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Abstract	  	  
The purpose of the study was to increase knowledge about how achievement is influenced by 
students taking ownership of their own mathematics competency. Improved performance may 
be shown by giving students tools to self-regulate and, without external assistance, reflect on 
next steps to advance their learning. There is research establishing that students who are able 
to assess and control their own performance succeed academically. Action research was ap-
plied and the study introduced three actions in the mathematics curriculum in grade nine. The 
objective was to transparently evaluate the learning objectives with the students so that they 
could make an accurate and substantiated self-assessment. We engaged in focus group inter-
views and asked the students to describe what they need to assess their own performance. 
The analysis of data led to two main themes: "collaborative learning” and "conditions for as-
sessment". The students expressed a need to understand the learning objectives and how these 
are linked to the subject-matter content. The students further highlighted the importance of 
peer interaction and collaboration in class. We conclude that each phase of the teaching pro-
cess must include a collaborative evaluation with the students of the specific subject-matter 
content in each new area of study. 
 
Keywords: mathematics, peer interaction, rubrics, self-assessment, self-regulation, the te-
aching process 
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Förord	  

Det	   har	   nu	   gått	   fyra	   och	   ett	   halvt	   år	   sedan	   vi	   fick	   veta	   att	   vi	   skulle	   bli	   en	   Modell-‐
skola.	   	  Fyra	  och	  ett	  halvt	  år	  av	  magisterstudier	  med	  inriktning	  på	  aktionslärande	   inom	  
utbildningsvetenskap.	  Fyra	  och	  ett	  halvt	  år	  av	  frustration,	  vånda,	  sena	  kvällar,	  och	  försa-‐
kande	  men	  också	  fyra	  och	  ett	  halvt	  år	  av	  diskussioner,	  utveckling,	  lärande	  och	  glädje.	  Ett	  
av	   glädjeämnena	   har	   varit	   möjligheten	   att	   få	   utveckla	   sin	   praktik	   och	   profession	   till-‐
sammans	  med	  en	  kollega.	  Redan	  tidigt	   fann	  vi	  ett	  gemensamt	  utvecklingsområde	   i	  be-‐
dömning	  som	  vi	  tyckte	  var	  spännande	  att	  utforska	  tillsammans.	  Trots	  att	  vi	  undervisar	  i	  
olika	  ämnen	  har	  vi	  funnit	  många	  beröringspunkter	  och	  insett	  att	  våra	  olika	  inriktningar	  
har	  berikat	  våra	  diskussioner.	  Då	  vi	  redan	  genomfört	  två	  mindre	  pilotstudier	  inom	  be-‐
dömning	   kändes	   det	   självklart	   att	   vi	   skulle	   skriva	   denna	   magister	   tillsammans	   inom	  
samma	  kunskapsområde.	  Ingenting	  har	  kunnat	  stoppa	  oss	  i	  vårt	  samarbete	  inte	  ens	  gra-‐
viditeter	  och	  förlossningar!	  Vi	  har	  funnit	  stort	  stöd	  i	  varandra	  och	  många	  gånger	  dragit	  
fördel	  av	  att	  vara	  två	  då	  vi	  exempelvis	  kunnat	  bidra	  med	  energi	  till	  varandra	  i	  olika	  ske-‐
den	  av	  arbetet.	  
	  
Detta	  examensarbete	  är	  skrivet	  i	  utökat	  artikelformat.	  I	  vårt	  samarbete	  har	  det	  varit	  en	  
självklarhet	   att	   vi	   skulle	   göra	   så	  mycket	   som	  möjligt	   av	   det	   praktiska	   arbetet	   tillsam-‐
mans.	  Därför	  har	  vi	  planerat	  undervisning	  och	  intervjuer	  tillsammans	  men	  delat	  ansva-‐
ret	   för	   genomförandet	   med	   undervisningen	   på	   Frida	   och	   intervjuerna	   på	   Rebecca.	   I	  
själva	   skrivarbetet	   har	   vi	   fördelat	   arbetet	   så	   att	   Rebecca	   har	   haft	   huvudansvar	   för	   de	  
delar	  som	  berört	  samlärande	  och	  Frida	  de	  delar	  som	  berört	  bedömning.	  Analysarbetet	  
tog	  sin	  början	  i	  en	  individuell	  granskning	  av	  data	  innan	  vi	  tillsammans	  letat	  mönster	  och	  
teman	  för	  att	  sedan	  dra	  slutsatser. 
 
Vi	  vill	  rikta	  ett	  tack	  till	  eleverna	  i	  åk	  9	  som	  i	  princip	  mangrant	  ställt	  upp	  för	  att	  hjälpa	  oss	  
i	  vår	  studie.	  De	  har	  på	  alla	  sätt	  försökt	  bidra	  och	  visat	  engagemang	  för	  vårt	  arbete.	  Även	  
vår	   handledare	  Annika	  Elm	  Fristorp	   förtjänar	   ett	   tack	   för	   sitt	   engagemang	  och	   för	   att	  
hon	  utmanat	  oss	  i	  vårt	  arbete.	  Vi	  tackar	  också	  Göran	  Söderlund	  som	  tålmodigt	  hjälpt	  oss	  
med	  layouten	  av	  vår	  figur	  samt	  Anna	  Johansson	  Vecchi	  som	  hjälpt	  oss	  med	  engelskan	  i	  
vårt	  abstract.	  Ett	  särskilt	  tack	  till	  vår	  kursledare	  Ann-‐Christine	  Wennergren	  som	  under	  
alla	  dessa	  fyra	  och	  ett	  halvt	  år	  fått	  oss	  att	  kritiskt	  granska	  oss	  själva,	  lyckats	  ingjuta	  mod	  
i	  oss	  och	  som	  vid	  varje	  möte	  bidragit	  med	  energi	  som	  gjort	  att	  vi	  orkat	  lite	  mer. 
 
Slutligen	  vill	  vi	  tacka	  våra	  familjer	  som	  i	  många	  fall	  fått	  stå	  tillbaka	  när	  vi	  valt	  att	  ägna	  
allt	  för	  många	  timmar	  framför	  datorn	  eller	  i	  telefon.	  Framförallt	  barnen	  kommer	  säkert	  
att	   uppskatta	   att	   få	   tillbaka	   sina	  mammor	   och	   då	   inte	   bara	   fysiskt	   utan	   även	  mentalt.	  
Linn,	  Axel	  och	  Nora	  samt	  Tova,	  Alva	  och	  Ebbe	  -‐	  stort	  tack	  för	  ert	  tålamod!!! 
 
Helsingborg	  och	  Munka	  Ljungby	  28/1-‐2016 
 
Rebecca	  Johansson	  &	  Frida	  Wirén	   
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”…vad	  krävs	  av	  mig	  nu	  liksom?”	  
En	  aktionsforskningsstudie	  om	  undervisningsprocessen	  i	  matematik	  
	  

Rebecca	  Johansson	  och	  Frida	  Wirén,	  Strövelstorps	  skola	  
	  

Abstrakt: Studiens syfte är att bidra till kunskap om hur elever ges förutsätt-
ningar att äga sin egen kunskapsutveckling i matematik. Genom att ge elever 
förutsättningar att självreglera kan de dels bedöma sin egen prestation och 
dels utan yttre stöd reflektera över vad nästa steg i deras lärande är och där-
med förbättra sina prestationer. Det finns forskning som visar att elever som 
kan bedöma sin egen prestation och reglera den, lyckas i skolan. Studien har 
en aktionsforskande ansats där vi infört tre aktioner i matematikundervisning-
en i årskurs nio. Aktionerna gick ut på att synliggöra och bearbeta kunskaps-
kraven tillsammans med eleverna med syfte att de i slutet av arbetsområdet 
skulle kunna göra en korrekt självbedömning samt motivera bedömningen. Vi 
har genom fokusgruppsintervjuer tagit reda på vad eleverna beskriver hjälper 
dem att kunna bedöma den egna prestationen. Analysen av data har lett till 
två huvudteman “lära tillsammans” och “förutsättningar för bedömning”. 
Eleverna uttrycker ett behov av att kunskapskraven görs tillgängliga och kon-
kreta samt har en tydlig koppling till ämnesinnehållet. De belyser också vik-
ten av kamratsamverkan i undervisningen. Vi drar slutsatsen att varje del i 
undervisningsprocessen måste bearbetas tillsammans med eleverna i varje 
nytt arbetsområde och kopplas till det specifika ämnesinnehåll som ska be-
handlas. 
 
Nyckelord: bedömningsmatriser, kamratsamverkan, matematik, självbedöm-
ning, självreglering, undervisningsprocessen 
 

	  
	  
Inledning	  
Debatten om svenska skolans misslyckande har under en längre tid tagit stort utrymme i me-
dia. Inte minst har matematikundervisningen kritiserats rejält, mycket på grund av de svaga 
resultaten i internationella tester. I Programme for International Student Assessment (PISA) 
2012 hamnade Sverige under OECD-genomsnittet i matematik och hade dessutom den sämsta 
resultatutvecklingen av alla deltagande länder (Skolverket, 2013). Varje gång resultat från 
dessa tester publiceras tar debatten ny fart. Samtidigt har betygsklyftan mellan hög- och låg-
presterande elever och mellan pojkar och flickor ökat i Sverige (Skolverket, 2015). Bedöm-
ning för lärande, BFL, har blivit ett vedertaget begrepp i den svenska skoldebatten och anges 
ofta som den pedagogiska lösningen på svenska skolans problematik. Även forskning som 
behandlar bedömning visar att det kan vara framgångsrikt att arbeta med formativ bedömning 
som är grunden i BFL (Gipps, 1999; Jönsson, 2010; Sadler, 1989; Wiliam, 2011). Idag vet 
man att högpresterande elever reglerar sitt lärande och att det ger dem en fördel i skolarbetet. 
Dessa elever har lärt sig att sortera ut vad som är viktigt och vad de behöver lägga energi på 
menar Wiliam (2011). Ett kraftfullt redskap för att öka elevers prestationer är självbedömning 
vilket Wiliam (2013) argumenterar för. Om eleverna arbetar med att reglera och bedöma sin 
egen prestation kan det även ge effekter som är önskvärda i andra sammanhang. Dessa effek-
ter är bland annat att de blir säkrare på sin egen förmåga och kan ta ett ökat eget ansvar. Det 
kan också bidra till ökat självförtroende och en bättre insikt i vad man klarar av (Jönsson, 
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2010). Detta är exempel på egenskaper som efterfrågas i samhället idag och kan ge fördelar i 
såväl studier som arbetsliv. Ahlberg (2001) belyser vikten av att eleverna förstår att de har 
möjlighet att påverka sin egen kunskapsutveckling, att de inte är präglade av sin bakgrund 
utan att de kan ta sitt lärande i egna händer och påverka sin framtid.  
	  
Vi har i två tidigare pilotundersökningar fokuserat kamratbedömning, en strategi som BFL 
förespråkar, och som ger eleverna möjlighet att äga sitt eget lärande. Men trots ett relativt 
omfattande arbete med att synliggöra kunskapskraven genom kamratbedömning har vi fortfa-
rande inte lyckats ge eleverna förutsättningar att få förståelse för vad som förväntas av dem 
(Johansson & Wirén, 2014). Vi ser därför ett behov av att utveckla vår undervisning ytterli-
gare och gå vidare från kamratbedömning till självbedömning. Då det är matematiken som 
fått utstå hårdast kritik i mediedebatten och en av författarna undervisar i ämnet känns det 
relevant att studien genomförs i just matematik.  
 
Denna studie är tänkt att lyfta fram elevens röst gällande sambandet mellan undervisning och 
förmågan att bedöma sig själv. Vi vill ge eleverna möjlighet att uttala sig kring den undervis-
ning de deltar i för att på så sätt hitta vägar som gör det möjligt att hjälpa eleverna att äga sin 
egen kunskapsutveckling. Detta sammantaget har lett till att studiens syfte är att bidra till kun-
skap om hur elever ges förutsättningar att bli ägare1 av sin egen kunskapsutveckling i mate-
matik. Som utgångspunkt har vi därför följande forskningsfråga: 
 
Vad beskriver elever att de behöver i undervisningen för att kunna bedöma sig själva? 

Bakgrund	  
I detta avsnitt redogör vi för studiens teoretiska utgångspunkter där vi ger en beskrivning av 
aktionsforskning som är studiens ansats samt en översiktlig beskrivning av teorin som är rele-
vant för studien. Därefter ges en avgränsad bild av det aktuella forskningsläget för vårt pro-
blemområde.  

Teoretiska	  utgångspunkter	  

Aktionsforskning	  
Denna studie har en aktionsforskande ansats. Aktionsforskning innebär att man som forskare 
genomför sin forskning tillsammans med aktörerna. Man gör någon form av intervention eller 
aktion för att förändra verksamheten på ett sätt som kan vara till glädje för forskaren, för pro-
fessionen och för aktörerna (Rönnerman, 2012; Tiller, 1999). Man studerar och reflekterar 
sedan över effekterna av den aktion man genomfört i ljuset av forskningslitteraturen. Den 
avslutande reflektionen förväntas leda till en djupare förståelse för och insikt i hur saker för-
håller sig till varandra i praktiken, för praktiken i sin helhet och de sammanhang den ingår i 
(Anderson, Herr & Nihlen, 2007; Rönnerman, 2012). En av aktionsforskningens stora förde-
lar är att de förändringar som genomförs bygger på de erfarenheter som gjorts genom att un-
dersöka den egna praktiken. Man går från att göra antaganden till att utveckla kunskap om 
vilka förändringar som ger effekt (Rönnerman, 2012). I en kritisk granskning av aktionsforsk-
ningsbegreppet beskriver Carr & Kemmis (2005) hur begreppet har utvecklats sedan starten 
och hur aktionsforskningen förändrats och praktiseras annorlunda än de först tänkt sig. De 
betonar att det inte är fråga om något universalmedel utan att hänsyn måste tas till den tid och 
den kulturella kontext där idén praktiseras.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Med	  ägare	  menar	  vi	  att	  eleverna	  kan	  påverka	  och	  styra	  sin	  egen	  kunskapsutveckling 
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Sociokulturellt	  perspektiv	  
Undervisningen som studien bygger på har inspirerats av det sociokulturella perspektivet och 
antaganden om att lärande sker i samspel med andra. Undervisningen är upplagd och regisse-
rad på ett sätt som bidrar till samspel och dialog där eleverna uppmanas att ta hjälp av 
varandra för att lära och utvecklas. 
 
