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Sammanfattning  
Syftet med studien är att få kunskap om gymnasieelevers skriftliga förmåga att kommentera och 
ge förslag på hur andra elevers lösningar av matematikproblem kan förbättras. Tidigare forskning 
visar att det finns olika arbetssätt som man kan använda för att uppfylla olika undervisningsmål 
när det gäller bedömning. Kamratbedömning involverar medvetenhet, kommunikation och ger 
återkoppling som utvecklar lärandet. Resultat av tidigare forskning används för att formulera 
syfte och frågeställning samt utforma den empiriska studien. De 18 elever som deltar i 
undersökningen läser högskoleförberedande program och går första året på gymnasiet. 
Lösningarna som eleverna granskar kommer från en annan elevgrupp. Data analyseras med hjälp 
av kriterier från styrdokument samt definition av de olika matematiska representationerna. 
Resultatet visar att eleverna inte behöver vara personligt engagerade i uppgiften för att vara 
kompetenta att bedöma. Faktorer som metoder, tid, lärmiljö, elevers förutsättningar och attityd är 
några exempel som gör det svårt att precisera klart och tydligt vad som påverkar elevers 
bedömningsförmåga. En möjlig förklaring till varför en andel elever inte kommenterar eller har 
svårt att lämna förbättringsförslag kan vara bristen på förståelse och/eller kunskap om 
hanteringen av de olika matematiska representationer som finns i lösningarna. En kontinuerlig 
uppföljning krävs för att kunna avgöra elevers bedömningsförmåga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: Kamratbedömning, gymnasieelever, matematisk problemlösning, matematisk 
representation. 
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Inledning  
Jag har alltid varit intresserad av att lösa problem av olika former; som t.ex. sudoku, gåtor och 
annat huvudbry. Att kunna lösa olika slags problem – framförallt problem som har en anknytning 
till verkligheten – är något av största vikt och gör att det är väsentligt för alla att lära sig 
matematik.  
 
På grund av mitt intresse för problemlösning samt min nyfikenhet på olika uttrycksformer som 
används i matematik, gjorde jag ett självständigt arbete (N. Pettersson, 2013) i matematikdidaktik. 
Jag undersökte hur gymnasieelever löser ett rikt problem samt de olika matematiska 
uttrycksformer som eleverna tillämpar när de löser det. Under detta arbete gjorde jag några 
upptäcker, bl.a. att en del elever löste det givna problemet utan att visa någon förståelse för det 
och att de inte värderade rimligheten i sina svar. Resultatet visade också att den konkreta 
uttrycksformen som t.ex. sax och papper inte alls användes. Det kan finnas många möjliga 
anledningar till detta. 
 
Enligt den senaste PISA-rapporten gällande kunskaperna hos svenska grundskoleelever, i bl.a. 
ämnet matematik, har dessa försämrats under de senaste decennierna (Skolverket 2013, s.32). 
Liknande resultat gäller även elevers förmåga att lösa problem - framförallt Interaktiva problem, där 
elever behöver kontrollera och reflektera samt arbeta i flera steg under lösningsprocessen 
(Skolverket 2014b, s.37). Svenska elever presterar under OECD-genomsnittet och detta är 
oroväckande menar Skolverket (2014c) i ett pressmeddelande: 
 

“Det är ett oroande resultat att svenska elever även på detta område presterar under snittet. 
Problemlösningsförmåga har alltmer uppmärksammats som viktig för framgång i utbildning 
och arbetsliv.” (Skolverket 2014c) 

 
I läroplanen för gymnasieskolan 2011 står det: ”elevernas kunskapsutveckling är beroende av om 
de får möjlighet att se samband. Skolan ska ge eleverna möjligheter att få en överblick och ett 
sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina 
kunskaper.” (Skolverket 2011a, s.8). Under flera decennier har ett stort antal forskare – både 
nationella och internationella – studerat och forskat om formativ bedömning för lärande. 
Kamratbedömning används i samband med formativ bedömning och forskning visar att den har 
en positiv effekt för elevers lärande och utveckling. Forskningen visar att genom 
kamratbedömning får elever möjlighet att undersöka, analysera och reflektera över egna och 
andras arbeten. Till exempel kan elever med hjälp av problemlösning undersöka, analysera och 
reflektera över lösningar på ett problem genom att bl.a. ge kommentarer.   
 
Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) upptäckte jag att många elever hade svårt att 
reflektera och ge återkoppling. I samband med mitt tidigare arbete om problemlösning blev jag 
nyfiken på elevernas förmåga att kommentera eller göra återkopplingar, efter att de själva har 
försökt lösa ett rikt problem. Nyfikenhet om återkoppling väcker mitt intresse för 
kamratbedömning och hur den fungerar tillsammans med återkoppling för att utveckla elevernas 
lärande.  
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Bakgrund 
I detta kapitel behandlas styrdokument för grundskolan och gymnasieskolan tillsammans med 
forskning och annan litteratur om problemlösning, reflektion, bedömning för lärande, formativ 
bedömning, kamratbedömning samt återkoppling/feedback. I varje avsnitt ingår definitioner som 
berör dessa områden. Ytterligare några definitioner som har anknytning till studien presenteras 
under rubriken Definitioner. 
 
