själv formulerar en 

förklaring som man förstår. Det är en hjälp och ett stöd att själv formulera sig då man både förstår 

bättre och kommer ihåg till andra tillfällen. Det blir ett effektivare lärande. Skrivandet innebär också 

att när man går tillbaka till ett gammalt arbetsområde förstår man vad det står eftersom man själv har 

formulerat det. Metoden att skriva och formulera sig själv kommer ett flertal att vilja ta med sig till 

gymnasieskolan och elevboken är ett viktigt dokument för där finns förklaringar till allt man har 

arbetat med. Några elever har elevboken enbart i skolan, medan andra tar hem den för att skriva i eller 

slå upp i. Några av eleverna kallar elevboken för lathunden. 

   
Om man skriver det man är osäker på eller det man vill lära sig så har man det i lathunden och det är 

lätt att kolla i den och så. (Elev 2) 

 

Det finns det finns liksom där, man kan skriva in där, och man lär sig bättre i huvudet när man 

skriver. Man slipper upprepa det hela tiden. (Elev 5) 

 

Genom att bara läsa i en lärobok så står det vad de säger, men om jag skriver själv i lathunden så är 

det mina egna ord som kommer på papperet då och det är orden som jag har lätt att förstå. Det blir 

som mitt språk då istället för något som jag kanske inte förstår, som jag inte snappar upp. (Elev 6) 

 

För att det är till mycket hjälp och man får formulera sig själv i den och det är ett stöd och man 

förstår ju bättre själv när man förklarar för sig själv. Har man skrivit ner sina förklaringar kommer 

man ihåg dem till andra tillfällen och det är ett stöd/…/ Då brukar jag först läsa igenom mina 

anteckningar från tidigare år och där liksom har jag förklarat för mig själv och då så förstår jag och då 

så kommer man ihåg hur man tänkte. Sen så skriver jag ner saker jag inte riktigt förstår och sedan när 

jag skriver med mina egna ord så blir det bättre och om jag kan förklara det då vet jag att jag förstår.      

                                                                                                                                                     (Elev 9)  

 

Det är något som pågår hela tiden att man skriver ner det man har lärt sig, vilket gör att man kommer 

ihåg lättare. Om man kan formulera det så är det lättare att komma ihåg. (Elev 10) 

 

Ett fåtal av eleverna uppger att elevboken är bra att ha, för den kan man ha på vissa provdelar. Det är 

ett stöd och då kan man slå upp något som man har glömt bort, elevboken fungerar som ett hjälpmedel 

att klara provet eller att skapa trygghet i provsituationen.  

 

För man kan ha svårt att lära sig en liten del i matten och på provet om du ska fatta något är det en 

stor hjälp till dig. Så om du inte kommer ihåg en sak i problemlösningen på ett prov speciellt på ett 

prov då har man användning av det. Då kan elevboken vara en bra grej. (Elev 4) 
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Om man får ha den med på något prov eller någonting så är det tryggt att ha den där även om man 

kan allting på provet, så är det tryggt att om du får en blackout eller hjärnsläpp så vet du att du kan 

kolla tillbaks och se om det finns någonting där. (Elev 6) 

Samtliga elever beskriver att de använder elevboken, och att den är ett hjälpmedel för lärandet. 

Eleverna beskriver att de använder den på lite olika sätt. Elevboken kan fungera som en lärande 

situation för det är först när man själv kan formulera sig som man verkligen ”förstår”. 

Sammanfattningsvis uppfattar ungefär hälften av eleverna att klassrumsdiskussionerna har stor 

betydelse för lärandet. Både hög och låg presterande finns representerade bland dessa. Lärarens 

genomgång är betydelsefull uttrycker flertalet elever.  

 

5.1.3. Ge återkoppling som för lärandet framåt 

Återkoppling framkommer på olika sätt. Återkommande är lärarens roll som återkopplar i det 

kontinuerliga arbetet på lektioner, med gensvar på läxorna eller efter ett arbetsområde. Den 

framåtsyftande delen kan vara i riktning från läraren till eleven och vara i form av en dialog om vad 

eleven behöver utveckla men också en dialog om vad eleven behöver arbeta med. 

Återkoppling från läraren till elev  

  

Lärare                      Elev 

 

Ja, vi brukar snacka lite grann om den ibland. (Elev 1)  [syftar på kunskapsutvecklingen] 

 

När man har svårt med en uppgift, då kommer läraren och förklarar uppgiften. När man har förstått 

det läraren har förklarat då blir det lättare för eleven att lösa dom med hjälp av läraren. (Elev 4) 

 

Läraren har faktiskt en stor roll, men man behöver ta eget ansvar. Läraren ska stötta och hjälpa om 

man har svårigheter /…/ Ja och efter lektionen om du stannar kvar så kan läraren säga du behöver 

arbeta med det där. (Elev 5) 

 

Läraren brukar om det är något som jag har haft problem med så kan läraren ge mig olika sidor eller 

uppgifter. Jag kan gå igenom och se om jag kan klara dom och se om det går bättre eller något sådant.      

                                                                                                                                                      (Elev 6) 

 

Vi brukar få gensvar efter prov, vi har läxor och även på lektionerna om vi behöver hjälp med någon 

uppgift kan läraren kommentera och alltså vad som krävs för den här uppgiften och kommentera på 

läxor. (Elev 8) 

 

Återkopplingen från elev till lärare är en viktig del i lärarens roll. Den återkopplingen lyftes fram av en 

elev som den viktigaste rollen en lärare har.  

 

Elev                           Lärare 

  
Läraren har en stor roll. Läraren måste kunna tänka såsom en elev tänker. Vad den har för kunskaper 

och vilken nivå den har, då om läraren kan det, då har eleven mycket mer förståelse när läraren till 

exempel berättar hur en lösning fungerar. (Elev 7) 
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Utvärderingar och reflekterande frågor kan fungera som återkoppling till den egna lärandeprocessen. 

Då finns möjlighet att reflektera och se tillbaka på hela lärandeprocessen. Att detta hjälper lärandet 

uttrycker ett flertal av eleverna, men också att det kan stärka självförtroendet. 

 

Eleven                         Eleven själv 

 
Jag brukar tänka på vad jag har uppnått och vad jag kunde ha uppnått. Alltså om jag inte har uppnått 

det jag ville, vad var det egentligen jag kunde och om jag kunde kämpa mer. (Elev 8) 

 

Jag har ganska dåligt självförtroende i matematik, som de flesta tänker jag att jag är dålig på matte. 

Jag vet inte varför men i alla fall när man går igenom den så, vad tycker du att du gjorde bra och så 

får man lyfta fram någonting som man tyckte kändes bra och när man skriver ner det så får man det 

för sig själv och då ger det bättre självförtroende. Så går man igenom vad man inte kunde och då får 

man det klart för sig när det är nedskrivet. (Elev 9)  

 

Att jag verkligen inte skriver något enstavigt utan något som har betydelse, sånt som kan hjälpa mig i 

framtiden, istället för att skriva enstaka ord. (Elev 10) 

 

Man får insikt i vad man måste jobba med till nästa gång man gör ett arbete… man märker att det här 

måste du jobba mer med till nästa gång. (Elev 12) 

Samtliga elever beskriver någon form av återkoppling. Återkoppling från läraren till eleven är 

vanligast. En elev beskriver återkopplingen från elev till lärare som den viktigaste. Det är de 

högpresterande eleverna som framhåller betydelsen av återkoppling till den egna lärandeprocessen. 

Återkopplingens betydelse från en kamrat till eleven efterfrågades aldrig explicit vid intervjuerna och 

togs inte heller upp spontant av någon elev. 

 

 

5.1.4. Aktivera eleverna som resurser för varandra 

Kamraternas roll uppfattas lite olika av de intervjuade eleverna. Några av eleverna uttrycker att det är 

viktigt att kamrater inte stör arbetet i matematik. Det är den enskilda lärandeprocessen som är i fokus 

och kamratens roll är att hjälpa om man själv inte förstår. 

 

Det är viktigt att kamraterna inte stör så att man kan koncentrera sig så bra som möjligt, så alltså det 

är bra om dom inte stör alltså. Mats han brukar hjälpa mig och han brukar sitta bredvid och hjälpa 

mig och så där alltså. Han brukar kolla om det är rätt och sådär liksom. (Elev 1) 

 

Kamraterna har inte så stor roll, det spelar ingen stor roll eftersom man jobbar enskilt. (Elev 3) 

 

Kamraterna har en stor roll, de ska inte störa arbetet, de ska inte störa mig. (Elev 5) 

Kamraterna kan också vara en viktig del i lärandeprocessen. Kamraterna kan hjälpa och förklara 

sådant man inte själv förstår, men också att lärandet kan ske i samspel med andra. Den egna 

lärandeprocessen är viktig men kamraterna kan vara en resurs i den processen. Att hjälpa kamrater 

innebär också att lärandet befästs. 
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Om jag sitter i en grupp så, jag och mina kompisar har olika sätt att tänka och jag brukar lyssna på 

dem och tar åt mig av det. De kan ju snappa upp det på ett annat sätt, som man inte tänkt på, de har ju 

en annan åsikt eller syn på det. (Elev 6) 

 

Kamraterna har också en liten roll, men man ska egentligen tänka mer på sig själv. Man ska försöka 

vara hjälpsam också och kamraterna är viktiga och hjälpsamma. Om man inte förstår något problem 

och läraren inte har tid så kan kamraterna hjälpa till. (Elev 8) 

 

Ifall man inte kan någonting så går man och frågar kamraterna. (Elev 9) 

 

Jag har i alla fall inte varit så bra på att arbeta med kamrater, det är mer så att jag hjälper dom och på 

så sätt kan man repetera det man lärt sig och så blir det lättare att komma ihåg, men annars kan det 

vara att man behöver hjälp med en uppgift då kan man fråga, för ibland för ofta vill man inte störa 

läraren och det är ofta man får hjälpa. (Elev 10) 

Elevernas beskrivningar av kamraternas roll varierar. De lågpresterande eleverna uppfattar att 

kamrater kan störa och det är viktigt att de inte blir störda i sitt arbete. Ett flertal beskriver att 

kamraterna kan hjälpa till på olika sätt t ex bidra med en förklaring eller svara på en fråga. Några 

uppfattar diskussionerna med kamraterna som en viktig del i lärandeprocessen. 

 

5.1.5. Aktivera eleverna som ägare av sitt lärande 

Att aktivera eleverna som ägare av sitt lärande innebär en kombination av övriga strategierna, men 

också att utveckla en effektiv självbedömning för att kunna följa sin kunskapsutveckling. Eleverna har 

bedömt sina lösningar på prov och utifrån proven reflekterat över det fortsatta lärandet. För och 

nackdelar med att bedöma proven uttrycks på olika sätt av eleverna. Ett fåtal elever ser inte någon 

fördel med att själv bedöma provet eller ser det som en chans att förklara om läraren inte har förstått 

lösningen. Bedömningen blir då inte en del av lärandeprocessen utan mer en möjlighet inför lärarens 

summativa bedömning.  

Man kanske tycker att man har löst någonting och läraren har inte samma uppfattning. Då kan du 

skriva hur du har tänkt. Läraren har kanske inte förstått det när du har skrivit ditt papper, då kan du 

berätta det för honom. Här står det att jag kan få poäng och det är så, så och då kan man förbättra sitt 

resultat. (Elev 4) 

De flesta intervjuade elever ser bedömning av sina prestationer på prov som en del i lärandeprocessen. 

Missuppfattningar följs upp och erfarenheter tas med in i det kommande arbetsområdet.  

Alltså fördelarna är att man kan se vad man gjorde för fel och man kan rätta till missuppfattning, det 

är bra att bedöma sitt eget prov. (Elev 8) 

 

När man har det rätta svaret så har man det, har man fel så kan man lätt se vad man gjorde fel och vad 

man tänkte fel och då kan man ju rätta sig själv och när man rättar sig själv så ser man att den här 

sortens uppgift hade jag fel på och då kommer man ihåg det till sen vad man gjorde fel och sedan så 

och när man gör slarvfel och sådär så kan man förstå att det var slarvfel istället för att man gjorde 

hela uppgiften fel. (Elev 9) 
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Då tänker man varför det blev fel och räknar om uppgifter som dom och lär sig varför det blev som 

det blev, och så lär man sig räkna även om man inte fick rätt på provet. (Elev 10) 

 

Samtliga elever med högre prestationer eller godtagbara prestationer beskriver sin egen 

bedömning av prov som meningsfull, då bedömningen är en del i lärandeprocessen. 

5.2. Analys av självreglerat lärande 

Analysen av den självreglerande eleven innebär en fördjupning av den sista punkten i Black och 

Wiliams (2009) ramverk. Elevers medvetenhet och delaktighet i kunskapsutvecklingen är en del i det 

som kan innefattas i självreglerat lärande. Som utgångspunkt har de tre sammanfattande faserna i 

Zimmermans modell (2000) använts och därefter en jämförelse med Andrades modell (2010) 

redovisade i kapitel 3.4. Förutsättningar för att utveckla självreglerat lärande och Andrades förslag till 

utveckling av självreglering analyseras under rubriken på väg mot självreglerat lärande.  

 

5.2.1 Analys av självreglerat lärande utifrån tre centrala aspekter 

De tre central aspekterna i självreglerat lärande är forethought, performance and control och 

reflection.  

Forethought innebär insatser för att lära sig något, överväganden om målen och planering. Samtliga 

intervjuade elever i min studie beskrev att de visste målen för lärandet. Målen för lärandet hade 

däremot inte samma innebörd för alla. För några elever innebar målen att ”klara” de mål som beskriver 

kunskaper motsvarande mål att uppnå för årskurs 9. De flesta eleverna uttryckte istället egna 

målsättningar för lärandet, där lärarens målformulering för lärandet utgjorde en bas eller de mest 

grundläggande kunskaperna. 

Performance and control handlar om kontroll under lärande processen då eleven driver, kontroller, 

och reglerar lärande. Vid intervjuerna framkommer att värderingsscheman, elevbok, bedömning av 

prov samt utvärdering är delar i en process och används parallellt. Ett flertal elever beskriver 

bedömningen av de egna resultaten som viktiga då det hjälper dem i lärandet. Det handlar om att följa 

upp missuppfattningar och rätta till felaktigheter. Värderingsscheman, elevbok, bedömning och 

utvärdering beskrivs inte som olika delar i lärandeprocessen av de mer självreglerande eleverna utan 

snarare som olika verktyg som kompletterar varandra. Den egna aktiviteten och delaktigheten för 

kunskapsutvecklingen är central och betydande.  

