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bedömning kan användas vid arbete med matematisk modellering i grundskolans senare del. 
Matematisk modellering beskrivs som en metod för att lösa öppna problem med autentisk anknytning. 
Detta medför att formativ bedömning skulle kunna nyttjas i samband med matematisk modellering då 
lärandet görs synligt genom öppen problemlösning vilket är en förutsättning för formativ bedömning. 
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Förord 

Detta examensarbete författades självständigt som del av ämneslärarutbildningen med 

inriktning matematik, kemi och biologi för grundskolans senare år vid Högskolan Kristianstad. 

I arbetet redovisas resultatet av en empirisk studie med anknytning till huvudämnet matematik. 

Särskilda tack riktas till Örjan Hansson som medverkat som handledare för examensarbetet. Ett 

tack riktas även till Högskolan Kristianstad för inspirerande undervisning som väckt intresse 

för undersökningsområdet. Slutligen tackas de deltagare som tagit sig tid att medverka i studien. 
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1. Inledning 
 

Matematikämnet anses av många vara svårt och som matematiklärare möts man ofta av elever 

som inte ser matematikens användning i vardagen. Detta trots att det i 2011 års läroplan för 

grundskolan framgår att undervisningen ska främja en livslång lust att lära. I kursplanen för 

matematik återfinns även matematikens användning i vardagen samt hur vardagliga situationer 

tolkas och formuleras med hjälp av matematikens uttrycksformer (Skolverket, 2020a). 

Matematisk modellering är en cyklisk problemlösningsmetod som innebär att verkliga 

situationer översätts till en matematisk modell. Detta är en av de sju förmågorna som beskrivs 

i gymnasiets kursplaner för matematik. Trots detta nämns matematisk modellering inte explicit 

i styrdokumenten för grundskolan. Dock kan vi tolka styrdokumenten som att det är 

modellering som avses i de fall arbete med modeller och vardaglig problemlösning beskrivs. I 

kommentarmaterialet tillhörande Lgr11 förtydligades detta och det framgick att matematisk 

modellering avsågs (Skolverket, 2017). Tidigare studier har visat på att lärare upplever 

svårigheter när det kommer till undervisning och arbete med matematisk modellering framför 

allt vid resurstillgång och bedömning (Schmidt, 2011). 

Intresset för att mäta kunskap har sedan länge varit intressant då det möjliggör någon form av 

kategorisering eller jämförelse. Det kan dock anses vara svårt att mäta kunskap då det är varken 

direkt observerbart eller instrumentellt mätbart. Jönsson (2017) skriver att vi kan anta att en 

individ har kunskaper baserat på någon form av prestation. Detta medför dock ett antagande 

vilket kan ses som ett utrymme för tolkning hos den som gör mätningen. Bedömning utgör en 

central del av utbildningsvetenskapen genom att kunskaper mäts för att undersöka om lärande 

ägt rum. Följande väcks även frågan om resultatet av en bedömning alltid ska användas för att 

göra jämförelser eller för att kategorisera. Formativ bedömning avser att bedömning görs för 

att främja lärandet. Syftet med att bedöma en elev blir således att undersöka hur denne kan ta 

sig vidare i sitt lärande. Formativ bedömning utgår från specifika arbetssätt som har visat sig 

ha en positiv inverkan på lärande i internationella studier (Black & Wiliam, 1998, 2009). Lozic 

(2020) skriver att det finns svårigheter med implementering av formativ bedömning i svenska 

skolor då samhället i stort efterfrågar äldre resultatbaserade bedömningsformer. I en delrapport 

från Vetenskapsrådet beskriver Hirsh och Lindberg (2015) behovet av vidare forskning rörande 

formativ bedömning i svenska skolor. Även Skolverket (2020b) efterlyser mer forskning 

kopplat till formativ bedömning. 



 

 

3 
 Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

I detta examensarbete undersöks upplevelser av formativ bedömning och matematisk 

modellering hos ämneslärare i matematik som är yrkesverksamma i grundskolans senare del. 

Arbetets intresse ligger i att undersöka eventuella samspel där formativ bedömning och 

matematisk modellering blir applicerbart för att underlätta bedömning och lärande.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka om och hur ämneslärare i matematik på grundskolan 

använder sig av formativ bedömning i undervisningen. Det ska även undersökas om det 

existerar ett samspel mellan matematisk modellering och formativ bedömning i grundskolans 

senare år i Sverige. För att besvara detta är det av intresse att undersöka den syn på formativ 

bedömning och matematisk modellering som lärare har. För att undersöka detta kommer studien 

att utgå från de fyra frågeställningarna: 

(1) Hur beskriver ämneslärare i matematik formativ bedömning? 

(2) Hur arbetar ämneslärare med formativ bedömning i 

matematikundervisningen under grundskolans senare år? 

(3) Hur beskriver ämneslärare i grundskolans senare år matematisk 

modellering? 

(4) Använder ämneslärare formativ bedömning i samband med matematisk 

modellering och hur görs detta i praktiken? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens grundläggande disposition följer den mall som tillhandahållits för uppsatsskrivande 

av Högskolan Kristianstad. Uppsatsen inleds med beskrivning av tidigare forskning som legat 

till grund för studiens utformning. Formativ bedömning tillsammans med matematisk 

modellering utgör ett begränsat forskningsområde. Detta medför att dispositionen för 

forskningsbakgrunden delats för att presentera tidigare studier för formativ bedömning och 

matematisk modellering var för sig. Vidare presenteras valda teorier, metod samt 

tillvägagångsätt för studien med avsikt att redogöra för utformningen av studiens empiriska del. 

Arbetets resultat och diskussion presenteras utifrån teman som konstruerats utifrån arbetets 

forskningsfrågor, intervjufrågor samt de fynd som gjorts. I diskussionen diskuteras även den 

metod som valts samt resultatets giltighet. Avslutningsvis sammanfattas de viktigaste resultaten 

och slutsatserna för att sedan presentera framtida intresseområden.   
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2. Forskningsbakgrund 
 

2.1 Formativ bedömning  

Bedömning delas generellt in i två huvudgrenar: formativ bedömning och summativ 

bedömning. Summativ bedömning har som syfte att mäta kunskap vid ett givet tillfälle. Denna 

form av bedömning förekommer exempelvis som slutbedömning av ett arbetsområde eller då 

ett terminsbetyg ska sättas. Summativa bedömningar tar oftast hänsyn till kvalitativt mätbara 

aspekter som kan summeras i ett betyg eller poäng (Roos & Hamilton, 2005). I Sverige skrivs 

nationella proven i grundskolan i årskurs 3, 6 och 9. Dessa prov har som syfte att mäta kunskap 

vid ett givet tillfälle som jämförs nationellt och internationellt. Nationella proven utgör således 

ett bra exempel på tillämpad summativ bedömning.  

Formativ bedömning även kallat bedömning för lärande innebär att undervisning utformas med 

syfte att generera kvalitativ information som kan användas för att förändra undervisningen till 

fördel för lärandeprocessen. En vanligt citerad beskrivning av formativ bedömning är den 

skriven av Black och Wiliam (1998).  

The principal reason for this is that the term formative assessment 

does not have a tightly defined and widely accepted meaning. In this 

review, it is to be interpreted as encompassing all those activities 

undertaken by teachers, and/or by their students, which provide 

information to be used as feedback to modify the teaching and 

learning activities in which they are engaged. (Black & Wiliam, 

1998, s. 7-8). 

Det framgår i denna beskrivning att alla aktiviteter som genererar information som sedan kan 

användas för återkoppling, alternativt ändra undervisningen anses vara formativa. År 2009 kom 

Black och Wiliam att revidera sin definition av formativ bedömning i linje med nyare forskning. 

Den nya definitionen har klara kopplingar till den ursprungliga dock med en högre grad av 

noggrannhet gällande ordval samt en del nyare inslag. Exempelvis ges klasskamrater utrymme 

där tidigare lärare och elev stod i fokus. Den information som genereras rörande lärande ska 

bidra till att bättre beslut rörande vidare undervisning fattas och underbyggs (Black & Wiliam, 

2009).   

  



 

 

5 
 Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

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 

decisions they would have taken in the absence of the evidence that 

was elicited (Black & Wiliam, 2009, s. 9). 

Summativ bedömning och formativ bedömning skiljer sig åt genom dess syfte. Dock skiljer sig 

dessa även i den bakomliggande teorin som givit upphov till de olika bedömningsformerna. 

Summativ bedömning bygger på behaviorismens tankar kring lärande och relateras ofta till 

psykometrin medan formativ bedömning vilar på kognitivismen och konstruktivismen (Roos & 

Hamilton, 2005). Bedömningstillfällen och uppgifter bör därav utformas för att generera 

information som är relevant för att uppfylla syftet med bedömningen.  

Buchholtz et. al. (2018) undersökte möjligheterna att kombinera summativ bedömning och 

formativ bedömning i undervisning. I studien av Buchholtz et. al. (2018) presenteras resultatet 

att genom en kombination av bedömningsformerna skapas en tydligare bild av den individuella 

utvecklingen hos studenten. Studien utgick från fokusgrupper med deltagare från 

ämneslärarutbildningen i matematik (Buchholtz et. al., 2018). Även om summativ bedömning 

och formativ bedömning skiljer sig genom de bakomliggande teoretiska grunderna visar studien 

på en förenlighet mellan bedömningsformerna. Förenligheten medför att undervisning inte 

enbart utgörs av formativ bedömning eller summativ bedömning utan implicerar existensen av 

en skala där undervisning kan vara mer eller mindre formativ. Även Wiliam och Black (1996) 

beskriver samspelet och menar att alla typer av kunskapsmätande uppgifter har ett summativt 

värde. Dock är det endast en del av dessa uppgifter som uppfyller kriterierna för att kunna 

nyttjas formativt. Vid betygssättning bör bedömande lärare se till samtliga tidigare prestationer 

och kunskapsmätningar för att återspegla elevens kunskap i ett betyg. Således skulle även 

klassrumsbedömningar av formativ karaktär bidra med underlag vid summativa 

bedömningstillfällen.  

2.1.1 Återkoppling 

Återkoppling eller feedback utgör en central del inom formativ bedömning och beskrivs som 

ett kraftfullt verktyg när det kommer till elevers lärande (Hattie & Timperley, 2007, Black & 

Wiliam, 1998). Det framgår dock av studierna att enbart god återkoppling inte är tillräcklig för 

att öka lärandet hos elever då eleven måste kunna ta till sig återkopplingen och aktivt arbeta 

med den. Målet med återkoppling är att närma sig ett mål genom att minimera skiljaktigheterna 
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mellan den nuvarande kunskaps- och prestationsnivån jämtemot målet. Hattie och Timperley 

(2007) granskade metastudier gjorda på 80- och 90-talet och beskriver hur effektiv återkoppling 

bör se ut för att gynna lärande. Vidare beskriver Hattie och Timperley tre frågor som bör kunna 

besvaras genom den återkoppling som givits. Frågorna är: Vart är jag påväg?, Hur går det för 

mig? och Hur ska jag ta mig vidare? Dessa frågor kan kopplas tillbaka till begreppet formativ 

bedömning då de även där utgör en centra roll i teorin kopplat till formativ bedömning (Black 

& Wiliam, 2009). Vidare diskuterar Hattie och Timperley (2007) olika nivåer av återkoppling 

och menar att återkoppling får olika effekter beroende av hur den förmedlas samt vilken 

fokuspunkt återkopplingen har. Dessa fokuspunkter sammanfattas i fyra nivåer av återkoppling. 

Följande ges en kort sammanfattning av dessa nivåer utifrån Hattie och Timperleys 

beskrivningar av nivåerna.  

