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”Magkänslan  - det är det jag ser som formativ bedömning” 

Några lärares användande och definition av formativ bedömning i matematik i årskurs 

1-3 

 

"The gut feeling - that's what I see as formative assessment" 

Some teachers' use and definition of formative assessment in mathematics in grades 1-3 

 

Abstrakt 
En studie riktad mot fem lärares användande och definition av formativ bedömning i 

matematikundervisningen i årskurs 1-3. Utifrån genomförda observationer och 

intervjuer redovisas insamlad data med hjälp av konkreta exempel från det verkliga 

matematikklassrummet. Studiens resultat tyder på att samtliga deltagande lärare 

använder någon form av formativ bedömning i sin matematikundervisning. Majoriteten 

av lärarna använder det dock inte kontinuerligt i sin matematikundervisning trots att 

tidigare forskning belyser gynnsamheten av ett formativt bedömningssätt. En anledning 

till detta är att lärarna ser svårigheter i användandet av formativ bedömning i ämnet 

matematik för årskurserna 1-3.  

 

Nyckelord 
Bedömningsdiskurser, formativ bedömning, matematikdidaktik,matematikundervisning, 

årskurs 1-3, återkopplingsnivåer.  
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1 Inledning 

Studien TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study, (2011) som 

undersöker elevers kunskaper i bland annat matematik i årskurs 4 och 8 visar att 

svenska elever får allt sämre resultat i matematik jämfört med andra länder. Studien 

visar att det finns ett samband mellan elevernas resultat och vilken inställning de har till 

ämnet matematik. Elever som inte har någon medvetenhet om vad ämnet har för roll i 

deras framtida yrkesliv presterar sämre och får sämre resultat. De elever som har 

medvetenhet kring ämnets nytta för framtiden och har ett högt självförtroende i 

matematik får generellt sätt bättre resultat (2011).  Med utgångspunkt från detta har vi 

valt att göra en empirisk undersökning med fokus på hur eleverna kan bli mer insatta i 

sitt eget lärande.  

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det dessutom 

att ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara 

den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” 

(Skolverket 2011:10).   

 

Vikten av medvetenhet kring sitt eget lärande som framkommer i studien TIMSS (2011) 

samt läroplanens betoning på varje elevs rätt att få utvecklas inom skolan kopplar vi till 

begreppet formativ bedömning. En generell definition av begreppet formativ 

bedömning är att utveckla elevens kunskaper under lärandets gång (Lundahl 2014).  

 

Ett kontinuerligt användande av formativ bedömning i undervisningen har visats öka 

elevernas motivation och främja deras medvetenhet kring sitt eget lärande (Weurlander, 

Söderberg, Scheja, Hult & Wernerson 2012). Generellt sett visar forskningen att 

formativ bedömning gynnar alla elever (Hattie 2012, Black & Wiliam 1998). Denna 

forskning riktar sig dock mot högre årskurser och vi vill därför undersöka hur en 

formativ bedömning tar sig till uttryck i årskurserna 1-3.  

 

Vi läser till grundskolelärare med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3. Under 

tidigare VFU-perioder har vi upplevt att många lärare ute på fältet använder sig av ett 

summativt bedömningssätt inom ämnet matematik, detta trots att en formativ 

bedömningsmetod har visat sig gynna många elevers kunskapsutveckling. En anledning 

kan vara att lärare fortfarande är osäkra på hur de ska bedöma elevernas 

matematikkunskap (Callingham 2008). Ett summativt bedömningssätt definieras 

generellt sett som en summering av elevens kunskaper utifrån särskilda kriterier, till 

exempel genom tester och prov (Lundahl 2014).   

 

Syftet med denna studie kan kopplas till vår framtida yrkesroll eftersom det är viktigt att 

läraren vet varför han/hon väljer att bedöma eleverna på ett visst sätt. I vårt framtida 

yrke som grundskolelärare vill vi kunna använda ett formativt bedömningssätt inom 

matematikundervisningen på ett gynnsamt sätt samt kunna motivera varför vi bedömer 

våra elever med hjälp av denna bedömningsform. Vi vill inte hamna i de gamla fack 

som eventuellt kan finnas på en skola. Bjerneby Häll (2006) kommer i sin avhandling 

fram till att nyexaminerade lärare ofta har många idéer kring hur undervisningen ska se 

ut, men att det är lättare sagt än gjort, då lärarens arbete består av så mycket andra saker 

än undervisning (2006). 

 

I studien definierar vi begreppet formativ bedömning som bedömning för lärande, det 

vill säga ett bedömningssätt där fokus ligger på att utveckla elevens kunskaper och 

medvetenhet kring ett visst ämne, bland annat genom återkoppling.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt från tidigare forskning är syftet med denna empiriska studie att 

undersöka om och hur några lärare använder formativ bedömning i sin 

matematikundervisning i årskurs 1-3, samt vad det är som påverkar huruvida dessa 

lärare väljer att använda respektive inte använda ett formativt bedömningssätt i sin 

matematikundervisning.  

 

Utifrån syftet ska följande frågeställningar besvaras: 

 Hur används formativ bedömning inom matematikundervisningen i 

grundskolans tidigare åldrar? 

 Hur definierar vårt urval av lärare begreppet formativ bedömning inom ämnet 

matematik? 

 Hur tydliggörs lärandemålen för eleverna inom matematikämnet? 
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3 Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 

I den teoretiska bakgrunden redogörs en lärandeteori som studien grundar sig i samt 

tidigare forskning kring formativ bedömning. Den tidigare forskningen som tagits del 

av behandlar bland annat hur den formativa bedömningen kan yttra sig samt hur 

formativ bedömning kan påverka eleverna och deras resultat.  

 

3.1 Lärandeteori 

3.1.1 Vygotsky 

Vi kopplar vår undersökning till Vygotskys teori om den sociala miljöns betydelse för 

barns utveckling. Detta teoretiska perspektiv belyser relationens, samspelets och 

delaktighetens roll i lärandet och poängterar språkets och förståelsens roll för en god 

kunskapsutveckling hos eleverna (Vygotsky 1926/1997). 

 

3.2 Tidigare forskning 

3.2.1 Formativ bedömning gynnar elevers kunskapsutveckling 

Det är viktigt att använda sig av ett formativt bedömningssätt i klassrummet eftersom 

det kan öka elevernas resultat. Även lärarens roll i klassrummet är viktig då läraren 

måste anpassa sin undervisning efter alla elevers styrkor och svagheter. Framför allt 

elever med inlärningssvårigheter samt elever med svag läsförmåga gynnas av ett 

formativt bedömningssätt. Detta då en gynnsam formativ bedömning leder till att 

läraren justerar undervisningen efter elevernas resultat och utgår från elevernas 

kunnande samt vad eleverna behöver utveckla för ett fortsatt lärande (Black & Wiliam 

1998). För att återkoppling ska förbättra elevernas kunskaper på bästa sätt måste målen 

vara tydliga. En god återkoppling kräver även att både lärare och elever är insatta i 

begreppet återkoppling och förstår dess innebörd, det vill säga att båda parter övar på att 

ge och/eller ta emot återkoppling samt samarbetar för att förstå varandra när 

återkoppling sker (Hattie & Timperley 2007).  

 

Callingham (2008) illustrerar med hjälp av elevuppgifter att det finns två viktiga 

faktorer som utgör en framgångsrik formativ bedömning – dialog och återkoppling – 

vilket i teorin kan låta enkelt men som i praktiken är desto svårare att utföra. 

Callingham menar att läraren behöver kommunicera med sina elever på ett språk som 

eleverna själva kan hantera och använda begrepp och ord som eleverna förstår, samt ge 

återkoppling som utvecklar elevernas förståelse i den givna situationen. Att endast ge 

återkoppling i form av att hänvisa till de mål och/eller kunskapskrav som krävs kommer 

inte att gynna eleven i fråga. Det är viktigt att eleven förstår det läraren säger och att 

läraren ställer frågor som utvecklar elevens förståelse samtidigt som eleven genomför 

en viss uppgift eller aktivitet. Läraren ska således vägleda varje elev på deras nivå och 

styra dem i rätt riktning samt ställa frågor som kräver att eleven utvecklar sin förståelse 

och ser på en uppgift eller aktivitet ur ett annat perspektiv än vad eleven tidigare gjort 

(2008). 

 
3.2.2 Självbedömning och kamratbedömning 

Självbedömning och kamratbedömning är två sätt att använda formativ bedömning på. 

Självbedömning innebär att eleverna tar ansvar för sitt eget lärande i form av att ge 

återkoppling till sig själv i förhållande till lärandemålen (Jönsson 2012). En vanlig form 

av självbedömning är att använda sig av trafikljus. Eleverna får fylla i trafikljusen 

utefter hur mycket de anser att de har förstått (Clark 2008). Läraren måste vara 

medveten om att arbetet med självbedömning tar tid och att det krävs mycket övning 

(Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam 2004). Ytterligare en begränsning är att 
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eleverna måste känna till lärandemålen samt kunna tolka dessa för att självbedömning 

ska bli en gynnsam bedömningsmetod (Black & Wiliam 1998). Kamratbedömning går 

ut på samma sak som självbedömningen, att eleverna ska ta ansvar för sitt eget lärande. 