Det finns en skillnad mellan den grupp av elever som beskriver samspelet mellan verktygen 

(värderingsscheman, elevbok, delaktighet i utvärderingar och bedömningsprocesser) jämfört med de 

elever som beskriver verktygen som olika hjälpmedel utan koppling till varandra. För den senare 

gruppen av elever är elevboken ett verktyg för sig som är bra för att ”klara proven” inte ett verktyg i 

lärandeprocessen. Fördelen med att själv bedöma ett prov saknas och betydelse för lärandet beskrivs 

inte. Bedömningen används inte som en del i lärandeprocessen. Kamraternas roll är att inte störa det 

egna arbetet, eller möjligen hjälpa tillsammans med läraren. Eleverna beskriver sin arbetsinsats för att 

klara mål att uppnå. Det är snarare en yttre påverkansfaktor än en inre drivkraft att utveckla lärandet.       
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Reflection; självreflektion innefattar självbedömning och reflektioner om arbetet. Den reflekterande 

fasen knyter ihop de tidigare faserna och är ett verktyg som används kontinuerligt. Att lära matematik 

innebär för flera elever att inte bara lära in nya moment, regler eller procedurer. Det är viktigt att 

stanna upp, sätta egna ord på sitt lärande och reflektera över arbetssätt och att erfarenheter från ett 

kunskapsområde kan tas tillvara i arbetet med nästa område. Möjligheten till detta finns på flera olika 

sätt och några framhåller betydelsen av elevbok för den egna reflektionen och lärandet medan andra 

betonar utvärderingar i samband med arbetsområdets slut. Medvetenheten om syftet med utvärderingar 

varierade bland de intervjuade eleverna. Några menade att utvärderingarna var ett stöd och att det man 

skrev hade betydelse. Det var något som hade betydelse för det egna lärandet och att man sedan också 

följde upp det som skrevs. De få elever som inte uttryckte kopplingen mellan de olika verktygen 

(värderingsscheman, elevbok och delaktighet i bedömningsprocessen) menade också att 

utvärderingarna saknade betydelse. De kunde inte beskriva vad de skrev eller om det hade någon 

betydelse.  

Det finns inte någon skarp gräns mellan de elever som uttrycker mycket som kan kopplas till 

självreglerande processer och de som uttrycker något mindre. Den tydligaste skillnaden finns mellan 

de elever som uttrycker mycket och de elever som uttrycker mycket lite av själreglerande processer.   

Några utmärkande drag för självreglerande processer handlar om vilka mål man sätter och hur tiden 

för lärandet används. Överväganden om vad man vill uppnå görs och att det finns ett tydligt fokus i 

lärandet. Värderingsscheman är ett hjälpmedel i detta arbete. Under lärandeprocessen kan olika 

strategier användas som elevbok, kontroll genom värderingsscheman eller kamratdiskussioner. 

Strategin att formulera sig med egna ord i elevboken har betydelse. Verktygen används i olika 

omfattning men är delar i lärandeprocessen. Att det finns en överblick av vad som ska läras och 

kontroll på lärandet lyfts fram. Den egna bedömningen av prestationer på prov har betydelse och 

reflektioner vid utvärderingar är värdefulla hjälpmedel i lärandeprocessen.  

 

5.2.2 Analys utifrån Andrades modell 

I Andrades modell (2010) är eleven själv källan till bedömning i formativt syftet. Den första aspekten 

handlar om målen och överväganden om målen (where am I going). Den andra aspekten handlar om 

kontrollen under arbetets fortskridande (how am I going) och den tredje fasen om reflektionen (what’s 

next). Delaktigheten att följa den egna kunskapsutvecklingen innebär att själv kunna bedöma de egna 

prestationerna. Både i den kontrollerande fasen och i reflektionen ingår självbedömningen, att följa 

upp sina resultat och använda uppföljningen i lärandeprocessen. I min analys finns synen på elevrollen 

kopplat till rubriken självreglerat lärande. Elevernas beskrivningar har analyserats och tolkats mot de 

centrala frågeställningarna och självbedömning. Flera elever uttryckte hög grad av självreglering (Elev 

12, 11, 10, 9 och 8) och nedan ges två elevexempel från intervjuerna, elev 12 och elev 10. 

 

Självreglerat lärande - Elev 12  

 

Elevens roll 
Jag tycker att man som elev tycker jag att man ska klara så mycket som möjligt själv. Komma på 

egna förslag och sen så fråga andra som sista nödlösning, tycker jag då lär man sig bäst. 
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Where am I going? 
Där har vi krysschema/…/ Jag bara först prickar av vilka jag kan och sätter kryss. På dom sedan jag 

känner mig osäker på tittar jag upp i boken så gör jag. 

 

How am I doing? 

En extra check och så kan du titta på krysschemat har du skrivit in allt i lathunden som du kan behöva 

från krysschemat. Lathunden är som en check att du har samlat med dig all kunskap där och då lär 

man sig när man skriver in/…/Vi hade ju inte lathunden innan, och det sättet är att man kollar upp 

med sig själv hela tiden.   

 

Självbedömning 

Dels märker man tidigare vad man har fel på och man tänker mer på felet än om man får tillbaka ett 

rättat prov, för då tittar man mer på vad hade jag rätt vad hade jag fel på och hur många fick jag. Men 

när man rättar själv så tänker man, vad tänkte jag här, det där måste jag använda nästa gång och mer.  

 

What’s next? 
Man får liksom insikt i vad man måste jobba med till nästa gång. Här är det så bekvämt, man har 

verkligen allt som man måste kunna. 

 

Självreglerat lärande - Elev 10 

 

Elevens roll 
Det är en väldigt stor, man ska ta eget ansvar och särskilt när man jobbar med krysschemat är att man 

ska ta eget ansvar och jobba mycket själv. Eftersom vi har allting som behövs för att kunna arbeta så 

finns det egentligen inget hinder för att kunna arbeta. 

 

Where am I going? 
Man ska göra grunderna snabbt och sedan jobba med de här högre nivåerna och det kan gärna ta lite 

längre tid, så att man inte fokuserar på det man redan kan, så att man kan fortsätta.  

 

How am I doing? 
Ja det är något som pågår hela tiden att man skriver ner det man har lärt sig, vilket gör att man 

kommer ihåg lättare. Om man kan formulera det så är det lättare att komma ihåg. 

 

Ja, det är väl de åren när jag slarvade mycket, innan man fick grepp om att lösningen var ett sätt att 

arbeta inte en undanflykt. 

 

Självbedömning 

Då tänker man varför det blev fel och räknar om uppgifter som dem och lär sig varför det blev som 

det blev, och så lär man sig räkna även om man inte fick rätt på provet. 

 

What’s next? 
Att jag verkligen inte skriver något enstavigt utan något som har betydelse, sånt som kan hjälpa mig i 

framtiden, istället för att skriva enstaka ord. Tillexempel under en period gjorde jag väldigt mycket 

slarvfel då tog jag tag, gör inga slarvfel, arbeta mer med grunderna så att det verkligen sitter till nästa 

prov.  

 

5.2.3 På väg mot självreglerat lärande 

På väg mot att bli eleven som själv reglerar sitt lärande finns några aspekter som inte analyserats i 

ramverket (Black & Wiliam, 2009) eller i modellen för självreglerat lärande (Andrade, 2010). Andrade 

(2010) visar på några viktiga förutsättningar som måste finnas för att utveckla självreglerat lärande.  

De sammanfattas under rubrikerna: Effektiv målsättning, Ge sig själv återkoppling och Revidera 

uppfattningar. Dessa exemplifieras av olika elevcitat. 
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Effektiv målsättning 

En aspekt är att målen blir effektiva när eleverna har ett engagemang för att uppnå dem. För att själv 

sätta mål krävs att eleverna har inflytande på arbetet i klassrummet och sina egna lärandeprocesser.  

Det framkommer vid intervjuerna att i stort sett alla elever uppfattar att en förändring i sättet att lära 

sig matematik har skett. En av eleverna beskriver förändringen som utökad arbetsinsats och skärpning 

på lektionerna, medan övriga elever beskriver ett förändrat arbetssätt eller ett förändrat 

förhållningssätt. Två elever har inte arbetat med värderingsscheman, elevbok m.m. under lika lång tid 

som övriga elever. De uttrycker att det var annorlunda när de kom till respektive skola som arbetade 

MiMa inspirerat. 

 
Ja, ja fast när jag gick i en annan skola var det mer så var det att man skulle jobba med alla uppgifter 

tills man var klar och då lärde man sig inte/…/för då gjorde man uppgifter som man redan kunde och 

sånt. (Elev 3) 

 

När jag kom, när jag började sjuan här kunde jag ingenting, jag kunde men inte som dom andra som 

går här. Dom lärde sig också men inte som här, inte på det här sättet. Med hjälp av åren har jag lärt 

mig nya grejer som jag kan ha nytta av. (Elev 4) 

 

Målen ska vara tydliga, utmanandet och anpassade till elevernas nivå. Att lärandet ska börja där eleven 

själv befinner sig i sin kunskapsutveckling är en viktig del. Elevens roll att själv få bestämma med 

vilka uppgifter han/hon ska arbeta är centralt och i stort sett alla elever betonar betydelsen av att själv 

få bestämma vilka uppgifter som hon/han ska arbeta med. Var fokus ligger om det är på 

grundläggande uppgifter eller uppgifter som är mer komplexa bestämmer eleven själv.  

 
Då brukar det oftast vara så här, anvisningar till olika sidor och så kollar jag upp vad det är för något 

och om jag känner att det här kan jag redan så hoppar jag förbi det och tar det som jag inte kan istället 

och jobbar vidare på det. (Elev 6) 

 

Så att man alltid kan höja sig istället för att hålla på och repetera det man redan kan. (Elev 10)  

 
Förut var det mer att man gjorde i böckerna, då gjorde man bara uppgift för uppgift och ibland var det 

för lätt. Man gjorde bara i huvudet fast man inte riktigt kunde själva tekniken till att lösa uppgifter. 

Man måste kunna själva tekniken för att lösa uppgifter för att kunna lösa svårare uppgifter, och med 

lathunden lär man sig själva tekniken för att lösa uppgifterna. (Elev 12)  

Samtliga elever uppfattar att de har ett stort inflytande över vilka uppgifter de ska arbeta med. 

 

Ge sig själv återkoppling 

För att stödja elever att utveckla självreglerat lärande är det viktigt att stödja processer som leder till 

att eleven själv återkopplar till sin lärandeprocess (Andrade, 2010). Vid intervjuerna framkommer 

elevens återkoppling till sin egen lärandeprocess, dvs den egna förmågan att återkoppla till sig själv. 

Det avsnittet finns analyserat under rubriken ”Ge återkoppling som för lärandet framåt” kap 5.1. 3. 
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Revidera uppfattningar 

Den reflekterande fasen kan både vara efter ett arbetsområde men eleverna kan också reflektera i det 

kontinuerliga arbetet. Fel och misstag behöver bearbetas och att tid finns för detta är centralt. Ett 

lärande i matematik beskrivs av ett flertal elever som en process där fel och misstag är en del i 

lärandeprocessen. Felen kan vara av olika slag, slarvfel eller andra typer av fel. Det är den andra typen 

av fel som eleverna framförallt diskuterar och betydelsen av att fel och missuppfattningar reds ut. Fel 

och missuppfattningar behöver följas upp så att de inte följer med till nästa arbetsområde. När ett fel 

eller missuppfattning upptäcks behöver tanken följas upp och likartade uppgifter lösas. 

   
 

De fel som jag har gjort i det här avsnittet, då brukar jag skriva så här. Dom fel jag har gjort i detta 

avsnitt brukar jag undvika till nästa avsnitt. Dom fel som jag inte lärde in, dom jag inte trodde jag 

behövde ta med ta mer ansvar till nästa avsnitt och lära mig in dom så att jag kan dom. (Elev 4) 

 

Jag tar ju med mig att alltid gå igenom uppgifter och om man har misslyckats på någon se vad man 

har gjort för fel, så att man kan åtgärda det, vid ett senare tillfälle då. Så man inte är fast vid att få i 

sig nya hela tiden och lämna dom att man inte klara dom. Då går man igenom dom direkt. (Elev 6) 

 

När jag har gjort en uppgift och märkt att det är fel och måste rätta felet/…/ Det är väl mest när man 

tittar i facit eller när man tittar på kompisar och dom har gjort någonting annat/…/När jag inser att jag 

kan det här felet och kan fixa ett annat problem rätt. (Elev 12) 

 

Några av de verktyg som har använts i klassrummen leder eleverna mot att själva reglera lärandet. Det 

som uppfattas av flest elever är inflytandet av vilka uppgifter som arbetet ska inrikta sig på. 

Återkopplingen till den egna lärandeprocessen uttrycks tydligast av de elever som uttrycker hög grad 

av självreglerande processer. Fel och misstag uttrycks av ett flertal som delar av lärandeprocessen, 

men om eleverna verkligen tar sig tid att följa upp felen framgår inte av denna studie.   
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5.3. Sammanställning av elevernas visade 

resultat och betyg 

Här redogörs för elevernas visade resultat på ämnesprovet i årskurs 9.  Numreringen på eleverna utgår 

från analysen av de fyra uppgifterna som finns i bilaga 2 till och med 13. Elev 12 och 11 har visat 

mycket likartade höga prestationer och i fallande skala till elev 1 som har visat lägst prestationer. 

Tabellen har sedan byggts ut med resultat från ämnesprovet årskurs 5, provbetyget på ämnesprovet 

årskurs 9, slutbetyg årskurs 9 samt betyg på kurs A i Gymnasieskolan. Nedanför tabellen finns 

förklaringar och beskrivningar till förkortningar och innehåll i tabellen. 

Tabellen visar en sammanställning av elevernas visade resultat och betyg. 

   

Resultat  

Ämnesprov 5 

Poäng  

Ämnesprov 9 

Provbetyg 

Ämnesprov 9 

Slutbetyg 

Årskurs 9 

Slutbetyg  

kurs A 

Elev 12  Uppfyller 4 kravnivåer 33/24 ¤ MVG MVG MVG 

Elev 11  Uppfyller 4 kravnivåer 37/25 ¤ MVG MVG MVG 

Elev 10  Uppfyller 4 kravnivåer 34/ 20 ¤ saknas*  MVG MVG 

Elev 9  Uppfyller 4 kravnivåer 36/17 ¤ VG VG MVG 

Elev 8  Uppfyller 4 kravnivåer 31/21 ¤ VG VG MVG 

Elev 7  Ej 4 kravnivåer 30/14 VG VG VG 

Elev 6  Uppfyller 4 kravnivåer 35⁄12 VG VG G 

Elev 5  Ej 4 kravnivåer 28⁄4 G G G 

Elev 4  Ej 4 kravnivåer 18⁄4 G G G 

Elev 3 Ej 4 kravnivåer 17⁄2 Ej kravnivå G G G 

Elev 2  Ej 4 kravnivåer 16⁄0 saknas*  G G 

Elev 1  Ej 4 kravnivåer 12⁄4  Ej kravnivå G Ännu ej G Ännu ej G 

Saknas* innebär att provbetyg saknas för att eleven inte deltagit på samtliga delprov. Elev 10 och elev 

2 saknar resultat från det muntliga delprovet.   