Uppgiftsnivå – Återkoppling på uppgiftsnivå är saklig och direkt kopplad till fakta, begrepp 

eller uppfattningar rörande den specifika uppgiften. Ett problem med återkoppling på 

uppgiftsnivå är att den ofta inte är relaterbar till kommande uppgifter (Hattie & Timperley, 

2007). 

Processnivå – Återkoppling på processnivå relaterar till färdigheter, förmågor och strategier 

som en elev använder vid arbete med en uppgift. Återkoppling på processnivå generar således 

en utveckling av kvaliteter vilket till skillnad från uppgiftsnivån gör den relaterabar till 

kommande uppgifter (Hattie & Timperley, 2007). 

Metakognitiv nivå – Återkoppling på metakognitiv nivå skiljer sig från tidigare nivåer då 

återkopplingen här syftar till att utveckla självreglerande förmågor som att värdera framgångar 

och själv bedöma sina prestationer. Eleven utvecklar själv strategier för att kontinuerligt 

bedöma och styra sina insatser och använder sig av självbedömning för att ta sig vidare (Hattie 

& Timperley, 2007). 

Personlig nivå – Hattie och Timperley (2007) beskriver återkoppling på personlig nivå som en 

extra nivå då den enligt dem är frekvent förekommande i klassrumssituationer. Denna nivå av 

återkoppling anses dock inte ha allt för god inverkan på lärande. Återkoppling på personlig nivå 

utgörs av uppmuntrande eller kritiserande utlåtanden som relateras till personen snarare än 

uppgiften. Exempel på sådan återkoppling kan vara ”bra jobbat” och blir således mer av en 

belöning än faktiska svar på de frågor som återkopplingen bör besvara. Jönsson (2017) skriver 

att denna nivå av återkoppling sällan har en positiv effekt på elevers lärande och föreslår att den 
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utelämnas då elever tenderar att reagera olika vilket gör det svårt att förutspå effekten av 

återkopplingen. 

2.1.2 Formativ bedömning i praktiken 

Black och Wiliam (1998, 2009) skriver att formativ bedömning har påvisade bra effekter på 

elevers lärande. Vidare beskriver de tre nyckelprocesser och fem nyckelstrategier och menar att 

om dessa implementeras kommer lärandet hos elever att gynnas. I avsnitt 2.1.2 diskuterades 

den beskrivning av formativ bedömning som presenterats i samband med dessa processer och 

strategier. Den breda beskrivningen som presenterades bidrar till att flertalet arbetssätt faller 

inom ramarna för formativ bedömning. I detta avsnitt kommer fokus vara på de fem 

nyckelstrategier som Black och Wiliam (2009) presenterar samt några praktiknära metoder för 

arbete med strategierna i skolan.  

Kommunicera tydliga mål och förväntningar – Wiliam (2019) skriver att det borde vara 

självklart ett delge elever de mål och kriterier som de kommer att bedömas utifrån och menar 

att det är en förutsättning för att elever ska lyckas. Samtidigt belyser Wiliam att 

klassrumsdiskussioner kring mål och kriterier först under senare år uppmärksammats som en 

viktig del i undervisning (Wiliam, 2019). Även Balan och Jönsson (2014) skriver att elever inte 

alltid ges information kring mål och kriterier vilket leder till att undervisningen inte upplevs 

som meningsfull av eleverna. Black och Wiliam (1998) skriver att elever presterar bättre om de 

vet vilka kriterier som de kommer att bedömas utifrån. Vidare ger Balan och Jönsson (2014) 

konkreta metoder för hur denna strategi kan implementeras i undervisningen. De menar även 

att kunskapskrav bör plockas ned på uppgiftsnivå för att skapa kortsiktiga mål som bidrar till 

utveckling i mindre steg mot ett större mål. Ett exempel på detta är bedömningsmatriser som 

utgör ett instrument där kvalitativa nivåer beskrivs i relation till målen. Wiliam (2019) menar 

att det även finns argument mot att använda bedömningsmatriser då de även kan användas för 

att fylla en summativ funktion. Att låta elever själva utforma prov och uppgifter kan bidra till 

förståelse av de mål och förväntningar som ställs på dem. Enligt Wiliam (2019) kan även 

diskussioner kring styrkor och svagheter i exempellösningar vara effektiva arbetssätt för att 

tydliggöra mål och förväntningar.  

Skapa situationer som gör lärandet synligt – Att skapa situationer som gör lärande synligt kan 

i vissa fall vara lättare sagt än gjort. Detta då lärande inte är direkt observerbart utan behöver 

studeras genom indikatorer som påvisar att lärande ägt rum (Balan & Jönsson, 2014). För att 

frammana indikatorer på lärande krävs således lämpliga lärandesituationer. Wiliam (2019) 

menar att i många fall läggs det för lite tid på planering av hur indikatorer av lärande ska tolkas 
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och användas i förhållande till tiden som läggs på planering av undervisningsaktiviteter. 

Praktiknära exempel som kan tillämpas för att göra lärande synligt kan vara att föra 

gemensamma diskussioner i klassrummet. Fokus vid diskussionerna bör således flyttas från 

begrepp och faktakunskaper till analyserande och tänkande hos eleverna. Detta kan ge läraren 

en bättre uppfattning om nästkommande steg i lärandeprocessen (Wiliam, 2019). Balan och 

Jönsson (2014) lyfter även öppna problemlösningsuppgifter som ett bra praktiknära exempel 

för att göra lärandet synligt. Detta utgör en intressant metod då man inom matematiken 

traditionellt arbetar med att lösa problem. Dock bör hänsyn tas till uppgiftens öppenhet vilket 

medför att uppgiften inte ska ha ett givet svar utan kunna besvaras på olika sätt. Genom 

öppenheten blir lärandet synligt i de metoder eleverna väljer eller inte väljer att använda sig av. 

Wiliam (2019) lyfter att klassrumsregler som handuppräckning och vem som får svara på frågor 

kan användas för att systematisk frammana indikatorer på lärande. Exempelvis kan frågekort 

där elever får svara anonymt på klassrumsfrågor vara en bra metod för att synliggöra lärande. 

Respons med syfte att ta eleven vidare – Respons eller återkoppling som togs upp i avsnitt 2.1.1 

har en central roll inom formativ bedömning. Genom återkoppling kan de tre frågorna som 

utgör nyckelprocesser inom formativ bedömning besvaras (Hattie & Timperley, 2007). I 

praktiken bör återkoppling ges med hänsyn till den uppgift som bedöms. Återkoppling kan ges 

i flertalet former såsom muntligt, skriftligt eller i direkt anslutning till arbetet. Lika så bör 

läraren vara medveten om kulturer och normer i klassrummet. Exempel kan vara att misstag 

och osäkerhet inte tillåts vilket kan bidra till att eleven inte tar till sig vissa typer av återkoppling 

(Balan & Jönsson, 2014). Wiliam (2019) skriver att återkoppling ska vara framåtriktad och inte 

lägga allt för stort fokus på vad som gått fel tidigare utan snarare på hur förbättringar kan göras 

framöver. Återkopplingen ska heller inte ges som instruktioner för vad som krävs för att nå en 

viss betygsnivå då detta kan ge negativa effekter på lärandet. 

Elever som resurs för varandra – Att diskutera lärande genom interaktion och samarbete med 

andra är i det närmaste omöjligt utan att nämna Vygotskys sociokulturella lärandeteori som 

implicerar att lärande sker i interaktion med andra (Lundgren & Säljö, 2014). Balan och Jönsson 

(2014) menar att metoder som vanligt förekommer då elever ska engageras som resurs för 

varandra är kamratrespons och kamratbedömning men även flippad undervisning kan användas 

i detta syfte. Att ge kamratrespons på en uppgift kan liknas något med att bedöma en 

exempeluppgift vilket togs upp under rubriken Kommunicera tydliga mål och förväntningar. 

Dock kräver kamratbedömning att målen redan är tydliga och införstådda för att responsen som 

ges ska kunna användas av en annan elev (Topping, 2009). Det skulle kunna framföras 
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argument för att läraren ger tydliga riktlinjer för vad kamratresponsen bör innehålla då olika 

nivåer av återkoppling kan resultera i varierade reaktioner hos mottagaren (Hattie & Timperley, 

2007). Praktiknära exempel för att aktivera elever som resurser för varandra kan vara specifika 

klassrumsvanor eller uppgifter som bedöms enligt en mall. Exempel på klassrumsvanor är 

metoden ”C3B4ME” vilket syftar till att elever som behöver hjälp först vänder sig till minst tre 

klasskamrater innan läraren tillfrågas (Wiliam, 2019). 

Elever som äger sitt eget lärande – Att äga sitt lärande kan anses vara en förutsättning för att 

lära sig någonting alls. Lärande kan inte skapas av någon annan utan måste uppstå hos den som 

lär sig. Lärare kan dock skapa situationer som är gynnsamma för det egna lärandet samt bidra 

med strategier och återkoppling för att föra den lärande vidare (Wiliam, 2019). Elever kan 

engageras till att äga sitt lärande genom formativ självbedömning. Formativ självbedömning 

bör inte ha ett summativ syfte som att betygsätta det egna arbeten utan bör ses som en inre 

kontinuerlig återkoppling för det arbete eleven utför (Balan & Jönsson, 2014). Balan och 

Jönsson (2014) skriver att framgångsrika elever oftast är självreglerande. Med självreglerande 

avses att eleven själv kontinuerligt under arbetsprocessen bedömer sina prestationer i relation 

till de mål som finns vilket således för lärandet framåt. Detta är en kognitiv process som kräver 

träning då förmågor och strategier för självreglering oftast inte kommer naturligt till eleven. 

Nota, Soresi och Zimmerman (2004) undersökte hur strategier för självreglerat lärande 

påverkade senare akademiska prestationer. Strategier som undersöktes i studien var inre 

motivation, kognitiva strategier och beteendestrategier. Studien visar på att kognitiva strategier 

och motivation kan användas som indikator för elevers vidare prestationer. Ett sätt att träna på 

självbedömning är genom kamratbedömning. Praktiska tillämpningar för att arbeta med 

självbedömning kan vara att uppmärksamma elever på lärandeprocessen samt att låta eleverna 

värdera sina insatser. Exempel på detta kan vara att arbeta med ”trafikljus metoden” där elever 

gör en form av självrapportering utifrån de lärandemål som satts. Eleverna värderar då sin insats 

utifrån färgerna på ett trafikljus där: grönt avser att lärandet har uppnåtts, gult avser att lärandet 

delvis eller med viss osäkerhet uppnåtts och rött avser att eleven inte anser sig ha lärt sig det 

som avsågs (Wiliam, 2019). 

Cusi et.al. (2017) har undersökt implementering av Connected classroom technologies (CCT) 

i samband med strategier och processer för formativ bedömning i syfte att gynna lågpresterande 

elever i matematik. Studien utgör en del av projektet Improving Progress for Lower Achievers 

through Formative Assessment in Science and Mathematics Education (FaSMEd) som drivs av 

EU. Studien av Cusi et.al. (2017) visar på att digitala verktyg kan användas för att effektivisera 
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flödet av information mellan elev och lärare vilket underlättar arbete med nyckelstrategierna 

och således lärande ur ett formativt perspektiv. 

2.1.3 Utbildning som framgångsfaktor 

Schütze et. al. (2017) skriver att flertalet klassrumstimmar i matematikundervisning spenderas 

på att lösa uppgifter och problem vilket skulle implicera att återkoppling spelar en viktig roll. 