Matematiska förmågor/kompetenser med fokus på problemlösning 
Målen i matematikämnesplanen för gymnasieskolan kan uttryckas i sju matematiska förmågor 
(Skolverket 2012a, s.1). Begreppsförmåga innebär att eleverna kan använda och redogöra för 
innebörden av olika matematiska begrepp och förstår sambandet mellan begreppen. 
Procedurförmåga handlar om elevernas hantering av olika tillvägagångssätt och att lösa olika 
former av problem samt rutinuppgifter. Problemlösningsförmåga innebär att eleven kan 
identifiera/framställa olika variationer av problem och kan lösa olika typer av problem på olika 
sätt, det vill säga eleven löser ett problem utan att ha någon färdig lösningsmetod tillgänglig. Vid 
problemlösning ska eleven dessutom kunna tolka, reflektera, analysera och värdera resultatet. 
Modelleringsförmåga innebär att eleven kan beskriva en företeelse utifrån ett verkligt problem 
eller en situation. Resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga innebär att eleven kan 
bedöma matematiska resonemang genom att argumentera och diskutera både muntligt och 
skriftligt med hjälp av olika matematiska uttrycksformer/representationer. Relevansförmåga 
innebär att eleven kan ”relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra 
ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang” (Skolverket 2011a, s.91). 
 
Enligt Niss (2002, s.7-9) finns åtta matematiska förmågor eller kompetenser. Även om dessa åtta 
kompetenser hänger samman med varandra, kan de delas i två olika grupper. De första fyra 
kompetenserna handlar om förmåga att kunna tänka matematiskt; formulera/lösa båda rena 
matematiska problem och tillämpa matematik i en verklig situation; genomföra matematisk 
modellering som t.ex. i problemlösning; och att resonera matematiskt. De fyra andra 
kompetenserna handlar om förmåga att hantera matematiskt språk och matematiska verktyg. Det 
vill säga förmågan att kunna använda/växla och förstå relationen mellan olika matematisk 
uttrycksformer; att kunna hantera/översätta matematiska symboler; att kunna förstå/uttrycka sig 
matematiskt med hjälp av olika matematiska uttrycksformer; samt att kunna hantera/använda 
olika verktyg och hjälpmedel i matematik (Niss 2002, s.8-9).  
 
Polya (1957, 5) beskriver problemlösningsprocessen i fyra faser. Den första fasen är att förstå 
problemet. Den andra fasen är att göra upp en plan. I den tredje fasen genomförs planen och i 
den sista fasen tittar man tillbaka. Lester (1996, s.89) har en annan beskrivning som är speciell för 
matematiska problem. Han beskriver tankeprocesser vid problemlösning enligt följande: 
 

1) Förstå/formulera frågan i problemet/situationen. 
2) Förstå villkoren och variablerna i problemet. 
3) Välja/finna data som behövs för att lösa problemet. 
4) Formulera delproblem och välja lämpliga lösningsstrategier. 
5) Använda lösningsstrategi korrekt och nå delmål. 
6) Ge svar i termer av de data som ges i problemet. 
7) Värdera rimligheten i svaret. 
8) Göra lämpliga generaliseringar. 

 
Dessa två beskrivningar har likheter. Polyas beskrivning är allmän och Lesters beskrivning är mer 
ingående och detaljerad för just matematiska problem. Det framgår av båda beskrivningarna att 
förståelse är en nödvändighet för att man ska kunna fortsätta lösa problemet (Polya 1957, s.5; 
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Lester 1996, s.89). Det innebär att man inte kan granska och värdera t.ex. svarets rimlighet (Polya 
1957, s. 36; Lester 1996, s.89; N. Pettersson 2013, s.25). En bra problemlösare är mer öppen för 
möjligheter och har bättre förmåga att upptäcka fel (Allwood 1991, s.38-40). Det innebär att 
han/hon kan reagera tidigare och rätta till det som är fel (Allwood 1991, s.40).  
 
Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla problemlösningsförmågan med 
hjälp av olika metoder och strategier (Skolverket 2011a, s.90). Enligt den nya läroplanen för 
gymnasieskolan 2011 har problemlösning en betydande roll och ingår som en av de centrala 
delarna i ämnet matematik. Detta för att ”problemlösning ses som ett medel för att utveckla övriga 
matematiska förmågor” (Skolverket 2012a, s.2). Det finns en koppling mellan problemlösning 
och andra matematiska förmågor och hur elever med hjälp av problemlösning kan utveckla 
övriga förmågor. Enligt Silver och Smith (2002) kan problemlösning t.ex. utveckla elevernas 
kommunikationsförmåga. Detta då problemlösning kräver ”motiveringar och inte bara svar” 
(Silver & Smith 2002, s.42). Genom problemlösning får eleverna möjlighet att muntligt eller 
skriftligt argumentera för sina lösningsförslag. Det innebär att man ska kunna genomföra ett 
resonemang ”där grunderna för resultatets giltighet blir tydliga och resultatet korrekt. Det ingår 
att värdera både resonemanget och resultatet” (Skolverket 2012a, s.2). Genom problemlösning 
får eleverna därmed möjligheter att antingen muntligt eller skriftligt utveckla sin 
resonemangsförmåga genom att kommunicera med olika uttrycksformer. ”När man löser ett 
problem, kan de begrepp och den procedur som kommer till användning representeras på olika 
sätt” (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005 s.32). Olika matematiska uttrycksformer används för att 
kommunicera kring olika matematiska begrepp. Detta medför också att eleverna genom 
problemlösning får möjligheter att utveckla sin begreppsförmåga. Därför är problemlösning 
viktig och används som bland annat ”medel” för att utveckla elevernas andra matematiska 
förmågor. Några exempel är att elever bland annat får möjlighet att resonera, reflektera och 
bedöma.   
 