Det finns olika teorier om samspel mellan barn och olika idéer kring teoriernas betydelse för 
barns lärande. Jean Piaget och Lev Vygotskij är två centrala teoretiker som har haft stort in-
flytande under lång tid och många andra teoretiker har följt i deras spår. Piaget och Vygotskij 
såg olika på lärarens roll i inlärningsprocessen. Piaget riktade stort intresse gentemot den en-
skilde eleven medan Vygotskij snarare intresserade sig för det sociala samspelet, interaktion-
en mellan eleven och läraren. Piaget ansåg att utvecklingen inte kan forceras utan begrepp 
kan läras in först då barnet befinner sig på lämplig utvecklingsnivå och är redo för det (Willi-
ams, 2006).	  Vygotskij ansåg däremot att lärande och utveckling är ömsesidigt beroende av 
varandra och att läraren aktivt kan främja utveckling och lärande genom att gå in i inlärnings-
processen (Dysthe, 1996).	  Det är i interaktionen i det sociala samspelet som lärande och ut-
veckling sker (Williams, 2006). Med en sociokulturell ansats beskriver Säljö (2011) att kun-
skap är något som inte enbart finns inom en individ, utan tvärtom mellan människor. Han 
menar att kunskap utvecklas genom samspel med människor när de gemensamt försöker han-
tera olika situationer. Kunskaper uppstår alltså genom interaktion och är inga interna psyko-
logiska förlopp. Centralt för Vygotskij är hans teori om den närmaste utvecklingszonen, alltså 
området mellan det som ett barn kan klara av på egen hand och det som hon skulle klara av 
med hjälp av en lärare eller en kamrat som kommit längre i sin kunskapsutveckling. I detta 
område finns förmågor som är i utveckling och som eleven så småningom kan komma att 
klara av på egen hand. Elevens framtida kunnande kan således utvecklas i samspel med den 
vuxne eller kamraten (Dysthe, 2003).  

Situerat	  lärande	  
En annan viktig aspekt av det sociokulturella perspektivet på lärande är att kunskap konstrue-
ras i en kontext, att lärandet är situerat. Det väsentliga är att delta i en social praktik där läran-
det äger rum (Dysthe, 2003). Ett situerat perspektiv på lärande och kunskap är enligt Lave och 
Wenger (1991) att lärande sker genom deltagande i olika sociala gemenskaper. Det är det 
gemensamma uppdraget eller uppgiften som förenar deltagarna och man måste sträva efter att 
bli en del av den sociala gemenskapen.   
 
Det situationsbundna eller situerade lärandet har blivit alltmer uppmärksammat och intresset 
för sociokulturella aspekter på hur människor lär och utnyttjar matematik ökar (Ahlberg, 
2001). Skolan kan ses som en social praktik enligt Säljö (2000), som betonar situationen och 
kommunikationens betydelse för tänkandet. Han menar att lärandet i skolan dekontextuali-
seras, att det skiljs från de situationer där färdigheterna naturligt ingår och att abstrakt reflekt-
ion och hantering av symboler fokuseras. Ett situerat perspektiv riktar sig mot kontexten för 
lärande och Dysthe (2003) betonar och problematiserar autentiska aktiviteter i undervisning-
en. Det kan innebära en lärandemiljö som liknar livet utanför skolan eller att förbereda ele-
verna för att kunna lära för livet.   

Dialog	  
Kommunikationen är av betydelse vid alla former av samlärande. Om dialogens betydelse 
skriver Dysthe (1996) och beskriver Bakhtins dialogbegrepp. Bakhtin menar att leva är att 
engagera sig i en dialog och att vi endast kan få insikt om oss själva genom kommunikation 
med andra.  
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Dysthe belyser att begreppet dialog i klassrummet kan breddas och innefatta mer än ett munt-
ligt samtal mellan två personer. Hon påpekar att det bland annat kan gälla samspelet mellan 
läraren och hela klassen, mellan lärare och enskilda elever eller muntligt samspel mellan ele-
ver. En text kan också utgöra en av parterna i ett samspel. Dysthe tar även upp Bakhtins tan-
kar kring meningsskapande, att mening är något som uppstår i dialogen och i samspel med 
den som pratar och den som är mottagare. Hans idéer om hur mening och förståelse uppstår är 
av stor betydelse för undervisningen. Det är inte individen utan “viet” som skapar mening. En 
envägskommunikation främjar inte förståelsen utan någon form av respons, det vill säga att 
svar eller gensvar underlättar förståelsen (Dysthe, 1996). 
	  
I denna studie är det inte enbart själva undervisningen i matematik som präglats av det socio-
kulturella perspektivet. Som en del i undervisningen har arbetet kring bedömning ingått och 
därmed formats i samma anda, genom dialog och samverkan. Detta stöds av Gipps (1999) 
som argumenterar för att inom ramen för det sociokulturella perspektivet ska bedömning inte 
ses som en formaliserad aktivitet utan vara en integrerad del av undervisningen.  

Forskningsöversikt	  
Forskningsöversikten behandlar den forskning som vi anser relevant för studiens syfte och 
forskningsfråga. Då forskningen är omfattande avgränsar vi forskningen mot studiens centrala 
begrepp som är: kamratsamverkan,	  måldialog, självreglering, självbedömning och matriser. 
Den del som har bedömning i fokus, är avgränsad till det som är mest aktuellt för studien, 
nämligen bedömning för lärande (BFL), synliggörande av målen, matriser samt självbedöm-
ning.  

Former	  för	  kamratsamverkan	  
Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) har i en forskningsöversikt kring barns 
samlärande samlat tre engelska begrepp för olika former för kamratsamverkan. “Peer tuto-
ring”, “peer cooperation” och “peer collaboration” beskriver och särskiljer former 
för samlärande mellan barn.  Piagets och Vygotskijs tankar och idéer blir synliga i dessa be-
skrivningar. Författarna utgår från förskolans kontext men teorierna kring lärande är även 
överförbara i andra sammanhang. I undervisningen som studien bygger på har intentionen 
varit att, i så stor utsträckning som möjligt, låta eleverna samverka i olika konstellationer. 
 
Vid “peer tutoring” samverkar två elever där den ena eleven har ett stort försprång kunskaps-
mässigt jämfört med den andra eleven. Det är av vikt att läraren i detta sammanhang gör ele-
verna medvetna om att deras kunskaper, erfarenheter, frågor osv är av betydelse för den andra 
kamraten då det sker något i dialogen mellan människor. I kommunikationen lär den lärande 
genom att ställa frågor, utmana och få återkoppling från den som undervisar. Den undervi-
sande lär genom att tvingas omformulera sin kunskap för att kunna föra den vidare samt 
kunna svara på frågor. Det är detta som Vygotskij benämnde utvecklingszonen, dvs det av-
stånd mellan vad en elev klarar av på egen hand jämfört med vad hon klarar av med hjälp. 
“What a child can do with assistance today she will be able to do by herself tomorrow” 
(Vygotskij, 1978, s.87).  
 
När det gäller “peer cooperation” som även benämns “cooperative learning”, hämtat från 
amerikanska klassrum, handlar det om ett strukturerat elevsamarbete i grupp.  Inom gruppen 
där elevernas förmåga varierar ska gruppen komma fram till en gemensam lösning. Eleverna 
förväntas diskutera, argumentera och hjälpa varandra så till vida att man fyller varandras kun-
skapsluckor. Olikheterna i gruppen blir en tillgång när problem ska lösas. Uppgiften ska vara 
av en viss karaktär där flera lösningar kan vara möjliga för att samarbetet ska ha ett bättre 
utgångsläge.  
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Den sista formen för samverkan “peer collaboration” handlar om att kunskapsmässigt jäm-
bördiga elever sätts att tillsammans lösa en uppgift de inte kan sedan tidigare. Eleverna 
tvingas kommunicera om strategier och lösningar och prova olika idéer. Det kräver samtidigt 
ett kritiskt förhållningssätt till egna åsikter och antaganden. Vid oenigheter blir eleverna varse 
att det finns olika synsätt och åsikter varpå de tvingas ompröva och omvärdera sina egna och 
samtidigt förklara och försvara den egna ståndpunkten för att övertyga någon annan.  

Bedömning	  
Bedömning för lärande, BFL, har blivit ett vedertaget begrepp i den svenska skolan. Begrep-
pet kommer från det engelska uttrycket formative assessment – formativ bedömning och 
handlar om att påverka pågående lärprocess (Lundahl, 2010). Fokus har ändrats mot en bre-
dare syn på bedömning där man arbetar med att involvera eleverna i bedömningen i syfte att 
öka lärandet (Gipps, 1999).) Formativ bedömning har sammanfattats i fem nyckelstrategier av 
Black och Wiliam (2009) enligt följande: 
 

1. Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg 
2. Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram be-

lägg för lärande 
3. Ge feedback som för lärandet framåt 
4. Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra 
5. Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 

 
Till synes har bedömning en betydligt vidare mening inom BFL än som generellt brukar av-
ses. I princip innefattas hela processen från mål och planering till bedömning av inhämtad 
kunskap. Hädanefter benämner vi denna process som undervisningsprocessen.  
Bennett (2011) har i en kritisk granskning visat att det inte finns några entydiga belägg för 
den formativa bedömningens positiva effekter. Han kritiserar bland annat de effektvärden som 
Wiliam presenterar och hävdar att de inte har tillräcklig förankring i forskningsstudier. Trots 
detta har alltså den formativa bedömningen fått stort genomslag i såväl svensk som internat-
ionell skola och har även i denna studie en central roll. 

Synliggöra	  mål	  
För att eleverna ska förstå vad som förväntas av dem är det en central förutsättning att formu-
lera lärandemål som kommer eleverna till del. Därför har vi i studien haft fokus på att just 
synliggöra och konkretisera målen, alltså i vårt fall kunskapskraven. Det har visat sig att hög-
presterande elever har en känsla för vad som förväntas av dem och vad de behöver göra för att 
lära, medan de lågpresterande ofta är osäkra på vad som förväntas av dem och försöker då 
förstå och göra allt. Det är därför av stor vikt att alla elever känner till förväntningarna för att 
ges samma förutsättningar att lyckas (Wiliam, 2011). Det räcker dock inte att presentera fär-
diga mål för eleverna, läraren behöver även bearbeta dem tillsammans med eleverna. Detta 
kan ske genom exempelvis en måldialog vilket vi valt att använda oss av i denna studie. En 
måldialog är en strukturerad dialog där man utifrån förutbestämda frågor drar upp riktlinjer 
för ett nytt arbetsområde tillsammans med eleverna. Måldialogen förväntas leda fram till att 
man skapar en gemensam förståelse för vad eleverna förväntas kunna (synliggöra målen), hur 
de ska lära (elevaktiviteter) och hur de ska visa att de lärt (bedömning/självbedömning) 
(Jähnke, 2012). Man kan också välja att utforma lärandemål tillsammans med eleverna, vilket 
ökar förutsättningarna för eleverna att själva kunna tillämpa lärandemålen i sitt arbete 
(Wiliam, 2011). Även Gipps (1999) hävdar att det är en vinst i att diskutera och förhandla 
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målen med eleverna, då det innebär att bedömningen blir mer av ett samarbete mellan elever 
och lärare vilket skapar större jämvikt i relationerna mellan lärare och elever.  
 
För att målen ska bli meningsfulla för eleverna poängterar Wiliam (2011) vikten av att de blir 
en del i det dagliga arbetet och inte bara en pappersprodukt. Boekaerts och Corno (2005) på-
pekar att det inte är självklart att elever tar till sig lärandemålen och att om de gör det finns 
ändå en risk att de inte lyckas bibehålla fokus i sitt lärande. Man ska dock komma ihåg att det 
finns tillfällen då man faktiskt kan förstöra undervisningen genom att presentera målen i för-
väg (Wiliam, 2011). Om målet med en lektion exempelvis är att eleverna ska lära sig hur man 
beräknar cirkelns omkrets och läraren har för avsikt att låta eleverna upptäcka formeln genom 
laborativt arbete skulle det laborativa momentet vara förstört om man inledningsvis presente-
rar formeln. Därför är det upp till läraren att avgöra vad som är lämpligast i olika situationer. 

Matriser	  
Det finns olika redskap man kan ta hjälp av vid bedömning av kunskaper. I denna studie har 
bedömningsmatriser varit det redskap som genomgående använts som stöd för eleverna i 
samband med arbetet på lektionerna och i deras självbedömning. En bedömningsmatris är en 
bedömningsguide som används för att bedöma elevers kunskap utifrån ett visst antal givna 
kriterier. Matriser kan utformas på många olika sätt men det som är gemensamt är att de an-
vänds för att bedöma kvalitativ kunskap (Jönsson, 2010). En bedömningsmatris innehåller 
fyra viktiga element; Aspekter2, definition av aspekterna, skala med kvalitativa nivåer och 
beskrivning av de kvalitativa nivåerna (Pettersson et al., 2011) Matriser kan vara antingen 
holistiska eller analytiska, där de holistiska används för att göra en helhetsbedömning av en 
produkt eller process medan den analytiska används för att bedöma olika delar av en produkt 
eller en process var för sig (Jönsson 2010; Pettersson et al., 2011). Vidare kan matriser också 
vara generella, alltså fungera till många uppgifter eller inom ett helt ämne, eller uppgiftsspeci-
fika, alltså kopplas specifikt till en viss uppgift. 
 
Tabell 1: Matrisers olika utformning (med inspiration i Petterson et al., 2011). 
 

 
En del forskare förespråkar generella matriser (Jönsson, 2010; Wiliam, 2011) eftersom det 
ökar elevernas förutsättningar att överföra kunskaperna på andra uppgifter och till andra 
sammanhang. Fördelen med uppgiftsspecifika matriser är att de ger en större överensstäm-
melse mellan olika bedömare och att bedömningen därmed blir mer likvärdig (Pettersson et 
al., 2011). Författarna är dock inte helt överens om vilket som är lättast att skapa. Pettersson 
menar att de uppgiftsspecifika matriserna är mer tidskrävande eftersom det kräver att man 
skapar nya matriser i takt med att man ska bedöma nya uppgifter. Jönsson menar dock att de 
är lättare att både konstruera och använda. De är överens om att de uppgiftsspecifika matri-
serna har en begränsad användning. Skolverkets (2011) kunskapskrav för åk 6 och åk 9 i ma-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Med	  aspekter	  avses	  de	  delar	  av	  en	  lösning	  som	  tas	  i	  beaktande	  vid	  bedömning	  

 Generell Uppgiftsspecifik 

Holistisk Helheten	  av	  en	  process	  eller	  produkt	  be-‐
döms.	  Anvisningarna	  kan	  passa	  många	  upp-‐
gifter 

Helheten	  av	  en	  process	  eller	  produkt	  bedöms.	  
Anvisningarna	  är	  anpassade	  till	  en	  specifik	  
uppgift 

Analytisk Olika	  aspekter	  av	  en	  process	  eller	  produkt	  
bedöms	  var	  för	  sig.	  Anvisningarna	  kan	  passa	  
många	  uppgifter. 