Vidare undersöker Schültze et. al. huruvida kompetensutveckling hos läraren påverkar den 

återkoppling som ges till elever. Detta gjordes genom för- och efter tester på elevgrupper där 

undervisande lärare givits en kurs inom matematisk modellering eller formativ bedömning. 

Studien visar på att lärare som givits utbildning i formativ bedömning har en bättre förmåga att 

ge förklaringar och återkoppling i testsituationer. Studien visar även att lärarens tilltro till den 

egna förmågan (Self-efficacy) har inverkan för hur väl lärarna kunde tillgodose sig den 

utbildning som de gavs. Även om lärarens tilltro till den egna förmågan lyfts kunde det 

konstateras att kompetensutveckling och utbildning har inverkan på hur återkoppling och 

formativ bedömning används av lärarna i klassrummet (Schütze et. al., 2017). 

Burkhardt och Schoenfeld (2018) skriver att implementering av formativ bedömning i skolan 

kräver kompetensutveckling för att visa sig framgångsrik. Vidare diskuterar de tidigare studier 

rörande kompetensutveckling och konstaterar att upp till ett år av kontinuerliga möten krävs för 

att lärare ska kunna implementera formativ bedömning i sin undervisning. Burkhardt och 

Schoenfeld (2018) menar även att storskalig implementering av formativ bedömning är svår då 

kompetensutveckling i många fall är dyr samt att endast en begränsad tillgång av utbildare med 

rätt kompetens finns inom området. 

2.1.4 Kritik mot formativ bedömning 

Bennett (2011) menar att formativ bedömning är för vagt definierat och kritiserar 

forskningsresultat tillhörande detta. Då definitionen av formativ bedömning är vag kan heller 

inte resultat sägas vara en kausalitet av det. Vidare diskuterar Bennett (2011) problem rörande 

de metoder som använts för att visa på effekter av formativ bedömning. Han kritiserar bland 

annat Black och Wiliam (1998) för den meta-analys som gjorts och menar att de studier som 

jämförts inte bidragit till ett tillförlitligt resultat. Bennett (2011) problematiserar de fem 

nyckelstrategierna samt tre nyckelprocesser för formativ bedömning framtagna av Black och 

Wiliam 2009. Han menar att även om tanken med modellen är att vara generell för att lätt kunna 

appliceras i olika sammanhang försvinner konkreta praktiknära exempel vilket ytterligare 

bidrar till svårigheter då formativ bedömning ska studeras (Bennett, 2011). 
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Enligt en sammanställning skriven av Hirsh och Lindberg (2015) går utvecklingen mot en 

alternativ tolkning av formativ bedömning som inte ligger i linje med den ursprungliga. Detta 

skulle således kunna anses vara en följdeffekt från den vaga definition som kritiserats av 

Bennett (2011). Nyckelprocessen ”vart befinner sig eleven i förhållande till målet” tolkas 

således av lärare som en uppmaning till summativ bedömning av eleverna, vilket flyttar fokus 

från indikatorer på lärande till betyg och poäng (Hirsh & Lindberg, 2015).   

2.2 Matematisk modellering 

I kursplanen för matematik i Lgr11 återfinns matematiska modeller i ämnets syfte. Där klargörs 

bland annat att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna 

formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller 

och resultat” (Skolverket, 2020a, Ämnets syfte). I det centrala innehållet för årskurs 7-9 i Lgr11 

återfinns modeller under rubriken problemlösning. Där framgår att undervisningen ska 

behandla: ”Enklare matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer” samt 

”strategier för problemlösning i vardagliga situationer […]” (Skolverket, 2020a, Centralt 

innehåll). Tillhörande Lgr11 finns kommentarmaterial kopplat till varje ämne vars syfte är att 

”ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom 

texterna i kursplanerna” (Skolverket, 2017, s. 4). I kommentarmaterialet för matematik ges 

matematiska modeller mer utrymme. Matematiska modeller presenteras som ett sätt att 

översätta en icke matematisk situation till ett matematiskt symbolspråk. Vidare beskrivs att 

elever i de högre årskurserna ska ges övning i att översätta situationer för att utveckla kunskap 

att formulera modeller med hjälp av algebraiska uttryck (Skolverket, 2017). I kursplanen i 

matematik för gymnasiet står matematisk modellering med som en av de sju förmågor som 

presenteras i ämnets syfte. Matematisk modellering förekommer även i det centrala innehållet 

för samtliga kurser i matematik på gymnasienivå (Skolverket, 2020c).  

Matematisk modellering har ingen entydig definition då det råder viss oenighet inom 

forskningsfältet (Kaiser et. al., 2006). Vanligt förekommande beskrivningar av matematisk 

modellering är modelleringscykler. Processen genom vilket en modell tas fram utgörs av ett 

cykliskt förlopp bestående av fem till sex sub-processer. Dessa är ofta indelade i extra- och 

intra-matematiska världen där den extra-matematisk världen utgörs av verkligheten och de 

situationer som inte är direkt kopplade till ett matematiskt sammanhang. Den intra-matematiska 

världen utgörs således av matematiken i sig (Kaiser et. al., 2006). Variationen av beskrivningar 

och teorier för att förklara matematisk modellering förklaras genom att specifika modeller 
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enbart lämpar sig när en viss förmåga eller process ska studeras. Vad forskningen avser att 

undersöka blir således essentiellt för val av teori och modell (Ferri, 2006).  

2.2.1 Kognitiv modell för modelleringsprocessen 

I Figur 1 illustreras en modelleringscykel där punkter och övergångar utgör den kognitiva 

processen en individ genomgår vid matematisk modellering. Figuren förekommer frekvent 

inom forskning kopplat till matematisk modellering (Kohen & Orenstein, 2021, Ferri, 2006) 

och är framtagen av Blum och Leiβ. Dock kunde originalkällan inte granskas på grund av 

tillgänglighetsskäl därav presenteras en förklaring av figuren utifrån Ferri (2006).   

 

 

Figur 1. Egenhändig rekonstruktion av: Modelling cycle, av Blum & Leiβ (Ferri, 2006, s. 87) 

Ferri (2006) menar att Real situation utgör utgångspunkten där ett problem presenteras. 

Därefter görs en övergång till en Situation model där en mental representation av uppgiften 

formas hos individen genom att uppgiften tolkas och förstås undermedvetet. Denna 

representation kan komma att skilja sig åt mellan olika individer då associationer till problemet 

beror på tidigare erfarenheter. Situation model kan således ses som ett första steg där 

information från uppgiften omedvetet filtreras och väljs efter personliga preferenser. 

Övergången Simplifying/ stucturing utgör ett medvetet steg mot en modell där den mentala 

representationen struktureras till en Real model. Skillnaden mellan Situation model och Real 

model ligger i medvetenheten hos individen då Situation model utgörs av den instinktiva 

tolkningen av uppgiften. Genom steget Mathematizing utarbetas matematiska mekanismer för 

att representera de processer som problemet medför och en Mathematical model utformas. 

Detta sker genom att individen konstruerar en modell i form av exempelvis en formel eller en 

skiss. Därefter använder individen sin matematiska kompetens för att ta fram Mathematical 
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results vilket utgörs av exempelvis en graf eller numeriskt värde. Mathematical results översätts 

i sin tur till Real results vilket innebär att resultatet tolkas för att vara relevant för det verkliga 

problemet. Giltighet valideras och i det fall att Real results inte anses vara valida för problemet 

görs en upprepning av modelleringscykeln för att revidera föregående modell alternativt skapa 

en ny. Om Real results anses vara valida för problemet presenteras resultatet som en lösning. 

2.2.2 Autentiska uppgifter 

Inom forskning rörande modellering i matematikundervisning förekommer ofta termen 

autentisk i relation till de uppgifter som behandlas (Kaiser et. al., 2006, Schmidt, 2011, Vos, 

2011, Kohen & Orenstein, 2021). Dock råder skilda meningar inom matematikdidaktisk 

forskningen rörande begreppets innebörd (Vos, 2011). Vos (2011) skriver att vissa 

beskrivningar av autentiska uppgifter i modelleringssamanhang syftar till att en abstrakt 

matematikuppgift sätts i en verklig kontext och på så vis simulerar en verklig situation. Denna 

beskrivning innefattar således fiktiva situationer som konstruerats för att påminna om 

verkligheten. Oenigheten kring beskrivningen ligger i dessa fiktiva situationer då en del 

forskare menar att ett autentiskt problem utgörs av faktiska arbetsexempel som kan förekomma 

i det verkliga livet. Problemet ska således representera den verklighet som den är tagen från 

vilket innebär att uppgifter som anpassats, manipulerats eller hittats på för att möta 

skolmatematiken utesluts från dessa beskrivningar (Vos, 2011). Att autentiska uppgifter ofta 

kommer på tal i samband med modelleringsuppgifter beror på kopplingen mellan den verkliga 

världen och skolämnet. Harrington et. al. (2010) beskriver autentiska uppgifter och lärande 

kring dem. De menar att autentiska uppgifter och problem med fördel bedöms genom autentiska 

bedömningar. Sådana bedömningar syftar till att slutprodukten är huvudfokus vid 

bedömningstillfället. Jönsson (2017) beskriver autentiska bedömningar som direkta där fokus 

läggs på det som är observerbart och mindre fokus läggs på bakomliggande kognitiva processer 

som sker under lärandets gång. 

2.2.3 Modellering i grundskolan 

Ett vanligt förekommande argument som framförs av elever är att de inte kommer ha någon 

nytta av matematikämnet utanför skolan och att rutinuppgifter inte kan relateras till deras 

vardag eller framtid (Kohen & Orenstein, 2021). Kohen och Orenstein (2021) menar att det 

finns en avsaknad av autentiska uppgifter på grundskolenivå som kan lösas genom matematisk 

modellering. Dock påtalar kursplanen för ämnet matematik i 2011 års läroplan frekvent den 

vardagliga aspekten i ämnet (Skolverket, 2020a). Frejd och Bergman Ärlebäck (2011) gjorde 

tester på svenska högstadieelever där deras inställning till modelleringsuppgifter mättes. I 
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studien framgick att elever generellt hade en negativ inställning och ansåg att modellering var 

svårt samt att de inte arbetat med det tidigare. Resultatet står i kontrast till tidigare studier som 

visat att autentiska uppgifter har en positiv effekt på elevers motivation och inställning till 

matematikämnet då en praktisk nytta påvisas (Blum & Niss, 1991, Pierce & Stacey, 2006).  

Schmidt (2011) skriver om hinder med implementering av matematisk modellering i skolan och 

påvisar tre huvudhinder som lärare upplever. Lärare upplevde materiella hinder då de inte ansåg 

sig ha kunskap eller en portfolio av uppgifter att använda sig av. Även tid utgör ett hinder då 

modelleringsuppgifter tar tid att både konstruera och att arbeta med. Lärare upplevde att den tid 

som modellering kräver tog tid från andra delar av läroplanen. Lärare upplevde även att 

modelleringsuppgifter var svåra att bedöma. Schmidt (2011) menar att dessa hinder kan 

överkommas genom utbildning och ökad kunskap rörande modellering. Greefrath och Reiß 

(2013) ser digitala verktyg som en resurs för matematisk modellering och menar att digitala 

verktyg kan ha en plats i modelleringscykeln se Figur 2. Då eleverna formulerar en matematisk 

modell kan digitala verktyg användas för att effektivisera beräkningssteget i 

modelleringscykeln. Genom att ge en elevgrupp tillgång till en grafritande miniräknare eller 

symbolhanterande program blev modellering mer tillgänglig på grundskolenivå. Man kunde 

även uppmäta en ökad positiv attityd till modelleringsproblem bland eleverna (Greefrath & 

Rieß, 2013). 