Från reflektion till bedömning och lärande 
En av 1900-talets främsta filosofer och pedagoger John Dewey menar att man lär sig genom att 
handla. Enligt Sundgren (2011) ser Dewey handlandet som ett led i en ”oändlig kedja bestående 
av flera moment: avsikt – planering – handling – reflektion – bedömning av resultat – ny avsikt 
och så vidare” (Sundgren 2011, s.109). Hur och när lär vi oss något? Det finns många olika sätt 
för en individ att lära sig. Detta eftersom hur vi lär oss är beroende av bland annat ”vilka 
förkunskaper vi har och i vilken situation vi är i livet” (A. Pettersson 2007, s.15).  
 
Enligt Olteanu (2014) är reflektion ”en målinriktad tankeverksamhet, genomförd med någon 
form av systematik som inte är tillfällig utan pågår under en viss tid. Dess syfte är att skapa 
struktur, att gå ifrån gamla tankemönster och utveckla nya”(Olteanu 2014, s1). Reflektion är alltså 
en process och den ses som en metod/verktyg. Reflektion är ett sätt att tänka om världen och 
dess förhållande till den (Conzemius och O’Neil 2001, s.15). Författarna Conzemius och O’Neil 
(2001) menar att fokus, reflektion och samarbete tillsammans skapar och formar utveckling av 
lärande (Conzemius & O’Neil 2001, s.11). 
 
För att elever och lärare ska upptäcka och utveckla sitt eget lärande behöver de reflektera. 
Reflektion spelar en nyckelroll i lärandet därför att ”reflektion och lärande är intimt 
sammanlänkade” (Olteanu 2014, s.1). På vilket sätt är reflektion och lärande sammanlänkade? 
Det är först efter det att man har reflekterat över och bedömt resultatet av den planerade 
handlingen som man utfört som man verkligen har lärt sig något (Sundgren 2011, s.110). Därefter 
kan man förändra och utveckla på nytt eftersom reflektion leder till ”insikter om 
förändringsbehov och tillför ny kunskap” (Olteanu 2014, s.1). Ibland är misstagen ”viktigare för 
lärandet än framgångarna eftersom de skapar nödvändighet av reflektion och åtgärder” (Scherp 
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2003, s. 57). Misstag leder till fördjupad förståelse, det är ”något vi kan lära oss av, både elever 
och lärare” (Taub 2011, s.61). 
 
 För att elever ska utveckla kunskaper behöver de få möjlighet att ”få överblick och sammanhang, 
/.../ att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper” (Skolverket 2011a, s.8). 
Visserligen är erfarenheten viktig för lärande men det är ”den reflekterade erfarenheten” som 
utgör själva grunden för lärande (Sundgren 2011, s.110). Därför måste skolan ta ansvar och se till 
att varje elev kan använda sina kunskaper som redskap för att kunna ”reflektera över sina 
erfarenheter och sitt eget sätt att lära; kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden; 
kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin 
egen förmåga” (Skolverket 2011a, s.9).  
 
Det skulle inte vara möjligt för någon att lära sig enbart genom egna erfarenheter i ett komplext 
samhälle som ständigt utvecklas och förändras (Sundgren 2011, s.123). Som medborgare är det 
oundvikligt att vi måste förändra och utveckla oss för att anpassa oss till samhällets krav. Vi är 
beroende av andra och människor behöver ”kommunicera och samspela med andra för att utgöra 
drivkrater för lärandet” (Sundgren 2011, s.123). Således ska undervisningen innehålla varierade 
arbetsformer och arbetssätt för att ge eleverna möjlighet att kommunicera med olika matematiska 
uttrycksformer (Skolverket 2011a, s.90). 
 
Eleven är social redan från början och lärarens uppgift är att ”bygga broar mellan kulturarvet och 
den lärandes spontana omvärldsuppfattning (Sundgren 2011, s. 104). Därför ska undervisningen 
präglas av aktivt arbete där eleverna samarbetar och har möjlighet att utbyta tankar om sina idéer 
och erfarenheter (Sundgren 2011, s.106). Wiliam har i många år arbetat med lärare från olika 
länder för att utveckla en effektiv formativ bedömning. Enligt Wiliam (2013) så handlar lärarens 
arbete bland annat om att: 

 
... skapa effektiva lärmiljöer för eleverna. De viktigaste kännetecknen på effektiva lärmiljöer 
är att de skapar engagemang hos eleverna och gör att lärare, elever och deras kamrater blir 
förvissade om att lärandet går i avsedd riktning. Den enda vägen att nå ditt är genom 
bedömning. (Wiliam 2013, s.65) 

 

Enligt Skolverkets riktlinjer gällande bedömning och betyg ska lärare kontinuerligt ge varje elev 
information om framsteg och utvecklingsbehov i studierna samt presentera grunder för 
betygsättning (Skolverket 2011a, s.15). Dessutom ska lärare samarbeta med föräldrar genom att 
upplysa dem om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling (Ibid., s.15). 
 