Skillnaden är att kamratbedömningen syftar till att eleverna ska lära sig att både ta emot 

och ge återkoppling, vilket innebär att eleverna tar hjälp av varandra i 

bedömningsprocessen (Jönsson 2012).  

 

Clark (2008) har granskat vad litteraturen säger om formativ bedömning samt undersökt 

hur formativ bedömning fungerar i praktiken. Utifrån detta dras slutsatsen att 

klassrumsbedömningarna ska utformas på ett sätt som låter eleverna ta ansvar för sitt 

eget lärande, det vill säga att lärarna ska introducera självbedömning i sin undervisning. 

Vidare visar denna studie att ett eget, självsäkert lärande sker när elever innan en 

aktivitet får veta vad aktiviteten går ut på samt vilka bedömningskriterier som ligger till 

grund för uppgiften. En viktig del av formativ bedömning är således diskussioner 

mellan lärare och elev kring deras skolprestationer och framgångar. Läraren bör avsätta 

tid till diskussioner både i början och i slutet av en lektion (2008). 

 

Amhag (2013), som i sin avhandling undersöker hur högskolestudenter påverkas av 

själv- och kamratbedömning, hävdar att själv- och kamratbedömning måste vara en 

naturlig del av undervisningen. Det måste introduceras och bearbetas kontinuerligt. 

Genom att lyssna på eleverna när de utför kamratbedömning samt självbedömning kan 

läraren effektivisera sin undervisning och elevernas egna erfarenheter och behov tas 

tillvara (2013). Utifrån ett projekt där Black, Harrison, Lee, Marshall och Wiliam 

(2004) hjälper ett antal utvalda lärare att ändra sin undervisning och elevernas 

inställning så att de kan ta ett gemensamt ansvar för lärandet, framkommer det att själv- 

och kamratbedömning hör ihop och kompletterar varandra. Utifrån intervjuer med de 

utvalda lärarna framkom det att många elever har svårt att förstå återkoppling från 

läraren eftersom han/hon ofta använder ett mer formellt språk. Författarna menar att 

elever ofta förstår återkoppling bättre när den kommer från en kamrat då de pratar ett 

språk som båda parter förstår (2004).  

 
3.2.3 Björklund Boistrups fyra bedömningsdiskurser  

Björklund Boistrup (2010) beskriver fyra olika diskurser som skildrar hur bedömning 

inom matematik kan gå till. Viktigt att notera är dock att diskurserna ofta går in i 

varandra (2010). Diskurserna kallas: 

 

Diskurs 1: Gör det fort och gör det rätt 

Diskurs 2: Vad som helst duger 

Diskurs 3: Allt kan tas som utgångspunkt för en diskussion 

Diskurs 4: Resonemang tar tid 

 

Den första diskursen ’Gör det fort och gör det rätt’ erbjuder små möjligheter till ett 

utvecklande lärande hos eleven, då denna diskurs kan liknas vid en traditionell 

matematikundervisning där fokus ofta ligger i läroboken och på provresultat. 

Kommunikationen i denna diskurs karaktäriseras av en envägskommunikation från 

lärare till elev med slutna frågor där läraren redan vet svaren. Vikten ligger i att eleverna 

ska komma framåt i arbetet i stället för att utmanas och utvecklas i sitt lärande 

(Björklund Boistrup 2010).   
 

Den andra diskursen ’Vad som helst duger’ erbjuder inte heller några stora möjligheter 

till ett utvecklande lärande hos eleven då fokus i denna diskurs ligger på att göra 
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matematikundervisningen trevlig för eleverna, vilket gör att fokus på innehållet ofta 

glöms bort. Kommunikationen karaktäriseras även här av en envägskommunikation där 

frågor från läraren ofta är öppna. Frågor och svar följs dock inte upp och elevernas 

resonemang tas inte till vara. Läraren ger återkoppling i form av beröm och matematiska 

felaktigheter tas sällan upp, fokus ligger således i att uppmuntra elevernas prestationer 

(Björklund Boistrup 2010). 

 

I den tredje diskursen ’Allt kan tas som utgångspunkt för en diskussion’ karaktäriseras 

av öppna frågor där läraren inte alltid vet svaret och eleverna utmanas ofta i sina 

resonemang. Kommunikation erbjuds i båda riktningar, det vill säga från lärare till elev 

samt från elev till lärare. Även återkoppling sker i båda riktningar och eleverna får 

möjlighet att påverka undervisningen. Både lärare och elever är aktiva och elevernas 

olika lösningar diskuteras öppet (Björklund Boistrup 2010). 

 

Kommunikationen i den fjärde diskursen ’Resonemang tar tid’ sker i form av en 

tvåvägskommunikation där både lärare och elever är delaktiga i bedömningsprocessen. 

Fokus ligger på att utmana eleverna i riktning mot kunskapskraven och målen samt göra 

eleverna medvetna kring sitt eget lärande. Frågor som ställs är ofta öppna och har inte 

endast ett rätt svar. Fokus ligger på att låta elevernas resonemang ta tid, vilket gör denna 

diskurs tidskrävande (Björklund Boistrup 2010).  

 
3.2.4 Återkopplingsnivåer enligt Hattie 

Hattie (2012) har utifrån en metaanalys som innefattar miljontals elever kommit fram 

till att lärarens sätt att formulera sig i sin återkoppling har en betydande roll kring 

huruvida den formativa bedömningen är nödvändig eller inte. Hattie nämner även att 

läraren vid formativ bedömning bör förhålla sig till en modell som han har utformat för 

att effektivisera återkoppling i undervisningen. Modellen består av fyra nivåer. Nivåerna 

som Hattie talar om behandlar olika sätt att ge återkoppling på och benämns som: 

 

 Uppgifts och produktnivå 

 Processnivå 

 Självregleringsnivå 

 Individnivå  

 

På uppgifts- och produktnivå sker återkopplingen i form av rätt och fel, det vill säga att 

läraren berättar för eleven om han/hon har löst en uppgift på korrekt sätt eller inte. 

Denna typ av återkoppling är den mest förekomna återkopplingen som ges av lärare. 

Elever är vana vid att få återkoppling i form av rätt eller fel och det är ofta en effektiv 

metod att använda med yngre elever. Nivån omfattar även frågor från läraren som kan 

innebära att många olika svarsalternativ lyfts upp i helklass eller att läraren hjälper 

eleverna att utveckla kunskaper kring uppgifterna (Hattie 2012).  

 

Återkoppling på processnivå riktar sig mot hur en elev har gått tillväga för att lösa en 

uppgift. Flera olika lösningsstrategier synliggörs för eleverna och de får lära sig av sina 

misstag. Återkopplingen på denna nivå ger en djupare förståelse för hur olika strategier 

kan användas och det leder till att återkopplingen blir effektiv. Jämfört med 

återkoppling på uppgifts- och produktnivå, där återkopplingen är mer ytlig, kan 

återkopplingen på processnivå effektivare leda till att elevernas inlärningsprocess 

påverkas positivt (Hattie 2012).  
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Återkoppling på självregleringsnivå innebär att eleverna själva ska följa upp och 

utvärdera sina kunskaper, vilket är en form av självbedömning. Denna nivå kan bidra 

till att elever och lärare lättare kan ge och ta emot återkoppling. Eleverna får i och med 

självbedömning även syn på vad som krävs av dem för att nå uppsatta mål. 

Återkoppling på denna nivå kan även bidra till att eleverna får ett större självförtroende 

i sitt lärande (Hattie 2012).  

 

På individnivå sker återkopplingen specifikt mot eleven i form av beröm och har ingen 

utvecklande effekt på elevens lärande. Berömmet har oftast ingen koppling till 

uppgifterna som eleverna ska lösa. För eleverna är det viktigt att få beröm av läraren. 

Som lärare är det dock viktigt att hålla isär återkoppling och beröm samt undvika att 

blanda dessa. Blandas återkoppling med beröm kan det ge negativa effekter på 

elevernas lärande, då för mycket beröm kan leda till inlärd hjälplöshet hos eleverna 

(Hattie 2012). 

 
3.2.5 Medvetenhet och motivation 

För att ett formativt bedömningssätt ska bli fördelaktigt är det viktigt att både lärare och 

elev engagerar sig i elevens lärandeprocess. Det är viktigt att bedömningen syftar framåt 

och att läraren hjälper eleven att komma vidare i sitt kunnande genom att utgå från vart 

eleven befinner sig i kunskapsprocessen (Pettersson 2007).  För att lärare och elev ska 

lyckas med detta nämner Pettersson att medvetenheten är viktig;  

 
Här behövs en stor medvetenhet både hos lärare och elev: en medvetenhet om 

elevens kunskapsstatus, en medvetenhet om vad styrdokumenten framhåller som 

viktigt att kunna, en medvetenhet om hur lärande går till och om elevens 

lärandepotential, en medvetenhet om undervisningens möjligheter för elevens 

lärande samt en medvetenhet om bedömningens roll för lärandet.  