 

 

Figur 2. Egenhändig rekonstruktion av: Modelleringscykel med digitala verktyg (Greefrath & Rieß, 2013, s. 446) 
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3. Teoretiskt ramverk 
 

Den teori som valts ut för denna studie är Black och Wiliams teori om formativ bedömning 

(Black & Wiliam, 2009). Denna teori framstår som ledande inom området och förekommer 

frekvent i liknande studier. Teorin bryter ner begreppet formativ bedömning i tre 

nyckelprocesser och fem nyckelstrategier för formativ bedömning, se Figur 3. Nyckelprocesser 

som avses är ta reda på vart eleven befinner sig i sitt lärande, vart eleven är påväg samt hur 

eleven ska ta sig till målet. Nyckelstrategierna är tydliga mål och förväntningar, skapa 

situationer som gör lärandet synligt, respons med syfte att ta eleven vidare, elever som resurs 

för varandra och elever som äger sitt eget lärande (Black & Wiliam, 2009). Nyckelstrategierna 

förklaras under rubrik 2.1.2 i föregående avsnitt. Teorin lägger vikt vid att eleven äger sitt 

lärande på individnivå. Således är återkoppling en central del av arbetet då eleven tolkar och 

arbetar med återkopplingen för att kunna ta sig vidare i lärandet (Black & Wiliam, 2009). Som 

redovisats i forskningsbakgrunden har formativ bedömning sina rötter i kognitivismen och 

konstruktivismen då elever konstruerar sitt lärande genom att bygga vidare från den kunskap 

som de har sedan tidigare. Kognitiva processer som självbedömning utgör centrala delar för att 

eleven själv ska kunna äga sitt lärande (Roos & Hamilton, 2005). Samtidigt går det även att 

relatera delar av teorin till den sociokulturella lärandeteorin då elever engageras som resurser 

för varandra samt att återkoppling från läraren via sociala interaktioner kan bidra till ökat 

lärande. 

 

Figur 3. Egenhändig rekonstruktion av: Aspekter av formativ bedömning (Black & Wiliam, 2009, s. 8) 
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Vidare kommer modelleringscykeln av Blum och Leiβ (Ferri, 2006) som beskrivs närmare 

under rubrik 2.2.1 och synliggörs i Figur 1 att användas för att bryta ner och förklara matematisk 

modellering och de processer som utgör delar av modelleringsarbetet. Detta görs för att kunna 

placera var i processen formativ bedömning kan användas och hur. Detta möjliggör även analys 

av vilka processer som blir synliga för läraren och vad dessa kan säga om elevens lärande ur ett 

formativt perspektiv. Valet att använda modellen av Blum och Leiβ föll på att den vanligen 

förekommer i forskning rörande matematisk modellering. Blum och Leiβ framstår också som 

inflytelserika inom området vilket vidare motiverar valet av deras modelleringscykel. 
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4. Metod och Datainsamling 
 

4.1 Metod 

Valet av metod för denna studie motiveras delvis genom studiens syfte som bedöms kunna 

besvaras genom kvalitativa analys. Vidare motiveras valet genom tidigare genomförda studier 

inom området. Kohen och Orenstein (2021) använde intervjuer med en kvalitativ ansats för att 

samla in data. Cusi et.al. (2017) och Schmidt (2011) använde sig av trianguleringsmetod där 

kvantitativa enkäter kombinerades med kvalitativa intervjuer. Schmidt (2011) undersökte hur 

lärare såg på hinder som förelåg implementering av matematisk modellering i skolan. Då denna 

studie också eftersträvar att undersöka lärares syn på ett fenomen anses en liknande metod vara 

fördelaktig. Triangulering kan anses vara en tidskrävande metod vilket inte ryms inom ramen 

för denna studie. Samtidigt kan kvantitativa data anses vara av mindre betydelse för att besvara 

undersökningens frågeställningar då syftet är att undersöka erfarenhet hos individer. Detta då 

individers erfarenheter oftast är komplexa och svåra att kvantifiera. Därav väljs en kvalitativ 

ansats för undersökningen. Denscombe (2018) skriver att fenomenologin som utgör ett 

alternativ till den positivistiska vetenskapsteorin lämpar sig för undersökningar av 

uppfattningar, attityder och åsikter. För att på bästa sätt kunna fånga helheten i respondenternas 

upplevelser utfördes individuella semistrukturerade intervjuer vid ett tillfälle som metod. Detta 

motiveras vidare genom att tidigare studier inom området använt intervjuer för datainsamling. 

Intervjuer kan anses vara en tidskrävande metod vilket medför att enbart ett fåtal intervjuer 

kommer kunna bearbetas inom ramen för studien. Vidare motiveras valet av metod genom att 

den utgör en öppen form av datainsamling som tillåter nödvändiga utsvävningar för att fånga 

essensen av sammanhanget. I detta fall tilläts intervjuledaren förhålla sig till situationen för att 

kunna framhäva en så detaljerad bild av respondentens erfarenheter som möjligt. Denscombe 

(2018) beskriver fördelar med fenomenologiska undersökningar där ibland att ansatsen anses 

vara lämplig för mindre forskningsprojekt samt möjligheten att redogöra för komplexa 

företeelser i den sociala världen. 
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4.1.1 Intervjufrågor 

Intervjuerna utgår från nio övergripande frågor, följdfrågor som anses vara relevanta för 

förtydliganden samt bekräftande frågor vilket minskar risken för missuppfattning vid analys. 

Då intervjuerna utgår från en semistrukturerad modell är de övergripande frågorna mer 

generella för att samtalen ska ledas mot respondentens upplevelser och intryck. Intervjuerna 

ska således inte tvinga fram specifika begrepp eller teorier. Följdfrågor kommer såldes närmare 

detaljer som är viktiga för respondenten vilket stärker bilden av deras upplevelser. 

Intervjufrågorna konstruerades med avseende att besvara de forskningsfrågor som studien utgår 

från. Intervjufrågorna 1-4 utformades för att besvara forskningsfråga 1 och 2, intervjufrågorna 

5-7 syftar till att besvara forskningsfråga 3 och intervjufråga 8-9 utformades för att besvara 

forskningsfråga 4. Då intervjuerna utgår från en semistrukturerad modell kan svar på följdfrågor 

användas för att besvara forskningsfrågor som inte avsågs besvaras genom den ursprungliga 

frågan.   

(1) Hur skulle ni beskriva formativ bedömning? 

(2) Arbetar ni med formativ bedömning i matematikämnet? 

(3) Vilka metoder och arbetssätt använder du dig av vid formativ bedömning? 

(4) I vilka sammanhang arbetar du med formativ bedömning i matematikämnet?  

(5) Hur skulle ni beskriva matematisk modellering? 

(6) Arbetar ni med modelleringsuppgifter?  

(7) I vilka sammanhang arbetar ni med modelleringsuppgifter?  

(8) Vilken/vilka bedömningsmetoder använder du dig av för att bedöma 

modelleringsuppgifter? 

(9) Upplever du att formativ återkoppling har betydelse för elevens 

modelleringsprocess? 

4.1.2 Urval 

För att kunna besvara de frågeställningar som undersöks krävs det att respondenterna har 

kunskaper och erfarenhet inom det område som undersöks. I detta fall efterfrågas kunskaper 

inom undervisning i ämnet matematik. Det anses därav vara lämpligt att respondentgruppen 

utgörs av personer som har denna typ av kunskaper i någon utsträckning. De som tillfrågas att 

delta i undersökningen begränsas därav till legitimerade ämneslärare i matematik. Vidare görs 

avgränsningen att endast tillfråga ämneslärare inom grundskolans senare år då ämneslärare 

enbart förekommer i grundskolan under de senare årskurserna. Trots dessa avgränsningar utgör 

urvalsgruppen en större mängd än vad som är möjligt att undersöka inom ramarna för studien. 
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Urvalet kommer därför slutligen göras utifrån bekvämlighetsaspekten. Detta innebär att skolor 

i närområdet prioriteras då möjliga respondenter tillfrågas. Detta urval grundas framför allt i 

ekonomiska aspekter kopplat till resor då intervjuerna erbjuds genom både fysiska och digitala 

möten för att underlätta medverkan för respondenterna. Digitala intervjuer medför ett något 

snävare urval då ytterligare krav läggs på respondenten i form av utrustning (Denscombe, 

2018). Dock möjliggör digitala intervjuer mer tidseffektiva och flexibla möten. För att inte 

utelämna möjliga respondenter på grund av tillgång av utrustning kommer båda alternativen att 

ges. 

4.1.3 Etiska överväganden 

Betyg utgör ett resultat av bedömning och omfattas av offentlighetsprincipen vilket gör dem 

tillgängliga för allmänheten. Dock medför tillgängligheten inte att informationen kan spridas 

utan att orsaka någon form av lidande hos individen. Denna studie behandlar dock inte betyg i 

sig utan snarare bedömning som process mot de mål som återfinns i styrdokumenten. 

Bedömning i sig kan ses som lärarens tolkning av elevens kunskaper som ställs mot rådande 

styrdokument vilka läraren också tolkar. Detta medför en öppenhet för olika tolkningar 

beroende på vem som gör dem och när. Således kan bedömning anses vara ett känsligt ämne 

och om information offentliggörs rörande enskilda lärares tolkningar kan detta leda till 

psykologisk stress, oro eller i vissa fall förödmjukelse (Denscombe, 2018).  Även elever kan 

potentiellt orsakas lidande om konfidentiell information offentliggörs då information om 

kvalitén på delar av deras utbildning kan bidra till att individen i någon utsträckning lider av 

den. Dock anses de data som är av vikt för att besvara frågeställningarna inte medföra ett behov 

av identifiering av individer. Således omnämns inga personliga eller identifierbara delar i denna 

rapport. Detta medför att anonymitet i så stor utsträckning som möjligt nyttjas i samband med 

studien. De data som samlas in är primärt kopplat till erfarenheter och upplevelser som 

förekommer i praktiska sammanhang. Därav anses det inte finnas anledning för att undanhålla 

studiens syfte för respondenterna. Respondenterna erhåller information gällande studiens syfte 

och mål samt de rättigheter de bibehåller i samband med datainsamling kopplat till 

forskningsetik. Studien håller sig inom ramarna för nationell lagstiftning och sträva efter att 

vara transparant mot respondenterna (Vetenskapsrådet, 2017). 

För att studien eventuellt ska kunna kvalitetsgranskas behöver en viss mängd personuppgifter 

samlas in. Detta medför att total anonymitet inte kan garanteras (Vetenskapsrådet, 2017). 

Respondenterna som valt att delta i studien är anonyma i så stor utsträckning som möjligt vilket 

innebär att personuppgifter enbart är tillgängliga för personer som arbetar med studien. 
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Personuppgifterna förvaras inlåsta på en extern hårddisk då de inte behandlas. I det fall 

materialet behöver granskas kommer detta att meddelas till berörda respondenter samt lämnas 

över för granskning vilket kommuniceras till respondenterna på förhand. En anmälan för 

behandling av personuppgifter i samband med studien har upprättats och lämnats över till 

ansvarig vid Högskolan Kristianstad. 

Metoden som används är semistrukturerade intervjuer med fenomenologisk ansats för att samla 

in ett kvalitativt underlag. Enligt Denscombe (2018) bör etiska överväganden göras för projekt 

som avser att samla in data från eller om människor med hjälp av intervjuer. Rådande 

omständigheter kopplade till pandemin av covid-19 kan utgöra en hälsorisk för respondenten 

vid fysiska möten. Studien tar hänsyn till denna risk genom att erbjuda digitala möten som 

alternativ. Respondenten kan komma att känna obehag av röstinspelningar och 

fältanteckningar. Då dessa datainsamlingsmetoder anses vara viktiga för studien ges inga andra 

alternativ för respondenten än att avstå från medverkan om hen ser detta som ett hinder. 