Reflektion är en process och den ses som en metod eller ett verktyg. Då reflektion är ett sätt att 
tänka om världen och hur man förhåller sig till den, medför detta att samarbete och engagemang 
krävs från alla involverade om undervisning och lärande ska vara effektiv (Hattie & Timperley 
2007, s.89). Det innebär till exempel att både lärares och elevers tidigare erfarenhet kan påverka 
deras sätt att reflektera. Reflektion spelar en nyckelroll för lärande (Olteanu 2014, s.1; Conzemius 
& O’Neil 2001, s.11), vilket innebär att både lärare och elever behöver delta i 
bedömningsprocessen (Wiliam 2013, s.65). I denna studie definieras reflektion enligt Olteanus 
beskrivning (Olteanu 2014, s.1). 
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Bedömning för lärande – summativ och formativ 
Vi bedömer och blir bedömda i olika situationer. Frågan är varför det är på det viset. 
A. Pettersson (2011) menar att allt beror på vad man har för syfte (A. Pettersson 2011, s.31). I 
vissa situationer sker bedömning med hänsyn tagen till andra personers kompetens; detta till 
exempel när man bedömer ifall en person ska bli antagen till en viss utbildning eller ej. Däremot 
bedöms en persons lämplighet som bilförare – när hon/han söker körkort - oberoende av andra 
personers kompetens (A. Pettersson 2011, s.31). 
 
Enligt Wiliam (2013), har frågor om rör skolprestation och utbildning aldrig varit så betydelsefull 
som nu. I och med att samhället kontinuerligt förändrar förändras också kvalifikationskraven i 
arbetslivet. Högre utbildning leder till högre lön, bättre hälsa och längre liv (Wiliam 2013, s.19). 
Han menar att ”utbildning är en livsviktigt ekonomisk nödvändighet” för att den påverkar ”vårt 
framtida ekonomiska välstånd” (Ibid., s.41). Bedömning är en viktig företeelse och har en stor 
betydelse i våra liv.  
 
De två vanligaste formerna av bedömning är summativ respektive formativ. Den summativa 
bedömningen ”görs som en summering av vad en elev kan vid en viss tidpunkt” (Björklund 
Boistrup 2011, s. 109). Jönsson (2010) menar att ”i en summativ bedömning kontrollerar man 
hur långt en elev har kommit” men där läraren inte ger någon information om hur eleven ska ta 
sig vidare (Jönsson 2010, s.75). Lundahl (2011) menar att summativ bedömning ”sammanfattar 
elevens kunskapsnivå i förhållande till något kriterium /…/ De summativa bedömningarna är en 
form av utvärdering i efterhand, som till exempel kan ge underlag för resursfördelning” (Lundahl 
2011, s.11). Den formativa bedömningen ger underlag och ”används för att påverka och forma 
lärandeprocesser” (Lundahl 2011, s.11). Den fungerar som ”ett stöd för elevers lärandeprocesser 
och är en del av undervisningen” (Björklund Boistrup 2011, s.109). Skolverket beskriver 
bedömning som en ”process där lärare samlar in information och analyserar elevers kunskaper 
och förmågor” (2014a, s.10). För att kunna ”stödja elevernas kunskapsutveckling behöver 
bedömningen vara en integrerad del i undervisningen” (Skolverket 2012b, s.12). Utifrån analys av 
resultaten planeras fortsatta undervisning därefter (Figur 1). 

 
Figur 1. Bedömningsprocess (Skolverket 2014a, s.10) 

 
En del forskare betraktar termen formativ bedömning som en process medan andra använder 
termen formativ bedömning för att referera mer ”till en viss typ av bedömningsinstrument än till 
en process genom vilken undervisningen kan förbättras” (Wiliam 2013, s.53). Den formativa 
bedömningen används inte bara för att stärka elevernas lärande, den används som ett ”instrument 
för lärarens planeringsarbete och för dialoger mellan lärare och elev kring lärandeprocesser.” 
(Björklund Boistrup 2011, s.109). I och med att formativ bedömning betraktas olika – antingen 
som ett verktyg eller som en process – är definitionen varierande. En del forskare har till och 
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med rekommenderat att man inte använder termen formativ bedömning om inte undervisningen 
förbättras (Wiliam 2013, s.54). Denna studie följer Wiliams (2013) definition om formativ 
bedömning. Han beskriver formativ bedömning på följande sätt: 
 

Bedömning fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, tolkas och användas 
av lärare, elever eller deras kamrater för att besluta om nästa steg i undervisningen som 
förmodligen blir bättre, eller bättre grundade, än de beslut de skulle ha fattat om bevis inte 
hade funnits. (Wiliam 2013, s.58) 

 
För att eleverna ska kunna utvecklas behöver de information. Läraren ska ge ”varje elev 
information om framgångar och utvecklingsbehov i studierna” (Skolverket 2011a, s.15). För att 
kunna lämna ut information till elever behöver läraren göra en bedömning och skaffa sig ”bevis 
om hur eleverna har lärt sig och att sedan använda informationen för att avgöra vad som är nästa 
steg” (Wiliam 2013, s.65). En annan bekant term – bedömning för lärande – skulle vara 
lämpligare i detta sammanhang. I en artikel beskriver Stiggins (2005, s.324-328) skillnaden mellan 
formativ bedömning och bedömning för lärande.  
 