Olika	  aspekter	  av	  en	  process	  eller	  produkt	  be-‐
döms	  var	  för	  sig.	  Anvisningarna	  är	  anpassade	  
till	  en	  specifik	  uppgift 
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tematik är skrivna i matrisform, med förklaringar för betygsstegen E, C och A för respektive 
förmåga. Skillnader i olika betygsnivåer utgörs huvudsakligen av värdeord som exempelvis 
“till viss del”, “relativt väl” och “väl”. Matrisen över kunskapskraven kan anses var analytisk 
och generell för ämnet matematik.  
 
Wiliam (2011) betonar vikten av att innehållet i matrisen är tillgängligt för eleverna om det 
ska fungera som ett stöd för elevens utveckling. Ett sätt att göra innehållet tillgängligt kan 
vara att utforma matriserna tillsammans med eleverna och på så sätt göra dem till delägare av 
innehållet. Dock kan inte eleverna själva bestämma vad som ska finnas med i matrisen utan 
läraren är den som ytterst ansvarar för att innehållet motsvarar det som ska läras och bedömas 
(Wiliam, 2011). En annan del som kan försvåra för eleverna är språket som finns i matrisen. 
Ett sätt att förtydliga innehållet kan då vara att visa exempel på lösningar och elevarbeten som 
motsvarar de olika kvalitativa nivåerna (Jönsson 2010, Wiliam 2011). Det är också möjligt att 
anpassa det språk som finns i matrisen och göra det mer elevvänligt. Wiliam (2011) manar 
dock till försiktighet med det eftersom det är viktigt att eleverna lär sig det “officiella språket” 
för ett visst ämne. Det kan i och för sig finnas en poäng med att i ett inledningsskede hjälpa 
eleverna genom att även bistå med enklare språk utan att ta bort de termer som används offi-
ciellt. Användningen av matriser är enligt Balan (2012) i sig ingen garanti för att förbättra 
elevers lärande utan verkar snarare handla om i vilken utsträckning eleverna tränats i att an-
vända dem som kan ha effekt på lärandet. 

Självbedömning	  och	  självreglering	  
Traditionellt är det läraren som har makten vid utvärdering och bedömning av elevers arbete. 
Gipps (1999) hävdar att det krävs en förändring i relationerna och en förskjutning av ansvaret 
så att eleverna ges en större möjlighet att ta del i utvärderingen av deras eget arbete. Hon po-
ängterar dock att läraren inte lämnar ansvaret för elevernas lärande utan att eleverna snarare 
ska engageras som samarbetspartners. Sadler (1989) menar att vi genom att låta elever träna 
sig i bedömning ger dem möjlighet att utveckla sin egen bedömningskompetens så att de kan 
avgöra kvalitativa nivåer. Detta stöds även av McDonald och Boud (2003) som betonar att 
feedback på lärprocessen inte endast är lärarens uppgift utan eleverna har en nödvändig roll i 
att ta ansvar för att bedöma sitt eget arbete. De argumenterar också för värdet av att elever 
arbetar med självbedömning utifrån att de elever som utsatts för denna träning presterar be-
tydligt bättre än de som inte tränats i det. Genom denna träning kan man då möta Gipps öns-
kan om att förskjuta en del av ansvaret för bedömningen från läraren till eleven. Ett viktigt 
moment i denna studie har varit att skapa förutsättningar för eleverna att bedöma kvaliteten på 
sina egna lösningar. 
 
Den sista av Black och Wiliams fem nyckelstrategier handlar just om att eleverna ska bli 
ägare av sin egen kunskapsutveckling, det vill säga att de ska kunna reglera sin egen inlärning 
samt bedöma kvaliteten på de uppgifter de genomför. Självreglering innebär att eleverna kor-
rigerar och förbättrar sitt lärande efterhand genom att utvärdera tidigare lösningar/arbete. Ele-
ver som är självreglerande anpassar sina tankar, känslor och sitt agerande på det sätt som 
krävs för att gynna deras lärande och motivation (Boekaerts & Corno, 2005). Självbedömning 
tolkas av Jönsson (2010) som att “elever behöver lära sig bedöma det de gör, eller har gjort, i 
förhållande till mål och kriterier, samt ge sig själva feedback på motsvarande sätt som läraren 
skulle ha gjort” (s.100). Enligt Jönsson görs självbedömning för formativa ändamål, för ele-
vens skull och bör integreras i undervisningen. Gemensamt för både självreglering och själv-
bedömning är deras syfte att ge elever feedback som de kan använda för att fördjupa sin för-
ståelse och förbättra sina prestationer (Andrade, 2010). För att elever ska utveckla sin meta-
kognitiva förmåga samt förmågan att utvärdera hävdar Gipps (1999) att det viktigaste är att 
uppmuntra lärare att göra elever delaktiga i bedömningsprocessen. Hon menar att det är både 
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möjligt och nödvändigt om vi ska lyckas skapa en mer rättvis bedömning och för att den ska 
vara det stöd vi önskar för högkvalitativt lärande.  
	  
Det har visat sig att elever kan bedöma sin egen prestation ganska exakt för summativa syften 
åtminstone i sammanhang då det inte är så viktigt. Mer intressant är dock att självbedömning 
och framförallt självreglering är ett kraftfullt redskap för att förbättra kvaliteten på elevers 
prestationer (Wiliam, 2011). Studenter själva uttrycker att självbedömning inte bara hjälpt 
dem i förberedelser för examinationer utan att det även påverkat deras uppfattning om yrkes-
val och pågående lärande (Mc Donald & Boud, 2003). Med stöd i forskning av Boud och Fal-
chikov menar	   Jönsson (2010) att det finns tecken på att självbedömning inte är en generell 
förmåga som går att överföra till nya kontexter utan snarare en förmåga som behöver tränas 
och är knuten till ett visst sammanhang. 
	  
I forskningsöversikten har vi gett en bild av ett par av de nyckelstrategier Black och Wiliam 
(2009) listat. Mycket av den forskning vi tagit del av fokuserar de olika nyckelstrategierna 
som separata enheter där de olika strategiernas styrkor och svagheter lyfts fram. Det saknas 
dock studier som belyser sambandet mellan de olika strategierna, vilket stöds av Balan (2012) 
som menar att det finns ett behov av att undersöka hur de olika strategierna samverkar. Detta 
glapp i forskningen har varit en bidragande orsak till vårt val av fokus för denna studie. 

Genomförande	  
I detta avsnitt beskriver vi först studiens förutsättningar samt de etiska hänsynstaganden som 
tagits i beaktande. Därefter beskrivs genomförandet utifrån aktionsforskningens fyra steg pla-
nera, agera, dokumentera och reflektera.   

Förutsättningar	  
Denna studie har genomförts på en landsortsskola i södra Sverige. Författarna är undervisande 
lärare på skolan i matematik respektive svenska med inriktning mot årskurs 4-9. Studien har 
genomförts under ca sex veckor på vårterminen 2015. I studien ingår två klasser i årskurs 9 i 
ämnet matematik där arbetsområdet sannolikhet varit fokus för studien. Den ena klassen be-
står av 17 elever varav 5 flickor och 12 pojkar och den andra av 19 elever varav 6 flickor och 
13 pojkar. 
 
En av författarna är undervisande lärare i matematik i klasserna som ingår i studien och har 
bedrivit undervisningen som studien vilar på. Den andra författaren har fungerat som modera-
tor i de fokusgruppsintervjuer som utgör denna studies dokumentation. Författarna har till-
sammans planerat måldialog, bedömningsuppgift och intervjuer.  

Etiska	  hänsynstaganden	  
I all forskning är det viktigt att poängtera frivilligheten i deltagandet. Skolan har tidigare gått 
ut med en information kring att undervisningen videodokumenteras i syfte att förbättra verk-
samheten. Eftersom vi skulle använda oss av intervjuer ansåg vi dock det viktigt att be samt-
liga elever och deras vårdnadshavare om samtycke till deltagande i studien genom ett sam-
tyckesbrev (bilaga 1), i enlighet med forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011). In-
för studien har eleverna i enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) fått information om syf-
tet med intervjuerna. De elever som deltagit i kartläggningsintervjuerna har haft möjlighet att 
avböja deltagande i de avslutande intervjuerna. För att göra situationen så bekväm som möj-
ligt har vi förberett eleverna på vad intervjuerna ska behandla. Vi har förklarat att deras svar 
är viktiga för utvecklingen av vår undervisning och att det inte påverkar deras resultat och 
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betyg i matematik. Eleverna har även känt till tidpunkten för intervjuerna och hur lång tid de 
beräknats ta. I samtliga intervjuer har den lärare som inte undervisat klassen fungerat som 
moderator. Wibeck (2010) menar att det är en fördel med samma moderator i samtliga inter-
vjuer då det skapar mer likvärdiga förutsättningar. Vi ansåg heller inte det lämpligt att den 
undervisande, tillika betygsättande läraren genomförde intervjuerna. 

Planera	  	  
Inför studien ville vi få en bild av hur eleverna beskriver undervisningen i matematik. Vi ge-
nomförde därför kartläggningsintervjuer med två elevgrupper om vardera fem elever med 
frågor rörande delaktighet och bedömning. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Det 
visade sig att eleverna ansåg sig ha goda möjligheter till inflytande över undervisningens form 
och innehåll men eleverna menade att de behövde mer stöd för att förstå kunskapskraven. 
Lärdomar från våra tidigare pilotstudier och kartläggningsintervjuerna har legat till grund för 
de tre aktioner vi valt att genomföra: 
 

• En måldialog i starten av arbetsområdet för att belysa kunskapskraven utifrån elever-
nas uttalade behov.  

• Bearbetning av kunskapskraven samt utformning av bedömningsmatris tillsammans 
med eleverna. 

• Självbedömning med skriftlig motivering som avslutning på arbetsområdet. 
 
Nedan följer en schematisk bild över studiens design.  
 
Tabell 2: Schematisk bild över studiens design 
 

Aktionsforskningssteg Moment Datainsamlingsmetod 

Planera Kartläggningsintervjuer Ljud- och videoupptagning 
Behov som synliggjorts i praktiken  

Agera 

Måldialog (aktion 1) Ljudupptagning (sekundärdata) 
Aktiviteter med BFL i fokus Loggbok (sekundärdata) 
Matrisutformning (aktion 2) Loggbok (sekundärdata) 

Självbedömning (aktion 3) Ljudupptagning samt elevlösningar 
(sekundärdata) 

Dokumentera Fokusgruppsintervjuer  Ljud- och videoupptagning (huvuddata) 

Agera	  	  
Vid kartläggningsintervjuerna framkom elevernas behov av stöd för att förstå kunskapskra-
ven. Vi beslöt oss för att inleda med en första aktion, att införa ett nytt inslag i undervisning-
en, en måldialog. Arbetsområdet inleddes med denna måldialog där eleverna i helklass gavs 
möjlighet till stort inflytande över stora delar av arbetsområdets upplägg och innehåll. Frågor 
om vad och hur eleverna skulle lära sig samt bli bedömda bearbetades i mindre grupper för att 
sedan diskuteras i helklass. Vi har inspirerats av Jähnkes (2012) frågeställningar men anpassat 
dem till vår elevgrupp. Elevernas samtal i samband med måldialogerna spelades in med två 
strategiskt placerade diktafoner. För oss har måldialogen fungerat som ett första steg i under-
visningsprocessen. Kartläggningen har, tillsammans med måldialogen, legat till grund för 
arbetsområdets pedagogiska planering (bilaga 2).  
	  
Arbetsområdet sannolikhet inom matematik har genomsyrats av idéer för bedömning för lä-
rande, BFL. Framförallt har synliggörande av målen, meningsfulla elevaktiviteter samt själv-
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bedömning varit tongivande (Jönsson, 2010; William, 2011). De tre förmågorna resonemang, 
metod och kommunikation fokuserades i undervisningen. Intentionen har varit att eleverna ska 
ges förutsättningar att koppla praktiska övningar som undersökningar och experiment, till 
teori och färdighetsträning samt att kunna jämföra och diskutera lösningars kvalitet i mindre 
grupper.  
	  
I den andra aktionen var eleverna delaktiga i arbetet med att skapa en bedömningsmatris för 
arbetsområdet. Läraren presenterade kunskapskraven för de tre förmågor klasserna arbetade 
med och därefter har eleverna tillsammans med läraren konkretiserat och omformulerat de 
olika betygsnivåerna för förmågorna. Konkretiseringarna fördes därefter in i en matris där 
även kunskapskraven i Lgr11 (Skolverket, 2011) i sin originalform framgår (bilaga 3). Under 
hela arbetsområdet har undervisande lärare fört loggbok, dels för att kunna följa förloppet och 
dels som en möjlighet att skriva ner tankar och reflektioner kring undervisningen. 
	  
Tredje aktionen genomfördes i slutet av arbetsområdet i samband med två bedömningstill-
fällen på 80 minuter vardera. Vid första tillfället fick eleverna två uppgifter med olika svårig-
hetsgrad som de kunde välja mellan (bilaga 4). Aktionen gick ut på att i förväg låta eleverna i 
grupper om tre till fem elever diskutera hur bedömningsuppgiften kunde lösas samt hur olika 
kvalitativa nivåer kunde visas i lösningen. Två samtal på mellan 10 och 25 minuter i respek-
tive klass spelades in med diktafon. Vid samtalen hade grupperna tillgång till den matris som 
tidigare utarbetats i klassen. Därefter skulle eleverna enskilt lösa uppgiften och när de var 
klara med sin lösning skulle de göra en självbedömning. Den bestod i att markera sin be-
tygsnivå i respektive förmåga i den gemensamt utarbetade matrisen samt skriftligt motivera 
sitt val av bedömningsnivå (bilaga 3). Elevlösningarna och självbedömningarna samlades 
sedan in för bedömning av läraren.  

Dokumentera	  

Urval	  
I dokumentationen ville vi att fler än hälften av eleverna i de ingående klasserna skulle få 
komma till tals. Därför utökades antalet intervjugrupper i förhållande till kartläggnings-
intervjuerna. Samtidigt var kontinuiteten viktig för att eleverna skulle förstå att de ingick i ett 
större sammanhang och därför behöll vi de två grupper som intervjuades i kartläggningen 
men skapade även två nya. Totalt genomfördes alltså fyra gruppintervjuer på cirka 30 minuter 
vardera, med sammanlagt 20 elever. 
	  
Urvalet av elever gjordes med avsikt att skapa variation inom gruppen utifrån såväl kön som 
kunskapsnivå. Detta stöds av Dahlin-Ivanoff (2011) som påpekar vikten av skillnader mellan 
deltagare i intervjugruppen för att skapa en mångfald inom gruppen. Vi hade också ambition-
en att skapa grupper med relativt gott samspel för att undvika att elever kände sig obekväma 
att delta i intervjun (Repstad 2007). Könsfördelningen har varit tre pojkar respektive två 
flickor i varje grupp, detta beroende på att klasserna till övervägande del består av pojkar. 
Spridning i kunskapsnivå utgår från elevernas höstterminsbetyg där samtliga betygssteg är 
representerade om man ser till alla grupper och det finns en spridning i minst fyra betygssteg 
inom respektive grupp.  