Astrid Pettersson, Pedagogisk bedömning - bedömning för lärande (2007) 

 

En studie som riktar sig mot elever och undersöker deras tankar och erfarenheter kring 

formativ bedömning i två olika bedömningsformer, individuellt och i grupp, visar att 

formativ bedömning är viktig och nödvändig. Ett kontinuerligt användande av formativ 

bedömning i undervisningen bidrar till en ökad motivation hos eleverna. En form av 

formativ bedömning är att ge eleverna återkoppling på sitt lärande, vilket studien 

fastslår påverkar elevernas medvetenhet kring sitt eget lärande på ett positivt sätt. Även 

effekterna på lärandet, både inlärningsprocessen och att nå lärandemålen, påverkas 

positivt av ett formativt bedömningssätt (Weurlander, Söderberg, Scheja, Hult & 

Wernerson 2012). 

 

Black och Wiliam (1998) har utifrån en genomförd litteraturstudie kommit fram till att 

undervisningen ofta fokuserar på belöningar. När eleverna gör något bra bedöms de 

med en guldstjärna. Fokus måste i stället läggas på elevens utvecklingsprocess, eftersom 

beröm gör att eleverna lägger sitt fokus på belöningen i stället för själva lärandet (1998). 

Clark (2008) poängterar i sin studie att många elever endast lär sig det som är 

nödvändigt och memorerar därmed bara fakta och kunskaper för stunden som behövs 

för att få ett bra betyg. Detta då de flesta tester och prov inom matematik har en 

summativ utgångspunkt bedömningsmässigt (2008). 
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4 Metod 

I metoddelen presenteras valda undersökningsmetoder samt beskrivning av dessa. Även 

en beskrivning av tillvägagångssätt och bearbetning av data redogörs.  

 

4.1 Metodval 

Insamlad data presenteras som en löpande och jämförande text där resultaten tydligt 

framgår och den har analyserats som kvalitativ data. Enligt Denscombe (2009) är en 

kvalitativ dataanalys när det sker en tolkning av den data som har samlats in (2009).  

Detta anser vi passar in för just vår undersökning då våra valda datainsamlingsmetoder 

utgörs av observationer och intervjuer, vilka båda måste analyseras med hjälp av 

tolkningar.  

 

4.2 Urval 

Urvalet i denna studie utgörs av fem lärare som alla arbetar inom årskurs 1-3 på olika 

skolor samt till viss del i olika städer. Detta för att få ett bredare urval och ett 

tillförlitligare resultat. Informanterna har valts ut genom utnyttjandet av kontakter vid 

tidigare VFU-platser. Detta då vi enkelt kunde ta kontakt med tidigare handledare samt 

känner till skolorna sedan innan. Denna typ av urval kallas bekvämlighetsurval, vilket 

bygger på forskarens bekvämlighet och det som ligger nära till hands. Denna urvalstyp 

är lämplig att använda i denna studie då tiden är begränsad (Denscombe 2009). I några 

fall har handledarna även gett förslag på andra lärare som visat intresse av att delta i 

studien, vilket kallas snöbollsurval. Denscombe (2009) beskriver snöbollsurval som en 

metod där en person har rekommenderat en annan person som kan tänkas vara 

intresserad eller lämplig att delta i undersökningen (2009).  

 

4.3 Datainsamlingsmetoder 

Metoder som användes för att samla in data är observation av fem lärare samt 

efterföljande intervjuer med samtliga lärare. 

 
4.3.1 Observation 

Den observationsmetod som användes är den så kallade ’critical incidents’ som kan 

översättas till ’avgörande händelser’. Denna metod innebär enligt Johansson och 

Svedner (2010) att avgörande händelser dokumenteras i löpande text med hjälp av ett 

observationsschema. Händelsen som observeras måste dock inte vara avgörande utan 

ska endast hjälpa observatören att hålla rätt fokus kopplat till ämnet (2010). 

Dokumentation av observationerna skedde med hjälp av ett observationsschema.  

 
4.3.2 Intervju 

Den intervjumetod som användes är semistrukturerad, personlig intervju. Denna typ av 

intervju kännetecknas av förutbestämda frågor som den intervjuade ska svara på, dock 

inte i en specifik struktur. Med detta menas att den som blir intervjuad får chans att 

utveckla sina idéer och tankar på ett utförligt sätt och är inte bunden till några enstaka 

svarsalternativ. Fördelarna med personliga intervjuer är att de är lättkontrollerade och 

tydliggör vilka åsikter varje enskild lärare har, till skillnad från en gruppintervju 

(Denscombe 2009). En utarbetad intervjuguide användes vid intervjuerna.  
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4.4 Genomförande 

De flesta av de deltagande lärarna var bekanta sedan tidigare verksamhetsförlagd 

utbildning, VFU. Insamling av data påbörjades genom att kontakta berörda lärare med 

hjälp av ett missivbrev (se bilaga 1). Alla lärare som kontaktades kunde tänka sig att 

medverka i studien. Tid för observation samt intervju bestämdes utefter hur 

matematiklektionerna låg i respektive klass, eftersom det var matematiklektionerna som 

skulle observeras. Lärarna planerade sitt schema så att tid fanns för en efterföljande 

intervju. 

 
4.4.1 Observation 

I utarbetandet av observationsschema (se bilaga 2) fann vi inspiration från Johansson 

och Svedner (2010) där tydliga exempel på olika mallar presenterades. I val av tecken 

och ”teckenförklaringar” i observationsschemat utgick vi från bedömningsdiskurserna 

som Björklund Boistrup (2010) beskriver, samt de olika återkopplingsnivåerna som 

Hattie (2012) nämner.  

 

Varje besök hos lärarna började med en observation av en matematiklektion. 

Observationerna ägde rum i klassrummet där läraren hade en genomgång följt av eget 

arbete för eleverna. För att kunna överblicka hela klassrummet och de skeenden som 

inträffade under lektionen intogs placering längst bak i klassrummen. Dokumentation av 

samtliga observationer skedde med hjälp av ett observationsschema där vi skrev ner hur 

läraren i en specifik situation bedömde sina elever under en vanlig matematiklektion. 

Detta observationsschema valde vi att använda då Johansson och Svedner (2010) menar 

att ett observationsschema är nödvändigt att använda vid observationsmetoden 

’avgörande händelser’ då observationsschemat hjälper observatören att beskriva den 

observerades agerande i den avgörande händelsen. 

 
4.4.2 Intervjuer 

Efter lektionernas slut genomfördes en intervju med läraren för respektive klass. 

Intervjun utgick från en utarbetad intervjuguide (se bilaga 3). I utarbetandet av 

intervjuguiden fann vi inspiration från Johansson och Svedner (2010) där olika tips på 

upplägg av intervjuer presenterades (2010). Hänsyn togs även till Dalen (2007) och 

hennes rekommendationer kring vad en intervjuguide ska innehålla, det vill säga att 

intervjuguiden ska bestå av centrala teman med underliggande frågor som är kopplade 

till studiens syfte och frågeställningar (2007). En repetition kring forskningens syfte och 

rätten till anonyminitet gjordes vid intervjun. Samtliga lärare godkände att inspelning av 

intervjun skedde.  

 

Dokumentation av samtliga intervjuer skedde i form av inspelning med hjälp av en 

diktafon. Detta för att få med allt som sades under varje intervju för att säkra 

reliabiliteten av resultatet, samt för att effektivisera intervjuerna och spara tid genom att 

slippa anteckna alla svar. Denscombe (2009) menar att inspelning av intervju ger en 

heltäckande dokumentation där allt som sägs beaktas och tas till vara. Han menar 

således att det mänskliga minnet inte alltid går att förlita sig på under en intervju (2009). 

 

4.5 Etiska överväganden 

Undersökningen ska vara etisk. Vilket utifrån Denscombe (2009) innebär att forskarna 

ska respektera alla deltagares rättigheter och värdighet samt vara ärliga och agera 

respektfullt. Forskarna måste se till att ingen deltagare lider eller kommer till skada 
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genom en medverkan i undersökningen. Vidare måste allt deltagande i undersökningen 

alltid vara frivilligt (2009).  

 

Vetenskapsrådets etiska principer har tagits till hänsyn i denna studie. De etiska 

principerna är ’informationskravet’, ’samtyckeskravet’, ’konfidentialitetskravet’ och 

’nyttjandekravet’. Informationskravet innebär kortfattat att de som deltar i 

undersökningen ska informeras om vilket syfte undersökningen har. Allt deltagande i 

undersökningen är även frivilligt och deltagarna får välja att avbryta samarbetet under 

undersökningens gång, vilket kallas samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet går ut på 

att deltagarna ska vara anonyma samt att insamlad data ska behandlas konfidentiellt. 

Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att forskaren måste informera alla deltagare 

kring hur all insamlad data kommer att användas (Vetenskapsrådet 2002). Genom att 

skicka ut ett missivbrev innehållandes; forskningssyfte, information om vad som ska 

undersökas samt att allt deltagande är anonymt och frivilligt har hänsyn till 

informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet tagits. Missivbrevet 

innehåller även information om att insamlad data enbart kommer att användas i 

forskningssyfte, vilket innebär att hänsyn även tagits till nyttjandekravet. 