The most important difference between /…/ formative assessment /…/ and assessment 
FOR learning is that the former intend to inform the teachers about student achievement, 
while the latter also wants to inform students about their own learning. (Stiggins 2005, s.328) 

 
Wiliam (2013) gör en sammanfattning av Stiggins (2005) beskrivningar: 
 

Medan formativ bedömning sker oftare, görs bedömning FÖR lärande kontinuerligt. Medan 
formativ bedömning innebär att förse lärare med bevis, innebär bedömning FÖR lärande att 
informera eleverna själva. Medan formativ bedömning talar om för användarna vem som 
uppnår det statligt fastslagna nivån och vem som inte gör det, talar bedömning FÖR lärande 
om vilka framsteg varje elev gör i förhållande till uppsatta mål under tiden för lärandet – då 
det fortfarande kan vara till nytta. (Wiliam 2013, s.55) 

 

A. Pettersson (2007) har skrivit en artikel som fokuserar på just bedömning för lärande. Hon 
menar att ”bedömning kan ske av lärandet, för lärandet men kan tyvärr också ske mot lärandet. 
Den pedagogiska bedömningen har huvudfokus på bedömning för lärande. En bedömning för 
lärandet involverar den som blir bedömd på ett påtagligt sätt” (A. Pettersson 2007, s.11). 
Bedömning för lärande bör fokuseras på två saker: medvetenhet och kommunikation (A. 
Pettersson 2007, s.14). För att kunna utföra en kvalitativ bedömning krävs material som kan bestå 
av bland annat olika diagnostiska material och ämnesprov (för årskurs 5-9), eller kursprov (för 
gymnasieskola). Vidare förklarar hon att ”de diagnostiska materialen har ett formativt syfte, dvs. en 
bedömning för lärande” (A. Pettersson 2007, s.12-14). Bedömning för lärande syftar inte bara 
på ”elevers lärande utan även på att bedömningar bör leda till ett lärande för lärare, 
skoladministratörer, politiker och allmänhet” (Lundahl 2011, s.16). Wiliam och Thompson (2006) 
föreslår fem nyckelstrategier som lärare och elever kan använda sig av för att arbeta med praktisk 
bedömning för lärande i formativ bedömning: 

 
- Clarifying learning intentions and sharing and criteria for success 
- Engineering effective classroom discussions, activities and tasks that elicit evidence of 

learning 
- Providing feedback that moves learners forward 
- Activating students as instructional resources for each other, and 
- Activating students as owners of their own learning 
(Wiliam & Thompson 2006, s.8) 
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Enligt Jönsson (2011) finns det tre grundläggande förutsättningar som behöver uppfyllas om 
bedömning ska fungera formativt: det är viktigt att känna till målet med undervisningen; ta reda 
på var eleven ligger i förhållande till detta; därefter ska informationen analyseras och tolkas för att 
förändra undervisningen eller ge eleven material som hjälp för att hon/han ska kunna närma sig 
målet (Ibid., s.217-218). Eleverna behöver involveras för att ge ”långsiktigt resultat” (Ibid., s.218).  
 
Det finns ett antal studier som behandlar formativ bedömning som genomförts med 
gymnasieelever i matematik. Bland annat Bengtsson (2008), Karlsson (2011) och Balan (2012). 
Bengtsson (2008) genomförde ett aktionsforskningsprojekt med sina elever. Hon genomförde 
först en pilotstudie med en grupp elever under ett läsår. Efter några förändringar genomförde 
hon undersökningen med en annan grupp elever under ett annat läsår. I Bengtssons 
undersökningsmetoder ingår bland annat enkätundersökning, observation samt samtal. I 
studierna ingår bland annat hur undervisning förändras med användning av bedömningsmatriser 
och kamratbedömning gällande en större inlämningsuppgift; beskrivningar om elevers 
uppfattning när de arbetar med en större inlämningsuppgift och om elevers användning av 
matriser samt deras upplevelse av att arbeta med kamratbedömning. Många elever i studien 
upplevde det som positivt att arbeta med det nya arbetssättet (Bengtsson 2008, s.48) men 
attityden till kamratbedömning var varierande (Ibid., s.47). Dock kan Bengtsson inte riktigt påstå 
att arbetsmetoden har ändrat elevernas uppfattning om matematik. Det krävs tid att planera och 
dessutom behöver elever god tid på sig att arbeta. Detta om arbetssättet ska kunna uppnå det 
önskade syftet (Ibid., s.55). 
 
Inspirerad av Bengtssons studie, gjorde Karlsson (2011) ett undervisningsförsök med sina elever 
under ett moment som behandlade geometri i matematik A. Även hon använde sig av 
observation, enkät och intervju som metod i sin studie. Hon undersökte hur formativ bedömning 
påverkar elevernas lärprocess i fråga om elevers förståelse för undervisningsmål och 
betygskriterier. Hon undersökte även elevernas självbedömning, det vill säga deras sätt att 
reflektera över hur de lär sig. Karlssons undersökning visar att elevernas förståelse för 
bedömningskriterier ökar genom formativ bedömning (Ibid., s.27). Det gick dock inte att dra en 
generell slutsats om elevers reflektionsförmåga eftersom studien genomfördes under en alltför 
kort tidsrymd (Ibid., s.27).  
 