Struktur	  
Slutintervjuerna har präglats av formen för fokusgruppsintervju, vilket bland annat innebär att 
vi eftersträvat att deltagarna ska prata fritt med varandra och att moderatorn ska vara så passiv 
som möjligt. Valet att använda fokusgruppsintervjuer gjordes utifrån Wibeck (2010) som me-
nar att metoden ger möjlighet att upptäcka aspekter man annars inte kunnat förutse samt möj-
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lighet till ett djup och en kontext som i sin tur möjliggör förståelse av bakomliggande fak-
torer. Detta var av värde för oss då vi inte bara gavs möjlighet att få reda på vilka moment i 
undervisningen som hjälpt eleverna utan också hur eleverna blivit hjälpta.  
	  
Erfarenheter från kartläggningsintervjuerna var till hjälp för att skapa bättre förutsättningar 
för slutintervjuerna. Bland annat skapades en intervjuguide för ostrukturerade fokusgrupper 
(Wibeck, 2010) (bilaga 5). Intervjuguiden bestod av en schematisk bild av bedömnings-
processens olika delar presenterade i kronologisk ordning samt några öppna frågeställningar 
för att bjuda in till diskussion. Den schematiska bilden av undervisningsprocessen användes 
som stöd under intervjun då eleverna hade tillgång till den och kunde ta hjälp av den för att 
precisera sina svar. Frågorna har varit indelade i två olika kategorier med fokus på delaktighet 
respektive bedömning. Frågorna kring delaktighet hade fokus på vilka moment i bedömnings-
processen man kunnat påverka och på vilket sätt, men även på moment då man önskat få på-
verka och hur det skulle hjälpt eleverna. En fråga om varför man väljer att inte vara med och 
påverka ställdes också. Frågorna om bedömning var riktade mot förståelse för kunskapskra-
vens olika nivåer. I vilka sammanhang man fått förståelse, vad som hjälpt eleverna att få för-
ståelse och om det är något man saknat för att bättre kunna förstå dem.	  I guiden fanns också 
en del förslag på uppföljningsfrågor av karaktären “ Kan du berätta mer om det?” eller “ Kan 
du ge en mer fullständig beskrivning av…” som stöd för moderatorn för att vid behov föra 
samtalet framåt eller på djupet. 
	  
Intervjuerna genomfördes i samband med en ordinarie matematiklektion i respektive klass. 
Fördelen var då att eleverna inte missade någon undervisning i annat ämne eller behövde av-
vara en rast vilket gjorde att de helt kunde fokusera på intervjusituationen utan stress. De fem 
eleverna satt avskilt i ett grupprum tillsammans med moderatorn. Samtliga intervjuer spelades 
in med diktafon med god ljudupptagning. Videoinspelning har använts som ett extra stöd om 
det skulle behövas för att identifiera vem som sagt vad. Videoupptagningen har också haft en 
backupfunktion då vi under kartläggningsintervjuerna upplevde problem med diktafonerna. 

Bearbetning	  av	  data	  
Studiens data är omfattande och därför har data bearbetats i olika omfattning. Sekundärdata 
(se tabell 2, s.14) har lästs och lyssnats igenom i syfte att skapa förtrogenhet med all data. 
Avseende huvuddata började vi med att, var för sig, lyssna igenom de fyra intervjuerna ett 
flertal gånger tills materialet var bekant för oss. Efter att vi lyssnat igenom dem tog vi beslut 
på vad som skulle transkriberas utifrån vad som berör vår forskningsfråga. De delar vi valt att 
transkribera är därför de delar där eleverna pratar om och beskriver vad som krävs för att de 
ska förstå våra kunskapskrav och kunna bedöma sig själva. Att göra ett val av vad som ska 
ingå i studien innebär också att vi valt bort vissa delar. De delar av intervjuerna vi valt bort är 
sekvenser som inte berör syfte och forskningsfråga.   
	  
I arbetet med att transkribera intervjuerna har vi inspirerats av Kleins (1990) metoder där hon 
förespråkar den etnopoetiska transkriberingsmetoden. Hon lyfter också fram vikten av att me-
toden för transkribering måste stämma överens med forskningens syfte. Även Björndal (2005) 
menar att man bör bestämma hur detaljerad transkriberingen ska vara utifrån vad den ska an-
vändas till. Vi har i vårt material valt att lägga vikt vid eftertryck, pausering och då elever 
pratar i mun på varandra. Vi menar att eftertryck är viktigt då det kan påverka innebörden av 
ett uttalande. Pauser kan i sin tur visa på osäkerhet, eftertänksamhet eller tveksamhet medan 
när man pratar i mun på varandra kan tyda på iver eller att många vill uttala sig kring frågan. 
Eftertryck markeras genom kursivering. Avseende pausering har vi inspirerats av Kleins 
(1990) sätt att markera, vilket innebär att vi valt att markera normal paus med ny rad och lång 
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paus med överhoppad rad samt *.	  Om eleverna pratar i mun på varandra har vi valt att skriva 
ut det i inledningen av den sekvens som berörs och även markera sekvensen med hakparente-
ser [sekvens]. Därefter återges talet i sammanhängande meningar så att varje mening blir full-
ständigt återgiven för att behålla förståelsen av det som sägs. Vi hade kunnat välja andra 
aspekter att lägga vikt vid men anser att vi utifrån våra ändamål fångat det viktigaste. I stu-
dien är det framförallt vad eleverna säger som är av intresse inte hur det sägs.  
	  
De valda delarna har transkriberats i sin helhet utifrån skriftspråksnormer. Att vi valt skrift-
språk istället för talspråk är med respekt för intervjudeltagarna, då en ordagrant återgiven in-
tervju kan uppfattas osammanhängande och förvirrad vilket kan göra att intervjudeltagarna 
känner sig kränkta och i värsta fall vägrar vara en del av studien (Kvale & Brinkmann, 2014).	  
Arbetet med att transkribera har fördelats mellan oss, där vi tagit ansvar för var sin klass. Det 
innebär att vi transkriberat valda delar av två intervjuer vardera, med en total tid på ca 25 mi-
nuter för oss var. Totalt har alltså c:a 50 minuter intervjutid transkriberats. Den totala mäng-
den transkriptioner motsvarar 21 A4-sidor3. Eleverna har i transkriptionerna avidentifierats 
och tilldelats fingerade namn för att säkra deras anonymitet. 

Analysmetod	  
För att analysera vårt material användes tematisk innehållsanalys som är en metod för att 
identifiera, analysera och beskriva mönster (Braun & Clarke, 2006). I detta fall har vi fokus 
på mening, alltså vad det är som sägs, inte hur det sägs. Kvale och Brinkmann (2014) nämner 
att analysen kan ha olika fokus, såsom mening eller språk. När man bestämt sitt fokus, vilket 
är beroende av forskningsfrågan, kan även själva analysen genomföras på ett antal olika sätt. 
Analysen har i första hand fokuserats till studiens huvuddata. Sekundärdata har i huvudsak 
använts i syfte att ge en rikare bild av elevernas utsagor. Den tematiska innehållsanalysen 
skedde i sex steg, i enlighet med Braun och Clarke (2006).  
 

1. Bekanta sig med insamlad data 
2. Generera inledande koder 
3. Söka efter teman 
4. Se över och omarbeta teman 
5. Definiera och namnge teman 
6. Skriva fram resultatet 

 
Transkriptionerna lästes ett flertal gånger för att välja ut vilka delar som skulle ligga till grund 
för analysen. För att inte påverkas av varandra i inledningsskedet av analysen valde vi att stu-
dera materialet var för sig i arbetet med att generera inledande koder. Koder har generats ge-
nom att söka mönster förutsättningslöst då studien har en induktiv ansats. Även om studiens 
data styrt oss, är det svårt att helt frigöra sig från sina teoretiska ramverk (jfr Braun & Clarke, 
2006). Kodning skedde utifrån vad eleverna samtalade om och vid detta första kodningstill-
fälle hade vi kodat materialet på lite olika sätt. Exempel på inledande koder var: matriser, 
undervisning, göra tillsammans, önskemål av innehåll, jämföra med andra, självbedömning, 
kritik av/svårigheter i undervisning, vad som fungerar. Vi valde att gå tillbaka till frågeställ-
ningen för att se vilken ingång som var mest lämplig. Koderna ledde oss då till två huvudte-
man med tre respektive två underteman enligt följande: 
	  

• Samlärande 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Transkriptionerna	  har	  gjorts	  om	  till	  sidor	  med	  två	  spalter	  för	  att	  göra	  det	  mer	  överskådligt	  vilket	  resul-‐
terat	  i	  att	  de	  utgör	  11	  sidor	  i	  det	  utförandet. 
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o diskussioner och arbete i grupp/klass 
o jämförelse mellan lösningar utifrån kvalitativa aspekter 

• Matriser 
o formuleringar i kunskapskraven 
o utformning och skapande av matriser 
o användande av matriser 

 
Varje del av transkriptionen markerades därefter utifrån tematillhörighet. En del data lyckades 
vi inte fånga och det fanns delar som tangerade varandra i de teman och underteman som valts 
ut. Eftersom de teman man arbetar fram ska ha identifierbara skillnader och inte överlappa 
varandra för mycket (Braun & Clarke, 2006), fanns det behov av viss omarbetning. Detta re-
sulterade i att vi diskuterade att lägga till ytterligare ett huvudtema kring delaktighet. Vi anser 
dock att det inte är ett eget tema då det i så stor utsträckning genomsyrar övriga teman. Det vi 
däremot gjorde var att omarbeta befintliga teman. 
	  

• Lära tillsammans 
• Förutsättningar för bedömning 

o bearbeta kunskapskraven  
o använda matriser 

 
Avslutningsvis definierades våra slutgiltiga teman.  
Lära tillsammans: Här står dialog och samspel med andra, samt jämförelser av kvalitet i olika 
lösningar i fokus. 
Förutsättningar för bedömning: Här innefattas det språk som används och innehållet i kun-
skapskraven samt användande av matriser för att värdera en lösnings kvalitet. 
Vi valde också att göra en analystabell (bilaga 6) för att verifiera våra teman. 

Reflektera	  

Trovärdighet	  
Att studera sin egen praktik innebär att trovärdigheten kan ifrågasättas eftersom man har rol-
ler både som lärare och forskare och ibland kan det vara svårt att särskilja dessa. Även gente-
mot eleverna kan det vara en svår balansgång med tanke på de maktpositioner läraren har. Vi 
har därför noga tänkt igenom våra roller som forskare och lärare och vad det innebär för stu-
dien precis som Anderson et al. (2007) förespråkar. Det är också anledningen till att vi låtit 
den av författarna som inte är betygsättande i ämnet och som inte undervisar eleverna, ge-
nomföra samtliga intervjuer.  
	  
I enlighet med Björndals (2005) rekommendationer förvaras och hanteras alla ljud- och video-
inspelningar tryggt för att undvika att de hamnar i fel händer. När arbetet med studien är klart 
kommer materialet förstöras. Med stöd i Vetenskapsrådet (2011) har alla transkriptioner avi-
dentifierats, eleverna har fått fingerade namn och kodlistan har förstörts för att det inte ska gå 
att återupprätta elevernas identitet. 
	  
Vår avsikt har varit att vara så transparenta som möjligt i vår redovisning av studiens genom-
förande, analys och resultat. Vi är dock ödmjuka inför det faktum att andra skulle kunna tolka 
vår data annorlunda om de granskade den med andra ögon (Anderson et al., 2007). 

Metod	  
Kartläggningsintervjuerna blev en möjlighet för oss att träna på intervjusituationen, vilket vi 
menar ledde till en högre kvalitet i våra avslutande fokusgruppsintervjuer. Metoden har fun-
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gerat bra för att fånga elevernas röster om undervisningen. Eleverna hade stöd av varandra i 
intervjusituationen och fångade ofta upp trådar av varandra, vilket är en av metodens fördelar 
som framhävs av Wibeck (2010). Även om metoden tränades i kartläggnings-intervjuerna och 
förfinades i de avslutande intervjuerna inser vi att intervjuerna säkert blivit ännu bättre med 
mer rutin från vår sida. 
	  
Vår avsikt var att sätta samman väl fungerande fokusgrupper, trots det fördelades talutrymmet 
väldigt ojämnt. Det är möjligt att några elever kommit mer till sin rätt i enskilda intervjuer. 
Samtidigt är intervjuer tidskrävande, vilket gör att intervjuer i grupp har varit att föredra 
(Björndal, 2005). 
	  
I många avseenden har det varit en fördel att vi haft en relation till studiens aktörer, bland 
annat utifrån ett trygghetsperspektiv. Det visade sig dock svårare än vi trott att i intervjusituat-
ionen vara engagerad utan att påverka elevernas utsagor (Dahlin-Ivanoff, 2011). Vi kan se att 
diskussionen ibland gick i en annan riktning än det som var fokus för intervjun och att det då 
var svårt att föra tillbaka den på rätt spår. Wibeck (2010) menar emellertid att det kan vara en 
fördel om samtalet får flöda fritt då det kan beröra delar man annars inte får syn på.  
	  
Inför transkriberingen insåg vi att intervjuerna berört områden utan relevans för studien, varpå 
vi valt att endast transkribera de delar som varit signifikanta. Man kan genom detta urval ris-
kera att missa viktig data. Vi lyssnade därför igenom intervjuerna ett flertal gånger för att göra 
så optimala val som möjligt utifrån studiens forskningsfråga (Repstad, 2007). 

Resultat	  
I det här kapitlet redogörs för resultatet uppdelat i två huvudteman “lära tillsammans” och 
“förutsättningar för bedömning”. Det inleds med en kort övergripande presentation av huvud-
temats innebörd och sedan följer resultatet uppdelat i de underteman vi tidigare namngett. De 
citat som är kopplade till resultatet har vi valt för att på bästa sätt belysa och styrka vår tolk-
ning. Vår avsikt har varit att så många elever som möjligt ska citeras men framförallt att allas 
åsikter ska lyftas fram. Ibland har vi valt bort en elevs uttalande till förmån för en annan som 
uttryckt sig mer kärnfullt. Detta har lett till att allas åsikt finns representerad och att tre fjär-
dedelar av eleverna citerats i antingen resultat eller analystabell (bilaga 6). Vi redovisar också 
ett par av elevernas motiveringar som skrivits i samband med självbedömningen. 

Lära	  tillsammans	  
Lära tillsammans kan ske på olika sätt och på olika plan. I studien innefattas samspel med 
klasskamrater och lärare, men även det lärande som sker när elever jämför exempelvis två 
lösningar med varandra. Eleverna uttrycker i flera sammanhang de positiva effekter lärandet 
kan få när de arbetar tillsammans i helklass eller i mindre grupp. Även möjligheten att jäm-
föra sig med andra kan enligt eleverna fungera för att skapa bättre förståelse för lärandemålen. 
	  