Deltagande i studien är helt frivilligt vilket medför att respondenterna kan välja att avbryta sin 

medverkan under studiens gång. I det fall en respondent väljer att avbryta sin medverkan 

kommer det material som hen bidragit med att förstöras och inte redovisas i detta arbete. 

Respondenterna bibehåller denna rätt till dess att rapporten överlämnats för bedömning. 

4.1.4 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis konstruerades ett informationsbrev vars syfte var att tillfråga lämpliga 

respondenter om deltagande i studien. I brevet framgick att intervjun kommer ta ca 30 minuter 

samt studiens omfattning, syfte, mål, etiska överväganden och kontaktinformation. Vidare 

identifierades högstadieskolor i närområdet genom kommuners hemsidor där 

kontaktinformation för skolorna kunde hämtas.  I de fall personliga kontakter fanns på skolan 

användes dessa för att nå ut till möjliga respondenter. I det fall att ingen respons gavs på ett 

första utskick skickades en påminnelse efter 5 arbetsdagar. Respondenter som valt att ställa upp 

fick tillgång till de frågor som intervjun utgick från i förväg. Detta gjordes för att ge 

respondenterna trygghet och signalera studiens öppenhet samt för att ge respondenterna 

möjlighet att reflektera i förväg vilket minskade betänketiden under intervjun. 

De data som samlas in under intervjuerna är ljudinspelning och fältanteckningar. 

Ljudinspelningar anses vara en personuppgift därav hanteras dessa enligt tidigare beskrivning. 

Ljudinspelning vid fysiska möten görs via en dator med mikrofon samt inspelningsfunktion i 

Windows. Digitala intervjuer och ljudinspelningar görs via Zoom som är ett digitalt program 

för möten med videochatt eller samtal. Intervjuerna görs med videokamera på med en 
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inställning så att enbart ljud spelades in. Respondenterna erhåller en länk som omdirigerar dem 

till zooms webbklient vilket medför att respondenterna inte behöver ladda ner programvaran 

för programmet. Ljudinspelningarna transkriberas i nära anslutning till intervjuerna och skickas 

sedan till respondenten som ges möjlighet att kommentera och godkänna det transkriberade 

materialet för att undvika att materialet misstolkas. Slutligen görs en innehållsanalys av 

materialet där intressanta teman och fynd kodas och kategoriseras. Denna analysmetod anses 

utgöra ett bra alternativ då frågorna är utformade för att ge explicita svar utan underliggande 

meningar. Denscombe (2018) menar att innehållsanalysen är ett bra redskap för texter som inte 

innehåller subtila underliggande meningar. 
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5. Resultat 
 

Följande presenteras resultatet av de tre intervjuer som utfördes under studien. Respondenterna 

presenteras som lärare följt av ett nummer. Numret är oberoende av den ordning som 

intervjuerna utförts i. Detta görs för att vidare säkerställa respondenternas anonymitet. 

Dispositionen för resultatet följer teman som tagits fram utifrån forskningsfrågorna, 

intervjufrågorna och de fynd som gjorts. 

5.1 Lärarnas beskrivning av formativ bedömning 

Lärare 1 beskriver formativ bedömning som ett sätt att ta reda på vart eleven befinner sig 

kunskapsmässigt för att undersöka vilka förmågor som eleven behöver utveckla och hur. Lärare 

1 betonar även att formativ bedömning är en del av en kontinuerlig process och således inte ett 

slutmål. Vidare beskriver lärare 1 formativ bedömning som ett sätt att bestämma nästa steg i 

sin undervisning genom att göra små micro-bedömningar av eleverna. 

Lärare 2 beskriver formativ bedömning som ett verktyg för att leda och hjälpa eleverna framåt 

i sitt lärande. Vidare beskriver lärare 2 likt lärare 1 formativ bedömning som en kontinuerlig 

process. Dock menar hen att formativ bedömning kan vara tydligare i särskilda fall som hen 

kallar formella fall. Dessa fall utgörs av exempelvis rättning av läxor eller diagnoser som lärare 

2 menar inte sker med samma frekvens som andra moment. Lärare 2 menar även att dessa 

formella tillfällen gör den formativa bedömningen mer tydlig för eleverna. 

Lärare 3 beskriver likt lärare 1 och 2 formativ bedömning som små bedömningar som görs 

kontinuerligt för att kontrollera vart eleven befinner sig i lärandet för att sedan anpassa 

undervisningen. Lärare 3 upplever att formativ bedömning ofta sker kognitivt hos läraren och 

sällan dokumenteras eftersom det kan handla om subtila indikatorer som vad elever säger eller 

gör i olika undervisningssammanhang. Vidare menar lärare 3 att formativ bedömning inte 

dokumenteras då det inte ska bidra till ett slutbetyg. 

Lärare 1 och 2 pratar om slutbedömningar som summativa och betonar kontrasten till formativ 

bedömning. En summativ bedömning är för dem detsamma som en slutbedömning vilket görs 

i slutet av arbetsområden och ska inte förväxlas med det formativa.  Lärare 2 menar även att 

summativa bedömningar utgår från kunskapskraven i styrdokumenten medan formativa 

bedömningar kan utgå från en mer grundläggande nivå för att skapa delmål. Även lärare 3 

påtalar skillnader mellan formativ bedömning och slutbedömningar och menar att formativ 
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bedömning görs allt efter som medan summativ bedömning görs vid slutet av en termin eller 

område. 

Lärare 1 menar att ämnet formativ bedömning varit kontroversiellt för en tid sedan då elever 

inte ska behöva känna stress och oro över att de bedöms hela tiden. Lärare 2 ifrågasätter om 

man alltid ska kalla formativ bedömning för bedömning eller om hjälp är ett bättre ord. Hen 

betonar vid flera tillfällen att formativ bedömning inte ska användas som betygsunderlag. För 

lärare 2 är det viktigt att eleverna kan skilja på dessa bedömningstillfällen då eleverna inte ska 

känna sig bedömda hela tiden. 

5.2 Beskrivning av arbete med formativ bedömning 

Lärare 1 menar att formativ bedömning är någonting som finns i alla ämnen och att man arbetar 

med det på liknande vis. Dock menar hen att formativ bedömning blir mer tydligt i vissa ämnen. 

Anledningen till detta är för att förståelse i vissa ämnen bygger på vartannat vilket gör att eleven 

måste behärska ett steg för att hen sedan ska kunna lära sig nästa. Lärare 2 nämnde också detta 

och påpekade att i matematiken tränas samma fem förmågor oavsett vilket innehåll som 

behandlas. Detta menar lärare 2 skiljer sig från andra ämnen. Lärare 3 menar att formativ 

bedömning inte skiljer sig mellan olika ämnen mer än till det innehåll som behandlas. 

Lärare 1 upplever samtal och diskussioner kring uppgifter och problem som bra arbetssätt vid 

formativ bedömning. Hen nämner arbetssätt som att låta eleverna skriva svar på små 

whiteboardtavlor, göra exittickets och skriva övningsprov som metoder som ger hen 

information om vad eleverna kan och behöver utveckla. Lärare 1 nämner även att genom att 

låta eleverna rätta sina övningsprov görs syftet med övningen mer tydligt för eleverna vilket 

flyttar fokus från betyg till lärande. Även lärare 2 och 3 pratade om att låta eleverna rätta 

övningsprov och diagnoser som ett bra sätt för eleverna att se vad de behärskar och vad de 

behöver träna på. Lärare 2 uppgav självrättning av läxor och diagnoser som bra arbetssätt vid 

vad hen kallar formell formativ bedömning.  

Lärare 3 menar att arbetssätt kan skilja sig beroende på om syftet är att undersöka klassens 

förståelse eller individens. Lärare 3 upplever att gruppdiskussioner, Kahoot-quiz och små 

whiteboard tavlor ger en bra bild över gruppens kunskaper medan en diagnos är bättre lämpad 

för formativ bedömning på individnivå. Vidare menar lärare 3 att öppna frågor och 

handuppräckning kan ge bra stickprov från gruppen men att detta kan vara mindre tillförlitligt 

i längden. 



 

 

24 
 Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Lärare 1 menar att man i början av ett arbetsområde måste gå igenom syfte och lärandemål men 

att det finns en riska att elever blir överväldigade. Hen menar således att målen med 

undervisningen klargörs mer efterhand som eleverna arbetar med området. Lärare 2 upplever 

också att elever kan bli överväldigade av lärandemålen. Lärare 2 menar likt lärare 1 att kraven 

för de olika betygen kommuniceras efterhand som hen arbetar med de olika momenten. Lärare 

2 menar att detta medför att hen sällan behöver visa eleverna matriser och betygskriterier. 

Lärare 3 nämner att diskussion kring exempellösningar ger en bra bild över vad som förväntas 

av lösningar på olika nivåer. 

Lärare 1 pratar om att klasskamrater är en värdefull resurs för att förklara uppgifter vilket bidrar 

till ett bättre flyt i det enskilda arbetet. Lärare 2 talade om att elever kan vara en god resurs för 

varandra dock ansåg hen att det kan vara något opålitligt. Detta då hen upplever att den formen 

av återkoppling är utanför hens kontroll vilket gör det svår att veta om återkopplingen varit bra 

för eleven. Även lärare 3 nämnde elever som resurs för varandra som en viktig del av arbetet. 

Dock påpekade lärare 3 att det finns svårigheter med att alltid skapa bra grupper vilket i vissa 

fall minskar kvalitén på arbetssättet. Lärare 3 är även tydlig med att eleverna inte bedöms i 

grupp utan att bedömning är individuell.  

Lärare 1 var tydlig med att formativ bedömning är något som görs kontinuerligt även utanför 

specifika övningar.  Hen menar likt lärare 3 att subtila indikatorer på lärande förekommer 

frekvent i undervisningssammanhang och bidrar till att underbygga utformningen på 

undervisningen även om det inte dokumenteras. Lärare 1 nämner också att formativ bedömning 

är extra viktigt för att ta reda på elevers förkunskaper då dessa ofta varierar till följd av att den 

skolan hen arbetar på samlar elever från flertalet grundskolor. Även lärare 2 och 3 var tydliga 

med att formativ bedömning är kontinuerlig och sker hela tiden. Lärare 2 menar att det även 

finns mer formella tillfällen. Dessa formella tillfällen är dock inte bundna till ett specifikt 

sammanhang enligt lärare 2. Vidare menar lärare 2 att hens elever arbetar med återkoppling i 

direkt anslutning till att den ges antingen under samma lektion eller den följande lektionen. 

Eleverna behöver använda den hjälp som de får för att de ska lära sig. Lärare 3 uppger i kontrast 

till lärare 1 att formativ bedömning är svår i början av terminer och arbetsområden innan hen 

har en samlad bild av elevernas förkunskaper. 

5.3 Lärarnas beskrivning av matematisk modellering 

Lärare 1 menar att begreppet matematisk modellering inte förekommer i grundskolan. Vidare 

beskriver lärare 1 matematisk modellering som en generell problemlösningsmetod som kan 
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appliceras för flertalet problem över många olika områden. Metoden bygger på en systematik 

för hur delar från en uppgift plockas ut och därefter ritas bilder eller figurer för att representera 

problemet menar lärare 1. Lärare 1 lägger även stor vikt vid att eleven stannar upp och resonerar 

om resultatets rimlighet efter att eleven kommit fram till ett svar på problemet.  