Resultat på elevernas visade kunskaper på ämnesprovet i årskurs 5 anges i vilken utsträckning 

eleverna uppfyllt kravnivån. Ämnesprovet bestod av 4 delprov och för varje delprov fanns en 

kravnivå. I tabellen redovisas enbart om kravnivån har uppfyllts på samtliga fyra delprov eller ej.   

Poängen på ämnesprovet i årskurs 9 angavs i g-poäng och/eller vg-poäng. Poängen 30/14 betyder 30 

g-poäng och 14 vg-poäng. G-poäng relaterar till kunskaper som kopplas till målen att uppnå för 

årskurs 9 och vg-poäng relaterar till kunskaper som kan kopplas till VG- och/eller MVG-kriterier 

(Lpo94). Symbolen ¤ betyder att eleven har visat kvaliteter som kan kopplas till kriterierna för MVG. I 

tabellen anges inte hur många sådana kvaliteter de enskilda eleverna har visat i sina lösningar.  

Provbetyg på ämnesprovet i årskurs 9 ges för provet som helhet. Resultaten från alla i ämnesprovet 

ingående delar adderas och provbetyg bygger sedan på den totala summan. Provbetyg kan därför 

endast ges till elever som deltagit på samtliga delprov. Följande kravgränser för de olika provbetygen 

gavs.  
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För att få betyget Godkänt skulle eleven ha erhållit minst 22 poäng.                                                    

För att få betyget Väl godkänt skulle eleven ha erhållit minst 43 poäng varav minst 12 vg-poäng.          

För att få provbetyget Mycket väl godkänt skulle eleven ha visat minst 6 MVG-kvaliteter av minst tre 

olika slag. Dessutom skulle eleven ha erhållit minst 21 vg-poäng. 

Slutbetyg i årskurs 9 är det betyg eleverna uppnådde efter grundskolans slut. Slutbetyg kurs A, är det 

betyg eleverna uppnådde efter slutförd kurs A i gymnasieskolan. Betyget är satt vid olika tillfällen då 

några elever har slutfört kursen tidigare än andra elever för att läsa fler av gymnasieskolans kurser.  

En utförlig analys av visade kunskaper vid arbete med fyra uppgifter från ämnesprovet i årskurs 9 

finns i bilaga 2 – 13.                                                                                                                                                                                              

5.4. Elevprofiler 

Utifrån elevernas visade resultat på ämnesprovet i årskurs 9 har jag beskrivit olika elevprofiler. Varje 

grupp inleds med den kvalitativa nivån på resultatet och något utmärkande resultat från intervjun. 

Varje elevprofil inleds med en beskrivning vad eleverna har uttryckt vid intervjun som kan kopplas till 

självreglering. Därefter beskrivs en kort sammanfattning av vad eleven har visat för kunskaper vid 

arbetet med fyra uppgifter från ämnesprovet i årskurs 9. Det gemensamma har analyserats, men även 

vissa särskiljande aspekter.   

5.4.1 Visar matematikkunskaper på mycket hög kvalitativ nivå 

Elev 12 och Elev 10 – ”Klara så mycket som möjligt själv”  

Dessa elever uttrycker hög grad av självreglering. De beskriver sitt lärande som ett systematiskt arbete 

med elevbok, värderingsscheman och kontroll på den egna kunskapsutvecklingen. Det finns ett fokus 

och en egen målsättning i lärandet och de väljer att inte lägga tid på de enklare uppgifterna. De 

formulerar med egna ord vad en högre kvalitet innebär. Bedömning av prov, fel och misstag samt 

reflektioner i utvärderingen uttrycks som delar av lärandeprocessen.  

De beskriver att elevens roll är att själv driva lärandet och ta ansvar. Detta är möjligt för att alla 

förutsättningar finns. Den återkopplingen som är mycket betydelsefull är att själv återkoppla till sin 

egen lärandeprocess. Lärarens roll är att stödja när ”man har kört fast jättemycket” eller att visa var 

svårare uppgifter finns. Kamraternas roll är inte så stor, deras roll är att inte ge svaret på en uppgift. 

Det kan också vara bra att repetera när kamraterna behöver hjälp. 

Elev 11 - ”Diskussioner ger mycket” 

Eleven visar mycket stora likheter med föregående grupp. Samma grad av självreglering, systematiska 

lärande och lika hög kvalitativa nivå på matematikkunskaperna som elev 12 och 10. Det är på två 

punkter som denna profil skiljer sig från föregående grupp. 

Kamraterna har betydelse vid lärandet. Vid diskussioner i klassrummet kan man få reda på hur 

kamraterna tänker och då kan det sättet att tänka och lösa uppgifter också användas. Att diskutera olika 

lösningar är viktig både i klassrummet men också att diskutera hemma med syskon. Hur syskon löser 

uppgifter kan jämföras med de diskussioner om lösningar som sker i klassrummet. 

Läraren har stor betydelse vid diskussioner och vid återkoppling av resultat. Den fortlöpande 

diskussionen med läraren om den egna kunskapsutvecklingen är viktig. Det är genom de olika 
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diskussionerna och den egna bedömningen som eleven kommit till insikt om att hon har blivit så 

mycket bättre i matematik.     

De tre eleverna i denna grupp visar säkerhet i lösningar av olika problem med proportionalitet. På 

uppgifterna används olika metoder och om så behövs generella metoder. De redovisar samtliga delsteg 

i sina lösningar samt tolkar och analyserar sina resultat. Det matematiska språket är korrekt och 

lämpligt. 

 

5.4.2 Visar matematikkunskaper på hög kvalitativ nivå   

Elev 9 och Elev 8 - ”Resultaten har blivit bättre”  

Dessa elever uttrycker också hög grad av självreglering. De beskriver ett systematiskt arbete med att 

utgå från målen och börja arbetet där. Elevbok, värderingsscheman, bedömning av prov och 

reflektioner har stor betydelse. Det är detta förhållningssätt som gjort att de egna resultaten har blivit 

bättre. Tidigare förstod eller betraktade de sig inte som elever med högre resultat än godkänt. De 

förstod inte hur de skulle kunna förbättra sig eller vågade inte hoppa över uppgifter man redan kan. 

Bedömning av prov har möjliggjort att fel och misstag kan redas ut och utvärderingar hjälper i det 

fortsatta arbetet men kan även stärka självförtroendet. I årskurs 9 har de tagit steget och lagt tid på 

arbete mot högre kvaliteter. Lärandet sker när ”man tar det där lilla extra steget”. De formulerar med 

egna ord vad en högre kvalitet innebär och vet åt vilket håll de ska sträva. De uttrycker att det hade 

hjälpt att börja med detta arbetssätt tidigare, då hade de kommit längre.      

De menar att elevens roll är att ta ansvar för sitt arbete, ”det är eleven som måste tänka själv”. Att själv 

återkoppla till sin lärandeprocess är viktigt, att ständigt utvärdera om man har nått de mål man har satt, 

men även lärarens återkoppling kan vara ett stöd. Diskussioner och genomgångar i klassrummet har 

betydelse eftersom man kan lära sig något nytt vid dessa. Kamraterna ska man hjälpa och man kan 

också få hjälp av kamrater.  

Det finns gemensamma drag av visade kunskaper på ämnesprovet. Båda visar viss säkerhet i lösningen 

av problem med proportionalitet. Det finns betydligt mer text och förklaringar till de lösta uppgifterna 

jämfört med föregående grupp. Texter och förklaringar finns även om uppgifterna är enklare. 

Generella metoder används delvis och resultat analyseras. Mellan de visade kunskaperna finns också 

särskiljande drag, den ena eleven visar ett mer formellt korrekt matematiskt språk vid lösningen. Den 

andra eleven visar en stark strävan efter att använda generella metoder vid svårare uppgifter. Dennes 

lösningar kan ibland vara ostrukturerade med ett acceptabelt matematiska språk. 

 

5.4.3 Visar matematikkunskaper på delvis hög kvalitativ nivå 

Elev 6 och Elev 7 – ”Matematiken är inte så svår, det är lättare att räkna nu” 

Dessa elever uttrycker lägre grad av självreglering. De beskriver att målen för lärandet är tydliga 

genom värderingsschemat och det är ett stort stöd vid det kontinuerliga arbetet. Elevboken är viktig, 

då de egna formuleringarna gör så att man bättre lär sig eller kommer ihåg. Det är också viktigt med 

de egna formuleringarna eftersom man då förstår förklaringarna och att det är viktigt att skriva in det 

man lätt glömmer. De följer också hela tiden upp det man inte kan för att skriva in i elevboken. 

Elevboken kan vara ett stöd då man gör ett prov eftersom det är tryggare då även om man inte behöver 

använda den. Det är viktigt att själv få rätta och se sina fel då det hjälper i det fortsatta arbetet. De 

beskriver högre kvalitativa nivåer med egna ord, men inte så precist. De menar båda att lärandet i 
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matematik har förändrat sig och det går betydligt bättre nu än tidigare. Förändringen har inneburit ett 

”nytt sätt att tänka”. Tidigare var matematik svårt, men det är mycket lättare nu och ibland kan det 

också vara roligt. De är nöjda med de resultat de har visat.   

Läraren är viktig, då läraren kan hjälpa eleven med vilka uppgifter eleven behöver träna mer på. 

Lärarens återkoppling på läxor och uppgifter är viktig, att få bekräftelse på att man är på rätt väg. Om 

”läraren kan tänka som en elev” så har eleven mycket mer förståelse när läraren t ex berättar hur en 

lösning fungerar. De diskuterar inte återkopplingen till det egna jaget i någon större utsträckning.  

Kamraternas sätt att lösa uppgifter och diskussioner är viktiga. Då kan man få nya synvinklar på en 

uppgift och upptäcka andra sätt att tänka som man själv inte har kommit på. Lärarens genomgångar är 

viktiga. Det har också betydelse att det är lugn och ro när man koncentrerar sig och arbetar själv. 

Eleven ska koncentrera sig på det egna lärandet för att uppnå de betyg man vill ha.  

Båda eleverna visar likartade resultat på ämnesprovet i sin helhet. Gemensamt är också att de visar ett 

matematiskt korrekt språk. I de analyserade lösningarna av proportionalitetsuppgifter finns skillnader. 

Elev 7 använder i sina lösningar delvis generella metoder, men behärskar inte helt generella metoder 

och kommer därför inte så långt i lösningen av den ”mer omfattande” uppgiften. Resultat analyseras 

och delberäkningar redovisas. Elev 6 använder generella metoder enbart på en uppgift. Redovisar en 

gissning och prövning för att komma fram till ett resultat. Resultatet analyseras och resonemang förs 

delvis utifrån vardagsperspektiv snarare än matematiska perspektiv. 

 

5.4.4 Visar godtagbara matematikkunskaper  

Elev 4 och elev 5 – ”Nöjd när jag har fått godkänt”    

Dessa elever uttrycker en liten grad av självreglering. För dessa elever är målet att nå godkänt i 

matematik och för det krävs en arbetsinsats. Målen och värderingsscheman är viktiga för de hjälper 

och visar vad som krävs, vad man behöver träna på och vad man är säker på. Vad en högre kvalitet 

innebär kan de inte formulera med egna ord, men det är inte väsentligt då allt arbete riktas in på att nå 

målen för arbetsområdet. Hjälp kan behövas för att veta om ett mål har uppnåtts till exempel genom ett 

resultat på ett läxförhör eller ett gensvar från läraren på en läxa. 

Läraren är viktig både vid genomgångar och för att förklara hur uppgifter ska lösas. Lärarens roll är att 

förklara och elevens roll är att förstå. Elevens roll är också att ta ansvar och kämpa utan att läraren 

säger till eleven. Kamraterna kan också förklara uppgifter och det är bra att få lyssna till andras 

förklaringar. Under lektionsarbetet betonas lugn och ro så att möjlighet finns att koncentrera sig på 

arbetet. Kamraternas roll är då att inte störa och eleven själv ”ska vara seriös och inte prata bort tiden”.  

I elevboken kan man skriva in olika sätt att lösa uppgifter och den ger en stor trygghet vid 

provtillfället. Det finns ”saker” som är svåra att lära sig i matematik och då kan elevboken vara en 

hjälp. Regler är lättare att komma ihåg om de är skrivna med egna ord. Det är först efter provet som 

man vet om man har nått sina mål. Att bedöma provet själv är bra för då kan man upptäcka om läraren 

inte har förstått den egna lösningen. Vid arbetet med olika uppgifter kan man få fel och det är bra för 

då vet man vad man behöver träna på. De reflekterar vid utvärderingar och funderar över de fel som 

görs och att det är viktigt att inte ta med sig dessa till nästa arbetsområde. Hur detta ska gå till är mer 

oklart. De är nöjda när de klarat proven och uppnått ett godkänt. Matematik är svårt men det har blivit 

bättre. Lärandet handlar om uppgifter som kan lösas på olika sätt. 
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Båda eleverna visar lösningar till några enkla problem med proportionalitet. Olika metoder används 

för att komma till resultat som överslagsräkning, gissa och pröva, påbörja beräkning men fortsätter 

med annan strategi. Det finns beskrivningar med ord och förklaringar till lösningarna (”jag 

multiplicerar osv”). Det matematiska symbolspråket är möjligt att följa.  

 

5.4.5 På väg mot godtagbara matematikkunskaper  

Elev 3, Elev 2 och Elev 1 – ”Nöjd när jag klarar proven”   

Elev 3 och elev 2 visar stora likheter med föregående grupp. Det som skiljer är resultatet på 

ämnesprovet i årskurs 9. Elev 2 genomförde inte det muntliga delprovet, vilket kan vara en förklaring 

till avsaknad av provbetyg.  

I analys av visade kunskaper visar de båda eleverna i denna grupp olika kunskapsprofiler. 

Lösningar saknas för elev 3 till ett flertal uppgifter i provet. Min tolkning är att de är överhoppade. Det 

finns redovisningar till några av problemen med proportionalitet. Eleven visar kunskap om att resonera 

utifrån generella metoder, men saknar matematiskt symbolspråk för att genomföra metoden. 

Korfattade beräkningar och det matematiska språket är acceptabelt.   

Elev 2 redovisar några enkla problem med proportionalitet. De metoder som redovisas är prövningar 

fram till resultat. Eleven försöker lösa uppgifterna, ibland med vardagliga resonemang. Det 

matematiska språket är knapphändigt men möjligt att följa.  

För elev 1 handlar lärandet om att arbeta och sköta sig på lektionerna. Eleven uttrycker att 

arbetsinsatserna också har ökat i årskurs 9.  Det är eleven själv som bestämmer vilket betyg den ska få 

genom att kämpa och arbeta. Värderingsschemat är bra för det står vad man ska ”göra”. Om målen har 

uppfyllts vet man genom att fråga en kamrat, som kan rätta det man gjort. En kamrat kan hjälpa vid 

arbetet i matematik annars är kamraternas viktigaste roll att inte störa lektionsarbetet. 