För att kunna bedöma sig själva beskriver eleverna att de behöver ha tillgång till andra lös-
ningar än sina egna för att kunna avgöra hur den egna lösningen kvalitetsmässigt förhåller sig 
till övrigas. När de jämför den egna lösningen med sina kamraters eller en exempellösning 
kan de se och förstå om den har en mer eller mindre effektiv metod. Genom att arbeta med 
jämförelser av olika lösningar i relation till den egna får de en bättre förståelse för kunskaps-
kravens kvalitativa nivåer. 
	  



	  

	   18	  

Förutom att sätta sin egen lösning i relation till andra uttrycker eleverna att det är bra att jäm-
föra exempellösningar med varandra för att kunna förstå nivåskillnader. Eleverna nämner 
elevexempel, som de själva inte har varit delaktiga i att ta fram, eller Skolverkets lösningar 
hämtade från gamla nationella prov som bra exempel för att synliggöra olika kvalitativa ni-
våer. I dessa fall finns i regel en färdig bedömning med motivering som ger eleverna en indi-
kation på hur man värderat de olika lösningarna. De betonar också att det inte räcker att känna 
till formuleringarna i kunskapskraven, det krävs exempel på vad de innebär, vilket exempel-
lösningar kan bidra med. Nedan ger Kurt uttryck för just detta. 
	  

Det brukar vi få ibland, man får ut gamla arbeten och gamla nationella. Då ser man olika nivåer. 
För det är ju lätt att säga att du måste ha en ändamålsenlig och effektiv strategi när du gör dem 
men att veta vad som är en ändamålsenlig och inte, och effektiv och inte så effektiv, det är ju det 
som är skillnaden mellan nivåerna. Vi brukar rätt ofta få andra uppgifter, men det fick vi inte 
denna gången (Kurt). 

	  
Kurt tar upp exempellösningar som en framgångsfaktor, men påtalar också att det inte före-
kommit under detta arbetsområde. I intervjuerna ger eleverna uttryck för att de saknar mo-
mentet i undervisningen och att de ser ett värde i den typen av aktiviteter. Vi gör tolkningen 
att eleverna behöver kunna verifiera sina egna bedömningar och för det krävs möjlighet att 
jämföra med redan bedömda lösningar. 
Att jämföra olika lösningar med varandra eller med den egna beskrivs av eleverna som ett 
framgångsrikt sätt att skapa förståelse för kunskapskravens kvalitativa nivåer. Men det är inte 
enbart jämförelsen av olika lösningar som bidrar till förståelse för kunskapskraven utan även 
diskussioner, antingen lärarledda i helklass eller diskussioner i mindre grupper, som främjar 
förståelsen. Lärarens uppdrag att skapa meningsfulla aktiviteter framhålls av eleverna. Ele-
verna menar att de i aktiviteter organiserade av läraren ges möjlighet att upptäcka skillnader 
mellan lösningars olika kvalitativa nivåer. Gemensamma diskussioner utifrån elevernas egna 
lösningar och genomgångar av ett specifikt matematiskt innehåll eller en matematisk förmåga, 
nämns som tillfällen då bilden klarnar. Vid dessa genomgångar ges eleverna möjlighet att ta 
del av lösningsmetoder med olika kvalitativ nivå, vilket Greta visar i nedanstående citat. 
	  

Ibland visar hon olika metoder och ibland säger hon också att den här metoden är effektivare och 
då vet man ju att den genererar ett högre betyg (Greta). 

	  
Citatet visar att eleverna är i behov av lärarens kompetens framförallt i samband med att ett 
nytt matematiskt innehåll eller en ny matematisk förmåga införs. Detta tyder på att eleverna 
inte överför bedömningskunskaper från tidigare arbetsområden vilket stämmer väl överens 
med deras behov av att koppla matrisen till det aktuella arbetsområdet, vilket vi återkommer 
till nedan.  
	  
Förutom diskussioner och gemensamma aktiviteter i helklass nämns möjligheten att lösa upp-
gifter tillsammans i en liten grupp som exempel på meningsskapande tillfällen. Som Dragan 
uttrycker förstår eleverna bättre vad som förväntas av dem när de ges möjlighet att sam-
verka med sina klasskamrater.  
	  

Det är väl det att man i grupp kan se hur andra tänker och då får man syn på hur man kan lösa en 
viss uppgift. Då har man argument för att svara på varför man ligger på just den nivå man har 
valt (Dragan). 

	  
Dragan belyser värdet av att lösa uppgifter i grupp då det kan bidra med lösningsalternativ 
och argument för självbedömningen. Eleverna nämner i intervjuerna tillfällen som är organi-
serade av läraren men också mer informella sammanhang, som exempelvis när de sitter och 
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räknar i sina böcker eller arbetar med problemlösningsuppgifter, som möjligheter till utbyte 
av tankar och idéer. Överlag ser man samarbete med klasskamrater och lärare som en tillgång 
i den egna kunskapsutvecklingen. Det blir exempelvis tydligt att eleverna anser att det samtal 
som föregick den enskilda lösningen av bedömningsuppgiften varit ett stort stöd för dem vil-
ket synliggörs av Patrik i citatet nedan.  
 

… om vi inte skulle haft det [samtalen i uppgiften] så skulle jag inte klarat uppgiften ska jag 
säga, men efter det fick jag syn på hur alla andra tänkte och då visste jag nästan direkt hur jag 
skulle göra. I stort sett allting (Patrik). 
 

I citatet framgår att samtalet till och med varit helt nödvändigt för att Patrik skulle kunna lösa 
uppgiften. Analysen visar att eleverna i första hand diskuterade på vilket sätt man kunde lösa 
uppgiften. Diskussioner kring lösningars kvalitet visade sig få lite utrymme i samtalen. Detta 
tolkar vi som att eleverna behöver lägga mycket tid och tankekraft på det matematiska inne-
hållet och att de därför inte kommer till nästa steg där kvaliteter i lösningarna fokuseras. 

Förutsättningar	  för	  bedömning	  
Eleverna beskriver matriser som ett lämpligt bedömningsredskap men säger också att de 
måste vara anpassade till det innehåll som behandlas och det syfte de ska fylla. Skolver-
kets kunskapskrav är för eleverna kända i matrisform vilket gör att de i sina uttalanden ibland 
hänvisar till kunskapskraven som just matriser. 

Bearbeta	  kunskapskraven	  
Många elever uttrycker att det är i samband med gemensam bearbetning av Skolverkets kun-
skapskrav som de erhållit förståelse för vad som förväntas av dem. Det framgår tydligt att 
eleverna upplever att språket i kunskapskraven inte är anpassat till deras nivå utan är alldeles 
för invecklat. Värdeorden som utgör skillnaderna mellan olika betygsnivåer uppfattas av ele-
verna som vaga och svåra att särskilja. De har svårt att förstå det språk som används och be-
höver omformulera det som står där på ett sätt som gör det begripligt för dem. Det krävs 
också konkreta exempel på vad de olika betygsnivåerna innebär, för att det ska bli tydligare. 
Eleverna ifrågasätter till och med hur lärare kan avgöra dessa kvalitativa skillnader vilket vi 
ser som ytterligare ett belägg för svårigheten med befintliga formuleringar. 
	  
Vidare påtalar eleverna värdet av att de får vara delaktiga i arbetet med att omformulera och 
konkretisera innehållet i kunskapskraven. I det sammanhanget tvingas de sätta sig in i de olika 
nivåerna ordentligt, vilket leder till en bättre förståelse för kraven. Nedanstående citat är häm-
tat ur en diskussion om vad som hjälpt eleverna till förståelse för kunskapskraven.  
 

Greta: Jag tror också det var då när vi verkligen diskuterade matrisen [kunskapskraven] och ja... 
[Greta: …när vi försökte konkretisera 
Isa: När vi diskuterade vad allt betydde egentligen] 
Hugo: och sa det med egna ord 
 

De tre eleverna är ivriga att få uttala sig kring betydelsen av att vara delaktiga i omformule-
ringar och konkretiseringar av kunskapskraven och menar att det är då förståelsen skapas. I 
princip samtliga elever ser fördelar med möjligheten att vara delaktiga i omformuleringen av 
kunskapskraven och därigenom skapa en bedömningsmatris för arbetsområdet. Många refere-
rar till den omarbetade matrisen som “vår egen matris”, eller “den vi gjort själva”.  
	  
Även gällande tidpunkten för att få tillgång till matrisen är eleverna till största delen överens. 
De allra flesta vill få den så tidigt som möjligt i ett arbetsområde, gärna samtidigt som de får 
tillgång till planeringen. Eftersom eleverna alltid har tillgång till kunskapskraven i ämnet gör 
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vi tolkningen att de syftar på den för arbetsområdet omarbetade matrisen. Isa uttrycker, i cita-
tet som följer, behovet av att tidigt få tillgång till matrisen men poängterar också behovet av 
att göra den användbar och begriplig. 
	  

...och fått ut den under planeringen, då har man ju den i undervisningen också och ända fram till 
bedömningen. Men ändå där, mellan undervisningen och bedömningsuppgiften så kan man ändå 
gå igenom den med Karin [läraren], för att få en klarare bild (Isa). 

	  
Isas uttalande är till viss del motsägelsefullt då delaktighet i matrisutformningen som de tidi-
gare varit positiva till här har reducerats till en lärarledd genomgång av matrisens innehåll.  
	  
Eleverna uttrycker också genomgående behov av att matrisen är väl knuten till det arbetsom-
råde man arbetar med för tillfället. Det ses som nödvändigt för att överhuvudtaget ha en möj-
lighet att göra en rimlig bedömning av sin kunskapsnivå. Skolverkets kunskapskrav är gene-
rella och förhåller sig till hela ämnet matematik, vilket eleverna menar är problematiskt. Dra-
gan ger uttryck för detta i följande citat.   
	  

Alltså, det är till just detta arbetsområde det har hjälpt, men det har ju varit specifikt till just detta 
arbetsområde. De andra punkterna är fortfarande samma, man skulle ju behöva göra en sådan till 
alla arbetsområde. Det svåra är ju att de här olika punkterna är samma till varje arbetsområde – 
det är liksom hela ämnet. Då är det svårt att få en direkt koll (Dragan). 

	  
Som framgår av citatet ser eleverna helst att det finns en matris för varje matematiskt innehåll 
och att de är så specifika som möjligt för att de ska kunna se kopplingen till deras eget arbete. 
En del elever säger till och med att de önskar uppgiftsspecifika matriser.  
	  
Eleverna belyser vikten av att språket i matrisen är på deras nivå, att det finns tydliga exempel 
att knyta målen till och att det finns en tydlig koppling till det arbetsområde de arbetar med. 
De lyfter också fram fördelar med att de får vara delaktiga i bearbetningen av kunskapskra-
ven. Alla aktiviteter som genomförts under arbetsområdet har enligt eleverna bidragit till de-
ras förståelse för kunskapskraven och vad som förväntas av dem. 

Använda	  matriser	  
Merparten av eleverna säger att det är först när de använder matrisen för bedömning som de 
förstår de olika kunskapskraven. Det blir dock tydligt att eleverna inte använder matrisen i 
särskilt stor utsträckning i det dagliga arbetet med matematik utan att den tas fram först när 
det är dags för bedömningsuppgift eller självbedömning. Det är först då de är tvungna att an-
vända den, vilket Greta också uttrycker. 
	  

Jag kan säga att jag inte använde den särskilt mycket under arbetets gång, men när jag väl kom 
till bedömningsuppgiften försökte jag titta och se vad krävs av mig nu liksom? (Greta). 

	  
Eleverna har haft möjlighet att använda matrisen i den ordinarie undervisningen men som 
framgår av Gretas uttalande har de inte tagit vara på den möjligheten. Även om eleverna inte 
använder matrisen förrän de måste finns en önskan om att den ska användas mer fortlöpande. 
De beskriver bland annat att det är för sent att ta fram den i samband med bedömningstillfället 
och att de hade behövt använda den innan, vilket belyses i nedanstående citat.  
	  

Du fick inte syn på vad du hade missat förrän efter självbedömningen, saker som du inte visste 
innan hur du skulle göra dem. Så man skulle fått kolla på den innan - efter varje lektion som Pa-
trik sa (Ulf). 
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Ulf säger inte bara att man behöver använda matrisen innan utan att det även ska finnas en 
regelbundenhet i användandet. Ett par elever har förslag på hur man skulle kunna arrangera en 
regelbunden användning av matrisen, men det framkommer att de behöver lärarens stöd för 
att skapa och vidmakthålla en fungerande struktur för det arbetet. Vi menar att eleverna ut-
trycker ett behov av och ser ett värde i att kunna självreglera sitt lärande men att de i dagslä-
get saknar redskapen för det. 
	  
I två av intervjugrupperna uttrycker eleverna att det är svårt att bedöma sin egen kunskaps-
nivå. Det framgår att en bidragande faktor är att eleverna inte vet om deras lösning av uppgif-
ten är korrekt eller inte eftersom de i detta skede inte haft tillgång till lärarens bedömning. Det 
är svårt att kritisera sig själv och de vill varken under- eller överskatta sin egen prestation. 
Många elever bestämmer innan de ska lösa en uppgift vilken nivå de satsar på och arbetar 
utifrån det och markerar alltså i princip i förväg vilken nivå de bedömer sig på. Även om ele-
verna uttrycker svårigheter i att bedöma sig själv kan vi se att de flesta elever värderar sin 
lösning på samma nivå som läraren avseende förmågorna metod och kommunikation. Däre-
mot gällande förmågan resonemang är överensstämmelsen lägre, där eleverna i större ut-
sträckning överskattar sin egen prestation. Detta tyder på att det är olika svårt att förstå de 
olika förmågornas kvalitativa skillnader och att resonemangsförmågan är mer komplex att 
förstå för eleverna. 
Det svåraste momentet i självbedömningen har enligt eleverna varit att skriftligt motivera 
varför man bedömt sitt arbete på en viss nivå. Eleverna nedan påtalar också att det är ett, för 
dem, nytt moment i självbedömningssituationen.  
	  

Patrik: Ja, men denna matrisen var heller inte så som vi brukar ha matriser. Det brukar bara vara 
att fylla i på vilken nivå vi ligger. På denna skulle man resonera kring varför också. 
Rune: Mmm 
Patrik: Det var då det blev svårt 

	  
Trots osäkerhet i att motivera sin bedömning som visas i ovanstående citat kan vi med hjälp 
av nedanstående exempel se att eleverna har belägg för sina ställningstaganden och använder 
relevanta formuleringar i sina motiveringar.  
 