Lärare 2 uppger att hen inte är bekant med begreppet matematisk modellering sedan tidigare. 

Vid diskussion kring modelleringsrelaterade delar av styrdokumenten uppgav lärare 2 att 

modellering handlar om att utforska formler och samband för att komma fram till någon form 

av algebraisk modell för att exempelvis beskriva volym eller linjära samband. 

Även lärare 3 uppger att hen inte är helt bekant med begreppet men att hen tolkar matematisk 

modellering som en metod för öppna problemlösningsuppgifter. Lärare 3 menar att de modeller 

som eleverna konstruerar kan vara på olika nivåer och lösa problemet på olika sätt. Vidare 

beskriver lärare 3 matematisk modellering likt lärare 2 som upptäckande och utforskande av 

kända formler och modeller exempelvis för volymberäkning och räta linjer. 

5.4 Beskrivning av arbete med matematisk modellering 

Lärare 1 menar att modellering är svårt och något som inte alla elever kommer att ha 

användning för i senare utbildning eller vardagsliv. Samtidigt menar hen att modellering är 

applicerbart för de flesta områden inom matematiken på högstadiet. Lärare 1 menar dock att 

matematisk modellering inte används för att lösa mängduppgifter vars avsikt är att träna 

specifika metoder. Lärare 1 menar även att modellering kan användas för att lösa mindre 

omfattande problem inom olika områden exempelvis vid arbete med proportionalitet, grafer, 

mönster eller vid beräkning av ränta. Vidare menar lärare 1 att modelleringsuppgifter kan 

bedömas både formativt och summativt beroende på vad uppgiftens syfte är. 

Lärare 2 menar att arbete med att ta fram matematiska modeller förekommer i grundskolan men 

att eleverna behöver viss vägledning. Detta medför enligt lärare 2 att gruppdiskussioner ofta 

sker i samband med den typen av uppgifter. Uppgifterna handlar således exempelvis om att 

ställa upp ekvationsmodeller och lösa problem eller arbete med att ta fram enklare formler för 

geometriska figurer. Lärare 2 säger även att hen arbetar med denna typ av uppgifter främst när 

något nytt ska introduceras. Hen menar att detta medför att bedömningsformen blir mer 

formativ då hen inte kan göra en slutbedömning i början av ett område.  

Lärare 3 menar också att hen arbetar med matematisk modellering i grundskolan vid arbete med 

öppna problemlösningsuppgifter. Dock menar hen att öppna problem ofta kan lösas på mer än 
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ett sätt och på olika nivåer vilket kan medföra svårigheter vid bedömning och jämförelse. Lärare 

3 nämner även att hen föredrar arbete i mindre grupper vid arbete med öppna problem och att 

hen regelbundet försöker implementera sådana uppgifter i undervisningen. Lärare 3 upplever 

även att denna typ av uppgift lämpar sig mer för de senare årskurserna och att de fungerar som 

förberedelse för nationella proven i årskurs 9. Lärare 3 säger att bedömningen oftast blir 

formativ då hen tenderar att ge muntlig återkoppling samt att bedömningen sker kognitivt och 

sällan dokumenteras. Vidare menar lärare 3 att öppna uppgifter kan vara svåra att bedöma om 

det finns för många olika lösningsstrategier därför brukar hen välja något snävare uppgifter för 

att underlätta bedömningsarbetet. 

5.5 Formativ bedömning vid matematisk modellering 

Lärare 1 betonar vikten av formativ bedömning vid modelleringsuppgifter men menar 

samtidigt att formativ bedömning måste vara en del av alla moment inom matematiken för att 

driva elevers lärande framåt. Lärare 1 tycker att återkoppling kan ges när som helst under 

modelleringsprocessen men framför allt när eleverna resonerar om det svar som de kommit 

fram till. Detta då återkopplingen kan bidra till att synliggöra utvecklingsmöjligheter i 

lösningen. 

Lärare 2 menar att återkoppling är en förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas. Utan 

återkoppling kommer eleverna enbart att anamma egenhändiga metoder utan att utveckla dem. 

Detta menar lärare 2 är oberoende av vilket innehåll som behandlas. Lärare 2 gav inga närmare 

beskrivningar för hur formativ bedömning skulle kunna användas vid specifikt matematisk 

modellering. 

Lärare 3 tror att formativ bedömning utgör en viktig del vid arbete med matematisk 

modellering men kan inte precisera hur detta skulle fungera i praktiken. Hen menar att likt 

lärare 2 att formativ återkoppling alltid är viktig för elevernas lärande. Dock upplever lärare 3 

formativ bedömning som ett personligt utvecklingsområde. Vidare upplever lärare 3 ett behov 

av mer kunskap och fortbildning inom både formativ bedömning och matematisk modellering.  
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6. Diskussion 
 

I följande avsnitt diskuteras de fynd som presenterats i föregående avsnitt mot tidigare 

forskning. Dispositionen för diskussionen följer de teman från resultatet följt av diskussion 

kring metod och resultatets giltighet.  

6.1 Beskrivning av formativ bedömning 

Under denna rubrik diskuteras respondenternas beskrivning av formativ bedömning utifrån de 

tre nyckelprocesser som återfinns i teorin av Black och Wiliam (2009). Nyckelprocesserna är 

ta reda på vart eleven befinner sig i sitt lärande, vart eleven är påväg samt hur eleven ska ta 

sig till målet. 

Utifrån det material som samlats in kan det konstateras att formativ bedömning är ett känt 

begrepp bland ämneslärarna i matematik. Dock finns det en variation mellan hur begreppet 

beskrivs även om grundidén att bedöma för att lära framstår som densamma bland 

respondenterna. Enbart en av de tre intervjuade lärarna kunde identifiera samtliga av de tre 

nyckelprocesserna som framgår i teorin av Black och Wiliam (2009). De andra respondenterna 

kunde identifiera två av de tre processerna. Processen att ta reda på vart eleven är påväg uteblev 

i dessa fall och mer fokus lades på vart befinner sig eleven i sitt lärande och hur eleven ska ta 

sig till målet. Således dras slutsatsen att formativ bedömning som helhet inte är helt utarbetat 

bland de lärare som undersökts även om majoriteten av strategierna används med upplevd 

framgång. Det finns även en möjlighet att processen att undersöka vart eleven är påväg kan 

vara något som lärarna arbetar mot men av någon anledning inte togs upp under intervjun.   

De alternativa tolkningar av formativ bedömning som Hirsh och Lindberg (2015) nämner tycks 

inte finnas representerad bland urvalsgruppen då samtliga respondenter explicit beskriver 

formativ bedömning som skiljt från summativ bedömning. Lärare 1 och 2 påtalar skillnaden vid 

flertalet tillfällen och menar att det även finns en skillnad i vilken typ av uppgifter som eleverna 

får arbeta med vid de olika bedömningsformerna. Att respondenterna tydlig särskiljer formativ 

och summativ bedömning kan sättas i kontrast till den bedömningsskala som beskrevs av 

Buchholtz et. al. (2018) samt Wiliam och Black (1996). Bedömning liknas med en linjär skala 

där bedömningar kan vara mer eller mindre formativa respektive summativa. Detta medför att 

formativ och summativ bedömning inte utesluter varandra vilket är motsatsen till vad 

respondenterna uppgav i denna studie. 
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6.2 Formativt arbete i matematikämnet 

Under denna rubrik diskuteras respondenternas beskrivning av hur de arbetar med formativ 

bedömning i matematikämnet. Diskussionen utgår från de fem nyckelstrategier som återfinns i 

Black och Wiliams teori om formativ bedömning. Nyckelstrategierna är tydliga mål och 

förväntningar, skapa situationer som gör lärandet synligt, respons med syfte att ta eleven 

vidare, elever som resurs för varandra och elever som äger sitt eget lärande (Black & Wiliam, 

2009). 

Lärare 1 menar att det är självklart att delge elever de mål och förväntningar som ställs. 

Samtidigt menar lärare 1 och 2 att det finns en risk för att eleverna blir överväldigade om 

samtliga mål och förväntningar presenteras samtidigt. Lärare 1 uppger således att hen oftast 

delger eleverna syften och mål efterhand. Balan och Jönsson (2014) menar att tydliga mål med 

fördel kan kommuniceras till elever genom att plocka ner övergripande mål och skapa mer 

kortsiktiga mål på uppgiftsnivå. Lärare 2 och 3 beskrev också att de arbetar med att delge 

eleverna mål men att det sälla sker genom att betygskriterier och matriser visas som de är. Båda 

uppger att de arbetar med mål efterhand som undervisningen fortgår likt lärare 1. Dock främst 

genom diskussioner kring exempeluppgifter samt att explicit påpeka vad som krävs. Detta 

beskrivs även av Wiliam (2019) då han menar att diskussioner kring exempeluppgifter är en 

god metod för att förmedla målen med undervisningen. 

Lärare 1 pratade om metoder för formativ bedömning som arbetssätt där hen får ett kvitto på 

vad eleverna kan. Detta implicerar att elevernas kunskap synliggörs på något vis vilket hen 

bekräftade i en följdfråga. Lärare 1 nämner att lärandet kan bli synligt i många olika situationer 

exempelvis vid diskussioner kring ett problem eller genom att eleverna skriver exittickets. 

Lärare 2 använde sig av uttrycket formella tillfällen för formativ bedömning. Med detta avser 

hen läxförhör, diagnoser och diskussionsövningar. Detta skulle kunna tolkas som att lärare 2 

avser övningar som på något vis gör lärandet synligt som formella tillfällen för formativ 

bedömning vilket implicerar att detta sker utöver ordinarie undervisning snarare än integrerat 

och kontinuerligt. Även lärare 3 påtalar specifika tillfällen där formativ bedömning används. 

Balan och Jönsson (2014) skriver att lärande inte är observerbart och att man därför måste 

använda metoder för att framkalla indikatorer på att lärandet ägt rum. Vi kan anta att här finns 

en kontrast mellan kontinuerlig användning av metoder för att framkalla indikatorer på lärande 

och att använda dessa metoder vid formella tillfällen. Med det sagt nämner samtliga 

respondenter att lärandet är synligt i samtliga klassrumsdiskussioner genom input från de frågor 
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och svar som uttrycks av eleverna. Dock skildras detta från faktiska metoder vars syfte är att 

göra lärande synligt då frågor och svar inte nödvändigtvis alltid framkallar dessa indikatorer. 

Med det sagt ska dessa situationer inte förkastas utan snarare kritiskt värderas. 

Samtliga respondenter beskrev formativ bedömning som kontinuerlig i det avseende att 

återkoppling till elever genomsyrar i princip allt arbete som görs. Lärare 2 beskrev hur hen 

brukar ge återkoppling vilket tolkas som återkoppling på uppgiftsnivå som eleverna får arbeta 

med i direkt anslutning till att återkopplingen gavs. Wiliam (2019) menar att det i många fall 

läggs för lite tid på hur indikatorer för lärande ska tolkas. Detta ser vi i det som lärare 2 beskriver 

då hen uppger att återkoppling ofta ges i anslutning till uppgiften. Även lärare 3 nämner att 

indikatorer på lärande inte alltid dokumenteras för formativ bedömning vilket stärker Wiliams 

(2019) påstående om att mindre tid läggs på tolkning av indikatorerna. Lärare 1 och 3 menar 

att kontinuerlig återkoppling utgör en kärna i formativ bedömning även om teorin inte lägger 

mer vikt vid den strategin än de övriga. Teorin förespråkar snarare att samtliga strategier bör 

ingå i det kontinuerliga arbetet med formativ bedömning (Black & Wiliams, 2009).  