Läraren är viktig och det är framförallt vid genomgångar som ett lärande sker. Läraren ska hjälpa 

mycket och vara tydlig. Elevboken används till att skriva in det som är svårt att lära sig. Den är bra att 

ha eftersom man lätt glömmer och man har skrivit ner det man inte kommer ihåg. Den kan också 

användas vid prov. Det är bra att ha värderingsscheman och elevbok samlade så att man har allt på 

samma ställe. Det finns inga fördelar med att själv bedöma prov och inga nackdelar heller. Vid 

utvärderingar finns det inte något speciellt att skriva. Eleven beskriver återkopplingen endast i en 

riktning från lärare till elev. Eleven är nöjd med att resultaten blivit bättre och arbetsinsatsen har ökat. 

Eleven redovisar några enkla problem med proportionalitet och metoden som redovisas är prövning. 

Eleven försöker lösa uppgifterna, ibland med vardagliga resonemang. I redovisningarna saknas 

delberäkningar. Det matematiska språket är mycket knapphändigt.  

 

5.4.6 Sammanfattning av elevprofiler 

Det finns ett tydligt samband mellan de elever som uttrycker hög grad av självreglering och visar höga 

prestationer på ämnesprovet i årskurs 9. Det visar också att elever som uttrycker mycket liten grad av 

självreglering visar låga prestationer på ämnesprovet.  Det finns elever som uttrycker sig på ett sådant 

sätt att de är på väg mot självreglering och dessa elever visar godtagbara kunskaper på ämnesprovet.  
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6 Sammanfattande resultat och 

diskussion 

I detta avsnitt sammanfattas resultaten tillsammans med en diskussion. Jag gör också en jämförelse 

mellan resultaten i min studie och annan forskning. Reflektioner över forskningsprocessen diskuteras 

och min roll i studien. Mitt forskningsbidrag redovisas och mina resultat visar på 

utvecklingsmöjligheter som jag presenterar under rubriken ett fördjupat MiMa-projekt. Avslutningsvis 

presenterar jag förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Elevers uppfattningar om sitt lärande i en 

MiMa inspirerad kontext 

Samtliga elever beskriver värderingsscheman och tydliga mål som hjälpmedel i lärandeprocessen. De 

ger en god vägledning vad lärandet ska inrikta sig mot och kan fungera som en checklista. Att målen 

är synliga, relevanta och begripliga för eleverna är viktigt, och elevernas uppfattningar är att så är 

fallet. Värderingsschemat ger möjlighet att hoppa över de mål som redan är uppfyllda och istället 

inrikta lärandet på mål som kan leda till djupare förståelse och högre kvaliteter. I en målstyrd 

undervisning är det viktigt att eleverna har engagemang och är involverade i målsättning skriver 

Andrade (2010). Det betyder också att eleverna måste få ha ett inflytande över vilka mål som eleven 

själv strävar att uppnå. Elevernas inflytande över målen beskrivs vid intervjuerna som möjligheter att 

själv välja vilka uppgifter de ska arbeta med och hur de planerar arbetet. Några av de högpresterande 

eleverna menar att möjligheten att själv få påverka och lägga tid på utmanande uppgifter resulterade i 

att de egna prestationerna förbättrades. De lågpresterade eleverna menar att tydliga mål och 

värderingsscheman hjälpte dem att urskilja fokus i lärandet.    

Lärarens ansvar i detta arbete är att tillsammans med eleverna formulera mål och värderingsscheman 

som ligger i linje med kursplanen i matematik och leder till utveckling av olika förmågor. Det finns en 

risk att eleverna enbart riktar in sitt lärande på lämpliga procedurer (Hiebert & Lefevre, 1986;Baroody, 

Feil & Johnsson, 2007) för att kunna lösa uppgifter av rutinkaraktär istället för att utveckla en djupare 

förståelse för både procedurer och begrepp. Både hög- och lågpresterande elever beskrev att de 

diskuterade med sin lärare om möjliga utmaningar, hur de kan gå vidare och ibland vilka uppgifter 

som är lämpliga. 

Samtliga elever beskriver sitt användande av elevboken och uppfattar den som ett stöd i lärandet, men 

den används olika mycket och på olika sätt. Elevboken är ett redskap som kan användas för att 

utveckla en djupare förståelse för både procedurer och begrepp. Det handlar inte bara om att skriva 

upp fakta och regler utan att förklara för sig själv varför det t ex är möjligt att utföra en beräkning på 

ett visst sätt. Att formulera med egna ord innebär för de flesta eleverna en del i lärandeprocessen, då 

det är när man formulerar sig som man själv förstår. Elevboken är elevens egendom och lärarna rättade 

inte eller styrde skrivandet i boken. I denna undersökning har jag inte studerat vad som är skrivet i 

elevboken och huruvida eleverna har formulerat med egna ord eller skrivit in exempel på lämpliga 

procedurer för att lösa rutinuppgifter. Det viktigaste i detta sammanhang är kanske inte vad eleven har 

skrivit utan hur läraren tillsammans med eleven följer kunskapsutvecklingen och uppmärksammar 
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elevens lärandestrategi och utveckling av samtliga förmågor. Elevboken kan fungera som reflektioner 

för lärandet och det är viktigt att det är elevernas privata egendom. Risken finns annars att elever 

skriver sådant som de tror att läraren vill läsa (Andrade, 2010). 

Olika bilder av den ansvarstagande eleven framkom vid samtliga intervjuer. Det handlar mycket om 

att det är eleven som själv bestämmer vad den vill uppnå genom sitt arbete. Vad ansvarstagandet 

innebär skiljer sig åt. För några av eleverna handlar det om att kämpa och göra sitt bästa för att klara 

godkänt och för andra att ha kontroll på kunskapsutveckling, arbetsinsats i förhållande till de mål som 

eleven själv sätter och själv driva arbetsprocessen.  

Målen för lärandet uppfattas av alla elever som tydliga, men innebörden av kunskapskvaliteter kunde 

bara beskrivas med egna ord av de elever som visade högre prestationer. Att utveckla kunskap om 

kvaliteter kan ske i diskussioner eller i samband med att bedöma prov. En möjlig förklaring till 

resultatet är att diskussionerna hade ett större fokus på de högre kvaliteterna och intresset för 

diskussionerna drevs av de högpresterande eleverna. De lågpresterande elevernas fokus kan ha varit att 

finna någon metod för att lösa uppgifter, inte att utveckla metoder som kan leda till högre kvaliteter. 

Att själv bedöma sina egna prov kan innebära diskussioner om kvaliteter i lösningar och vad som t ex 

utmärker MVG-kvalitet. För de lågpresterande eleverna handlade det mycket om att klara proven. Det 

formativa i att själv bedöma ett prov handlade kanske mer för de lågpresterande eleverna om att rätta 

till fel och missuppfattningar istället för diskussioner om kvaliteter i lösningar. Utmaningen finns i att 

utveckla formativa bedömningar som leder till en kunskap om kvaliteter utan att uppfattas som 

värderande mot den egna visade kunskapen. Cizek (2010) skriver att det handlar om att engagera 

eleverna i värdefulla pedagogiska erfarenheter och två av eleverna med låga prestationer uppfattade 

inte att bedömning av sina egna lösningar på provuppgifter gav dem värdefulla erfarenheter. 

Elevernas uppfattningar om klassrumsdiskussionernas betydelse och kamraternas roll varierade. 

Ungefär hälften av eleverna lyfte betydelsen av att få diskutera och lyssna på kamraters förklaringar 

och lösningar på uppgifter. I en diskussion kan andra sätt att lösa en uppgift framkomma och det 

berikar. Kamraternas roll kan vara att hjälpa till, men kamrater kan också störa den egna 

koncentrationen.   Eleverna kom från fyra olika undervisningsgrupper och en variation i 

klassrumsklimat, gruppstorlek, kultur eller normer i ett klassrum finns troligtvis.  Det som 

framkommer är att elever som visar låga prestationer också beskriver att kamrater kan störa eller att de 

tidigare själva har haft svårt med koncentration och behöver själv fokusera på sitt arbete. Det finns inte 

något mönster i hur högpresterande eller lågpresterande elever lyfter fram klassrumsdiskussionernas 

betydelse. Gruppstorleken kan ha betydelse för ett aktivt deltagande i en klassrumsdiskussion, men 

inte någon av eleverna beskriver gruppstorleken som ett hinder. Det som framträder är utanför mina 

frågeställningar och jag har noterat att samtliga flerspråkiga elever beskriver det som meningsfyllt att 

muntligt förklara, lyssna och diskutera hur uppgifter kan lösas. Resultatet är samstämmigt med annan 

forskning som visar på betydelsen av klassrumsdiskussioner för flerspråkiga elever (Norén, 2010). 

Att ge återkoppling som för lärandet framåt, beskrivs av samtliga elever men på olika sätt. Vem som 

är den aktiva i återkopplingen är den stora skillnaden. Den aktiva kan vara läraren som förklarar eller 

återkopplar kontinuerligt i arbetet eller efter läxor och prov och eleven är mottagaren som får hjälp i 

sin kunskapsutveckling. Lärarens återkoppling till eleven beskrivs av flera elever. Wiliam (2010) 

beskriver lärarens återkoppling som tvådelad, där den första delen är en process från läraren till eleven 

som ska generera en utveckling av elevens tänkande. Den andra delen är återkopplingen från eleven 

till läraren så att läraren kan ändra undervisningen utifrån elevens lärande behov. Denna del är 

samstämmig med Hatties (2009) begrepp synligt lärande, att se lärande från elevens ögon. Lärarens 

betydelse vid återkoppling i det kontinuerliga arbetet lyfts av ett flertal elever, men om läraren följer 
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upp med en förändrad undervisning för att bättre möta elevernas lärandebehov framkommer inte vid 

intervjuerna. Den samlade forskningen visar att återkoppling kan ha positiva, men även negativa 

effekter (Hattie & Timperley, 2007; Lundahl, 2011; Wiliam, 2011). Kvaliten på lärarnas återkoppling 

är något som är utanför denna studies ram.   

En elev beskriver återkopplingen från elev till lärare som den viktigaste rollen läraren har. Läraren 

måste kunna tänka som en elev tänker, och om lärare kan detta så fungerar lärarens förklaringar så att 

eleven förstår. Ett synligt lärande (Hattie, 2009) där lärandet syns ur elevens ögon. 

Den aktiva i en återkoppling kan vara eleven själv. Det är de högpresterande eleverna som beskriver 

återkopplingen till sin egen lärandeprocess som värdefull. Det kan handla om att arbeta med de 

missuppfattningar som har upptäckts vid prov eller följa upp felaktigeter i det kontinuerliga arbetet. En 

viktig aspekt som några elever beskriver är att ge sig själv tid för att följa upp dessa fel och 

missuppfattningar. Det handlar inte om att bara skriva i en utvärdering att man ska göra det utan också 

att verkställa, t ex att sätta ord och formulera det i elevboken eller arbeta med fler uppgifter. Läraren 

kan skapa förutsättningar för eleverna att återkoppla mot sin egen lärandeprocess (Andrade, 2010; 

Nicol & Macfarlane-Dick, 2006). Några av dessa förutsättningar är självvärderingar, tydliga mål och 

att själv bedöma sitt arbete, vilket sammanfaller med lärarnas verktyg i MiMa-kontexten.  

Att lektionstid tas till att eleverna bedömer sina prestationer på prov uppfattas av de flesta eleverna, 

som fördelaktigt och kan användas som en del i lärandeprocessen. McMillan (2010) menar att för 

äldre elever anses bedömning av de egna prestationerna som en effektiv metod för formativ 

bedömning. Bedömning av prestationer kan utgöra en återkoppling till lärandeprocessen om eleven 

själv förmår följa upp sina fel och missuppfattningar. Det kan också vara så som t ex en elev beskriver 

det ”att inte göra” felen igen. Det kan då mer handla om en memorering om att inte göra ett fel istället 

för en analys av varför och på vilket sätt missuppfattningen uppstod samt hur eleven själv ska komma 

tillrätta med denna. Eleven kan behöva en tydligare stöttning i analysen av missuppfattningar och 

hjälp att prioritera de mest grundläggande i uppföljningen. Är missuppfattningarna stora är inte 

återkoppling det mest effektiva utan instruktion och undervisning är att föredra (Hattie & Timperley, 

2007).  Är slarvfelen som några elever beskriver sina fel verkligen slarvfel eller bottnar de i allvarliga 

fel eller missuppfattningar? 

Förmågan att återkoppla till sin egen lärandeprocess, är en förmåga som är möjlig att utveckla, men att 

bedöma sina prestationer på prov och reflektera vid utvärderingar är kanske inte tillräckligt. De flesta 

eleverna beskriver hur de följer upp självvärderingar, bedömningar och utvärderingarna, men 

reflektionerna vid utvärderingar gav inte så mycket för alla. Eleverna med lägsta prestationer beskriver 

att de utvärderar, men minns inte vad de har skrivit.  Utvärderingen fyller inte det syfte den har utan 

blir något som görs för att läraren initierar detta. Kopplingen mellan att bedöma sina resultat, utvärdera 

och reflektera hur de vunna erfarenheterna ska tas tillvara i ett nytt arbetsområde fungerar för de flesta 

eleverna men inte för alla. Det handlar om att verkligen följa upp det man skriver som en elev 

uttryckte det eller att verkligen ta tag i det som är en svårighet. Några elever menar att det hade varit 

bättre om denna process hade startat tidigare under skoltiden, för då hade de troligtvis kommit längre. 

Det hade kanske varit mer gynnsamt för eleverna med lägst prestationer att reflektera på uppgiftsnivå, 

efter kortare arbetsprocesser eller med kortare intervaller än utvärderingar efter ett helt arbetsområde.     
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6.2 Elevernas delaktighet och självreglerat 

lärande 

Fem av tolv elever uttrycker mycket som kan kopplas till självreglerat lärande. De beskriver den egna 

målsättningen, kontroll på tid och kunskapsutveckling, uppföljning av resultat och betydelsen av 

reflektioner om arbetsprocessen och prestationer. Arbetet i matematik är ett systematiskt arbete, för att 

nå de mål som man själv har formulerat. Lärandet är en ständigt pågående process och fel på ett prov 

är en del i denna process. De beskriver elevens roll som aktiv och ansvarstagande. Lärandet sker när 

utmanande uppgifter man tidigare inte förstod klaras av.  Fyra av dessa elever uppfattar att det har 

skett en förändring under högstadietiden och att deras resultat har blivit bättre. Framstegen i 

kunskapsutvecklingen har blivit synliga och hjälpt den fortsatta utvecklingen. Den slutsats jag drar 

utifrån elevernas beskrivningar är att de med hjälp av de verktyg de mött i undervisningen har 

utvecklat processer som kan beskrivas som självreglerat lärande. De beskriver på olika sätt hur de 

använder elevbok, värderingscheman m.m. men gemensamt är att verktygen fungerar i samspel med 

varandra och eleverna utnyttjar det som gagnar kunskapsutvecklingen på bästa sätt. En av eleverna 

beskriver matematik som ett ämne där det alltid har flutit på bra, men att det nu är enklare eftersom allt 

som behövs finns. Av de fem eleverna har tre nått högsta betyg redan i grundskolan och alla fem når 

högsta betyg på kurs A i gymnasieskolan. 