Jag har gjort den svårare uppgiften. I 3b använt en 
effektiv lösning, komplementhändelsen. Varierat 
min metod utifrån händelser som påverkar 
varandra (3a). Använt olika metoder som träddia-
gram, division, procent, multiplikation med bråk 
(Dragan - metod). 

Jag tycker det är enkelt att följa min tankegång 
och jag har även med korta förklaringar. Där 
finns även en röd tråd. Jag har olika uttrycks-
former (Isa - kommunikation). 

	  
Vi ser att Dragan gör explicita kopplingar till uppgiftens olika deluppgifter som belägg för sin 
motivering. Vi ser också att båda eleverna använder begrepp som återfinns i matrisen, såsom 
effektiv lösning eller uttrycksformer. Många elever ger liknande motiveringar vilket visar att 
de gör relevanta kopplingar till matrisen och på så sätt visar förståelse för kvalitetsskillnader. 
Vi tolkar att elevernas osäkerhet bottnar i det faktum att de fortfarande är i ett tidigt stadie av 
självbedömning och ännu inte hunnit skaffa sig tillräcklig erfarenhet för att säkert veta om de 
gjort en korrekt bedömning. 
 
Några elever uttrycker att de skulle bli säkrare i självbedömning om de fick öva sig mer. De 
skulle vilja göra någon liknande bedömning tidigare i undervisningen för att på så sätt be-
kanta sig med momentet. De uttrycker också att kamratbedömning är lättare att genomföra 
men ser samtidigt att det är två aktiviteter med olika syfte, vilket framgår i följande samtal. 
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Hugo: Det är svårt att kritisera sig själv 
Joel: På så sätt tycker jag att kamratbedömning är bättre 
Hugo: Ja 
Joel: Men det får man ju inte själv ut samma av, som man får av en självbedömning, om man kan 
det. 

	  
Eleverna ovan ser värdet av att använda matriser för att förstå kunskapskraven men visar 
också osäkerhet i att använda dem för att bedöma sig själva. Lärarens stöd framhålls som vik-
tigt för att skapa förutsättningar för ett regelbundet användande av matriser. 

Sammanfattande	  resultat	  
Vi har valt att sammanfatta resultatet ur tre aspekter. Det första är hur undervisningens olika 
delar samverkar för att eleverna ska ges förutsättningar till förståelse för kunskapskraven. 
Tydligt är att förståelsen inte skapas vid ett isolerat tillfälle utan i många olika undervis-
ningsmoment. Även delaktighet och kamratsamverkan visar sig vara en väsentlig del av 
undervisningen för förståelsen. En annan aspekt är behovet av att bearbeta kunskapskraven 
och vikten av att omformulera dem för att på så sätt skapa förståelse för dess innebörd. Av-
slutningsvis säger eleverna att det är först när de använder matrisen för bedömning som de får 
full förståelse för de olika kvalitativa nivåerna och att de inte använder den förrän det är dags 
för slutbedömning. Eleverna uttrycker ett behov av självreglering och har många förslag på 
hur det kan arrangeras och genomföras, men säger samtidigt att de inte lyckas med detta utan 
lärarens stöd. 

Diskussion	  
I detta avsnitt diskuteras resultatet i ljuset av tidigare forskning. Därefter beskriver vi vilka 
didaktiska implikationer resultatet ger upphov till. Avslutningsvis delar vi med oss av såväl 
gemensamma som individuella lärdomar. 

Resultatdiskussion 

Helheten	  av	  undervisningen	  
Denna studies resultat visar att kunskapskraven synliggörs genom flera av de aktiviteter som 
läraren organiserat. Därför menar vi att undervisningen måste vara utformad på ett sådant sätt 
att eleverna kan få syn på kvalitativa skillnader. Att det inte räcker att synliggöra kunskaps-
kraven vid en genomgång i början av ett arbetsområde uttrycks också av olika forskare (Jöns-
son, 2010; Lundahl, 2010; Wiliam, 2011). De väljer dock att lyfta fram synliggörande av mål 
som en separat strategi skild från övriga nyckelstrategier (jfr Black & Wiliam, 2009), medan 
vi vill ta det ett steg vidare. I figuren nedan vill vi åskådliggöra hur undervisningens olika 
delar samverkar. Att synliggöra målen, alltså i vårt fall kunskapskraven, menar vi måste ge-
nomsyra alla delar av undervisningen och kan inte särskiljas som ett moment i undervisnings-
processen. Dessutom måste eleverna göras till medskapare i denna process för att ges möjlig-
het att bli förtrogna med kunskapskraven. Med denna förtrogenhet och förståelse för kun-
skapskraven skapar vi förutsättningar för självbedömning som i sin tur ger möjlighet till 
självreglering. 
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Figur 1: Undervisningsprocessen och de ingående delarnas samverkan 
 
Att eleverna inte överför förståelse för kunskapskravens kvalitativa nivåer från tidigare ar-
betsområden blir tydligt i resultatet. Med stöd i detta menar vi att det inte finns några genvä-
gar om vi vill att eleverna ska äga sin egen kunskapsutveckling. Vår slutsats blir därför att 
varje del i undervisningen måste bearbetas tillsammans med eleverna i varje nytt arbetsom-
råde och kopplas till det specifika ämnesinnehåll som ska behandlas. 
	  
Resultatet av studien visar också att eleverna använder sig av varandra för att skapa mening i 
kunskapskraven i större utsträckning än våra pilotstudier signalerat. Detta bekräftar tidigare 
forskning av bland annat Williams et al. (2002) som betonar att samlärande är en central del 
för elevernas möjlighet att förstå vad som förväntas av dem. Överhuvudtaget visar resultatet 
att kamratsamverkan är en viktig del i elevernas lärande. Detta stämmer väl överens med lä-
roplanens intentioner som bygger på ett sociokulturellt perspektiv (Skolverket, 2011). Pro-
blemet i sammanhanget är att den bedömning som ligger till grund för elevernas betyg i stor 
utsträckning genomförs individuellt. Det innebär att eleverna i bedömningssituationen måste 
förlita sig helt på sin egen kunskap då de inte har möjlighet att samverka med kamrater. Ett 
tydligt exempel på detta är nationella prov, vilket också är ett av de mätredskap som används 
för att jämföra skolresultat i Sverige. Här ges inte eleverna möjlighet att vara i sin utveckl-
ingszon, utan ska själva prestera utan yttre stöd (jfr Vygotskij, 1978). Eleverna kommer i 
kläm då skolsystemet skickar dessa dubbla signaler. Eftersom samhället inte har kravet på 
medborgarna att de måste klara allt själv borde vi i skolan inte heller förvänta oss det. Vi 
borde istället ge eleverna motsvarande förutsättningar som finns utanför skolans väggar. Det 
vill säga att utnyttja den potential som finns i att låta elever samverka i undervisning och be-
dömningssituationer. 
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Bedömningskriterier	  
Vi hävdar att kunskapskraven i kursplanerna är alltför generellt hållna och att eleverna inte 
klarar av att på egen hand överföra dess betydelse från ett ämnesinnehåll till ett annat. Detta 
stöds av Måhl (2015) som betonar att vi måste koppla kunskapskraven till det innehåll vi be-
arbetar om eleverna ska ha en chans att förstå dem. Många forskare anser dock att bedöm-
ningskriterier bör vara generella för att vara överförbara från ett sammanhang till ett annat 
(Lundahl, 2010; Pettersson et al., 2011; Wiliam, 2011). De betonar i och för sig också att för 
att kunna göra en säker summativ bedömning behöver kriterierna vara specifikt knutna till en 
viss uppgift. Här finns alltså en konflikt mellan det generella och specifika som vi vill belysa. 
Det är viktigt att lärare är medvetna om denna konflikt för att aktivt kunna göra val i sin 
undervisning som skapar goda förutsättningar för eleverna att bedöma sin egen kunskapsnivå. 
Måhl (2015) menar att om matrisen ska användas av elever för bedömning ska matrisen vara 
uppgiftsspecifik. Den generella matrisen över kunskapskraven är endast till för läraren i sam-
band med betygsättning. Vi kan dock se att förmågan kommunikation inom ämnet matematik 
är lättare att överföra till andra arbetsområden och därför kan ha en högre grad av generella 
formuleringar medan de andra förmågorna kräver mer specifika kopplingar till ämnesinnehål-
let. 
 
Ett sätt att ge eleverna större möjlighet att förstå bedömningskriterierna är att de involveras i 
arbetet med att bearbeta och konkretisera kunskapskraven. För att eleverna ska kunna vara 
delaktiga i bearbetningen av kunskapskraven i matematik har vi sett att det krävs kunskap om 
det aktuella matematiska innehållet eftersom det behöver knytas till matrisens formuleringar. 
Det skulle i så fall leda till att eleverna inte kan få tillgång till den specifika matrisen i inled-
ningen av ett arbetsområde utan först då största delen av innehållet behandlats. Sadler (1989) 
påvisar å andra sidan att de bör få tillgång till matrisen i ett så tidigt skede som möjligt då 
förståelse för kriterierna är en förutsättning för självreglering. Här uppstår alltså ytterligare ett 
spänningsfält mellan att ge eleverna tillgång till matrisen tidigt eller låta de medverka i bear-
betningen. Detta ställer stora krav på läraren och kräver en avvägning om vad som är mest 
gynnsamt för den aktuella situationen.  
	  
Studiens resultat visar att eleverna har svårt att förstå det språk som används i kunskapskraven 
och att kraven behöver omformuleras för att det ska bli begripligt. Skillnader i kvalitet ut-
trycks med hjälp av värdeord som huvudsak fungerande, ändamålsenliga eller ändamålsen-
liga och effektiva matematiska	  metoder. För att dessa värdeord ska bli begripliga för eleverna 
behöver de knytas till olika exempel som belyser deras innebörd. I många fall behöver även 
de språkliga formuleringarna tydliggöras och exemplifieras för att eleverna ska kunna tillgo-
dogöra sig dem. Wiliam (2011) är emellertid av åsikten att man inte ska förenkla språket för 
mycket, medan vi drar slutsatsen att de språkliga formuleringar som används är av stor bety-
delse för om eleverna förstår kriterierna eller ej. Detta stöds också av Balan (2012) som beto-
nar vikten av att bedömningskriterierna är explicita och så tydliga att elever kan förstå dem. 
Vi menar att för att lärare ska kunna ge elever förutsättningar att äga sin kunskapsutveckling 
måste de först själva vara väl förtrogna med progressionen i kunskapskraven. Lärarens upp-
drag blir sedan att bearbeta värdeordens kvalitativa skillnader tillsammans med eleverna.   

Självreglering	  
Som åskådliggörs i figur 1, menar vi att självreglering kan ske först då man kan självbedöma 
sig, alltså göra en summativ bedömning av sin egen kunskapsnivå. I resultatet visar det sig att 
eleverna trots ett omfattande arbete med att synliggöra kunskapskraven anser det svårt att 
bedöma och motivera sin egen kunskapsnivå. Detta indikerar att eleverna inte har tillräcklig 
erfarenhet av självbedömning. Inför studien antog vi att eleverna löpande skulle använda ma-
trisen formativt under arbetsområdet, men det har i vårt resultat blivit tydligt att så inte är fal-
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let. Om eleverna är osäkra i att bedöma sin egen kunskap summativt kanske vi inte kan för-
vänta oss att de ska kunna bedöma sig själva i formativt syfte, alltså självreglera. Om du inte 
vet var du befinner dig är det heller inte så lätt att veta vart du ska. Istället måste det vara lära-
rens uppdrag att skapa förutsättningar för eleverna att träna sig i självbedömning för att däri-
genom ges möjlighet att självreglera. Det blir uppenbart att läraren i denna studie inte lyckats 
skapa en undervisning som möter behovet av kontinuerlig träning, vilket stöds av Sadler 
(1989) och Gipps (1999). Författarna argumenterar för vikten av att eleverna tränas i självbe-
dömning för att den ska utgöra det underlag som krävs för självreglering. Även Bennett 
(2011) belyser lärarens roll i arbetet med BFL och framhåller vikten av att de lärare som im-
plementerar BFL i sin undervisning har en gedigen kunskap om dess strategier. Han menar 
också att det är få lärare som besitter tillräcklig kunskap för att nå effektivitet i arbetet. För att 
självreglering ska komma till stånd, drar vi slutsatsen att läraren kontinuerligt behöver skapa 
situationer för reflektion kring det egna lärandet och ge eleverna möjlighet att använda sig av 
reflektionerna i ett formativt syfte.  
	  
Under studiens gång har vi tagit del av forskning som visar positiva effekter för självregle-
ring. Högpresterande elever använder sig av självreglering i större utsträckning än de lågpre-
sterande. Kan vi hjälpa elever att utveckla denna förmåga finns en möjlighet att minska glap-
pet mellan de hög- och lågpresterande eleverna (Wiliam, 2011). För att självreglering ska ge 
varaktiga effekter i elevers lärande är det en fördel om kunskapen går att överföra till nya 
sammanhang. Här lutar sig Jönsson (2010) mot forskning av Boud och Falchikov som tyder 
på att det inte är generaliserbar kunskap utan att självreglering är kontextberoende. Wiliam 
(2011) å andra sidan hänvisar till Hacker, Dunlosky och Graesser som visar att genom träning 
i metakognitiva förmågor kan elever generalisera kunskapen till nya situationer. Wiliam 
(2013) betonar vidare att elever som tränas i metakognitiva förmågor ges möjlighet att bli 
medvetna om hur de lär och vilka verktyg de behöver för att lära. I föreliggande studie visar 
resultatet att det ändå krävs bedömningsredskap med tydlig koppling till det specifika ämnes-
innehåll som behandlas för att nå självregleringens fulla potential. Om detta tillgodoses anser 
vi att eleverna ges förutsättningar att äga sin egen kunskapsutveckling.  

Didaktiska	  implikationer	  
För att skapa bättre överensstämmelse mellan undervisningens intentioner och bedömnings-
former behöver arbetet med bedömning ses över på såväl klassrumsnivå som på systemnivå. 
Studiens resultat visar att när eleverna arbetar processinriktat måste den kontinuerliga bedöm-
ningen såväl som de nationella utvärderingarna ge eleverna möjligheter till samarbete och 
stämma bättre överens med den undervisning de möter i klassrummet. Vill vi däremot göra 
summativa utvärderingar av elevernas individuella kunskaper måste läraren ge eleverna mer 
tid och träning i individuellt arbete avseende både problemlösning och färdighetsträning. 
	  
En annan implikation studien ger upphov till är lärarens uppgift att organisera undervisningen 
för självreglering. Här krävs att undervisningen möter behovet av kontinuerlig träning för 
elever att reflektera över sin egen kunskap och hur den kan utvecklas. Detta skulle relativt 
enkelt kunna organiseras genom att inom ämnet avsätta en viss tid varje vecka eller varje lekt-
ion där eleverna ges möjlighet till en summativ avstämning och en formativ reflektion av sitt 
lärande. Genom att göra detta tillräckligt frekvent är förhoppningen att eleverna gör självre-
glering till en vana. 
	  