 

4.6 Databearbetning 

Observationerna bearbetades genom att kort efter observationen sammanfatta vad som 

setts under lektionen. Samtal mellan lärare och elever skrevs ned samt tolkningar som 

gjorts. Det insamlade materialet kopplades mot Björklund Boistrups (2010) 

bedömningsdiskurser samt mot Hatties (2012) återkopplingsnivåer. Den upplevda 

diskurs samt återkopplingsnivå som förekom under observationen antecknades, samt en 

kort förklaring till uppfattningen. 

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Intervjuerna transkriberades sedan 

ordagrant direkt efter. Likheter och skillnader mellan de olika intervjusvaren 

diskuterades och tolkades.  

 

Vid bearbetningen av insamlad data togs syfte och frågeställningar i beakt. Vi läste 

transkriberingen samt gick igenom anteckningar från observationerna och 

kategoriserade data utefter frågeställningar samt den teoretiska bakgrunden.  

 

4.7 Tillförlitlighet 

Reliabilitet är ett begrepp som används för att mäta hur tillförlitlig en studie är. Detta 

görs med hjälp av olika mätinstrument som syftar till att göra resultatet av studien 

reproducerbart. En hög reliabilitet innebär således ett resultat som blir desamma vid 

upprepade mätningar. Vid mätning av uppfattningar och beteenden används ofta 

observationer och intervjuer som mätinstrument (Johansson & Svedner 2010). Samtliga 

intervjuer spelades in och transkriberades ordagrant så att svaren kunde tolkas vid flertal 

tillfällen. Samtliga observationer och intervjuer har dessutom genomförts av samma 

personer i par. Detta för att höja reliabiliteten.  

 

Validitet är ett begrepp som används för att mäta det som avses att mäta (Johansson & 

Svedner 2010). För att ta hänsyn till validiteten kopplades intervjufrågorna till syfte och 

frågeställningar. Observationsschemat kopplades även till bärande delar i teoriavsnittet. 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras insamlad data från genomförda observationer och intervjuer. 

Resultatet har kategoriserats utefter syfte och frågeställningar samt med utgångspunkt 

från den tidigare forskningen som presenteras i kapitel 2.  

 

5.1 Hur används formativ bedömning inom matematikundervisningen i 

grundskolans tidigare åldrar? 

 
5.1.1 Formativ bedömning i undervisningen 

Nedan följer en tabell som visar i vilken utsträckning deltagande lärare upplevs använda 

formativ bedömning under de matematiklektioner som observerats. Graden av 

användandet bestäms utifrån hur mycket den formativa bedömningen används under 

observationerna med hänsyn till Björklund Boistrups (2010) bedömningsdiskurser och 

Hatties (2012) återkopplingsnivåer. 

 

Använder 

formativ 

bedömning i: 

 

Lärare 1 

 

Lärare 2 

 

Lärare 3 

 

Lärare 4 

 

Lärare 5 

Liten  

utsträckning 

 

X 
 

X 
 

X 
  

 

Stor 

utsträckning 

  

 
  

X 
 

X 

 

Under observationerna framkommer det att samtliga lärare använder formativ 

bedömning i någon grad i sin matematikundervisning. Däremot uppfattas endast två av 

fem lärare använda formativ bedömning i stor utsträckning. Den vanligaste formen av 

formativ bedömning som förekommer är ”hur tänker du”-frågor, där läraren vill 

synliggöra elevernas resonemang, vilket främst sker under genomgångarna.  En annan 

form av formativ bedömning som förekommer är förtydligande av lärandemålen. Detta 

sker dock endast under en av fem observationer. Här förklarar läraren vad eleverna 

förväntas kunna efter avslutad lektion samt varför detta är viktigt att lära sig.  

 

Här nedan följer ett tydligt exempel på när en av fem lärare använder formativ 

bedömning i form av ”hur tänker du”-frågor.  

 
Läraren skriver 5+6 på tavlan. 

Lärare: Vad blir det här? 

Elev: 11. 

Lärare: Hur tänkte du då? 

Elev: Jag tänkte 5+5 det blir 10, sen 10+1 och det blir 11.  

 

Under intervjuerna framkommer det att samtliga lärare anser sig använda formativ 

bedömning i sin matematikundervisning, detta trots att endast två av fem lärare 

uppfattas använda den i stor utsträckning under observationerna. En av fem lärare 

medger dock att formativ bedömning inte används under den matematiklektion som 

observerades, men förtydligar att formativ bedömning är vanligt förekommen i övrig 

matematikundervisning.  
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5.1.2 Björklund Boistrups bedömningsdiskurser 

Nedan följer en tabell som visar vilka av Björklund Boistrups (2010) diskurser som 

upplevs förekomma under genomförda observationer.  

 

Förekomna 

diskurser: 

Observation 

1 

Observation 

2 

Observation 

3 

Observation 

4 

Observation 

5 

 

Diskurs 1 
 

 
 

 

 
 

X 
 

 
 

X 

 

Diskurs 2 
 

X 
 

X 
 

X 
 

 

X 
 

X 

 

Diskurs 3 
     

X 
 

 

Diskurs 4 
    

X 
 

 

 

 Diskurs 1: Gör det fort och gör det rätt 

Under observation 3 och 5 upplevs lärarnas bedömning främst gå ut på att eleverna ska 

komma fram till rätt svar i matematikboken. Under observation 3 sitter läraren längst 

fram i klassrummet, varpå eleverna kommer fram till katedern för att rätta sina svar. 

Fokus ligger på att producera rätta svar och räkna klart i matematikboken. När eleverna 

har räknat till en viss sida i matematikboken delas sedan belöningar ut i form av 

”mönsterpapper” där eleverna får rita och färglägga. Här nedan följer ett exempel från 

observation 3, där en elev går fram till läraren för att se om svaret är rätt.  

 
Lärare: Vad blir 7+9? 

Elev: 14!! 

Lärare: Nä.. 

Elev: 13? 

Lärare: Ssse…  

Elev: 16.  

Lärare: Ja, för kolla…  

Läraren räknar på händerna från nio och sju steg uppåt.  

 

Även under observation 5 ligger fokus på att räkna klart i matematikboken. Läraren går 

dock runt i klassrummet och sitter inte framme vid katedern, men elevernas tankar och 

strategier hamnar i skymundan.  

 

 Diskurs 2: Vad som helst duger 

Under samtliga observationer förekommer bedömning ofta i form av beröm. Exempel 

på beröm som lärarna ger är; ”Perfekt”, ”Snygga streck”, ”Vad bra”, ”Smart” och 

”Duktigt”. Positivt kroppsspråk, i form av tummen upp och klapp på axeln, är även det 

vanligt förekommande under samtliga observationer.  

 

Under observation 1 är beröm och positivt kroppsspråk extra tydligt och dominerar 

undervisningen. Här ligger fokus på att få eleverna att känna sig duktiga, i stället för att 

lägga fokus på elevernas lärprocess. Läraren utmanar således inte eleverna i deras olika 

lösningar och viftar ofta bort elevernas eventuella felaktigheter.  

 

Ett exempel på detta sker när läraren under observation 1 har genomgång och förklarar 

hur en räknesaga kan se ut. 
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Lärare: Hur ritar man 4+2=6? 

Elev: Man skriver först 4 sen + sen 2 sen = 6. 

Lärare: Ja så kan man skriva, superbra! Men vi ska rita det. 

Läraren gör tummen upp och frågar i stället en annan elev.   

 

 Diskurs 3: Allt kan tas som utgångspunkt för en diskussion 

Under endast en observation, observation 5, uppfattas kommunikationen som öppen. 

Här bjuder läraren in eleverna att delta i diskussionen samt låter dem förklara sina 

lösningar för varandra. Ett exempel på detta kan ses nedan, där talet 15/3 är uppskrivet 

på tavlan varpå läraren vill att eleverna ska lösa talet i form av att rita i sina 

”problemlösnings-böcker”.  

 
Lärare: Är det någon som kan berätta hur den har tänkt? 

Ingen elev svarar.  

Lärare: Hur kan man rita detta? Fundera en stund till.  

Elev1: Jag vet inte hur jag ska göra. 

Lärare: Om du tittar här på tavlan, vad betyder talet 15? 

Elev1: Att vi har 15 saker. 

Lärare: Och vad står trean för? 

Elev1: … 

Lärare: 15/3. Vad står trean för? 

Elev1: … 

Lärare: Ska vi fråga en kompis? 

Lärare: Sara, kan du förklara för Kalle?* 

Elev2: Trean betyder att det ska delas i tre grupper. För kolla, du har 15 

från början sen ska du dela de i tre grupper.  

Lärare: Ja, precis. Förstår du nu? Kolla här.  

Läraren förtydligar elevernas tankar på tavlan genom att rita.  

 
* Kalle och Sara heter egentligen någonting annat. 

 

 Diskurs 4: Resonemang tar tid 

Under endast en observation, observation 4, tydliggör läraren målen för eleverna. Här 

förklarar läraren i början av lektionen vad eleverna ska få lära sig samt varför detta är 

bra att kunna. Läraren utmanar eleverna att utveckla sina tankar i form av öppna frågor. 

Avslutningsvis repeterar läraren de mål som presenterades i början av lektionen, genom 

att visa målen på tavlan med hjälp av en projektor. Ett exempel på detta visas här nedan.  

 
Lärare: Nu har ni repeterat orden term, summa, tiotal och ental. Jag har 

använt de begreppen när jag pratar med er och då ser jag på er om ni har 

förstått.  