Balan (2012) använde sig av Wiliams och Thompsons (2006, s.8) fem nyckelstrategier. Hennes 
studie byggde på ett läsår tillsammans med lärare och gymnasielever. Undersökningens syfte var 
att ta reda på om och hur formativ bedömning kan påverka elevers lärande samt elevers och 
lärares uppfattning om formativt arbetssätt. Resultatet visar hur formativ bedömning förändrar 
elevers lärande. Bland annat har elevers problemlösningsförmåga samt resonemangsförmåga 
förbättrats (Ibid., s.129-130). Dessutom har elevers syn och förståelse på matematik förändrats i 
en positiv riktning (Ibid., s.130-133).  
 
Exemplen ovan visar att formativ bedömning används för att uppfylla olika syften. Det finns 
många förslag på hur man kan arbeta med formativ bedömning. Enligt Skolverkets allmänna råd 
(2012b) bör lärare ”se till att undervisningen ger eleverna möjlighet att lära sig bedöma sina 
studieresultat och sina utvecklingsbehov” (Skolverkets 2012b, s.15) till exempel genom att 
använda varierade bedömningsformer. ”Att eleverna förstår hur bedömning går till är nödvändigt 
för att de ska kunna ta ansvar för sin kunskapsinhämtning” (Ibid., s.17). Lärare kan till exempel 
använda kamratbedömning för att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra och för att 
utveckla deras förståelse av bedömning (Ibid., s.17).  
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Kamratbedömning  
Det finns omfattande internationell och nationell forskning som handlar om kamratbedömning. 
Men vad är kamratbedömning? Kamratbedömning är enligt Topping (1998) ett arrangemang där 
elever övervägar och reflekterar över t.ex. kvalitet, framgång och resultat av ett arbete av andra 
elever med liknande förutsättningar (Topping 1998, s.250). van Zundert, Sluijsmans och van 
Merriënboer (2010) beskriver kamratbedömning som en process där elever utvärderar eller blir 
utvärderade av andra elever (van Zundert m.fl. 2010, s.270). Det finns åtskilliga anledningar och 
syften som förklarar varför kamratbedömning används (Topping 2009, s. 21). Den är en populär 
metod som används i skolan trots att den ger olika resultat (van Zundert m.fl. 2010, s.270).  
 
van Zundert m.fl. (2010) har gjort en genomgång av vetenskaplig litteratur om 
kamratbedömnings giltighet. Forskarna menar att det är svårt att dra en tydlig slutsats om vad 
som avgör vad som är en effektiv kamratbedömning eftersom det finns många faktorer som 
påverkar (van Zundert m.fl. 2010, s.270). De har funnit följande om kamratbedömning (PA är 
förkortning för Peer Assessment som betyder kamratbedömning på engelska): 
 

- PA’s psychometric qualities are improved by the training and experience of peer assessors 
- The development of domain-specific skills benefits from PA-based revision 
- The development of PA skills benefits from training and is related to students’ thinking 

style and academic achievement  
- Student attitudes towards PA are positively influenced by training and experience. 
(van Zundert m.fl. 2010, s.270) 

 
Faktorer som elevers skolprestation kan också påverka elevers förmåga att göra 
kamratbedömning men forskarna är ense om att genom träning ökar trovärdigheten och 
validiteten av denna (van Zundert m.fl. 2010, s.275). Det innebär att elevers skolprestation inte är 
en avgörande faktor även om den kan ha betydelse. Topping (2009) menar att kvaliteteten och 
validiteten av elevens bedömningsförmåga ökar med tiden. Att låta eleverna delta i 
bedömningsprocessen och revidera arbetet utvecklar deras områdesspecifika förmåga. Elevernas 
attityd förändras positivt genom övning och erfarenhet (Topping 2009, s.20). Kamratbedömning 
ger återkoppling som utvecklar lärandet, den involverar både medvetenhet och 
kommunikation: ”Kamratbedömningar är exempel på en situation som är arrangerad för att vara 
interaktiv. Sådana bedömningar förstärker också det kommunikativa utbytet i interaktionen 
genom att utgöra ett kvalificerat svar på initiativ från den andre” (Lundahl 2011, s.54). Enligt 
Black m.fl. (2003, s.49-51) finns det några fördelar att arbeta med kamratbedömning:  

 
... prospect of such assessment has been found to improve the motivation of students to 
work more carefully 
.... interchange in peer discussions is in language that students themselves would naturally use. 
Their communication with one another can use shared language forms and can provide 
tenable models  
… student accept, from one another, criticisms of their work that they would not take 
seriously if made by their teacher 
… peer-assessment helps strengthen the students voice and improves communication 
between students and their teacher about their learning 
… peer-assessment is an important factor in helping students develop the essential skills that 
require for self-assessment. 
(Black m.fl. 2003, s.49-51) 