Det har också blivit tydligt för oss att undervisning av ämnesinnehållet till viss del ställs mot 
intentionen att ge eleverna möjlighet att äga sin egen kunskapsutveckling. Båda dessa delar är 
tidskrävande och som vi sett i denna studie måste samtliga moment i undervisningsprocessen 
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finnas med i varje arbetsområde om vi vill nå självreglering. Tiden blir alltså en viktig faktor 
som vi inte kan bortse från och därför finns det anledning att undersöka möjligheten att arbeta 
ämnesövergripande för att hitta beröringspunkter man kan samarbeta kring.  

Egna	  lärdomar	  
Varje undersökning vi genomför leder till att vi identifierar nya utvecklingsområden i vår 
praktik som utmanar oss att förbättra densamma.  För oss har det inneburit en djupdykning i 
bedömning där vi strävat efter att skapa en helhet i undervisningsprocessen. Vi har dock insett 
att när vi tror att vi har funnit “receptet” visar det sig att vi saknar eller feldoserat någon in-
grediens. Detta gör att vi hela tiden motiveras att utveckla vår undervisning och vår profess-
ion då vi genom ett vetenskapligt arbetssätt får belägg för de ställningstagande och val vi gör i 
yrkesvardagen. 
 
Rebecca: En av de saker jag speciellt tar med mig efter detta arbete är hur viktigt samlärande 
är för eleverna och att de uttrycker avsaknad av kamratbedömning. Att de ser varandra som 
viktiga resurser i undervisningen menar jag är ett stort steg i rätt riktning. Återigen blir det 
tydligt för mig som lärare i svenska hur viktigt språket är i alla ämnen. Det har varit väldigt 
lärorikt att lyssna på eleverna och ta hjälp av dem i sin utveckling. Under arbetet med studien 
har vi brottats med många ord och begrepp där vi insett att det kan finnas olika tolkningar och 
bottnar. En viktig insikt då lärare ofta använder dessa ord i den vardagliga verksamheten men 
kanske tolkar det olika. Som gjort för missförstånd.  
  
Frida: En av de viktigaste lärdomarna för mig har varit att få syn på hur komplex undervis-
ningen faktiskt är. Det har fått mig att inse att jag inte kan ta några genvägar. Varje nytt ma-
tematiskt innehåll kräver att man bearbetar kopplingen till kunskapskraven på djupet. Att ele-
verna fått förståelse för kunskapskraven kopplat till exempelvis geometri innebär inte att de 
kan överföra det till sannolikhet. Jag tar också med mig värdet av att innan ett arbetsområde 
lyssna in eleverna och låta de komma till tals om vad de tror sig behöva. De har gett mig väg-
ledning på hur jag kan regissera inledningen av ett arbetsområde så att fler elever vill och vå-
gar låta sin röst bli hörd. Detta har visat mig att jag kan utveckla min undervisningspraktik 
genom att göra eleverna delaktiga i processen. 
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Bilagor	  

Bilaga	  1	  –	  Samtyckesbrev	  
 

Skola på vetenskaplig grund 
 

Ni har tidigare fått information om att vi lärare på Strövelstorps skola genomför under-
sökningar i egen praktik genom att dokumentera undervisningen på olika sätt. Syftet 
med dokumentationen är att öka kvaliteten i lärarnas undervisning och därmed ge bättre 
förutsättningar för elevernas kunskapsutveckling 
  
Under hösten inledde vi våra avslutande magisterstudier i samarbete med Högskolan i Halmstad. 
Under vårterminen kommer vi att dokumentera delar av undervisningen i matematik i åk 9 fram-
förallt angående elevinflytande. Vi behöver ha ett samtycke till att ert barn deltar i vår studie och 
vill därför informera er om hur studien kommer att genomföras. 
 
Elevers delaktighet i planering och bedömning i matematik 
I denna studie kommer 2 klasser i åk 9 ingå och vi är två lärare som genomför studien tillsam-
mans. Vi avser att genomföra en kartläggning av nuläget genom gruppintervjuer, en i varje klass. 
Arbetsområdet kommer därefter inledas med en måldialog då undervisande lärare tillsammans 
med klassen drar upp riktlinjer får arbetet med Sannolikhet. I slutet av arbetsområdet kommer 
eleverna att genomföra en bedömningsuppgift. Därefter genomförs nya gruppintervjuer, denna 
gång två intervjuer per klass. Intervjuer och måldialog kommer att filmas och även ljudupptag-
ning kommer att användas för dokumentation. Elevernas bedömningsuppgifter kommer samlas 
in för fortsatt analys. 
	  
Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forsk-
ning som bl.a. innebär att samtliga deltagare först ska informeras och tillfrågas om deltagande 
enligt informationskravet kommer att följas. Allt deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när 
som helst utan angivande skäl för detta, enligt samtyckeskravet. Alla medverkande i studien är 
garanterade anonymitet då de namn som används är fingerade. Det insamlade materialet kommer 
att förvaras skyddat från utomstående. 
Det vi önskar av er vårdnadshavare är att ni ger samtycke till att ert barn deltar i studien. Den 
information som samlas in kommer enbart användas i forskningsändamål.  Slutprodukten kom-
mer att bli en magisteruppsats som kommer publiceras i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 
Om ni önskar mer information om studien är ni välkomna att höra av er till oss eller vår handle-
dare. 
 
	  
Frida Wirén     
Lärare Strövelstorps skola 
 
Rebecca Johansson   
Lärare Strövelstorps skola 
 
Fil.dr Annika Elm Fristorp 
Handledare, Högskolan i Halmstad  
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För samtycke om deltagande i studien Elevers delaktighet i planering och bedömning i matematik fyll i nedan-
stående talong och lämna till undervisande lärare. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
q Jag har fått information om projektet Elevers delaktighet i planering och bedömning i matematik och 
samtycker till att vårt barn deltar i studien.  
 
q Jag har fått information om projektet Elevers delaktighet i planering och bedömning i matematik och vill 
inte att vårt barn deltar i studien.  
 
 
 
 
 
 
 
.................................................................. 
Barnets namn 
 
 
.................................................................. .................................................................. 
Skolans namn   Klass 
 
 
.................................................................. 
Datum 
 
 
.................................................................................................................................... 
Vårdnadshavares underskrift 
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Bilaga	  2	  –	  Pedagogisk	  planering	  

Sannolikhet	  –	  9A	  
	  

Namn:	  	  
 
	  
Genomförande	  av	  undervisningen	  
Under	  detta	  arbetsområde	  kommer	  vi	  att	  arbeta	  med	  sannolikhet	  och	  kombinatorik.	  
Efter	  att	  vi	  genomfört	  en	  gemensam	  måldialog	  har	  vi	  kommit	  fram	  till	  följande	  plane-‐
ring.	  	  
Du	  kommer	  att	  göra	  många	  praktiska	  övningar	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  beräkningar	  och	  
resonemang.	  Du	  kommer	  att	  lära	  dig	  olika	  metoder	  att	  beräkna	  sannolikhet	  för	  olika	  
händelser	  och	  hur	  du	  kan	  använda	  träddiagram	  för	  att	  underlätta	  dessa	  beräkningar.	  Vi	  
kommer	  utifrån	  era	  önskemål	  lägga	  fokus	  på	  förmågorna	  metod,	  kommunikation	  och	  
resonemang.	  För	  att	  säkerställa	  att	  ni	  vet	  vad	  som	  förväntas	  av	  er	  kommer	  vi	  att	  börja	  
varje	  lektion	  med	  att	  poängtera	  vad	  som	  är	  väsentligt	  i	  dagens	  övningar.	  Vi	  kommer	  
också	  bearbeta	  varje	  förmåga	  för	  att	  bättre	  förstå	  kvalitetsskillnader	  inom	  dem.	  	  
	  
Bedömning:	  	  
I	  slutet	  av	  arbetsområdet	  kommer	  du	  att	  få	  göra	  någon	  praktisk	  övning	  som	  du	  sedan	  
använder	  för	  att	  göra	  beräkningar,	  dra	  slutsatser	  och	  resonera	  kring	  sannolikhet	  och	  
kombinatorik.	  Tillsammans	  har	  vi	  kommit	  fram	  till	  att	  ni	  ska	  få	  uppgiften	  presenterad	  
för	  er	  för	  att	  sedan	  i	  grupp	  resonera	  med	  hjälp	  av	  en	  matris	  kring	  hur	  man	  kan	  lösa	  upp-‐
giften.	  Därefter	  löser	  ni	  uppgiften	  som	  ska	  lämnas	  in	  för	  bedömning	  men	  också	  självbe-‐
dömas.	  
	  

Syfte	  och	  innehåll:	  
Efter	  avslutat	  arbetsområde	  ska	  du	  kunna:	  
-‐ välja	  och	  använda	  metoder	  för	  att	  beräkna	  sannolikhet	  i	  vardagliga	  situationer	  
-‐ använda	  matematikens	  uttrycksformer	  för	  att	  samtala	  om,	  argumentera	  och	  redogöra	  för	  fråge-‐

ställningar,	  beräkningar	  och	  slutsatser	  kopplade	  till	  sannolikhet	  och	  kombinatorik	  
-‐ föra	  och	  följa	  resonemang	  kring	  chans	  och	  risk	  utifrån	  egna	  undersökningar	  och	  statistiskt	  

material	  
Områdets	  matematiska	  innehåll	   Aktiviteter	  kopplat	  till	  innehållet	  
Uttrycka	  sannolikhet	  i	  procent,	  bråk	  och	  decimalform	  	   Samtliga	  övningar	  
Beräkna	  sannolikhet	  för	  en	  händelse	   Slå	  mynt,	  Tur	  med	  tärning	  

Beräkna	  sannolikhet	  för	  två	  händelser	   Kortleksövning,	  tärningskast	  
Beräkna	  utfallet	  vid	  känd	  sannolikhet	   Bilprovning	  
Använda	  träddiagram	  vid	  beräkning	  av	  sannolikhet	   Kortleksövning,	  tärningskast,	  kuldragning	  
Föra	  resonemang	  om	  chans	  och	  risk	   Tur	  med	  tärning/Bilprovning	  
Använda	  kombinatorik	  i	  problemlösning	   Expressliften,	  Bilar	  i	  garage	  
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Vecka	   Tisdag	  8.00	  -‐	  9.20	   Fredag	  8.00	  -‐	  9.20	  

9	  
Introduktion	  sannolikhet	  

Resonemang	  
Utifrån	  enkla	  undersökningar	  

Metoder	  +	  kommunikation	  	  
för	  beräkning	  av	  sannolikhet	  

kap.	  5:1	  och	  5:2	  
	  

10	   Två	  händelser	  och	  träddiagram	  
Kap.	  5:3,	  5:4,	  5:6	  

Metoder	  för	  att	  beräkna	  utfallet	  vid	  känd	  
sannolikhet	  
Bilprovning	  

11	  
Resonemang	  och	  metoder	  	  

inom	  kombinatorik	  	  
Kap.	  5:5	  

Kombinatorik	  	  

12	   NP-‐svenska	   Repetition	  

13	   Presentera	  bedömningsuppgift	  +	  dis-‐
kussion	  utifrån	  matris	   Lösa	  bedömningsuppgift	  
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Bilaga	  3	  –	  matris	  och	  självbedömningsmall	  
	   E	   C	   A	  

M
et
od
	  

	  
Eleven	  kan	  välja	  och	  använda	  i	  huvudsak	  
fungerande	  matematiska	  metoder	  med	  
viss	  anpassning	  till	  sammanhanget	  för	  
att	  göra	  beräkningar	  och	  lösa	  rutinupp-‐
gifter	  inom	  sannolikhet	  med	  tillfredsstäl-‐
lande	  resultat.	  
Ha	  någon	  metod	  för	  att	  lösa	  uppgifter	  
inom	  sannolikhet,	  göra	  enkla	  träddia-‐
gram	  samt	  beräkningar	  för	  en	  händelse	  
och	  enkla	  situationer	  med	  två	  händelser.	  	  

Eleven	  kan	  välja	  och	  använda	  ändamåls-‐
enliga	  matematiska	  metoder	  med	  rela-‐
tivt	  god	  anpassning	  till	  sammanhanget	  
för	  att	  göra	  beräkningar	  och	  lösa	  rutin-‐
uppgifter	  inom	  sannolikhet	  med	  gott	  
resultat.	  
Metoder	  för	  att	  lösa	  lite	  svårare	  uppgifter	  
med	  en	  och	  två	  händelser.	  Har	  mer	  än	  en	  
metod	  –	  men	  väljer	  inte	  alltid	  den	  mest	  
lämpliga.	  Till	  största	  delen	  korrekta	  
lösningar.	  
	  

Eleven	  kan	  välja	  och	  använda	  ändamåls-‐
enliga	  och	  effektiva	  matematiska	  meto-‐
der	  med	  god	  anpassning	  till	  samman-‐
hanget	  för	  att	  göra	  beräkningar	  och	  lösa	  
rutinuppgifter	  sannolikhet	  med	  mycket	  
gott	  resultat.	  
Kan	  använda	  olika	  metoder	  beroende	  på	  
sammanhang.	  Kunna	  lösa	  uppgifter	  av	  
svårare	  karaktär	  t.ex.	  ”kulor	  utan	  åter-‐
läggning”.	  Variera	  lösningsmetod	  utifrån	  
hur	  händelser	  påverkar	  varandra.	  Säker-‐
het	  i	  sina	  lösningar	  
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Eleven	  för	  enkla	  och	  till	  viss	  del	  under-‐
byggda	  resonemang	  om	  val	  av	  tillväga-‐
gångssätt	  och	  om	  resultatens	  rimlighet	  i	  
förhållande	  till	  problemsituationen	  (…).	  	  
I	  beskrivningen	  kan	  eleven	  (…)	  föra	  
enkla	  resonemang	  kring	  hur	  begreppen	  
relaterar	  till	  varandra.	  	  
I	  redovisningar	  och	  diskussioner	  för	  och	  
följer	  eleven	  matematiska	  resonemang	  
genom	  att	  framföra	  och	  bemöta	  matema-‐
tiska	  argument	  på	  ett	  sätt	  som	  till	  viss	  
del	  för	  resonemangen	  framåt	  
Kunna	  förklara	  hur	  du	  löser	  enkla	  uppgif-‐
ter	  inom	  sannolikhet	  och	  kombinatorik	  
samt	  kunna	  resonera	  om	  rimligheten	  i	  
ditt	  svar.	  Använda	  dig	  av	  uttryck	  som	  
chans,	  risk	  och	  slump	  och	  relatera	  dem	  till	  
varandra	  som	  en	  del	  i	  t.ex.	  en	  förklaring	  
av	  ett	  resultat.	  