Övriga intervjuade elever visar i mer eller mindre grad medvetenhet om sin kunskapsutveckling, rollen 

som ansvarstagande för sina studier och medvetenhet om styrkor och svagheter i arbetet med att lära 

matematik. För att utveckla självreglerande processer behöver målen vara engagerande, tydliga och 

rimliga att uppnå för den enskilda eleven. Eleverna uppfattade målen som tydliga, men målens 

rimlighet är inte alltid i relation till den enskilda eleven, utan målen som eleverna arbetade utifrån 

utgår från styrdokumenten. För elever som visar godtagbara kunskaper är det lättare att sätta egna mål 

och fördjupa kunskaperna till skillnad från de elever vars målsättning är att klara godkänt så att de kan 

påbörja ett nationellt program i gymnasieskolan. 

Kontrollen hur arbetet fortgår kan ske på många olika sätt. I undervisningen användes 

värderingsscheman, elevbok, utvärderingar och reflektioner av olika slag samt elevens bedömning av 

prestationer på prov. De olika verktygen som användes i undervisningen passar kanske olika bra för 

olika elever och förmågan att själv se sina framsteg och kunskapsutveckling var inte lika tydlig för 

alla. Elevers olikheter och olika sätt att lära måste kanske ges ännu mer utrymme, samtidigt som 

möjligheterna att lära av kamrater utnyttjas i högre grad. I kontrollen av hur arbetet framgår kan eleven 

ställa sig frågan om det är värt ansträngningen att lära sig detta (Stiggins, 2010). Elevens roll beskrevs 

som ansvarstagande och kämpande av de lågpresterande eleverna, då matematik är ett skolämne som 

uppfattades som svårt. Självförtroende och motivation är viktigt vid lärandet i matematik och flera av 

eleverna med låga prestationer uppfattade att det hade blivit bättre på olika sätt. 

Både högpresterande och lågpresterande elever tar upp fel som en del i lärandeprocessen. Hur sedan 

tiden avsätts för att följa upp dessa fel framgår inte vid alla intervjuer. Två av de intervjuade eleverna 

menar att det var först när de tog sig tid att följa upp fel och inte skyndade vidare som resultaten blev 

bättre. Tiden för att följa upp fel och gemensamma diskussioner om t ex missuppfattningar kan vara en 

utvecklingsmöjlighet för att utveckla det formativa i klassrummet. En välvilja att alltid serva elever 

och stödja på olika sätt kan innebära att en hjälplöshet lärs in, istället för att utveckla förmågan att 

själv reglera lärandet. Björklund – Boistrup (2010) visar i sin avhandling att lärares 

bedömningshandlingar erbjuder mer eller mindre möjligheter för elevens aktiva deltagande. I en 
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missriktad välvilja kanske elever med lägst prestationer får beröm för sina framsteg och minst tid för 

diskussioner och resonemang.  

Min slutsats är att lärarnas verktyg i klassrummet och förhållningssätt har ökat möjligheterna för 

eleverna att utveckla ett självreglerat lärande. Det är komplex processer, men jag vill framhålla några 

aspekter jag funnit stöd för genom denna studie. För att utveckla självreglerande processer behöver 

eleverna få möjlighet att engagera sig och sätta meningsfulla tydliga mål för lärandet. Eleverna 

behöver ha inflytande över arbetsprocessen och olika hjälpmedel som gör det möjligt att följa sin 

kunskapsutveckling. Innebörden av kvaliteter i kunskap behöver synliggöras på alla nivåer även på de 

lägsta nivåerna.   

Elevens återkoppling till sin egen lärandeprocess är central. Aspekten är inte synlig i Black och 

Wiliams (2009) ramverk och behöver lyftas fram. Hur elever ska utveckla denna förmåga, är en fråga 

som kräver fortsatt forskning.  För att utveckla förmågan hos alla elever är inte värderingsscheman, 

elevbok, utvärderingar och elevernas bedömning av de egna prestationerna på proven tillräckliga.  

Större möjlighet för lärarna att bygga stödstrukturer genom t ex mer tid och diskussioner för elever 

som visar låga prestationer är en nödvändighet. Att utveckla eleverna mot självreglering är långsamma 

processer och den största utmaningen finns i att stödja utvecklingen hos de elever som visar lägst 

prestationer.  

6.3 Relation mellan elevernas uppfattningar, 

självreglerat lärande och prestationer 

De elever som uppfattar värderingsscheman, elevbok, utvärderingar och bedömning av prov som delar 

av en lärandeprocess som kompletterar varandra visar höga prestationer på ämnesprovet i årskurs 9. 

Kontrollen på den egna kunskapsutvecklingen är central och den egna målsättningen finns uttalad. De 

kan med egna ord formulera vad en högre kvalitet innebär och visar denna kvalitet i arbetet med 

uppgifter på ämnesprovet. Både högpresterande och lågpresterande elever uppfattar att både resultaten 

och arbetet i matematik har blivit bättre. Mima-kontexten har ökat medvetenheten och öppnat ögonen 

för att följa framsteg och kunskapsutvecklingen men i olika grad.  

De intervjuade eleverna valdes av lärarna så att de skulle representera olika prestationer. I en 

jämförelse med elevernas resultat på ämnesprovet i årskurs 9 skulle en slutsats kunna vara att MiMa-

kontexten inte har varit gynnsam för resultaten och i synnerhet inte för de lågpresterande eleverna. 

Betraktas istället elevernas resultat på ämnesprovet i årskurs 9 och slutbetyg i årskurs 9 i en jämförelse 

med ämnesprovet i årskurs 5 blir bilden annorlunda. Hälften av eleverna (6 stycken) nådde inte 

kravnivån för årskurs 5, och av dessa når 4 elever slutbetyget godkänt och en elev når betyget Väl 

godkänt i årskurs 9. Den slutsats jag drar är att arbeten i formativt syfte är långsamma processer. Det 

sträcker sig över flera skolår, kräver ett kontinuerligt arbete och i ett långsiktigt perspektiv även 

gynnar resultaten. Sambandet kan också beskrivas som att de elever som visar hög grad av 

självreglering också visar på mycket höga eller höga prestationer på ämnesprovet i årskurs 9. 

Forskning visar att det finns ett samband mellan självreglering och akademiska prestationer (Andrade, 

2010; Brown & Harris, 2013; Wiliam, 2011) och att det effektivaste lärandet är självreglerat (Butler & 

Winne, 1995).  

I jämförelsen med betyg på kurs A i gymnasieskolan, så framstår de visade resultaten i årskurs 9 som 

bestående. En av eleverna har inte visat samma höga kvalitativa nivå i gymnasieskolan som i 

grundskolan men två av eleverna har visat högre kvaliteter i gymnasieskolan. Från betyget Väl 



49 

 

godkänt i grundskolan till Mycket väl godkänt i gymnasieskolan. Dessa två elever beskriver båda att 

deras resultat i grundskolan har blivit bättre (från resultat som motsvarar godkänt till Väl godkänt). De 

uppfattar att utvärderingar och reflektioner hjälper, att det handlar om att kunna sätta egna mål och ta 

tid till att arbeta med det som är mer utmanande istället för att bara räkna på i en bok.  De är nöjda 

med utbildningen men tror att de hade kommit ännu längre i sin kunskapsutveckling om de hade börjat 

tidigare med verktygen i MiMa-kontexten. De två eleverna som uttrycker detta kommer inte från 

samma undervisningsgrupp och har inte haft samma lärare. De båda eleverna visar hög grad av 

självreglering.   

Två av eleverna från två olika undervisningsgrupper har inte arbetet lika länge i MiMa-kontexten. 

Dessa två elever återfinns bland de elever som visar lägre prestationer. Huruvida detta är en slump 

eller om dessa elever hade presterat bättre om de hade fått samma möjligheter som övriga elever är 

inte möjligt att besvara genom denna studie. 

De elever som med egna ord kan formulera innebörden av en högre kvalitet visar denna kvalitet i 

ämnesprovet åk 9 i lösningarna till de fyra uppgifter som jag har analyserat. Även de elever som inte 

kan förklara så bra med egna ord vad en högre kvalitet innebär visar i sina lösningar en strävan mot 

högre kvaliteter i form av försök till generella lösningar eller ett välstrukturerat korrekt matematiskt 

språk. Elever som visar godtagbara kunskaper eller nära godtagbara kunskaper visar i sina lösningar 

ansträngningar till att slutföra lösningen på många varierande sätt och i flera lösningar finns 

beskrivningar både med matematiska symboler och med ord som t ex jag multiplicerar. De visar 

osäkerhet om vad som är tillräckligt i en lösning, vilket kan bero på avsaknad av diskussioner om 

kvaliteter på godkänt nivå. Min slutsats är att de elever som visar kunskap om högre kvalitativa nivåer 

också visar det eller strävar efter att visa det i sina lösningar på uppgifter från det nationella provet i 

årskurs 9. 

  

6.4 Mina resultat i relation till annan forskning   

Forskning har visat att ökningen av kvaliteten på den formativa bedömningen ökar elevernas resultat 

(Black & Wiliam, 1998a, 1998b; Hattie, 2009). I en jämförelse med elevernas prestationer över en 

längre tid stämmer det med min studie. Över hälften av eleverna hade inte uppnått kravnivån för skolår 

5, men övervägande del av dessa elever uppnår slutbetyget godkänt eller högre vid grundskolans slut. 

Ett genomgående resultat är att elever som visar låga prestationer särskilt gynnas av bedömning i 

formativt syfte (Black & Wiliam, 1998a, 1998b; Hughes, 2010). Termen elever som visar låga 

prestationer eller ibland uttryckt som svaga elever (Lundahl, 2011) är en grupp elever där innebörden 

av låga prestationer ibland knyts till en egenskap hos eleven snarare än till den undervisning som 

eleven har haft möjlighet att delta i. Jag har inte studerat i vilken omfattning eleverna har haft 

möjlighet att delta i undervisning både genom närvaro och aktivt deltagande, vilket kan påverka 

resultatet för elever som visar låga prestationer.  

I min studie uppfattade både högpresterande och lågpresterande elever att matematiken hade blivit 

bättre. Det innebar både att resultaten har blivit bättre, att klassrumssituationen har blivit bättre, 

framstegen blivit synliga eller att matematiken blivit roligare. Mina resultat visar inte att det enbart var 

eleverna som visar låga prestationer som uppfattade detta utan snarare att samtliga elever gynnades av 

klassrumsmiljön, verktygen som lärarna använde och det förändrade förhållningssättet. För att kunna 

svara på frågan om varför inte alla intervjuade elever lyckades uppnå betyget godkänt efter 
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grundskolan skulle en mer omfattande studie krävas där en kartläggning och mer detaljerad 

bakgrundsinformation om undervisningen, klassrumsmiljön och möjligheter för lärande utgöra 

grunden för analysen av elevernas resultat.  

En samlad forskning visar också att självreglering och akademisk framgång är nära kopplat till 

varandra (Andrade, 2010; Boekaerts 1997). Elever som formulerar mål, är flexibla för att uppfylla 

målen och följer sin kunskapsutveckling lär sig mer och visar högre resultat i skolan. Den slutsatsen 

kan dras även av min studie då det var de högpresterande eleverna som uttryckte mer av det som kan 

kopplas till självreglerat lärande. Elever kan förmodligen på egen hand utveckla självreglerat lärande, 

men genom lärares systematiska arbete finns möjligheten att alla elever kan lära sig och utveckla 

denna förmåga. I min studie är det tydligast i intervjun med elev 8 och 9 som båda hänvisar till att 

kunskapsutvecklingen hade kommit längre om de hade börjat med detta arbetssätt tidigare. I studien 

finns också elever som enligt min tolkning är på väg att utveckla självreglerat lärande. Forskningen 

visar också att elever som har mindre framgång visar också mer beroende av yttre faktorer som 

läraren, kamrater vägledning till uppgifter och återkoppling (Hattie & Timperley, 2007; Pintrich 

2000). Det stämmer även med mina resultat. 

6.5 Reflektioner över studiens genomförande 

Genomförandet 

Starten av studien började med min insikt om att ta chansen och intervjua elever som jag visste hade 

arbetat i en MiMa-kontext i flera år. Lärarna på de utvalda skolorna följer sina elever över fyra år och 

det skulle med andra ord ta långt tid innan möjligheten dök upp igen. Det medförde att delar av 

studiens upplägg kom i en omständlig ordning. Datainsamlingen av elevernas provresultat samlades in 

i samband med intervjuerna för samtliga elever, men elevlösningarna på uppgiftsnivå som ger en 

djupare bild av visade kunskaper samlades in ett år senare. Spårarbetet att söka skolorna och 

elevresultat på ämnesprovet i årskurs 5, hade underlättats av om jag redan från början hade frågat 

eleverna på vilken skola de hade gått. 

Jag genomförde några provintervjuer för att pröva om intervjufrågorna fungerade. Nu i efterhand så 

skulle jag också ha transkriberat och analyserat dessa intervjuer. Då kanske jag hade upptäckt fler 

givande följdfrågor till eleverna. Vid provintervjuerna pratade eleverna mycket, men vid två intervjuer 

i studien var eleverna mycket fåordiga vilket medförde att intervjuerna mer liknade ett utfrågande och 

fler följdfrågor hade varit ett stöd. 

Mitt fokus var hela tiden elevernas uppfattningar om det formativa arbetssättet i 

matematikundervisningen. Huruvida eleverna arbetade med värderingsscheman, elevbok och 

utvärderingar i andra ämnen efterfrågade jag aldrig. Jag kan se det som en brist, då en lärares 

förhållningssätt i ett ämne kan användas i flera ämnen. Några av de intervjuade eleverna undervisades 

av samma lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen, men inte alla. Vanan att arbeta med 

elevbok, värderingsscheman m.m. i flera ämnen kan påverka resultatet. 

Elevlösningarna visar ett stickprov av elevernas visade kunskaper, men de kompletterar och nyanserar 

bilden vilket inte en poängsumma eller ett betyg kan visa. Fördelen är också möjligheten att göra en 

jämförelse mellan vad elever beskriver vid intervjuerna om kvalitativa nivåer och vad de sedan visar i 

sina lösningar. Det finns elever som inte kan sätta ord på innebörden i kvalitet, men som kan visa det i 

en lösning. Nackdelen med valet av elevlösningar är att uppgifterna är sekretessbelagda, vilket medför 

att analysen till viss del blir mer översiktlig.  
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Analysverktyg 

Mitt val och utgångspunkt var Black och Wiliams (2009) ramverk när intervjufrågorna formulerades. 