Samtliga respondenter nämnde elever som resurser för varandra som en del av det formativa 

arbetet. Dock beskrev respondenterna arbetet på olika sätt. Lärare 1 beskrev elever som resurs 

för att fråga om hjälp vilket påminner om metoden ”C3B4ME” som innebär att elever frågar 

varandra före frågan ställs till läraren. Denna metod beskrivs av Wiliam (2019). Dock nämnde 

lärare 1 inget om mer organiserad kamratbedömning under intervjun. Lärare 2 ställde sig något 

kritisk till elevfeedback även om hen använde sig av det i sin undervisning. Lärare 2 menar att 

elever kan vara en god resurs för varandra dock ansåg hen att den återkoppling som ges kan 

vara något opålitligt. Detta då hen upplever den som utanför hens kontroll vilket gör det svår 

att veta om återkopplingen varit bra för eleven. Topping (2009) menar att eleverna måste ha en 

tydlig bild av målen för att responsen som genereras ska vara gynnsam för mottagaren. Vidare 

bör det finnas tydliga riktlinjer för hur eleverna ska bedöma klasskamratens svar. Lärare 3 

uppgav att hen arbetar med diskussioner kring bedömning av exempellösningar som eleverna 

tagit fram i grupp. Lärare 3 uppgav även elever som resurs för varandra som en viktig del av 

det formativa arbetet. Dock påpekade hen att det finns svårigheter med att alltid skapa bra 

grupper vilket i vissa fall minskar kvalitén på den återkoppling som ges. Lärare 3 är även tydlig 

med att eleverna bara ges kamratrespons i grupp och inte summativt bedöms gruppvis.  

En utav de fem strategier som Black och Wiliam (2009) beskriver är elever som äger sitt eget 

lärande. Denna strategi framstod inte som självklar vid intervjuerna. Formativ självbedömning 

är en viktig del för att ett självreglerat lärande ska uppnås hos individen. Två av respondenterna 
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nämnde att elever ofta tillåts rätta sina egna diagnoser med hjälp av facit för att eleven ska se 

vad hen inte kunde. Detta kan dock anses vara skiljt från den formen av självbedömning som 

avses för formativ bedömning. Enligt Balan och Jönsson (2014) bör formativ självbedömning 

inte ha fokus att vare sig poäng- eller betygsätta insatser utan snarare att kvalitativt utvärdera. 

Detta görs genom bedömningsanvisningar där kvalitativa nivåer beskrivs vilket inte 

förekommer i ett facit. Även Wiliam (2019) menar att formativ självbedömning handlar om att 

värdera den egna prestationen. Lärare 3 nämner att hen brukar delge eleverna formulär eller 

checklistor där de tillåts utvärdera sina insatser vilket skulle implicera att kvalitativa aspekter 

granskas. Lärare 1 beskriver arbete med exittickets som en metod för att låta eleverna värdera 

sina insatser under ett lektionstillfälle. Detta arbetssätt skulle kunna anses vara ett sätt att 

uppmärksamma eleven på sin egen lärandeprocess samtidigt som eleven får värdera sina 

insatser vilket enligt Wiliam (2019) är viktiga moment för att kunna uppnå ett självreglerat 

lärande. 

6.3 Beskrivning av matematisk modellering 

Under denna rubrik diskuteras respondenternas beskrivning av matematisk modellering mot 

modelleringscykeln framtagen av Blum och Leiβ (Ferri, 2006). 

Det kan konstateras att matematisk modellering inte är ett utarbetat begrepp bland de 

respondenter som deltagit i studien. Samtliga respondenter uppgav att begreppet matematisk 

modellering inte känns igen eller används i grundskolans senare del. Lärare 1 beskrev 

matematisk modellering som en generell problemlösningsmetod för öppna problem som 

innefattar att eleven måste förstå ett problem och vad som efterfrågas. Detta ligger i linje med 

den beskrivning som Ferri (2006) använder för matematisk modellering. Vidare beskrev lärare 

1 en bestämd dagordning för hur resonemang kring problemet ska göras och att elever ofta 

hjälps av att rita figurer eller bilder som representation. Lärare 1 betonade vikten av resonemang 

och bedömning av rimlighet i modelleringsprocessen. Lärare 1 beskrev vissa av de sub-

processer som ingår i modelleringscykeln av Blum och Leiβ (Ferri, 2006). Att förstå och tolka 

problemet utgör det första steget i modelleringscykeln vilket leder till att eleven skapar en 

situation model som beskrivs som en mental struktur för vad problemet innebär. Därefter görs 

en simplifiering genom att en real model tas fram vilket är en modell som nödvändigtvis inte 

innehåller matematik. Syftet med en real model är istället att strukturera och få en överblick av 

problemet. Detta kan således liknas med de figurer och bilder som lärare 1 beskriver. Vidare 

beskrev lärare 1 resonemang och rimlighet kring resultatet som tagits fram vilket skulle kunna 
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motsvara processen validation i modelleringscykeln av Blum och Leiβ. Processen innebär att 

resultatet testats i relation till det ursprungliga problemet. Detta utgör ett viktigt steg då det är i 

detta skede som beslut tas om modellen behöver förfinas genom att gå igenom 

modelleringscykeln igen eller om resultaten av den befintliga modellen kan presenteras (Ferri, 

2006). Lärare 2 och 3 uppgav att de förstått modellering som en metod för att lösa problem 

samt att modellering handlar om att upptäcka algebraiska modeller som sedan kan tillämpas.  

Dock nämnde lärare 2 och 3 inga urskiljbara delar ur modelleringscykeln utöver den 

övergripande beskrivningen att en modell tas fram genom matematisk modellering.  

Utav de tre respondenter som deltagit i studien kunde enbart en respondent beskriva delar av 

modelleringsprocessen. Slutsatsen blir således att respondenterna inte har så god kännedom om 

arbete med matematisk modellering då essentiella delar och processer i modelleringsarbetet 

uteblev från deras beskrivningar. Lika så uteblev verklighetsförankring och den 

karakteriserande cykliska arbetsprocessen. Samtliga respondenter gav uttryck för att de inte var 

bekanta med begreppet matematisk modellering vilket kan förklaras genom att begreppet inte 

explicit återfinns i rådande styrdokument (Skolverket, 2020a) eller tillhörande 

kommentarmaterial (Skolverket, 2017). Det framgår dock att formulering och användning av 

modeller utgör ett kunskapskrav för årskurs 9. I kommentarmaterialet förtydligas detta genom 

att framtagande av modeller beskrivs som ett sätt att översätta en situation från ett annat område 

till matematiskt symbolspråk. Styrdokumenten skulle därav kunna anses vara något otydliga då 

matematisk modellering beskrivs men inte omnämns. 

6.4 Modelleringsarbete i grundskolan 

Under denna rubrik diskuteras de arbetssätt och metoder som respondenterna uppgav att de 

arbetar med i samband med matematisk modellering. Matematisk modellering står inte 

utskrivet i rådande styrdokument Lgr11 (Skolverket, 2020a) samt tillhörande 

kommentarmaterial (Skolverket, 2017). Dock kan innebörden av matematisk modellering 

synliggöras i flera delar av både läroplan och kommentarmaterial vilket nämns under rubrik 

2.2. Modellering beskrivs som en problemlösningsmetod genom vilket en modell tas fram för 

att lösa ett öppet autentiskt problem (Kaiser et. al., 2006). Vad som sedan klassificeras som ett 

autentiskt problem råder det delade meningar kring (Vos, 2011). 

Lärare 2 och 3 uppgav att de arbetar med modellering som utforskande och upptäckande av 

modeller. Således avsågs att eleverna med viss vägledning ges möjlighet att upptäcka samband 

i geometri och algebra exempelvis vid volymberäkning för olika geometriska kroppar vilket 
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tillåter eleverna att formulera modeller för att beskriva volymerna efter egen förmåga. Detta 

skulle såldes kunna tolkas som ett fiktivt och anpassat problem då volymer för geometriska 

kroppar inte betraktas som ett autentiskt problem taget direkt ur en verklig situation (Vos, 

2011). Lärare 2 beskriver även att detta ofta görs i grupp genom diskussion då elever ofta inte 

kan komma fram till sambanden helt själva utan någon form av ledning. Vidare beskriver lärare 

2 att digitala hjälpmedel används för att smidigt kunna ändra variabler i de modeller som 

utforskas. Schmidt (2011) beskriver digitala hjälpmedel som en god resurs för att effektivisera 

arbetet med modellering vilket överensstämmer med lärare 2s upplevelser. 

Lärare 1 menar att matematisk modellering används vid problemlösning och således inte 

rutinuppgifter med förbestämda svar. Vidare beskrivs modellering inte som bundet till något 

särskilt område utan som applicerbart för mindre problem inom olika områden. Lärare 1 

beskriver problem kopplat till proportionalitet, ränta, procent och mönster. Det kan antas att 

lärare 1 har en bredare syn på matematisk modellering. Begreppet autentiskt problem togs inte 

upp under intervjun med lärare 1 däremot kunde de uppgifter som beskrevs liknas med de 

anpassade fiktiva problemen som beskrivs av Vos (2011). Lärare 1 menade även att modellering 

är svårt och något som enbart en del elever kommer att ha nytta av. Detta ligger i linje med 

resultatet av Frejd och Bergman Ärlebäcks (2011) studie som visade på att elever upplever 

modellering som svårt och främmande. Dock står detta i kontrast till andra liknande studier som 

visat på att modellering bidrar med en verklighetsförankring och applicerbarhet för 

matematikämnet som engagerar elever (Blum & Niss, 1991, Pierce & Stacey, 2006, Kohen & 

Orenstein, 2021). Detta skulle kunna förklaras genom att elever som arbetat mindre med 

modellering upplever det som svårt och meningslöst.  

Lärare 3 uppgav att fortbildning skulle kunna öka kompetensen inom området vilket skulle göra 

det mer tillgängligt. Schmidt (2011) beskriver hinder som lärare upplever med modellering och 

att dessa hinder kan övervinnas genom utbildning och kompetensutveckling. Dock skiljer sig 

de hinder som Schmidt beskriver från resultatet av denna studie. Schmidt talar om tre hinder: 

tidsbrist, uppgiftsbrist och svårigheter med bedömning av modelleringsuppgifter (Schmidt, 

2011). Resultatet av denna studie visar på en mer fundamental brist i att kunna beskriva vad 

matematisk modellering faktiskt är. Med det sagt skulle fortbildning kunna anses vara ett första 

steg mot att förbättra kompetensen och stärka modelleringsarbetet i grundskolans senare del.  
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6.5 Formativ bedömning vid matematisk modellering 

Under denna rubrik diskuteras samband mellan formativ bedömning och matematisk 

modellering. Med detta avses huruvida formativ bedömning bidrar till lärande vid arbete med 

matematisk modellering samt om och hur uppgifter som behandlar matematisk modellering 

bidrar till formativt underlag.   

Samtliga respondenter beskrev formativ bedömning som en essentiell del av 

matematikundervisningen oavsett innehåll som behandlas i undervisningssammanhanget. Detta 

faller i linje med Black och Wiliams (2009) teori som påtalar vikten av att formativ bedömning 

genomsyrar samtliga delar av undervisningen för att ett bra lärande ska uppnås. Lärare 2 och 3 

menar att formativ bedömning och återkoppling utgör en viktig del när eleverna arbetar med 

matematiska modeller. Inget nämndes dock om att matematisk modellering skulle utgöra ett 

specialfall där formativ bedömning är viktigare än för andra områden inom matematikämnet. 

Detta skulle dock kunna förklaras genom att lärare 2 och 3 uppvisade svårigheter med att 

beskriva matematisk modellering. 