Eleven	  för	  utvecklade	  och	  relativt	  väl	  
underbyggda	  resonemang	  om	  tillväga-‐
gångssätt	  och	  om	  resultatens	  rimlighet	  i	  
förhållande	  till	  problemsituationen	  (…).	  
I	  beskrivningen	  kan	  eleven	  (…)	  föra	  
utvecklade	  resonemang	  kring	  hur	  
begreppen	  relaterar	  till	  varandra.	  	  
I	  redovisningar	  och	  diskussioner	  för	  och	  
följer	  eleven	  matematiska	  resonemang	  
genom	  att	  framföra	  och	  bemöta	  matema-‐
tiska	  argument	  på	  ett	  sätt	  som	  för	  reso-‐
nemangen	  framåt.	  
	  
Kunna	  förklara	  hur	  du	  löser	  uppgifter	  
inom	  sannolikhet	  och	  kombinatorik	  samt	  
kunna	  resonera	  om	  rimligheten	  i	  ditt	  svar.	  
Använda	  dig	  av	  uttryck	  som	  ex.	  chans,	  
risk,	  slump,	  utfall	  och	  relatera	  dem	  till	  
varandra	  som	  en	  del	  i	  t.ex.	  en	  förklaring	  
av	  ett	  resultat	  och	  vad	  som	  påverkar	  ditt	  
resultat.	  Fördjupa	  resonemang	  genom	  att	  
ställa	  frågor	  och	  skapa	  motargument.	  

Eleven	  för	  välutvecklade	  och	  väl	  un-‐
derbyggda	  resonemang	  om	  tillväga-‐
gångssätt	  och	  om	  resultatens	  rimlighet	  i	  
förhållande	  till	  problemsituationen	  (…).	  	  
I	  beskrivningen	  kan	  eleven	  (…)	  föra	  
välutvecklade	  resonemang	  kring	  hur	  
begreppen	  relaterar	  till	  varandra.	  
I	  redovisningar	  och	  diskussioner	  för	  och	  
följer	  eleven	  matematiska	  resonemang	  
genom	  att	  framföra	  och	  bemöta	  matema-‐
tiska	  argument	  på	  ett	  sätt	  som	  för	  reso-‐
nemangen	  framåt	  och	  fördjupar	  eller	  
breddar	  dem.	  
Kunna	  förklara	  hur	  du	  löser	  uppgifter	  av	  
olika	  karaktär	  och	  svårighetsgrad	  inom	  
sannolikhet	  och	  kombinatorik	  samt	  
kunna	  resonera	  om	  rimligheten	  i	  ditt	  svar.	  
Använda	  dig	  av	  uttryck	  som	  ex.	  chans,	  
risk,	  slump,	  utfall	  och	  relatera	  dem	  till	  
varandra.	  Fördjupa	  resonemang	  genom	  
att	  t.ex.	  använda	  motargument	  och	  tänka	  
”å	  ena	  sidan,	  å	  andra	  sidan”.	  	  
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Eleven	  kan	  redogöra	  för	  och	  samtala	  om	  
tillvägagångssätt	  på	  ett	  i	  huvudsak	  
fungerande	  sätt	  och	  använder	  då	  ma-‐
tematiska	  uttrycksformer	  med	  viss	  
anpassning	  till	  syfte	  och	  sammanhang.	  	  
Du	  redovisar	  så	  att	  andra	  till	  största	  
delen	  kan	  följa	  din	  tankegång.	  Du	  har	  
med	  beräkningar	  och	  korta	  förklaringar.	  
Du	  varierar	  uttrycksform	  (t.ex.	  tabeller,	  
diagram,	  bilder	  och	  matematiska	  symbo-‐
ler)	  i	  begränsad	  utsträckning.	  

Eleven	  kan	  redogöra	  för	  och	  samtala	  om	  
tillvägagångssätt	  på	  ett	  ändamålsenligt	  
sätt	  och	  använder	  då	  matematiska	  ut-‐
trycksformer	  med	  förhållandevis	  god	  
anpassning	  till	  syfte	  och	  sammanhang.	  	  
Du	  redovisar	  så	  att	  andra	  kan	  följa	  din	  
tankegång.	  Du	  har	  med	  beräkningar	  och	  
korta	  förklaringar	  och	  det	  finns	  en	  struk-‐
tur	  som	  underlättar	  för	  läsaren.	  Du	  väljer	  
olika	  uttrycksformer,	  t.ex.	  tabeller,	  dia-‐
gram,	  bilder	  och	  matematiska	  symboler	  
utifrån	  uppgiftens	  sammanhang	  

Eleven	  kan	  redogöra	  för	  och	  samtala	  om	  
tillvägagångssätt	  på	  ett	  ändamålsenligt	  
och	  effektivt	  sätt	  och	  använder	  då	  
matematiska	  uttrycksformer	  med	  god	  
anpassning	  till	  syfte	  och	  sammanhang.	  	  
Du	  redovisar	  så	  att	  andra	  enkelt	  kan	  följa	  
din	  tankegång.	  Du	  har	  med	  beräkningar	  
och	  korta	  förklaringar	  och	  det	  finns	  en	  
röd	  tråd	  i	  din	  redovisning.	  Du	  väljer	  olika	  
uttrycksformer,	  t.ex.	  tabeller,	  diagram,	  
bilder	  och	  matematiska	  symboler	  utifrån	  
uppgiftens	  sammanhang	  så	  att	  de	  blir	  ett	  
stöd	  i	  din	  lösning	  

	  
Självbedömning:	  	   	   	   	   	  
Namn:	  _____________________________________	  	  	  	  Klass:	  ________	  
	  

1. Markera	  i	  matrisen	  vilken	  nivå	  du	  anser	  att	  din	  lösning	  visar.	  
	  

2. Motivera	  din	  bedömning	  för	  respektive	  förmåga	  –	  ge	  exempel	  i	  din	  lösning	  som	  visar	  på	  olika	  kva-‐
liteter.	  

Metodförmåga:	  
	  
Resonemangsförmåga:	  
	  
Kommunikationsförmåga:	  

	  
3. Gjorde	  du	  några	  förändringar	  i	  din	  lösning	  i	  samband	  med	  självbedömningen,	  vilka	  i	  så	  fall?	  
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Bilaga	  4	  -‐	  bedömningsuppgift	  
 
Bedömning	  för	  år	  9	  i	  sannolikhet	  
	  
Välj	  1	  av	  nedanstående	  försök	  som	  du	  genomför.	  	  
Försök	  A	  är	  lättare	  än	  försök	  B.	  Siktar	  du	  på	  att	  visa	  A-‐
kvaliteter	  är	  det	  försök	  B	  som	  ger	  bäst	  chanser	  till	  det	  
	  
I	  varje	  mugg	  hittar	  ni	  12	  gem	  i	  färgerna	  svart	  och	  vit.	  
	  
A	  -‐	  Gem	  med	  återläggning	  
Ta	  upp	  ett	  gem	  i	  taget	  och	  notera	  dess	  färg	  på	  lämpligt	  sätt.	  Upprepa	  50	  ggr.	  
	  
B	  –	  Gem	  utan	  återläggning	  
Du	  ska	  ta	  upp	  tre	  gem	  (en	  i	  taget)	  och	  notera	  dess	  färg	  i	  den	  ordning	  du	  tar	  upp	  dem	  (ex	  
svart,	  vit,	  svart)	  
Upprepa	  50	  ggr.	  
	  
	  
I	  nedanstående	  uppgifter	  ska	  du	  utgå	  från	  resultatet	  i	  din	  undersökning.	  Som	  van-‐
ligt	  är	  det	  viktigt	  att	  du	  visar	  vad	  du	  gör	  med	  text	  och	  beräkningar.	  
	  

1. Redovisa	  ditt	  resultat	  från	  undersökningen	  på	  lämpligt	  sätt.	  Sammanfatta	  vad	  du	  
kommit	  fram	  till.	  
	  
	  

2. Utifrån	  ditt	  försök	  –	  hur	  många	  gem	  bör	  det	  då	  finnas	  av	  varje	  färg?	  
	  

	  
3. För	  dig	  som	  gjort	  försök	  A	  

a) Hur	  stor	  är	  sannolikheten	  att	  du	  får	  upp	  först	  ett	  svart	  och	  sedan	  ett	  vitt	  gem	  
om	  du	  lägger	  tillbaks	  det	  första	  gemet	  innan	  du	  tar	  det	  andra?	  

b) Hur	  stor	  är	  sannolikheten	  att	  du	  får	  upp	  först	  ett	  svart	  och	  sedan	  ett	  vitt	  gem	  
om	  du	  inte	  lägger	  tillbaks	  det	  första	  gemet	  innan	  du	  tar	  det	  andra?	  

	  
För	  dig	  som	  gjort	  försök	  B	  
a) Hur	  stor	  är	  sannolikheten	  att	  du	  får	  upp	  (svart,	  svart,	  vit)	  om	  du	  inte	  lägger	  

tillbaks	  gemen	  innan	  du	  tar	  upp	  nästa?	  
b) Hur	  stor	  är	  sannolikheten	  att	  du	  får	  upp	  minst	  en	  vit	  när	  du	  tar	  upp	  tre	  gem	  

och	  inte	  lägger	  tillbaks	  gemen	  innan	  du	  tar	  upp	  nästa?	  
	  
	  

4. Resonera	  kring	  trovärdigheten	  och	  tillförlitligheten	  i	  dina	  resultat.	  Kan	  du	  vara	  
säker	  på	  att	  det	  du	  kommit	  fram	  till	  stämmer	  -‐	  varför/varför	  inte?	  
	  
	  
Lycka	  till!	  
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Bilaga	  5	  -‐	  Intervjuguide	  
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Bilaga	  6	  –	  Analystabell	  
 
Huvudtema Undertema Data 

Lära	  till-‐
sammans 

 Dragan:	  När	  man	  är	   i	  grupp	  ser	  man	  hur	  andra	  som	   ligger	  på	  andra	  ni-‐
våer,	  kanske	  högre	  upp,	  eller	  om	  man	  ligger	  på	  samma	  nivå	  ungefär,	  då	  
ser	  man	  hur	  de	  har	  löst	  det	  och	  då	  kan	  man	  jämföra	  och	  se	  så	  man	  ligger	  
bra	  med	  jämfört	  med	  den	  som… 
Cissi:	  …	  de	  andra	  i	  klassen 
Dragan:	  Ja.	  
 
Inte	   så	   kanske,	   men	   det	   är	   ändå	   rätt	   mycket	   att	   jobba	   tillsammans	   i	  
grupp	  eller	  två	  och	  två	  i	  par	  och	  bara	  det	  gör	  att	  man	  förstår	  bättre	  för	  då	  
har	  man	  någon	  annan	  att	  diskutera	  och	  bolla	  tankar	  med.	  (Tova) 

Förutsätt-‐
ningar	  för	  
bedömning 

Bearbeta	  
kunskaps-‐	  
kraven 

Alva:	  …	  och	  när	  vi	  gick	  igenom	  och	  förenklade	  den	  för	  oss	  själva	  och	  gav	  
exempel	  på	  vad	  man	  skulle	  kunna	  göra	  för	  att	  få	  det	  betyget.	  Då,	  det	  var	  
då,	   för	  mig	  blev	  det	  väldigt	  mycket	   tydligare	   i	   alla	   fall.	  För	  om	   jag	  hade	  
fått	  det	  pappret	   framför	  mig	  och	  skulle	   läst	  det	   som	  står,	   som	  är	  direkt	  
från	  läroplanen,	  hade	  jag	  ju	  inte	  förstått	  så	  mycket	  för	  det	  är	  så	  inv… 
Ebbe:	  mmm	  invecklade	  ord 
Alva:…	   det	   blir	   invecklat,	   väldigt	   invecklat,	   för	   det	   kommer	  många	   nya	  
ord.	  Och	  de	  använder	  ett	  helt	  annat	  språk. 
 
När	  man	  tittar	  på	  en	  vanlig	  matris	  som	  skolverket	  ger	  ut	  så	  är	  det	  väldigt	  
krångligt	  man	   förstår	   inte	   riktigt.	   De	   ska	   passa	   alla	   uppgifter	  man	   gör.	  
Men	  vi	  gjorde	  ju	  så	  att	  det	  skulle	  passa	  just	  det	  vi	  gör,	  alltså	  det	  här	  med	  
sannolikhet,	  vilket	  gjorde	  att	  vi	  kunde	  koppla	  det	  till	  det	  vi	  gjort	  och	  det	  
blev	  mer	   förståeligt	   och	  man	   kunde	   liksom…	  Här,	  man	   skulle	   använda	  
chans,	  risk	  och	  slump,	  då	  kunde	  man	  liksom	  ”har	  jag	  gjort	  det?”	  –	  nä	  men	  
då	  var	  det	  ju	  liksom	  inte	  A.	  (Greta) 

Använda	  
matriser 

Antagligen	  i	  bedömningsuppgiften,	  det	  var	  först	  då	  man	  var	  tvungen	  att	  
använda	  den,	  läsa	  igenom	  vad	  som	  krävdes	  av	  en	  på	  riktigt.	  Du	  kan	  bara	  
sitta	  och	  läsa	  en	  matris	  och	  då	  vet	  du	  att	  det	  här	  ska	  jag	  göra	  men	  när	  du	  
väl	  måste	  använda	  den	  till	  att	  göra	  något	  av	  det,	  det	  är	  då	  man	  känner	  att	  
man	  använder	  den	  på	  riktigt.	  (Fares) 
 
Patrik:	   När	   vi	   sitter	   och	   arbetar	   veckan	   innan	   vi	   har	   bedömnings-‐
uppgiften,	  att	  där	   ta	  och	  kolla	   lite	  på	  matrisen	   för	  att	   se	  under	  arbetets	  
gång	  hur	  det	  går	  för	  en.	  För	  då	  skulle	  man	  få	  en	  bra	  syn	  på	  var	  man	  ligger	  
och	  vad	  man	  kunde	  förbättra	  och	  vad	  man	  saknar	  osv.	   
Sara:	  Alltså	  det	  hade	   jag	  också	   tyckt	  var	  bra,	   att	  man	   fick	  det	   liksom	  så	  
man	  kunde	  se	  alltså	  när	  man	  var	  mitt	   i	   arbetet	  hur	  man	   låg	   till	   så	  man	  
kunde	  förbättra	  sig. 
Lärare	  Stina:	  Hur	  skulle	  man	  kunna	  göra	  det	  då? 
Patrik:	  Kanske	  kan	  ha	  matrisen	  i	  fem	  minuter	  i	  slutet	  av	  varje	  lektion	  för	  
att	  bedöma	  vad	  det	  är	  man	  har	  gjort.	  För	  då	  får	  man	  syn	  på	  hur	  det	  går	  
för	  en. 
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