Jag gjorde en jämförelse och fann då att ramverket var möjlig att använda. När jag sedan tog del av en 

utökad litteraturgenomgång, för att jämföra med MiMa-kontexten fann jag att kategorierna i ännu 

högre grad går in i varandra och är delvis överlappande. Det jag fann i min studie där ramverket gav 

lite vägledning var aspekten att aktivera eleverna som ägare av sitt lärande. Vid den första 

transkriberingen av intervjuerna framstod några elevers beskrivningar som om de var ägare av sitt eget 

lärande. Det medförda att ramverket inte kändes tillräckligt och krävde fler analysverktyg. Det hade 

varit en fördel om jag redan innan intervjuerna hade fördjupat mig i den sista punkten i Black och 

Wiliams (2009) ramverk för att ta del av fler modeller om självreglerat lärande. Det hade förmodligen 

också påverkat intervjuns upplägg, men i liten grad. 

Ramverk har gett en struktur av analysen, men det är ytterligare aspekter som skulle behöva utvecklas. 

Tydliggöra lärandemål, kunskapskvaliteter och kriterier för framgång innefattar som jag ser det fler 

olika delar. Tydliggöra lärandemålen är en del, men att lärandemålen är tydliga medför inte 

automatiskt att kvaliteter i kunnandet är tydliga. De elever som visar godtagbara eller lägre 

prestationer uppfattade att lärandemålen var tydliga, men analysen av elevlösningarna visar osäkerhet 

om kvaliteter. 

  

Min egen roll  

Eftersom jag själv har arbetat med verktygen i Mima-kontexten har jag erfarenheter av elevers 

uppfattningar om elevbok, att bedöma sina prestationer på prov m.m. Det negativa i att byta roll till 

forskaren är att jag kanske tagit något för givet och stannar kvar i en lärarroll.  Det positiva är att jag 

deltagit i den långsamma processen att utveckla klassrumsverktyg, för att sedan koppla samman hur 

resultat av forskning kan användas i praktiken. 

I de diskussioner jag har haft med lärarna har vi ofta diskuterat hur klassrumsdiskussionerna har ökat, 

men vi har aldrig diskuterat för vilka elever och i vilka situationer. Det var mycket överraskande för 

mig att hälften av eleverna inte uppfattade klassrumsdiskussioner som mycket betydelsefulla. 

Klassrumssituationen är komplex och svår att fånga, och min studie är bara en liten del i denna 

komplexa process. 

Tidigare när jag har jag diskuterat bedömning i formativt syfte, har min inställning till andra lärare 

varit att ta ett steg i taget. Efter denna studie har jag ändrat uppfattning till att det är bättre att införa 

några förändringar samtidigt och diskutera hur de samspelar och påverkar varandra i klassrumsmiljön.     

Idag finns ett tydligt budskap från tidningar och böcker till lärare att ökade standardaen på den 

formativa bedömningen (Hattie, 2012; Lundahl, 2011; Slemmen Wille, 2013). Förslag på checklistor 

och olika tekniker att införa i klassrummet marknadsförs. Handlar det bara om att plagiera ett koncept 

rakt in i klassrummet? Att utveckla bedömning i formativt syfte är inte något ”one size fits all” utan 

kräver ett långsiktigt systematiskt arbete som är anpassat till elevgruppen, kulturen, ämnet och miljön 

som eleverna arbetar i (McMillan, 2010). På vilket sätt dessa faktorer påverkar bedömning i formativt 

syfte är inte tillräckligt undersökt genom forskning. Ett fortsatt utvecklingsarbete kräver tid för 

diskussion och reflektion av nya erfarenheter. Diskussionerna behövs på olika nivåer, lärare och 

forskare, lärare och lärare samt lärare och elev.  
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Diskussionen om svenska elevers vikande resultat har handlat mycket om att använda ny teknik i 

skolan eller fler nationella prov för att följa elevernas kunskapsutveckling. Mer tid borde ges till 

lärarna för att diskutera former för att utveckla verktyg för formativa syften som gynnar 

kunskapsutvecklingen. Det är först när eleven använder resultatet av bedömningen och förbättrar sina 

resultat som det blir formativt och det är något lärare ska ha öppna ögon för.  

6.6 Ett fördjupat MiMa-projekt 

Min slutsats är att eleverna uppfattade lärarnas arbete med mål och värderingsscheman, elevbok, 

utvärderingar och elevernas bedömningar av sina prestationer på prov som betydelsefulla för 

kunskapsutvecklingen. Ett fortsatta formativt arbete i klassrummet ska bygga på dessa erfarenheter, 

men kan utvecklas vidare. Utvecklingsförslagen bygger på resultat från min studie.  

Erfarenheten från lärarna i MiMa-projektet var att klassrumsdiskussionerna ökade (Olburs et al., 2005). 

Frågan om diskussionerna ökade för alla elever eller för vilka elever som diskussionerna ökade är 

obesvarad. Jag fann inte något mönster bland hög eller lågpresterande elever, eller att 

grupptillhörigheten var avgörande. Vilka möjligheter finns i utvecklingen av klassrumsdiskussioner och 

att använda kamraterna som resurser i klassrummet?  

Kamraterna som resurs både för att utveckla den egna förmågan samt att diskutera lösningar med 

lyftes som betydelsefull av hälften de intervjuade eleverna. Viljan att diskutera en lösning innebär att 

eleven är intresserad av att lösa uppgiften och att den är meningsfull för elevens lärandemål. 

Inflytandet att själv bestämma vilka uppgifter som ska behandlas under en lektion minskar 

möjligheten att alla elever är intresserad av samma uppgift. Är en elev ensam om ett lärandemål så 

lyfts inte uppgifter som prövar det målet till diskussion bland flera elever. En risk som finns i MiMa-

kontexten är att den leder till ett utökat arbete med enbart den individuella utvecklingen i fokus och att 

lärande, kommunikation och delaktighet inte tas tillvara.  

Lärarens roll kan vara att initiera fler gemensamma utmanande och meningsfulla gruppuppgifter för att 

öka möjligheten att delta i diskussioner. Eleverna kan också erbjudas att diskutera elevlösningar som 

andra elever har löst, för att neutralisera det känsliga i att diskutera lösningar som elever i klassen har 

gjort. Eleverna måste få möjlighet att diskutera kvaliteter på alla nivåer även godkänt (numera E-nivå). 

Eleverna kan t ex själva formulera och arbeta fram matriser med tre kvalitativa nivåer som sedan kan 

användas för att bedöma mer omfattande uppgifter. En möjlighet för eleverna är att diskutera frågan 

vad kvalitet innebär (Jönsson, 2011a). Diskussioner om kvaliteter kan enligt Stiggins (2010) leda mot 

självreglering. 

Tiden mellan frågor och svar och hur frågorna i klassrummet utformades var aldrig i MiMa-projektets 

fokus. Studier visar att en utökad väntetid i klassrummet kan få betydande vinster som längre svar, fler 

som deltar, utmaningar eller förbättringar av andras svar och fler alternativa förklaringar (Black et al, 

2003). Frågornas utformning och karaktär påverkar interaktionen i klassrummet och kan leda till mer 

eller mindre aktivitet hos eleverna (Wiliam, 2006). Även om forskningen om frågor i klassrummet är 

omfattande (Emanuelsson, 2001), så behöver diskussionen om möjligheter med frågor och 

erfarenheter i klassrummet ständigt vara aktuell.   

Bedöma andras arbeten kan främja förmågan att bedöma den egna förmågan (Black et al., 2003) och 

att elever utgör i många fall bättre resurser för varandra. Diskussioner om kamraters lösningar kan 

uppstå i arbetet med att själv bedöma sina lösningar på prov (Ridderlind, 2010). En systematisk 

utveckling av kamraterna som resurser och arbete med kamratbedömningar är en 
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utvecklingsmöjlighet. Vid t ex större projektuppgifter kan kamratbedömning användas i ett formativt 

syfte på väg mot slutförandet. En kamratbedömning kan föregås av diskussioner om vilka aspekter 

som kamraterna ska bedöma och vad en kvalitativ nivå innebär, för att bedömningen ska bli 

meningsfull. En kamratbedömning kan leda till att eleven själv blir medveten om sina fel och brister i 

arbetet med en uppgift (Jönsson, 2011b; Wiliam, 2011).  

Eleverna beskriver vid intervjuerna att det är när de gör fel och sedan kommer underfund med 

tankefelet som ett lärande sker. I ett bra klassrumsklimat är det okej att göra fel och misstag eftersom 

det är en väsentlig del av lärandet (Hattie, 2012). Hur fel och missuppfattningar på bättre sätt kan 

utnyttjas i undervisningen och lärandet är en utvecklingsmöjlighet. Fel och missuppfattningar kan 

användas som aktiviteter i hela klassen (Hodgen & Wiliam, 2006). Wiliam (2011) ger förslag på 

sonderingsfrågor som en möjlighet för läraren att få en uppfattning om elevers kunskaper. 

Sonderingsfrågor kanske istället kan användas tillsammans med följdfrågor som underlag för 

diskussioner om felaktiga alternativ. En utveckling mot att fel och missuppfattningar görs synliga och 

blir till en del av lärandet.  

Utvecklingsmöjligheterna kan sammanfattas som utveckling av klassrumsdiskussioner, diskussioner 

om alla kvalitativa nivåer, frågorna i klassrummet, kamratbedömningar samt hur fel och 

missuppfattningar kan utnyttas i lärandeprocessen. Den sista och kanske viktigaste delen för att 

aktiveras som ägare av sitt eget lärande är att utveckla elevens förmåga att återkoppla mot sin 

lärandeprocess. Den viktigaste delen är kanske också den svåraste, men ett första steg i arbetet kan 

vara att diskutera olika indikationer på självreglerande processer som upptäcks i klassrummet.    

 

Lärarens roll  

En av de faktorer som har störst betydelse för elevernas resultat i skolan är läraren (Lundahl, 2011). 

Effektiva skolsystem utmärks av att de följer upp elevernas prestationer på ett balanserat sätt så att inte 

kontrollfunktionen tar överhanden. I MiMa-kontexten bjöds eleverna in i denna uppföljning och de 

flesta eleverna uppfattade denna uppföljning som meningsfull och att tiden som lades ned på arbetet 

var väl värd. I denna undersökning är resultatet inte en följd av en lärares arbete utan tre olika lärares 

systematiska arbete med bedömningsverktyg i olika klassrum. De intervjuade eleverna är inte lärarnas 

första årskull med elever som får använda värderingsschema, elevbok, utvärderingar m.m. Det innebär 

att lärarna är förtrogna med verktygen och förhållningssättet i klassrummet. 

Samtliga elever beskriver lärarrollen som viktig, men på olika sätt.  Några elever uttryckte att det är 

lärarens förtjänst att det nu har gått bättre, men på vilket sätt uttrycks inte. En tolkning kan vara att det 

är det förändrade förhållningssättet, elevernas inflytande och synliggörandet av framstegen som 

eleverna tillskriver lärarens förtjänst. Syftet i denna studie var inte lärarnas perspektiv, men en 

nyfikenhet väcks om lärarnas uppfattningar och det är ett möjligt fortsatt forskningsområde.  

I engelska finns ordet assessment literacy (Popham, 2009) som handlar om lärares 

bedömningsfärdighet. Det handlar både om att utveckla bedömningar i klassrummet och bedömning 

av externa prov som t ex de nationella proven. Hur bedömningar görs, med vilka metoder, vilka 

uppgifter som prövar olika förmågor och om förmågor ska prövas muntligt, skriftligt eller i handling 

behöver diskuteras i arbetslag. I diskussiner finns möjlighet att utveckla bedömningsfärdigheten, och 

skolors organisation kan stödja denna utveckling. För Mima-lärarna fanns i projektets början möjlighet 

att diskutera och reflektera över den formativa bedömningen tillsammans med PRIM-gruppen, och för 

att fortsätta utvecklingen av bedömning i formativt syfte krävs tid och diskussioner.  
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6.7 Mitt bidrag 

Arbete i formativt syfte tar tid och det är långsamma processer, och i denna studie finns belägg för att 

processerna varar över flera år. Elevernas uppfattningar över de verktyg lärarna använde i formativt 

syfte varierade mer än vad jag själv hade trott. Tydliga mål, värderingsscheman, elevbok och 

inflytande över vilka uppgifter som arbetet ska inriktas på var det som samtliga elever uppfattade som 

betydelsefullt. De kan vara en utgångspunkt när bedömning i formativt syfte som gynnar alla elever 

diskuteras, men att följa en checklista av strategier som är generell för alla ämnen är inte något jag 

föreslår.  Det formativa syftet behöver fortlöpande diskuteras och ställas i relation till andra faktorer 

som påverkar lärandet.  

Elevens förmåga att återkoppla till sin egen lärandeprocess är central för självreglerande processer och 

behöver lyftas fram när återkoppling i olika former diskuteras. Lärarens återkoppling till eleven är ett 

första steg och behöver leda framåt till elevens möjlighet att aktivt delta i sin kunskapsutveckling. Att 

ge återkoppling som för lärandet framåt, beskrivs i ramverket återkoppling lärare till elev eller elev till 

lärare. En central återkoppling för att bli ägare av sitt lärande är elevens återkoppling till sin 

lärandeprocess och det behöver synliggöras i Black och Wiliams (2009) ramverk.  

Ytterligare bidrag är att det är möjligt att stärka en kunskapsutveckling från årskurs 5 till resultat som 

motsvarar godkänt i årskurs 9. I detta fall handlar det inte om fler resurser utan om ett systematiskt 

arbete från lärarnas sida som får ett flertal elever att förändra sitt förhållningssätt till lärandet. Det 

handlar om att utveckla kunskaper om sitt lärande för att kunna hantera lärandet i matematik, att ”lära 

sig lära”. 

Studien visar också att de elever som beskrev användandet av värderingsschemat, elevbok, 

utvärderingar, bedömningar av sina prestationer på prov som olika delar i lärandeprocessen visade 

högre kvalitativ nivå på sina kunskaper. De beskriver ett utnyttjande av verktygen på olika sätt för att 

gagna sin kunskapsutveckling. Ett formativt arbete i klassrummet kräver många olika strategier och 

metoder från lärarens perspektiv, men också hur de olika metoderna samspelar och samverkar med 

varandra. 

Studien har bidragit att vidga synen på hur eleverna uppfattar bedömning för lärande. Resultaten visar 

på att fler metoder behövs för att utveckla självreglerat lärande, men också att de metoder som 

används behöver samspela med varandra för att ge resultat. En aspekt är också att synliga, tydliga och 

relevanta lärandemål behöver kombineras med diskussioner om alla kvalitativa nivåer. Min studie 

visar tydligt på att arbete i formativt syfte ger resultat.  

Korp (2011)  skriver att en av de mest angelägna frågorna för svensk bedömningsforskning idag är 

elevperspektivet på all den bedömning som sker idag och som har olika syften. Min studie är 

förhoppningsvis ett bidrag till detta elevperspektiv.  

 

6.8 Vidare forskning 

Min studie syftade att på ett mer övergripande sätt beskriva elevernas uppfattningar om den formativa 

bedömningen i klassrummet. I ett fortsatt forskningsarbete skulle jag vilja fortsätta att forska från ett 

elevperspektiv men mer situationsbundet. 