Lärare 1 identifierade några av processerna vid matematisk modellering och talade om 

resonemangets del i modelleringsprocessen vilken hen ansåg var ett bra tillfälle för formativ 

återkoppling. Detta tolkas som att formativ bedömning med fördel kan ges under processen 

validation i modelleringscykeln för att synliggöra utvecklingsmöjligheter (Ferri, 2006). Lärare 

1 uppgav även att syftet med uppgiften har betydelse för vilken bedömningsform som används 

snarare än innehållet. Formativ bedömning passar således inte om syftet är att göra en summativ 

slutbedömning. Wiliam och Black (1996) menar att formativ bedömning och summativ 

bedömning inte nödvändigtvis utesluter varandra. Således kan formativa bedömningstillfällen 

bidra till summativa sammanställningar samtidigt som summativa bedömningstillfällen kan 

användas som utgångspunkt för att planera vidare undervisning. Dock gavs en samlad bild av 

respondenterna att formativ bedömning och summativ bedömning bör hållas åtskilda. 

Ferri (2006) beskriver matematisk modellering som en metod för problemlösning. De problem 

som behandlas betraktas ofta som autentiska i någon utsträckning vilket medför en öppenhet i 

problemet. Vos (2011) menar att autentiska uppgifter är en självklarhet då matematisk 

modellering per definition knyter an till den extra-matematiska världen. Jönson (2014) skrev 

att öppna problemlösningsuppgifter utgör ett bra arbetssätt för att göra lärande synligt vilket 

enligt honom är en förutsättning för formativ bedömning. Detta medför att öppen 
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problemlösning kan betraktas som ett hypotetiskt samband mellan formativ bedömning och 

matematisk modellering. Samtliga respondenter talade om problemlösning i samband med 

matematisk modellering och lärare 1 nämnde diskussioner kring problem som övning för 

formativ bedömning. Dock framgick det inte att respondenterna medvetet arbetar överlappande 

med matematisk modellering och formativ bedömning genom öppen problemlösning. Med det 

sagt kan detta ändå förekomma i praktiken då lärare 1 uppgav problemlösning som arbetssätt 

för både matematisk modellering och formativ bedömning även om hen inte beskrev detta som 

en direkt koppling. 

6.6 Metoddiskussion 

Ursprungligen skulle studien baseras på intervjuer med högstadielärare i matematik från skolor 

med begränsad geografisk spridning. Detta då respondenterna skulle erbjudas såväl fysiska som 

digitala möten vilket tillät datainsamlingen att vara mer flexibel för respondenterna. Dock kom 

detta att ändras under studiens gång till följd av en mycket låg svarsfrekvens från de skolor som 

tillfrågats i närområdet. Upptagningsområdet vidgades därefter till större delar av södra Sverige 

innefattande Blekinge och Skåne län vilket medförde att alternativet fysiskt möte togs bort på 

grund av bristande resurser för resor. Detta ställde något högre krav på respondenterna då de 

behövde någon form av utrustning för att kunna delta. Dock kan detta även bidragit till ökad 

validitet då samtliga intervjuer utfördes på samma sätt. 

I ett första utskick tillfrågades lärare i matematikämnet från 10 skolor om deltagande i studien. 

Kontakten togs via skoladministrationen på skolorna och påminnelser skickades ut till de skolor 

som inte hört av sig inom fem arbetsdagar. Dock resulterade detta inte i några respondenter då 

lärarna på skolorna hänvisade till hög arbetsbelastning i samband med pågående nationella prov 

i matematik som sammanfallit till större del med undersökningen. Flertalet lärare hänvisade 

även till kommande arbetsbelastning då terminsbetyg ska sättas kort därefter vilket medförde 

att de inte hade möjlighet att delta i studien. Om studien ägt rum vid en annan tidpunkt hade 

arbetsbelastningen kanske varit lägre vilket skulle kunna generera en högre svarsfrekvens. 

Samtliga av de lärare som deltog i studien upplevde begreppet matematisk modellering som 

främmande men att de kände igen arbetssättet vid påbörjad diskussion. Detta kan vara en 

anledning till den låga svarsfrekvensen då fler lärare kanske uppfattat begreppet som 

främmande. 

Vidare tillfrågades totalt 25 högstadieskolor i Skåne och Blekinge län varpå tre respondenter 

kunde tänka sig att ställa upp. Tre respondenter kan anses vara i underkant för att ett tillförlitligt 
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resultat ska kunna antas. Dock kunde mycket data samlas in från intervjuerna då medeltiden för 

en intervju var ca 27 minuter. Utvidgning av upptagningsområdet ledde dock till förseningar i 

arbetet vilket medförde att möjligheten till pilotintervjuer uteblev på grund av tidsbrist.  

6.7 Resultatets giltighet 

Studien i stort har lyckats följa den bakomliggande forskningsplan som utgjort grunden för 

utförande och analys. Under studiens gång uppkom enstaka motgångar vilket medfört viss 

avvikelse från den ursprungliga planen. Dessa motgångar och lösningar diskuteras med 

avseende på hur resultatet av studien påverkats. 

Vid ett tidigt skede uppkom motgångar med att finna respondenter för att frivilligt medverka i 

studien vilket medförde extra arbete, mindre ändringar i metoden samt vissa förseningar. 

Respondenterna gavs ursprungligen möjlighet att välja fysiska möten vilket begränsade 

upptagningsområdet dock uteslöts detta vid ett senare skede i studien. Om studien utgått från 

enbart digitala möten vid start hade fler lärare kunnat nås tidigare vilket skulle kunna resultera 

i fler respondenter och således ett mer giltigt resultat. Resultatet som presenterades bygger på 

intervjuer med tre ämneslärare vilket kan anses vara i underkant för att generella slutsatser ska 

kunna dras. Resultatets giltighet styrks något genom liknande resultat från tidigare studier. 

Schmidt (2011) visade på svårigheter som lärare upplever med matematisk modellering där 

brist på kunskap ansågs vara ett hinder. Samtidigt menar Lozic (2020) att formativ bedömning 

inte är helt utarbetat i svenska skolor. 

Forskningsfrågorna för studien syftar till att undersöka hur ämneslärare i matematik beskriver 

och arbetar med formativ bedömning och matematisk modellering. Det framgick under 

intervjuerna att respondenterna kände sig osäkra på matematisk modellering och dess innebörd. 

Några respondenter efterfrågade faktiska beskrivningar vilket inte kunde ges på grund av att 

intervjuledaren inte bör leda respondenterna till specifika svar. Detta medförde intressanta svar 

för frågeställning tre rörande beskrivningar av matematisk modellering. Dock påverkar detta 

giltigheten då det kan anses vara problematisk att beskriva hur man arbetar med ett fenomen 

som man inte fullt ut kan förklara. För att ringa in matematisk modellering i någon utsträckning 

ställdes följdfrågor kring de delar av styrdokumenten där matematisk modellering finns med. 

Vidare behövde den andra intervjufrågan ”arbetar ni med formativ bedömning i matematiken” 

preciseras i samtliga intervjuer då svaret tenderade att bli ja eller nej. Kärnan som frågan 

eftersträvade var att undersöka om formativ bedömning har en specifik plats i matematikämnet 

och om detta på något vis skiljer sig från undervisning i andra ämnen. 
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7. Sammanfattning och slutsatser 
 

Genom analys av de intervjuer som utfördes i studien framgick att formativ bedömning är ett 

känt begrepp som används frekvent inom skolverksamheten. Resultatet visar på att det finns en 

förståelse för det övergripande syftet med formativ bedömning som är att bedöma för att främja 

lärande. Dock framstår att formativ bedömning som helhet inte är helt utarbetat vilket är av stor 

vikt enligt den valda teorin av Black och Wiliam (2009). De lärare som deltog i studien kunde 

identifiera och redogöra några av de nyckelprocesser och strategier som bör vara närvarande 

vid formativ bedömning. Lärarna beskrev även hur de arbetar med dessa i varierad utsträckning. 

Framträdande i studien var nyckelstrategin att ge återkoppling med syfte att ta eleverna vidare 

uppgavs vara närvarande i högre utsträckning bland lärarna. Dock framgår det inte av teorin att 

denna strategi skulle spela en mer betydande roll än de övriga utan snarare att samtliga processer 

och strategier ska genomsyra undervisningen. Det framgick även att nyckelprocessen att 

undersöka vart eleven är påväg uteblev i två av tre fall då lärarna tenderade att lägga mer fokus 

på vart eleven befinner sig i sitt lärande och hur eleven ska ta sig till målet. 

Resultatet visar även på att matematisk modellering inte är utarbetat bland de lärare som deltog 

i studien. Lärarna som deltog i studien uppvisade svårigheter med att beskriva matematisk 

modellering vilket de själva uppgav i samband med intervjuerna. Samtliga respondenter 

redogjorde dock för att matematisk modellering används i samband med problemlösning. Dock 

kunde enbart en respondent identifiera några sub-processer kopplade till 

modelleringsprocessen. Framträdande var att samtliga respondenter förbisåg 

verklighetsaspekten vid matematisk modellering och det cykliska arbetsförloppet. Vidare hade 

studien som syfte att undersöka eventuella samspel mellan formativ bedömning och matematisk 

modellering. Då respondenterna uppvisade svårigheter med att beskriva matematisk 

modellering framgick även svårigheter att placera formativ bedömning i sammanhanget. Den 

respondent som identifierade delar av modelleringsprocessen beskrev sub-processen validation 

som ett bra tillfälle att ge formativ återkoppling. Detta kan dock anses vara något vagt för att 

en slutsats ska kunna dras. Samtliga respondenter uppgav dock att formativ bedömning utgör 

en viktig del av matematikundervisningen oavsett vilket innehåll som behandlas. Slutsatsen blir 

således att formativ bedömning har en funktion för att undervisa om matematisk modellering 

även om denna funktion inte framstår som mer betydande än för andra moment inom 

matematikämnet. 
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Vidare forskning 
 

För vidare forskning finns intresse av uppskalade replikeringsstudier för att bättre kunna 

underbygga generella slutsatser. Dessa studier skulle således även kunna hantera kvantitativa 

aspekter för att skapa ett statistiskt underlag för huruvida utarbetat formativ bedömning och 

matematisk modellering är i svenska högstadieskolor. Vid de tre intervjuer som genomförts 

framgick det att respondenterna upplever matematisk modellering som främmande. Detta tolkas 

som problematiskt då matematisk modellering är del av de rådande styrdokumenten även om 

det explicit inte omnämns. Det finns därav intresse att vidare undersöka rådande styrdokument 

och utvärdera eventuella behov av förtydliganden. Av denna studie framgick att respondenterna 

förbisåg den autentiska aspekten av matematisk modellering såväl som den cykliska 

arbetsprocessen. Det kan därav vara av intresse att undersöka förtydligande i styrdokumenten 

utifrån dessa aspekter. Vidare kan behovet av fortbildning inom modelleringsområdet bland 

svenska högstadielärare utvärderas för att styrdokumentens innehåll ska behandlas på ett 

fullständigt vis.  

Samtliga respondenter som deltagit i studien talade om bedömning som stressfaktor för 

eleverna. Respondenterna menade att förtydliganden bör göras för eleverna vid formativ 

bedömning för att eleverna inte ska känna prestationsångest. Lika så var respondenterna tydliga 

med att summativa bedömningstillfällen kommuniceras till eleverna för att de ska vet att 

bedömningen är betygsgrundande. Det kan således vara av intresse att undersöka hur elever 

uppfattar formativ bedömning och om det finns svårigheter att skilja det från betygsgrundande 

summativa bedömningar.  
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