Elev 1: Gör vi det då? 

Lärare: Ja det tycker jag, det ser jag på er. Men sen om ni tittar här så står 

det också att ni skulle lära er hur man ställer upp additionstal. Så det vill 

jag testa om ni kan också.  

Läraren skriver 34+22 på tavlan. 

Lärare: Skriv på era tavlor hur man ställer upp det här talet och räkna ut 

summan.  

När läraren ser att alla elever är klara ber hon dem att hålla upp tavlorna 

mot henne, därefter tar läraren fram två elever som får visa sina lösningar 

och förklara hur de tänkte. Övriga elever får försöka hitta skillnader i de 

båda elevernas lösningar. 
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5.1.3 Återkopplingsnivåer enligt Hattie 

Nedan följer en tabell som visar vilka av Hatties (2012) återkopplingsnivåer som 

upplevs förekomma under genomförda observationer samt utifrån vad som framkom 

under intervjuerna med samtliga lärare.  

 

Förekomna 

återkopplings-

nivåer: 

Observation 

1 

Observation 

2 

Observation 

3 

Observation 

4 

Observation 

5 

Uppgifts- och 

produktnivå 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

Processnivå  

X 
 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

Självreglerings

nivå 

 

 
 

X 
 

 
 

X 
 

 
 

Individnivå  

X 
 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

 

 Uppgifts- och produktnivå 

Återkoppling på uppgifts- och produktnivå uppfattas förekomma under samtliga 

observationer. Lärarna berättar för eleverna om de har löst en uppgift rätt eller fel. Har 

en elev löst en uppgift rätt bekräftar lärarna detta genom att till exempel säga ”Ja, det 

var rätt” eller ”Bra”. Har en elev gjort fel berättar lärarna att eleven har gjort fel och 

förklarar vad uppgiften går ut på.  

 

Ett exempel på när läraren bekräftar att en elevs uppgift är löst på rätt sätt kan ses 

nedan. Detta exempel är hämtat från observation 2 där läraren vill att eleverna ska 

förklara hur en räknesaga till 3+3=6 kan se ut.  

 
Elev: Jag plockar tre jordgubbar, och mamma också, tillsammans blir det 6. 

Lärare: Ja, precis vad jag hade tänkt mig. 

 

Ett annat exempel där läraren bekräftar att eleven gör rätt kan vi se i exemplet nedan. 

Här hjälper även läraren eleven att utveckla kunskaper kring uppgiften. Exemplet är 

hämtat från observation 1 där en elev har ritat en räknesaga till talet 4-2=2.  

 
Lärare: Kan du förklara den här för mig? Hur många har du? 

Elev: 4. 

Lärare: Vad händer? 

Elev: Det är det jag försöker komma på… 

Lärare: Vad händer i 4-2? Hur många blir det kvar? 

Elev: 2. 

Lärare: Hur kan man rita det då? 

Elev: Så här. 

Eleven ritar fyra stycken ringar och stryker över två. 

Lärare: Ja så kan man göra.  

 

 Processnivå 

Återkoppling på processnivå uppfattas förekomma under samtliga observationer. Detta 

sker främst i form av ”hur tänker du”-frågor samt genom att läraren lyfter fram 

elevernas olika lösningsstrategier. Ett exempel på när en lärare både använder ”hur 

tänker du”-frågor och lyfter elevernas olika lösningar kan ses nedan. Exemplet är 

hämtat från observation 4, där läraren har skrivit 32+3 på tavlan. 

 



  
 

14 

Lärare: Finns det någon som kan berätta hur den har tänkt när den räknar 

det här talet? 

Elev1: Jag räknade på fingrarna. 

Lärare: Så kan man göra, då räknade du från 2 och tre steg upp. 33, 34, 35.  

Elev1: Ja. 

Lärare: Finns det någon som har något annat sätt? 

Elev2: Jag räknade 3+2. 

Lärare: Så gjorde du, fiffigt. Du tog entalen bara. Finns det någon som har 

ett annat sätt? 

Elev3: Jag räknade i huvudet, jag bara visste.  

Lärare: Så du visste bara, du kan det utantill.  

 

Under observation 1 och 3 vägleder lärarna även sina elever när misstag under 

lärprocessen sker. Ett exempel är hämtat från observation 3 där läraren ställer en analog 

klocka på kvart i tre och vill veta hur det skrivs i digital tid.  

 
Elev 1: 14.45. 

Lärare: Ja. Man kan säga på ett till sätt, vilket? 

Elev 2: 26.45. 

Lärare: Nu gjorde du att du plussade med tolv va? 

Elev 2: Ja. 

Lärare: Du måste kolla om det är förmiddag eller inte.  

Lärare: Förstår alla varför Kalle tänkte lite tokigt? 

Alla elever: Ja. 

Lärare: Kalle plussade 14 med 12 som Joakim gjorde förra gången. Men 

det gjorde Joakim när han skulle få ut 14.45, han plussade 2 med 12, då är 

det okej. Det går inte att göra med eftermiddagstiden.* 

 

* Kalle och Joakim heter egentligen någonting annat. 

 

Ett annat exempel på när läraren vägleder en elev i lärprocessen är hämtat från 

observation 1.  

 
Lärare: Hur ser minus ut? 

Eleven visar> med fingret. 

Lärare: Nej, det där är något annat. Du menar nog krokodilmunnarna och 

dom betyder ju större än och mindre än. 

Elev: Ja, just det! 

 

 Självregleringsnivå 

Återkoppling på självregleringsnivå förekommer inte under någon av observationerna. 

Däremot framkommer det i intervjuerna att två av fem lärare använder självbedömning i 

låg grad. Övriga lärare menar att självbedömning är svårt att använda i tidig ålder och 

använder det därför inte i sin matematikundervisning. De två lärarna som säger sig 

använda självbedömning i sin matematikundervisning menar att det främst används när 

ett område och/eller kapitel i matematikboken avslutas. Detta sker då i form av en 

utvärdering där eleverna själva värderar sin kunskap.  

 
I läromedlet vi använder så kommer det efter ett avsnitt ett uppslag som är 

en diagnos. Vad har jag lärt mig? Och där dom sen graderar själva om dom 

tycker att dom kan det eller inte. Och det tycker jag är en bra 

sammanfattning för där ser jag rätt så tydligt. 

(Lärare 4) 
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 Individnivå  

Återkoppling på individnivå som riktar sig specifikt mot eleven i form av beröm sker 

under samtliga observationer i någon grad. Under observation 1 sker detta genomgående 

under hela lektionen. Läraren berömmer eleverna genom att säga ”vad duktig du är” 

eller ”nu var du smart”. Berömmet har således sällan koppling till uppgifterna.   

 
5.1.4 Analys 

Som kan ses i redovisat resultat förekommer Hatties (2012) återkopplingsnivåer i större 

utsträckning än Björklund Boistrups (2010) bedömningsdiskurser. Under samtliga 

observationer förekommer tre av fyra återkopplingsnivåer medan endast en av fyra 

bedömningsdiskurser påträffas. En anledning till detta kan vara för att Björklund 

Boistrups (2010) bedömningsdiskurser syftar mer till undervisningen i helhet och hur 

denna är uppbyggd, vilket är svårt att få en uppfattning kring under endast en 

observation. Avgörande händelser som observationsschemat bygger på är således lättare 

att uppfatta med hjälp av Hatties (2012) återkopplingsnivåer, då dessa syftar mer till den 

dagliga undervisningen. Trots detta kan vi dock se att Björklund Boistrups (2010) 

bedömningsdiskurser och Hatties (2012) återkopplingsnivåer till viss del går att koppla 

samman. 

 

Den första diskursen, ’gör det fort och gör det rätt’ kopplar vi till uppgifts- och 

produktnivån. Detta då båda aspekterna beskriver en bedömningsform där återkoppling 

och bedömning går ut på att leda eleverna till rätt svar (Björklund Boistrup 2010, Hattie 

2012). Denna typ av bedömning är den vanligaste formen av bedömning (Hattie 2012) 

samt den mest förekomna under observationerna. Clark (2008) menar att denna typ av 

bedömning, det vill säga en summativ bedömning, leder till att många elever endast lär 

sig för stunden. En bedömningsform med matematikboken som utgångspunkt leder 

således inte till ett utvecklande lärande hos eleverna (2008). Det finns dock en skillnad 

mellan dessa aspekter. Återkoppling på uppgifts- och produktnivå lägger nämligen vikt 

vid att återkoppling från läraren ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper kring en 

viss uppgift, vilket kan kopplas till det Callingham (2008) skriver. Det vill säga att 

läraren bör vägleda sina elever och ställa frågor som kräver att eleven utvecklar 

förståelse för en uppgift eller aktivitet (2008). 

 

Diskurs 2, ’vad som helst duger’, kan kopplas till återkoppling på individnivå. Detta då 

båda dessa aspekter beskriver en bedömning och återkoppling som syftar till att 

berömma eleverna (Björklund Boistrup 2010, Hattie 2012). Denna typ av bedömning 

och återkoppling sker under samtliga observationer. Hattie (2012) menar att 

återkoppling och bedömning i form av beröm kan ge negativa effekter på elevernas 

utveckling, då berömmet sällan är kopplat till undervisningsinnehållet. Det är viktigt att 

läraren håller en god balans mellan återkoppling och beröm eftersom för mycket beröm 

kan leda till inlärd hjälplöshet hos eleverna (2012).  