– Hur förs diskussionerna elever emellan när de själva bedömer sina prestationer på prov? 
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– Hur uppfattas kvaliteter i kunnandet av elever som visar låga prestationer?  

– Hur bedömer elever andra elevers arbeten? 

– På vilket sätt kan fel och missuppfattningar synliggöras i undervisningen?  

Även klassrumsförsök med kontinuerliga försök för att utveckla självbedömning på mer omfattande 

uppgifter eller frågeställningar. Listan kan göras lång, men mitt intresse är fortfarande bedömningar i 

formativt syfte som ett redskap för elever för att ta makten över undervisning och lärande.   
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  När tycker du att du lär dig matematik 

bäst? 

2.  När känner du dig nöjd i matematik? 

3.  Hur ser en lektion ut när du lär dig 

mycket matematik? 

4.  Hur vet du målen för lärandet? 

5.  Hur skulle du helst vilja arbeta för att 

lära dig så mycket matematik som 

möjligt?  

 

6.  Vilken roll har läraren vid    

lärandet? 

7.  Vilken roll har eleven? 

8.  Vilken roll har kamraterna? 

9.  Vilken roll har föräldrar/syskon? 

 

12. Brukar du använda elevbok? 

13. Har elevboken påverkat ditt sätt att lära?     

      På vilket sätt i så fall? 

14. Hur använder du din elevbok? 

15. En elev i 6:an frågar dig varför man ska 

använda elevbok. Vad svarar du? 

 

16. Hur förbereder du dig för ett prov? 

17. Brukar du få bedöma, ”rätta” dina    

      egna prov?   

18. Vilka fördelar finns det med att  

       bedöma sitt eget prov?  

19. Vilka nackdelar finns det med att    

       bedöma sitt eget prov?  

20. Efter ett avsnitt när du utvärderar,    

      vad brukar du tänka på då?  

 

 

10. Vilken betydelse har diskussioner i 

klassrummet för att du ska lära dig? 

 

21. Kan du beskriva hur din kunskapsutveckling har sett ut från ämnesprovet i  

      årskurs 5 till slutet nu i årskurs 9?  

22. Finns det något du är speciellt nöjd med? Varför? 

23. Finns det något du är missnöjd över? Varför? 

24. Du ska snart börja gymnasiet. Vilka erfarenheter från grundskolans  

matematikundervisning tar du med dig till gymnasiet? 

 

 

11. När och hur brukar du få gensvar     

     av din lärare? 
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Bilaga 2 

Elev 12 - Resultat och analys av elevarbeten   

Totalt 33/24 ¤ 

 

Uppgift 2a och 2b handlar om recept med enkla beräkningar, proportioner och överslag och är på en 

grundläggande nivå.  

 

Analys av elevarbete - uppgift 2a 

I lösningen visas enhetsbyten. Ett uttryck tecknas för att beräkna hur många gånger receptet den 

angivna mängden räcker till, därefter bestäms antalet portioner. En tolkning av beräkningarna görs 

genom ett fullständigt korrekt svar.  

 

Analys av elevarbete - uppgift 2b 

En ny strategi används i b – uppgiften. En beräkning som visar hur mycket som går åt till 1 portion 

görs och därefter det efterfrågade antalet portioner. Visar enhetsbyten och beskriver sina resultat 

korrekt i ett utförligt svar. 

 

Uppgift 9 innehåller proportioner och procent. Uppgiftens formulering ger möjlighet att visa flera 

olika kvalitativa nivåer.  

 

Analys av elevarbete - uppgift 9 

En ekvation med bråk tecknas för att lösa uppgiften. En av termerna i ekvationen är dock felaktig. 

Väljer att omvandla ekvationens termer till procent och löser ekvationen korrekt. Resultatet tolkas och 

svar med korrekt enhet finns. Svaret stämmer inte på grund av ett fel i den uppställda ekvationen. 

 

B2 – Analys och bedömning av mer omfattande uppgift 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning: Eleven visar säkerhet i problemlösningsarbetet med proportionaliteter. Olika 

metoder används och om så behövs generella metoder. Redovisar samtliga delsteg i sina lösningar. 

Resultat tolkas och analyseras. Det matematiska språket är korrekt och lämpligt. 

 

 

  

Del B2 – Mer omfattande uppgift 

                  (max 5/5) ¤ 

      Kvalitativa nivåer 

Din 

poäng 

Analys och kommentarer 

Förståelse och metod                                                                             

                                                                   X 
 

1/2 ¤ 
Generella metoder används i hela 

uppgiften. Löser ut variabel, men 3,14 

används istället för π.  
Genomförande  

och analys                                                X 
 

2/2 ¤ 

 

Visar säkerhet i problemlösningsarbetet 

och resultatet analyseras. 
Redovisning och 

matematiskt språk                                  X 
 

2/1 
Redovisar välstrukturerat med korrekt 

matematiskt språk. 

Summa 5/5¤¤ Max poäng 5/5 ¤ ¤ ¤  
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Bilaga 3 

Elev 11 - Resultat och analys av elevarbeten   

Totalt 37/25 ¤ 

 

Uppgift 2a och 2b handlar om recept med enkla beräkningar, proportioner och överslag och är på en 

grundläggande nivå.  

Analys av elevarbete - uppgift 2a 

I lösningen visas enhetsbyte. Ett uttryck tecknas för att beräkna hur många gånger receptet den 

angivna mängden räcker till, därefter bestäms antalet portioner. En tolkning av beräkningarna görs 

genom att ange ett kortfattat korrekt svar.  

 

Analys av elevarbete - uppgift 2b 

Samma strategi används till b – uppgiften. Enhetsbyte visas och resultat tolkas med ett kortfattat 

korrekt svar. 

 

Uppgift 9 innehåller proportioner och procent. Uppgiftens formulering ger möjlighet att visa flera 

olika kvalitativa nivåer.  

 

Analys av elevarbete - uppgift 9 

I lösningen finns ett antagande och en korrekt ekvation med tal i decimalform. Det finns ett enkelt 

räknefel i början av ekvationen, men övriga led är korrekta. Resultat tolkas och svar med korrekt enhet 

finns. Svaret stämmer inte på grund av räknefelet i början av ekvationen. 

 

B2 – Analys och bedömning av mer omfattande uppgift 

 

Del B2 – Mer omfattande uppgift 

 (max 5/5) ¤ 

      Kvalitativa nivåer 

Din 

poäng 

Analys och kommentarer 

Förståelse och metod                                                                             

                                                                   X 
 

1/2 ¤ 
Generella metoder används i hela 

uppgiften. Löser ut variabel, och π som 

konstant används.  
Genomförande  

och analys                                  X              
 

2/1 
Det finns ett smärre räknefel i 

ekvationslösningen vilket påverkar 

resultatet av problemlösningen. Resultatet 

analyseras. 
Redovisning och 

matematiskt språk                                  X 
 

2/1 
Redovisar välstrukturerat med lämpligt, 

korrekt matematiskt språk 

Summa 5/4¤¤ Max poäng 5/5 ¤ ¤ ¤  

   

Sammanfattning: Eleven visar säkerhet i problemlösningsarbetet med proportionaliteter. Olika 

metoder används och om så behövs generella metoder. Det finns några enkla räknefel. Redovisar 

samtliga delsteg i sina lösningar. Resultat tolkas och analyseras. Det matematiska språket är korrekt 

och lämpligt. 

 

 

 

 

 

 

  



63 

 

Bilaga 4 

Elev 10 - Resultat och analys av elevarbeten     

Totalt 34/20 ¤, saknar resultat från muntligt delprov 

 

Uppgift 2a och 2b handlar om recept med enkla beräkningar, proportioner och överslag och är på en 

grundläggande nivå.  

Analys av elevarbete - uppgift 2a 

Ett uttryck tecknas för att beräkna hur många gånger receptet den angivna mängden räcker till, därefter 

bestäms antalet portioner. En tolkning av beräkningarna görs genom ett kortfattat korrekt svar.  

 

Analys av elevarbete - uppgift 2b 

Fakta redovisas och enhetsbyte visas. Beräkningar finns för hur många gånger receptet behöver 

multipliceras för det angivna antalet portioner. Resultat tolkas och svaret är korrekt med en förklaring. 

 

Uppgift 9 innehåller proportioner och procent. Uppgiftens formulering ger möjlighet att visa flera 

olika kvalitativa nivåer.  

Analys av elevarbete – uppgift 9 

Ett antagande finns och en ekvation med tal i decimalform.  Ekvationen är inte helt korrekt då en term 

saknas. Ekvationen är korrekt löst och resultatet tolkas. Svar med korrekt enhet finns. Svaret stämmer 

inte på grund av avsaknad av term i den uppställda ekvationen. 

 

B2 – Analys och bedömning av mer omfattande uppgift 

 

Del B2 – Mer omfattande uppgift  

(max 5/5) ¤ 

      Kvalitativa nivåer 

Din 

poäng 

Analys och kommentarer 

Förståelse och metod                                                                             

                                                                   X 
 

1/2 ¤ 
Generella metoder används i hela 

uppgiften. Löser ut variabel, men 3,14 

används istället för π.  
Genomförande  

och analys                                   X                           
 

2/1 
Problemet löses i sin helhet, men svaret är 

måtten på radierna i stället för de 

efterfrågade diametrarna. 
Redovisning och 

matematiskt språk                                  X 
 

2/1 
Redovisar strukturerat men kortfattat. Det 

matematiska språket är korrekt. 

Summa 5/4¤ Max poäng 5/5 ¤ ¤ ¤  

   

Sammanfattning: Eleven visar säkerhet i problemlösningsarbetet med proportionaliteter. Redovisar 

samtliga delsteg i sina lösningar. Resultat tolkas och analyseras. Det matematiska språket är korrekt 

och lämpligt. 
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Bilaga 5 

Elev 9 - Resultat och analys av elevarbeten     

Totalt 36/17 ¤ 

 

Uppgift 2a och 2b handlar om recept med enkla beräkningar, proportioner och överslag och är på en 

grundläggande nivå.  

Analys av elevarbete - uppgift 2a 

De fakta som behövs för att lösa uppgiften finns antecknade och enhetsbyte visas. Ett uttryck finns 

tecknat för att beräkna hur stor mängd som behövs till 1 portion, därefter bestäms antalet portioner den 

angivna mängden räcker till. Tydliga förklaringar finns till vad som har beräknats. Fullständig mening 

i ett korrekt svar.  

 

Analys av elevarbete - uppgift 2b 

De fakta som behövs för att lösa uppgiften finns antecknade och enhetsbyte visas. Samma strategi som 

i a – uppgiften används. Hur mycket som behövs till 1 portion bestäms och därefter beräknas hur 

mycket som går åt till det givna antalet portioner. Resultat tolkas och svaret är korrekt med en 

förklaring. 

 

Uppgift 9 innehåller proportioner och procent. Uppgiftens formulering ger möjlighet att visa flera 

olika kvalitativa nivåer.  

Analys av elevarbete – uppgift 9 

Uppgiften påbörjas genom en korrekt tolkning av de olika andelarna som ska betalas. De finns en 

aritmetisk lösning med korrekta proportioner men resterande lösning av hela uppgiften saknas. Kan 

bero på tidsbrist då uppgiften var sista uppgift i delprovet. 

 

B2 – Analys och bedömning av mer omfattande uppgift 

 

Del B2 – Mer omfattande uppgift  

(max 5/5) ¤ 

      Kvalitativa nivåer 

Din 

poäng 

Analys och kommentarer 

Förståelse och metod                                                                             

                                                    X 
 

1/2  
Generell metod används i delar av 

uppgiften. Tydliga antaganden om vad x 

är finns. 
Genomförande  

och analys                                   X                           
 

2/1 
Den korrekta formeln används, men löser 

inte ut variabeln. 
Redovisning och 

matematiskt språk                       X 
 

2/0 
Redovisar välstrukturerat och med 

lämpligt matematiskt språk. 

Redovisningen omfattar inte hela 

uppgiften.  

Summa 5/3  Max poäng 5/5 ¤ ¤ ¤  

   

Sammanfattning: Eleven visar viss säkerhet i problemlösningsarbetet med proportionaliteter. 

Generella metoder används delvis och resultat analyseras. Eleven skriver upp fakta i uppgifterna och 

förklaringar till sina beräkningar. Redovisar samtliga delsteg i sina lösningar. Det matematiska språket 

är korrekt och lämpligt. 
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Bilaga 6 

Elev 8 - Resultat och analys av elevarbeten     

Totalt 31/21 ¤ 

 

Uppgift 2a och 2b handlar om recept med enkla beräkningar, proportioner och överslag och är på en 

grundläggande nivå.  

Analys av elevarbete - uppgift 2a 

Fakta finns antecknade som utgångspunkt. Ett uttryck tecknas för att beräkna hur många gånger 

receptet den angivna mängden räcker till, därefter bestäms antalet portioner. Resultat tolkas och en 

fullständig mening med korrekt svar anges.  

 

Analys av elevarbete - uppgift 2b 

En annan strategi används i b-uppgiften. Beräknar hur mycket som går åt till 1 portion och därefter det 

efterfrågade antalet portioner. Visar enhetsbyten, men det finns fel i enhetsbytena. En felaktig 

kontrollberäkning redovisas och svaret är med fullständig mening, men svaret är inte korrekt. 

 

Uppgift 9 innehåller proportioner och procent. Uppgiftens formulering ger möjlighet att visa flera 

olika kvalitativa nivåer.  

Analys av elevarbete – uppgift 9 

En korrekt ekvation redovisas genom att olika andelar (proportionerna) som ska betalas tolkas. Visar 

inte ekvationslösningen, men kommer fram till ett korrekt värde på x. Löser ut de olika andelarna och 

en kontrollberäkning redovisas. Kommer fram till korrekt svar. Det matematiska språket är lätt att 

följa, men likhetstecknet behandlas inte korrekt. 

 

B2 – Analys och bedömning av mer omfattande uppgift 

Del B2 – Mer omfattande uppgift  

(max 5/5) ¤ 

      Kvalitativa nivåer 

Din 

poäng 

Analys och kommentarer 

Förståelse och metod                                                                             

                                                    X 
 

0/1 
Det finns ett felaktigt enhetsbyte i början 

av uppgiften. Generell metod används i 

delar av uppgiften och lösning av 

ekvationen redovisas. 
Genomförande  

och analys                                   X                           
 

2/1 
Den korrekta formeln används, men löser 

inte ut variabeln. 
Redovisning och 

matematiskt språk                       X 
 

2/0 
Redovisar delvis strukturerat. 

Redovisningen omfattar inte hela 

uppgiften.  

Summa 4/2 Max poäng 5/5 ¤ ¤ ¤  

   

Sammanfattning: Eleven visar viss säkerhet i problemlösningsarbetet med proportionaliteter. 