 
När eleverna involveras med hjälp av kamratbedömning får de tillfälle att utveckla förståelse för 
målet och kriterierna (Lundahl 2011, s.141; Jönsson 2011, s.218). Samtidigt utvecklas elevers 
förmåga för självbedömning (Topping 2009, s.23; Jönsson 2011, s.218; Taylor 2014, s.361) 
eftersom de när de bedömer andras arbete får ”träna på att identifiera dessa kvaliteter hos sig 
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själva och hos varandra” (Lundahl 2011, s.141). Black m.fl. (2003) menar att eleverna - framför 
allt lågpresterade elever - behöver handledning från läraren om man vill åstadkomma dessa 
fördelar med hjälp av kamratbedömning (Black m.fl. 2003, s.52). Eftersom metoder som man 
använder i kamratbedömning medför att elever bedömer varandras arbete, kan vissa etiska frågor 
uppstå, och därför behöver läraren skapa en lärmiljö där eleverna lär sig lyssna på varandra 
(Wiliam 2013, s.151). Elever ska lära sig ”ge kommentarer som inte sårar klasskamraterna eller på 
något annat sätt förstör lärandet” (Lundahl 2011, s.138). Det handlar om en bedömning som 
innehåller information som för lärande framåt så att elever kan analysera och utveckla kunskaper 
istället för information i form av fördomar (Skolverket 2014a, s.7).  

 

Denna studie använder kamratbedömning enligt Toppings (1998, s.250) beskrivning. 
Kamratbedömning är en övning i bedömning, en metod att lära sig ge feedback. Jönsson (2010) 
menar att elever ”får chansen att öva sig på att identifiera styrkor och svagheter hos en uppgift, 
samt formulera feedback, men utan att vara personligt engagerad i uppgiften. Eleverna klarar 
många gånger av att se styrkorna och svagheterna i det en kamrat gjort” (Jönsson 2010, s.90). 
Kamratbedömning är ”ett sätt för eleven att såväl få, som att lära sig ge, feedback” (Ibid., s.89). I 
följande avsnitt redovisas hur återkoppling och feedback fungerar. 
 
Återkoppling och feedback 
Att lämna kommentarer eller ge feedback är en vanlig metod för kamratbedömning som ger 
återkoppling. Hattie och Timperley (2007) gjorde en studie som handlar om feedback. Enligt 
författarna är feedback information som tillförs av en agent (en agent kan vara lärare, föräldrar, 
klasskamrat eller en bok) angående aspekter av ens prestation eller uppfattning (Hattie & 
Timperley 2007, s.81). Butler och Winne (1995) menar att feedback är information som eleven 
använder för att bekräfta, förändra och återskapa sin kunskap om bland annat sitt lärande, sitt 
sätt att tänka och sitt självförtroende (Butler & Winne 1995, s.275).   
 
Det finns olika former av feedback. Detta är beroende på vilken typ av undervisning man ger 
(Askew & Lodge 2000, s.13). Det finns tre olika undervisningsmodeller som ger olika typer av 
feedback enligt Askew och Lodge (2000, s.3-14). Författarna menar att läraren är ”expert” när det 
gäller receptiv-transmission och den konstruktivistiska modellen. I receptiv-transmission-modell 
är läraren ”givare” medan eleverna ”mottagare”. I den konstruktivistiska modellen måste lärare 
och elever integrera med varandra. Lärare har ansvar att ta reda på elevernas intresse, styrkor, 
svagheter och förmågor för att kunna skapa dialog och hjälpa/stötta eleverna. I den co-
konstruktivistiska modellen spelar både lärare och elever lika viktiga roller. Både lärare och elever 
är beroende av varandra för att kunna reflektera och göra återkoppling (Askew & Lodge 2000, 
s.3-14).  
 
Feedback ger varierande resultat och har både positiv och negativ effekt. Hattie och Timperley 
(2007) presenterar en modell för feedback. De menar att effektiv feedback måste uppfylla tre 
villkor. Med detta menar de att både elever och lärare kan få svaren av feedback på tre 
frågor: ”Where am I going? How am I going?” och “Where to next?” (Hattie & Timperley 2007, 
s.86). Återkoppling eller feedback bör vara målrelaterad därför att om feedback ska fungera 
effektivt måste man först klargöra målet (Clarke 2000, s.38; Hattie & Timperley 2007, s.88; 
Wiliam 2013, s.145). Därefter behöver man ta reda på information om hur man ligger till i 
förhållande till målet. Sist tar man reda på hur man ska gå vidare för att nå målet (Hattie & 
Timperley 2007, s.89-90). För att kunna ”utnyttja feedbackens kraft att öka elevers lärande måste 
vi se till att den orsakar kognitiva och inte emotionella reaktioner – med andra ord, feedback ska 
leda till tänkande” (Wiliam 2013, s.145).  
 
Det finns fyra olika mål inom feedback: uppgiftsrelaterad, processrelaterad, självreglerad samt 
självrelaterad (Hattie & Timperley 2007, s. 87). Den självrelaterade återkopplingen anses vara 
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minst effektiv (Skolverket 2010, s.4-5) därför att den riktar sig till eleven som person och inte 
handlar om hur eleven ska utvecklas för att nå målet. Trots att uppgiftsrelaterad feedback är ”en 
ytlig återkoppling där det kan handla om att en lösning är rätt eller fel eller att något fattas i svaret 
och den är sällan generaliserbar till andra uppgifter” (Skolverket 2010, s.4), kan den vara mycket 
effektiv om ”den gör eleven uppmärksam på information som kan användas även utöver den 
specifika uppgiften” (Jönsson 2010, s.78). Processrelaterad och självreglerad inriktning anses vara 
effektiva därför att:  

 
återkopplingen är riktad mot de processer som används för att lösa en uppgift, /…/ Den 
metakognitiva återkopplingen riktar sig mot att stärka elevens förmåga att driva sig själv. Det 
kan handla om att utveckla strategier för självvärdering och självdisciplin och att stärka 
elevens förmåga att ta ansvar för att skaffa sig återkoppling (Skolverket 2010, s.4).  