 

Diskurs 3, ’allt kan tas som utgångspunkt för en diskussion’, karaktäriseras av en öppen 

tvåvägskommunikation där läraren utmanar eleverna i sina resonemang (Björklund 

Boistrup 2010). Detta kopplar vi till återkoppling på processnivå, då återkoppling på 

denna nivå syftar till att belysa olika lösningsstrategier för eleverna samt att utveckla 

elevernas förståelse (Hattie 2012). Denna typ av återkoppling och bedömning sker 

endast under två av fem observationer och kan kopplas till begreppet formativ 

bedömning, då bedömningen syftar till att utveckla eleverna i deras lärprocess. 

Callingham (2008) menar dock att det krävs att läraren kommunicerar med eleverna på 

ett hanterbart språk som eleverna förstår för att en utveckling ska kunna ske (2008).  
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Den fjärde diskursen, ’resonemang tar tid’, kopplar vi till självregleringsnivån. Detta då 

båda aspekterna på ett eller annat sätt syftar till att göra eleverna medvetna kring sitt 

eget lärande. Diskursen ’resonemang tar tid’ har för avsikt att göra både lärare och 

elever delaktiga i bedömningsprocessen, bland annat genom att tydliggöra lärandemålen 

för eleven. Vilket är ett sätt att göra eleverna medvetna kring sitt eget lärande. Ett annat 

sätt är att ge återkoppling på självregleringsnivå, då återkoppling på denna nivå syftar 

till att eleven får möjlighet att utvärdera sig själv. Eleven får således möjlighet att göra 

en så kallad självbedömning (Björklund Boistrup 2010, Hattie 2012). Under 

observationerna upplevs bedömning i form av tydliggörande av lärandemålen endast 

användas under en av fem matematiklektioner. Återkoppling på självregleringsnivå 

upplevs inte användas under någon observation. Det framkommer dock under 

intervjuerna att två av fem lärare använder självbedömning i liten utsträckning i sin 

matematikundervisning. För att självbedömning ska vara effektiv menar dock Amhag 

(2013) att självbedömning bör vara en naturlig del av undervisningen, samt att både 

själv- och kamratbedömning bör introduceras och användas kontinuerligt (2013). 

Vidare förstår elever återkoppling bättre när den kommer från en kamrat eftersom de 

pratar ett språk som båda parter förstår (Black, Harrison, Lee, Marshall och Wiliam 

2004). Trots detta framkommer det under både observationer och intervjuer att 

kamratbedömning inte används alls.  

 

5.2 Hur definierar vårt urval av lärare begreppet formativ bedömning inom ämnet 

matematik? 

 
5.2.1 Några lärares definition av formativ bedömning i matematik 

Generellt sett anser samtliga lärare att formativ bedömning är något som sker löpande i 

matematikundervisningen. Lärare 3 definierar begreppet formativ bedömning som 

”Magkänslan, det är det jag ser som formativ bedömning. Att jag ser och känner hur en 

elev ligger till och vad de kan” (Lärare 3). Lärare 2 beskriver i stället formativ 

bedömning som viktigt för eleverna, att de vet vad de ska lära sig och varför, samt att 

eleverna får möjlighet att bedöma sig själva. Lärare 5 definierar formativ bedömning 

som en vägledning där läraren synliggör elevernas olika tankar och lösningsstrategier. 

Lärare 4 beskriver, likt lärare 2, att formativ bedömning är en typ av självbedömning, 

det vill säga att eleverna utvärderar sina kunskaper. Lärare 4 beskriver ytterligare, likt 

lärare 3 och 5, att formativ bedömning är ett sätt för läraren att se vad eleven kan och 

hur de ligger till, samt att olika lösningsstrategier synliggörs för eleverna. Även lärare 1 

definierar begreppet på ett liknande sätt, att undervisningen utgår från elevernas 

kunskaper.  

 

Sammanfattningsvis definierar deltagande lärare begreppet formativ bedömning som en 

form av självbedömning, en vägledning där läraren lyfter olika lösningsstrategier och 

tankar samt att läraren ser och känner hur varje elev ligger till och vad de kan i 

matematik. 

 
5.2.2 Analys 

Det framkommer i resultatet att en generell definition av formativ bedömning i 

matematik är något som sker löpande i undervisningen. Fyra av fem lärare ser 

bedömning som ett sätt för lärarna själva att se hur deras elever ligger till samt vad de 

kan i förhållande till målen. Vilket kan kopplas samman med Black och Wiliams (1998) 

fastställande om att läraren ska anpassa sin undervisning till eleverna och vart de 
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befinner sig i lärprocessen, för att öka elevernas resultat (1998). En av fem lärare 

förklarar istället den formativa bedömningen som ett sätt för eleverna att bli medvetna 

kring sitt eget lärande, det vill säga att eleverna blir delaktiga i undervisningen. 

Bedömning utifrån ett elevperspektiv kan kopplas samman med det Pettersson (2007) 

skriver, att det är viktigt att både lärare och elever är engagerade i lärprocessen för att 

ett formativt bedömningssätt ska vara gynnsamt (2007). Samtliga lärare uttrycks veta 

vad formativ bedömning innebär och hur det går att använda i 

matematikundervisningen, trots det förekommer inte formativ bedömning kontinuerligt 

i deras undervisning.  

 

5.3 Hur tydliggörs lärandemålen för eleverna inom matematikämnet? 

 
5.3.1 Medvetenhet och motivation 

Under observationerna är det endast en av fem lärare som presenterar lärandemålen för 

eleverna. Under intervjuerna framkommer det dock att två av fem lärare tydliggör 

målen för eleverna i olika grad. Lärare 4 både visar under observationen att läraren 

presenterar målen för eleverna samt bekräftar att detta alltid sker, i intervjun, genom att 

säga: ”Jag börjar alltid med ett startblock som jag visade på tavlan” (Lärare 4). 

Startblocket innebär att läraren visar målen på tavlan för eleverna i början av lektionen. 

I slutet av lektionen repeterar läraren det som togs upp i startblocket för att ge eleverna 

en helhetsbild. Lärare 5 visar inte under observationen att målen tydliggörs för eleverna 

i ämnet matematik, men menar under intervjun att det förekommer inom vissa 

arbetsområden i matematik. Se utdrag ur intervjun nedan. 

 
Forskare: Anser du att dina elever har koll på vad som krävs av dem för att 

uppnå målen i matematik? 

Lärare: Både och tror jag. Det är också lite sådär svårt i matte. Eftersom det 

är så varierat. […] Jobbar man inom volym tillexempel eller i mått och allt 

sånt, då är det mycket tydligare. Men jobbar man med multiplikation och 

addition och det, det blir mycket svårare och prata om det. ”Ja, nu ska ni 

kunna det här och inom talområdet 0-20 ska ni kunna det här”. Det gör man 

inte. Så det kan jag väl säga är både och egentligen.  

(Lärare 5) 

 

Samtliga lärare anser att deras elever är motiverade till att utvecklas inom ämnet 

matematik. Det upptäcks olika strategier under observationerna och/eller intervjuerna 

som lärarna använder för att motivera sina elever.  

 

Under observationerna upplevs tre av fem lärare använda olika strategier för att 

motivera sina elever. Lärare 1 upplevs motivera sina elever genom att ge belöningar i 

form av beröm och positivt kroppsspråk. Lärare 3 upplevs också motivera i form av 

belöningar, dock på ett annat sätt. Motivation ges här i form av ”mönsterpapper” som 

eleverna får när de är klara i matematikboken. Lärare 5 använder en annan strategi. 

Denna lärare upplevs motivera sina elever, när läraren känner att eleverna har tappat 

fokus, genom att bryta lektionen och göra praktiska övningar kopplat till matematik.  

 

Under intervjuerna förklarar två av fem lärare med egna ord hur de gör för att motivera 

sina elever. Lärare 2 beskriver att det oftast är de svaga eleverna som behöver motiveras 

inom ämnet matematik. Läraren motiverar dessa elever genom att göra matematiken 

praktisk och konkret. Lärare 4 har funnit en strategi som verkar funka på både starka 

och svaga elever. Dock menar läraren att denna strategi inte alltid funkar på alla elever. 

Se citat nedan.  
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Det är inte helt enkelt att motivera eleverna. Jag hade ett exempel, ni såg att 

jag hade två killar som gick och hämtade iPads. Och ena killen, han var 

jättesvår att motivera över huvud taget. Han ville liksom inte jobba. Han 

hade lång startsträcka och jag vet ju att han älskar iPaden, så då har han ett 

eget arbetsschema på sin bok med de sidor han ska göra, och så står det 

iPad längst ner. Och då vet han att det är 5 min. Och på honom funkar det 

klockrent. Detsamma på den andra killen. Han fick mer gjort, men jag 

tyckte att hans utveckling stannade av, för han skulle hunnit ännu längre, 

kan jag tycka. Så då föreslog jag det på utvecklingssamtalet. ”Jag förväntar 

mig att du ska nå mycket mer och mycket längre, men du får inte så mycket 

gjort, du snurrar och tittar på annat. Så om du gör två sidor och sen fem 

minuter på paddan”. Ja! Och han har räknat kan jag säga, woops så är det 

färdigt. Sen är det svårare för båda två när dom fem minutrarna har gått, då 

vill jag att dom ska fortsätta. Och ha lite glöd fortfarande kvar. Sedan 

funkar inte det på alla elever. Jag hade en kille det inte alls funkade på. 