Generella metoder används delvis och resultat analyseras. Eleven skriver upp fakta i uppgifterna och 

förklaringar till sina beräkningar. Visar osäkerhet vid enhetsbyten. Gör kontrollberäkningar och 

lösningarna kan ibland vara ostrukturerade. Det matematiska språket är acceptabelt. 
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Bilaga 7 

Elev 7 - Resultat och analys av elevarbeten      

Totalt 30/14 

 

Uppgift 2a och 2b handlar om recept med enkla beräkningar, proportioner och överslag och är på en 

grundläggande nivå.  

Analys av elevarbete - uppgift 2a 

Ett uttryck finns tecknat för att beräkna hur stor mängd som behövs till 1 portion, därefter bestäms 

antalet portioner den angivna mängden räcker till. Enhetsbyte visas och svaret är kortfattat och 

korrekt.  

 

Analys av elevarbete - uppgift 2b 

Samma strategi som i a-uppgiften används. Bestämmer mängden till 1 portion och därefter 10 

portioner. Visar enhetsbyte. Resultat tolkas och svaret är korrekt. 

 

Uppgift 9 innehåller proportioner och procent. Uppgiftens formulering ger möjlighet att visa flera 

olika kvalitativa nivåer.  

Analys av elevarbete - uppgift 9 

Löser ej uppgift 9. Kan bero på tidsbrist då de två sista uppgifterna är olösta. 

 

B2 – Analys och bedömning av mer omfattande uppgift 

Del B2 – Mer omfattande uppgift 

 (max 5/5) ¤ 

      Kvalitativa nivåer 

Din 

poäng 

Analys och kommentarer 

Förståelse och metod                                                                             

                                                    X 
 

1/1 
Generell metod används i delar av 

uppgiften. Tydliga antaganden om vad x 

är. 
Genomförande  

och analys                                   X                           
 

2/1 
Den korrekta formeln används, men löser 

inte ut variabeln. 
Redovisning och 

matematiskt språk                       X 
 

2/0 
Redovisar strukturerat och med lämpligt 

matematiskt språk. Redovisningen 

omfattar inte hela uppgiften.  

Summa 5/2 Max poäng 5/5 ¤ ¤ ¤  

   

 

Sammanfattning: Eleven visar viss säkerhet i problemlösningsarbetet med proportionaliteter.  

Generella metoder används delvis, men behärskar inte olika typer av generella metoder och kommer 

därför inte lika långt i lösningen av den mer omfattande uppgiften. Resultat analyseras och 

delberäkningar redovisas. Det matematiska språket är korrekt och lämpligt. 
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Bilaga 8 

Elev 6 - Resultat och analys av elevarbeten     

Totalt 35/12 

 

Uppgift 2a och 2b handlar om recept med enkla beräkningar, proportioner och överslag och är på en 

grundläggande nivå.  

 

Analys av elevarbete - uppgift 2a 

De fakta som behövs för att lösa uppgiften finns antecknade och enhetsbyte visas. Tecknar ett uttryck 

för att beräkna hur många gånger receptet den angivna mängden räcker till, men fullföljer inte 

strategin utan byter strategi. Istället tecknas ett uttryck för att beräkna hur stor mängd som behövs till 1 

portion, därefter bestäms antalet portioner. Svaret är korrekt med en fullständig mening. 

 

Analys av elevarbete - uppgift 2b 

Enhetsbyte visas och hur stor mängd som behövs till 1 portion beräknas. Det finns en korrekt 

beräkning av antalet portioner som den givna mängden räcker till. En tolkning görs och svaret är 

resonemang som utgår från vardagserfarenheter i köket, vilket då inte blir matematiskt korrekt.  

 

Uppgift 9 innehåller proportioner och procent. Uppgiftens formulering ger möjlighet att visa flera 

olika kvalitativa nivåer.  

Analys av elevarbete - uppgift 9 

Uppgift tolkas men inte alla proportioner blir korrekta. Gissar och prövar sig fram och redovisar 

gissningarna, men kommer inte fram till något svar. 

 

B2 – Analys och bedömning av mer omfattande uppgift 

Del B2 – Mer omfattande uppgift  

(max 5/5) ¤ 

      Kvalitativa nivåer 

Din 

poäng 

Analys och kommentarer 

Förståelse och metod                                                                             

                                       X 
 

1/0 

 

Löser första deluppgiften korrekt. 

Genomförande  

och analys                       X                           
 

2/0 
Visar en prövning för att komma fram till 

delresultat. Resonemang utifrån praktisk 

situation i köket. 
Redovisning och 

matematiskt språk         X 
 

1/0 
Redovisar med lämpligt matematiskt 

språk. Redovisningen omfattar en liten del 

av uppgiften.  

Summa 4/0 Max poäng 5/5 ¤ ¤ ¤  

   

Sammanfattning: Enkla problem med proportionalitet redovisas och då visas säkerhet i 

problemlösningsarbetet. Generella metoder används inte genomgående, utan gissningar och 

prövningar redovisas för att komma till resultat. Resultat analyseras och resonemang förs delvis utifrån 

vardagsperspektiv snarare än matematiska perspektiv. Det matematiska språket är korrekt och 

lämpligt. 
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Bilaga 9 

Elev 5 - Resultat och analys av elevarbeten   

Totalt 28/4 

 

Uppgift 2a och 2b handlar om recept med enkla beräkningar, proportioner och överslag och är på en 

grundläggande nivå.  

Analys av elevarbete - uppgift 2a 

Det finns en förklaring med ord att den första beräkningen är hur stor mängd som behövs för 1 

portion. Beräkningen är relevant tecknat. Därefter bestäms antalet portioner genom en prövning med 

multiplikation. Beskriver även prövningen med ord. 

 

Analys av elevarbete - uppgift 2b 

Redovisning och svar till uppgift 2b saknas. 

 

Uppgift 9 innehåller proportioner och procent. Uppgiftens formulering ger möjlighet att visa flera 

olika kvalitativa nivåer.  

 

Analys av elevarbete - uppgift 9 

Löser ej uppgift 9. Kan bero på tidsbrist då de två sista uppgifterna är olösta. 

 

B2 – Analys och bedömning av mer omfattande uppgift 

Del B2 – Mer omfattande uppgift 

 (max 5/5)       Kvalitativa nivåer 

Din 

poäng 

Analys och kommentarer 

Förståelse och metod                                                                             

                                       X 
 

1/0 

 

Första deluppgiften är korrekt löst. 

Genomförande  

och analys                       X                           
 

1/0 

 

Kommer fram till delresultat. 

Redovisning och 

matematiskt språk         X 
 

1/0 
Redovisningen är knapphändig, men 

möjligt att följa. Den omfattar en liten del 

av uppgiften.  

Summa 3/0 Max poäng 5/5 ¤ ¤ ¤  

   

Sammanfattning: Enkla problem med proportionalitet redovisas. Generella metoder används inte, utan 

gissningar och prövningar för att komma fram till resultat. Beskriver med ord sina beräkningar  

t ex ”jag multiplicerar” osv. Det matematiska språket är knapphändigt men möjligt att följa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

Bilaga 10 

Elev 4 – Resultat och analys av elevarbeten   

Totalt 18/4 

 

Uppgift 2a och 2b handlar om recept med enkla beräkningar, proportioner och överslag och är på en 

grundläggande nivå.  

Analys av elevarbete - uppgift 2a 

Fakta som behövs för att lösa uppgiften finns antecknad. Ett uttryck finns tecknat för att beräkna hur 

stor mängd som behövs till 1 portion, därefter bestäms antalet portioner den angivna mängden räcker 

till. Svaret är kortfattat och korrekt.  

 

Analys av elevarbete - uppgift 2b 

Enhetsbyte visas. Receptet dubbleras och ett resonemang förs med hjälp av överslagsberäkning om 

varför den givna mängden inte kommer att räcka.   

 

Uppgift 9 innehåller proportioner och procent. Uppgiftens formulering ger möjlighet att visa flera 

olika kvalitativa nivåer.  

 

Analys av elevarbete - uppgift 9 

Löser ej uppgift 9. Kan bero på tidsbrist då de två sista uppgifterna är olösta. 

. 

B2 – Analys och bedömning av mer omfattande uppgift 

Del B2 – Mer omfattande uppgift  

(max 5/5) ¤ 

      Kvalitativa nivåer 

Din 

poäng 

Analys och kommentarer 

Förståelse och metod                                                                             

                                       X 
 

1/0 
Första deluppgiften är korrekt löst. 

 
Genomförande  

och analys                       X                           
 

1/0 
Kommer fram till delresultat. En gissning 

och prövning påbörjas men slutförs aldrig. 
Redovisning och 

matematiskt språk         X 
 

1/0 
Beskriver utförligt med ord och 

matematiskt symbolspråk t ex ”jag 

multiplicerar ”osv. 

Summa 3/0 Max poäng 5/5 ¤ ¤ ¤  

   

Sammanfattning: Enkla problem med proportionalitet redovisas. Olika metoder används för att komma 

till resultat. Det kan vara ett resonemang, påbörjad gissning och prövning eller en beräkning. 

Beskriver med ord och förklaringar sina lösningar. I texterna finns det matematiska symbolspråket 

inbäddat och det är möjligt att följa lösningen.  
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Bilaga 11  

Elev 3 - Resultat och analys av elevarbeten   
Totalt 17/2 

 

Uppgift 2a och 2b handlar om recept med enkla beräkningar, proportioner och överslag och är på en 

grundläggande nivå.  

Analys av elevarbete - uppgift 2a 

Fakta som behövs för att lösa uppgiften finns antecknad. Ett uttryck finns tecknat för att beräkna hur 

stor mängd som behövs till 1 portion, därefter bestäms antalet portioner den angivna mängden räcker 

till. Svaret är kortfattat och korrekt.  

 

Analys av elevarbete - uppgift 2a 

Redovisning och svar till uppgift 2 b saknas. 

 

Uppgift 9 innehåller proportioner och procent. Uppgiftens formulering ger möjlighet att visa flera 

olika kvalitativa nivåer.  

Analys av elevarbete – uppgift 9 

Redovisning till uppgift 9 saknas. På hela delprov C är det uppgift 1,2 och 6 som det finns 

redovisningar till. 

 

B2 – Analys och bedömning av mer omfattande uppgift 

 

Del B2 – Meromfattande uppgift   

(max 5/5) ¤ 

      Kvalitativa nivåer 

Din 

poäng 

Analys och kommentarer 

Förståelse och metod                                                                             

                                                   X 
 

1/1 
Generell aritmetisk metod används i delar 

av uppgiften. 
Genomförande  

och analys                       X                           
 

2/0 
Kommer fram till delresultat.  

 
Redovisning och 

matematiskt språk         X 
 

1/0 
 Redovisningen är möjlig att följa och 

omfattar en liten del av uppgiften. 

Summa 4/1 Max poäng 5/5 ¤ ¤ ¤  

   

Sammanfattning: Några olika problem med proportionalitet redovisas. I provet som helhet saknas 

redovisning till flera uppgifter. Visar kunskap om att resonera utifrån generella metoder, men det 

matematiska symbolspråket saknas för att genomföra metoden. Beräkningarna är kortfattade och det 

matematiska språket är acceptabelt.   
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Bilaga 12   

Elev 2 - Resultat och analys av elevarbeten   
Totalt 16/0, saknar resultat från muntligt delprov 

 

Uppgift 2a och 2b handlar om recept med enkla beräkningar, proportioner och överslag och är på en 

grundläggande nivå.  

Analys av elevarbete - uppgift 2a 

Fakta som behövs för att lösa uppgiften finns redovisade. Mängden för 1 portion redovisas, men inte 

beräkningen.  Prövar sig fram till antalet portioner genom multiplikation. Svaret är kortfattat och 

korrekt.  

 

Analys av elevarbete - uppgift 2b 

Ett resonemang förs om hur mycket det efterfrågade antalet personer äter. Resonemangen utgår från 

vardagserfarenheter i köket och är inte matematiskt korrekta.  

 

Uppgift 9 innehåller proportioner och procent. Uppgiftens formulering ger möjlighet att visa flera 

olika kvalitativa nivåer.  

Analys av elevarbete - uppgift 9 

Löser ej uppgift 9. Kan bero på tidsbrist då de två sista uppgifterna är olösta. 

 

B2 – Analys och bedömning av mer omfattande uppgift 

Del B2 – Mer omfattande uppgift  

(max 5/5) ¤ 

      Kvalitativa nivåer 

Din 

poäng 

Analys och kommentarer 

Förståelse och metod                                                                             

                                        X 
 

1/0 

 

Första deluppgiften är korrekt löst. 

Genomförande  

och analys                       X                           
 

1/0 
Kommer fram till delresultat. 

Redovisning och 

matematiskt språk         X 
 

1/0 
Redovisningen är knapphändig, men 

möjligt att följa. Den omfattar en liten del 

av uppgiften.  

Summa 3/0 Max poäng 5/5 ¤ ¤ ¤  

   

Sammanfattning: Enkla problem med proportionalitet redovisas. Generella metoder används inte, utan 

prövningar för att komma till resultat. Försöker lösa uppgifterna, ibland med vardagliga resonemang. 

Det matematiska språket är knapphändigt men möjligt att följa.  
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Bilaga 13 

Elev 1   

Totalt 12/4 - Resultat och analys av elevarbeten   

 

Uppgift 2a och 2b handlar om recept med enkla beräkningar, proportioner och överslag och är på en 

grundläggande nivå.  

 

Analys av elevarbete - uppgift 2a 

Det finns ett korrekt svar. Delar av lösningen är möjlig att följa t ex att receptet dubblerats, vilket inte 

leder till svaret. Fakta finns antecknat, men beräkningar eller resonemang som leder till svaret saknas.  

 

Analys av elevarbete - uppgift 2b 

Enhetsbyte redovisas, men det finns fel i enhetsbytena. Tolkar frågan i uppgiften men slutsatsen är 

felaktig. 

 

Uppgift 9 innehåller proportioner och procent. Uppgiftens formulering ger möjlighet att visa flera 

olika kvalitativa nivåer.  

 

Analys av elevarbete - 9 

Påbörjar lösning till uppgift 9. Proportionerna tolkas inte utan en likadelning tecknas. Visar kunskap 

om hur 50 % och 25 % kan bestämmas. 

 

B2 – Analys och bedömning av mer omfattande uppgift 

Del B2 – Mer omfattande uppgift  

(max 5/5) ¤ 

      Kvalitativa nivåer 

Din 

poäng 

Analys och kommentarer 

Förståelse och metod                                                                             

                                         
 

0/0 
 

Genomförande  

och analys                       X                           
 

1/0 
Kommer fram till delresultat. 

Redovisning och 

matematiskt språk         X 
 

1/0 
Redovisningen är knapphändig, men går 

att följa. Den omfattar en liten del av 

uppgiften.  

Summa 2/0 Max poäng 5/5 ¤ ¤ ¤  

   

Sammanfattning: Redovisar enkla problem med proportionalitet genom prövning. Försöker lösa 

uppgifterna, ibland med vardagliga resonemang. I redovisningarna saknas delberäkningar Det 

matematiska språket är mycket knapphändigt men lösningarna går att följa.  
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