(Lärare 4) 

 

5.3.2 Analys 

Deltagande lärare tydliggör målen för eleverna i olika grad. Endast en av fem lärare 

tydliggör lärandemålen löpande för eleverna i matematikundervisningen. Läraren går då 

igenom målen i början och i slutet av lektionen, vilket enligt Clark (2008) leder till att 

eleverna blir medvetna om sitt eget lärande (2008). Callingham (2008) menar dock att 

återkoppling som endast hänvisar till lärandemålen inte gynnar eleverna, det krävs även 

att läraren vägleder eleverna utifrån deras nivå (2008). Lärarna måste således finna en 

balans mellan återkoppling och beröm samt tänka på vad återkopplingen syftar till 

(Hattie 2012). En allmän uppfattning är att lärarna måste bli bättre på att tydliggöra 

målen för eleverna. Återkoppling från läraren utvecklar elevernas kunskaper mer om 

eleverna har koll på vad de ska lära sig och varför (Hattie & Timperley 2007). 

Tydliggörande av målen och återkoppling är två olika former av formativ bedömning 

(Hattie 2012, Clark 2008). Samtliga lärare i studien använder sig av formativ 

bedömning i undervisningen, dock inte kontinuerligt. Lärarna ger sällan återkoppling på 

elevernas lärande. Återkopplingen fokuserar istället mot eleverna som personer, i form 

av beröm. Två av fem lärares matematikundervisning fokuserar på belöningar. Enligt 

Black och Wiliam (1998) måste fokus istället läggas på elevens utvecklingsprocess 

(1998). Om lärarna använder sig av formativ bedömning fortlöpande i undervisningen 

ökar elevernas motivation (Weurlander, Söderberg, Scheja, Hult & Wernerson 2012).  
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras valda metoder och studiens tillförlitlighet, samt framkommet 

resultat och hur detta förhåller sig till förväntat resultat och tidigare tankar.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Eftersom syftet med undersökningen är att undersöka om och hur några lärare använder 

formativ bedömning i matematikundervisningen för årskurs 1-3 passar en kvalitativ 

dataanalys bäst. En kvalitativ dataanalys innebär enligt Denscombe (2009) att det görs 

en tolkning av insamlad data samt redovisas i form av löpande text (2009). Tolkningar 

görs med avseende på hur lärare använder formativ bedömning i 

matematikundervisningen.  

 

Samtliga lärare som kontaktades inför undersökningen kunde delta. De urvalstyper som 

användes, bekvämlighetsurval samt snöbollsurval, valdes på grund av tidsbrist. 

Eftersom deltagande lärare främst består av tidigare VFU-handledare samt lärare vi 

känner sedan tidigare vore det dock bättre att ta fram ett urval med hjälp av en annan 

urvalsmetod. Innan undersökningen genomfördes hade vi nämligen redan en 

uppfattning kring hur dessa lärare använder bedömning i sin matematikundervisning, 

vilket kan leda till att resultat och analys påverkas av våra tidigare erfarenheter. 

Urvalsgruppen anses vidare vara tillräckligt stor för att insamlad data ska bli varierad. 

En större urvalsgrupp tror vi således inte hade bidragit med ytterligare information till 

undersökningen.  

 

Den observationsmetod som används i undersökningen, ’avgörande händelser’, passade 

undersökningen eftersom formativ bedömning kan ta sig i uttryck på många olika sätt. 

För att lättare kunna hålla fokus på rätt saker under observationerna användes ett 

observationsschema, med utgångspunkt från Björklund och Boistrups (2010) diskurser 

samt Hatties (2012) återkopplingsnivåer. Observation som datainsamlingsmetod valdes 

för att öka reliabiliteten på studien men även för att undersöka med egna ögon och öron 

om och hur lärare använder formativ bedömning i sin matematikundervisning. För att 

öka reliabiliteten för studien ytterligare kunde fler observationer av samma lärare ha 

skett.  

 

Intervju som datainsamlingsmetod valdes för att få svar på det som inte framkom under 

observationerna samt för att ta reda på lärarnas egna tankar och erfarenheter kring 

formativ bedömning. Eftersom tiden är knapp för lärarna fick det bästa av situationen 

göras. En intervju fick genomföras under lärarens lunch, vilket bidrog till en stressad 

situation samt att svaren inte blev så genomtänkta som läraren hade tänkt sig, vilket kan 

leda till att det finns brister i denna intervju.  

 

Tillförlitligheten i denna studie kan vara svår att mäta bland annat på grund av tidsbrist 

vilket bidrar till en stressad situation. Samtliga observationer och intervjuer 

genomfördes dock av samma personer i par under liknande omständigheter. Båda parter 

använde sig dessutom av samma observationsschema och intervjuguide under 

datainsamlingen, vilket enligt Johansson och Svedner (2010) höjer reliabiliteten. 

Validiteten för det som undersökts anses vara sanningsenligt. 

 

Samtliga observationer och intervjuer har genomförts på liknande sätt, vilket bidrar till 

att reliabiliteten ökar. Frågorna i intervjuguiden upptäcktes gå in väldigt mycket i 

varandra vilket ledde till att några frågor slopades under intervjuerna. Vid enstaka 
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frågor uppfattades lärarna bli lite ställda och visste inte riktigt vad de skulle svara. För 

att göra intervjuerna bättre kunde testintervjuer ha genomförts innan.   

 

6.2 Resultatdiskussion 

Samtliga lärare i undersökningen ansåg att de använder formativ bedömning i sin 

matematikundervisning, om än i olika grad. Endast två av fem lärare uppfattades dock 

använda formativ bedömning i stor utsträckning i matematikundervisningen. Hur 

kommer det sig? Forskningen fastslår att ett kontinuerligt användande av formativ 

bedömning i undervisningen ökar elevernas motivation och främjar deras medvetenhet 

kring sitt eget lärande (Weurlander, Söderberg, Scheja, Hult & Wernerson 2012). Trots 

detta upplevs inte majoriteten av deltagande lärare använda ett formativt 

bedömningssätt kontinuerligt i sin matematikundervisning. Anledningen till detta säger 

en av lärarna beror på att det är svårt att använda i grundskolans lägre åldrar, då det är 

svårt att tyddliggöra lärandemålen inom vissa områden i matematik. Vi förstår denne 

lärares tankar kring svårigheten med formativ bedömning i matematikämnet. En annan 

anledning kan vara det Callingham (2008) fastslår i sin studie, att lärare är osäkra på hur 

de ska bedöma elevernas kunskaper i matematik (2008). Däremot tror vi att en ökad 

kunskap kring begreppet formativ bedömning och dess innebörd, samt en fortbildning 

kring ämnet kan underlätta. En fortbildning kring ämnet tror vi  kan ge lärarna en större 

inblick kring användandet av formativ bedömning samt ge lärarna tips och idéer på hur 

den formativa bedömningen kan te sig på olika sätt. Enligt Black och Wiliam (1998) har 

formativ bedömning en betydande roll för elevernas kunskapsutveckling (1998). I 

läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) står det även att 

”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Skolverket 

2011:10). Lärare borde således få mer tid till att göra den formativa bedömningen till en 

bärande del av matematikundervisningen.   

 

I undersökningen framkommer det att lärarna kan bli bättre på att göra eleverna mer 

medvetna kring sitt eget lärande samt utmana eleverna mer i sina resonemang. Detta kan 

styrkas med det studien TIMSS (2011) fastslår, det vill säga att elever som har 

medvetenhet kring ämnets nytta för framtiden generellt sätt får bättre resultat (2011). 

Det är viktigt att lärare vågar släppa på den traditionella matematikundervisningen, som 

präglas av matematikboken samt skriftliga prov och diagnoser, där rätt eller fel svar 

ligger i fokus. Undervisningen bör istället fokusera mer på elevernas tankar och 

lösningsstrategier, som vi kan se att två av fem lärare faktiskt gör, med framgång. Efter 

genomförd undersökning upplever vi att lärarna har fått en liten tankeställare, att det går 

att använda formativ bedömning i matematik på olika sätt. 

 

Fem av fem lärare använde summativ bedömning i form av prov och diagnoser. En 

anledning kan vara att det faller sig naturligt att komma framåt i matematikboken samt 

att få eleverna att producera rätt svar. Hur en elev har kommit fram till ett svar upplevde 

vi dock inte alltid spelade så stor roll. Dock använde alla lärare formativ bedömning på 

något sätt i sin matematikundervisning. Alla lärare använde det någon gång under 

lektionen. Detta resultat förväntades inte, men kan vara ett tecken på att formativ 

bedömning är på väg att växa sig starkare i matematikundervisningen. 

 

Samtliga lärare använde sig under observationerna av återkoppling i form av beröm som 

inte är riktat mot elevernas lärande. Vi tror dock att lärarnas vetskap kring studiens syfte 

innan observationerna genomfördes påverkade vissa lärare, då det ibland upplevdes som 

att dessa lärare berömde sina elever mer än vanligt. Vi tror att många lärare använder 
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återkoppling i form av beröm som ett sätt att motivera sina elever samt för att göra 

elevernas skolgång trevlig.   

 

För vår egen del kan studiens resultat ha nytta i framtiden eftersom det gäller att vara 

medveten om att formativ bedömning är bra för elevernas kunskapsutveckling. Det 

gäller att inte falla in i de fack som eventuellt finns på vissa skolor och att vi som nya 

lärare vågar gå vår egen väg och sätta vår egen prägel på undervisningen. I Bjerneby 

Hälls (2006) avhandling framkommer det dock att detta är svårt att undvika som 

nyexaminerad lärare då vårt arbete innefattar så mycket mer än bara undervisning vilket 

gör det svårt att få tiden att räcka till (2006). 

 

Slutsatsen är att vi som blivande lärare måste tänka på hur vi riktar vår återkoppling till 

eleverna. En korrekt riktad återkoppling kan bidra till att elevernas kunskapsutveckling 

påverkas på ett positivt sätt (Hattie 2012).  En fråga vi ställer oss efter det framkomna 

resultatet är; Hur kommer det sig att lärarna tycker att det är svårt att använda formativ 

bedömning i matematikundervisningen i tidigare åldrar? och vad är egentligen 

skillnaden på att använda formativ bedömning i de tidigare åldrarna jämfört med högre 

åldrar? Detta anser vi skulle vara intressant att undersöka i en fortsatt studie, genom att 

exempelvis genomföra observationer i både högre och lägre årskurser, samt jämföra hur 

den formativa bedömningen ter sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

22 

Referenser 

 

Amhag, Lisbeth (2013). Forskning om och tillämpning av formativ bedömning för 

lärande. I: Rapporter från Tankesmedjan. Rapport 7. Bedömning som motivation och 

utvecklande pedagogiskt verktyg: att synliggöra det synliga lärandet. Malmö: 

Tankesmedjan. 

 

Bjerneby Häll, Maria (2006). Allt har förändrats och allt är sig likt – En longitudinell 

studie av argument för grundskolans matematikundervisning. Linköping: Instutionen av 

för beteendevetenskap, Linköpings universitet.   

 

Björklund Boistrup, Lisa (2010). Assessment Discourses in Mathematics Classrooms - 

A Multimodal Social Semiotic Study. Stockholm: Department of Mathematics and 

Science Education, Stockholm University. 

 

Black, Paul & Wiliam, Dylan (1998). Inside the Black Box: Raising Standards Through 

Classroom Assessment. Phi Delta Kappan, volym 80, nr. 2, 139-148. 

 

Black, Paul; Harrison, Christine; Lee, Clare; Marshall, Bethan & Wiliam, Dylan (2004). 

Working inside the Black Box: Assessment for Learning in the Classroom. Phi Delta 

Kappan, volym 86, nr. 1, 9-21.  

 

Callingham, Rosemary (2008). Dialogue and Feedback: Assessment in the Primary 

Mathematics Classroom. Australian Primary Mathematics Classroom, volym 13, nr. 3, 

18-21.  

 

Clark, Ian (2008). Assessment Is for Learning: Formative Assessment and Positive 

Learning Interactions. Florida Journal Of Educational Administration & Policy, volym 

2, nr. 1, 1-16.  

 

Dalen, Monica (2007). Intervju som metod. Malmö: Gleerups. 

 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 
 

Hattie, John, & Timperley, Helen (2007). The Power of Feedback. Review Of 

Educational Research, volym 77, nr. 1, 81-112. 

 

Hattie, John (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & Kultur.  

 

Johansson, Bo & Svedner, Per Olov (2010). Examensarbetet i Lärarutbildningen. 

Uppsala: Kunskapsföretaget. 

 

Jönsson, Anders (2012). Lärande bedömning.Malmö: Gleerups. 

 

Lundahl, Christian (2014). Bedömning för lärande. Lund: Studentlitteratur. 

 

Pettersson, Astrid (2007). Pedagogisk bedömning – bedömning för lärande. Symposium 

2006: bedömning, flerspråkighet och lärande. 11-20.  

 



  
 

23 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Fritzes. 

 

Skolverket (2012). TIMSS 2011 – Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik 

och naturvetenskap i ett internationellt perspektiv. Rapport 380: 2012. Stockholm: 

Fritzes.  

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2942  

 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Vygotsky, Lev Semenovich (1926/1997). Educational psychology. Florida: CRC Press 

LLC. 

 

Weurlander, Maria; Soderberg, Magnus; Scheja, Max; Hult, Håkan & Wernerson, 

Annika (2012). Exploring Formative Assessment as a Tool for Learning: Students 

Experiences of Different Methods of Formative Assessment. Assessment & Evaluation 

In Higher Education, volym 37, nr. 6, 747-760.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2942


  
 

24 

Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 

 

Hej,  

Våra namn är Ottilia Justegård och Malin Törnqvist. Vi är två studenter som läser vårt 

sista år på lärarutbildningen med inriktning mot grundskolans lägre åldrar. Vi håller på 

att skriva ett självständigt arbete i matematikdidaktik.  

Vi kommer att undersöka hur lärarens bedömning i matematikundervisningen ser ut. 

Vår studie kommer rikta sig mot årskurserna 1-3.  

 

Nu undrar vi: 

Undervisar du i matematik för årskurs 1-3 i dagsläget?  

Har du möjlighet/tid att ta emot oss under en matematiklektion vecka 49-50? Vi 

kommer att observera undervisningen samt genomföra en efterföljande intervju med dig 

kring bedömning i matematik. Intervjun kommer att ta ungefär 30 minuter.  

 

Vi har förståelse för att det inte alltid finns tid efter lektionens slut och kan därför tänka 

oss att genomföra intervjun vid ett annat tillfälle där det bättre passar dig.  

 

Allt deltagande är frivilligt och anonymt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande. 

Resultatet från observationen och intervjun kommer enbart att användas i 

forskningssyfte.  

 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare Berit Roos 

Johansson (berit.roos-johansson@lnu.se). 

 

Med vänliga hälsningar,  

Malin Törnqvist  mt222fe@student.lnu.se 

Ottilia Justegård  oj222ap@student.lnu.se 
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Bilaga 2 Observationsschema 

 

Observatörer: Malin Törnqvist och Ottilia Justegård 

Datum och tid:____________________________ 

Lärandemiljö: ____________________________  

Skola:___________________________________ 

Placering:_______________________________ 

 

 
 

Tidpunkt och 

verksamhet 

 

Läraragerande 
 

Elevagerande 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

Teckenförklaring: 

Beröm – om personen (”vad bra”/”vad duktig du är ”) 

Formativ bedömning – hur tänkte du här?  

Positivt kroppsspråk 

Negativt kroppsspråk 

Tydliggör lärandemålen 

 

Symboler för teckenförklaring läggs in för hand.  
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Bilaga 3 Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Inledning 

1. Förklara syftet med intervjun 

2. Antyda vad vi är intresserade av att få veta 

Anonymitetsskydd 

1. Förklara att allt deltagande är anonymt 

2. Poängtera att ingen utomstående kommer att få lyssna på bandet 

Öppningsfrågor 

1. Hur länge har du undervisat i matematik? 

2. Hur länge har du haft de här eleverna? 

3. Vad arbetar ni med inom matematiken just nu? 

4. Vad har ni arbetat med innan? 

Frågor som berör bedömning 

1. Hur ser en vanlig matematiklektion ut när du undervisar i matematik? 

2. Hur gör du när du bedömer dina elever inom ämnet matematik? 

 Hur gör du när du kartlägger dina elever? 

3. Vad är formativ bedömning inom matematik för dig? 

4. Vad har du för erfarenheter kring formativ bedömning inom matematik? 

Har tidigare erfarenheter:  

 Anser du att du använder formativ bedömning i din undervisning idag? 

 På vilket sätt använder du formativ bedömning i din 

matematikundervisning?  

 Hur använder du återkoppling i din matematikundervisning?  

 Hur använder du självbedömning i din matematikundervisning? 

 Hur använder du kamratbedömning i din matematikundervisning? 

Har inte tidigare erfarenheter: 

 Hur kommer det sig att du inte använder det?  

 Vilket bedömningssätt använder du istället?  

5. Anser du att dina elever har koll på vad som krävs av dem för att uppnå målen? 

 Hur tänker du kring det? 

 Hur gör du för att tydliggöra målen? 

 Hur ofta tydliggör du målen? 

6. Anser du att dina elever är motiverade till att utvecklas inom matematiken? 

 Hur arbetar du för att motivera dina elever inom ämnet matematik? 

7. Vad ser du för möjligheter/svårigheter med att använda formativ bedömning i 

din matematikundervisning? 

8. Hur tänker du att lärare kan använda formativ bedömning i sin 

matematikundervisning? 

Avslutande frågor 

1. Finns det något du vill stryka/ändra? 

2. Finns det något du vill tillägga? 
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