 

Lundahl (2011 s.127-134) sammanfattar fem olika former av återkoppling: Den överblickande 
återkopplingen identifierar inte vari problemet består. Den diagnostiska återkopplingen visar var 
svårigheten uppstår, men inte hur den ska hanteras. När bedömning bidrar till förståelse för 
hur ”koden ska knäckas” så kallas detta för formativ återkoppling. En informationsrik 
återkoppling innehåller detaljerade beskrivningar av hur eleven kan förbättra sitt arbete. När 
bedömning sker relativt frekvent och ofta integreras i undervisningen kallas det för frekvent 
återkoppling. 
 
Gamlem och Smith (2013) har gjort en studie om elevernas uppfattningar om feedback i 
klassrummet. De drar samma slutsats som Hattie och Timperley (2007) och konstaterar att 
varierande feedback ger olika resultat (Gamlem & Smith 2013, s. 159-166). Enligt Gamlem och 
Smith (2013) har elever både positiva och negativa uppfattningar om feedback. Enligt elever är 
positiv feedback när de får bekräftelse om sina insatser och när de får specifika förslag på hur de 
kan förbättra sig; medan negativa uppfattningar är när de får kommentarer som till exempel går 
ut på att de måste arbeta hårdare. Elever uppfattar detta som att de inte har gjort sitt bästa 
(Gamlem & Smith 2013, s.159).  
 
Eleverna uppfattar feedback som positiv därför att de får tid att arbeta klart efter lärarens 
kommentarer. Lärare gör en uppföljning av elevernas utveckling som resulterar i att de upplever 
att feedback förbättrar deras lärande (Gamlem & Smith 2013, s.160). Det är lärarens ansvar att 
göra uppföljning genom att ”fortlöpande ge varje elev information om framgångar och 
utvecklingsbehov i studierna” (Skolverket 2011a, s.13). Att eleverna uppfattar feedback som 
negativ kan bero på att läraren inte gör en uppföljning. Elever kan känna sig ”värdelösa” av 
feedback som uppfattas som negativ (Gamlem & Smith 2013, s.160).  
 
Olika former av feedback används för olika syfte (Jönsson 2010, s.75). Därför är det svårt att 
bestämma vilken typ av feedback är bäst för hur och när varje enskild lärare ska arbeta med den. 
Dessutom är arbetsrutinen i varje enskild klass olika. Det är upp till läraren själv att avgöra hur 
och när feedback ska införlivas (Wiliam 1999, s.1-4). Feedback kan ges muntligt och skriftligt. 
Men man ”bör undvika” muntlig feedback eftersom den kan upplevas som mer ”personlig” 
(Jönsson 2010, s.82). Skriftlig feedback anses vara mer neutral och ge bättre effekt. ”Det finns 
emellertid en viss skillnad till fördel för skriftlig kommunikation, som därmed stöttar och stärker 
återkoppling något mer effektivt än om den ges i muntlig form” (Jönsson 2010, s.82-83). En 
populär och vanlig bedömningsmetod som används inom skolan för olika syften är i form av 
matriser. Det finns dessutom bedömningsmatriser för varje kurs i varje ämne (Skolverket 2011a). 
I denna studie är begreppen återkoppling och feedback synonyma. Feedback definieras enligt 
Hatties och Timperleys (2007, s.81) beskrivning. Skriftliga kommentarer betraktas som en form 
av återkoppling/feedback. 
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Definitioner 
Här presenteras ytterligare några definitioner - från olika källor - som har anknytning till studien 
och utformning av den empiriska studien.  
 
Problemlösning 
Att kunna lösa olika typer av problem ingår i alla skolämnes kunskapsmål (Skolverket 2011a, 
s.9); ”problemlösning är inte ett specifikt skolämne” (Skolverket 2014b, s.36). Många forskare har 
skrivit om problemlösning. Framförallt har det förekommit många diskussioner om 
matematikundervisning som har koppling till problemlösning (Lester & Lambdin 2007, s.100). 
Enligt Schoenfeld (1992) har problemlösning åtskilliga betydelser och har använts inom många 
olika områden; därför är det svårt att definiera begreppet problemlösning (Schoenfeld 1992, s.2). 
 

Polya (1957) beskriver t.ex. problemlösning som en praktisk verksamhet, som t.ex. simning. Vi 
förvärvar praktiska färdigheter genom imitation och övning (Polya 1957, s.4). Lester och 
Lambdin (2007, s.98) beskriver problemlösning som ”aktivitet som kommer efter att eleverna 
studerat begrepp och färdigheter.” och ”betraktas som ett hjälpmedel för att utveckla nya 
kunskaper i matematik.” Denna beskrivning är lik Skolverkets formulering, ”problemlösning ses 
som ett medel för att utveckla övriga matematiska förmågor” (Skolverket 2012a, s.2).  
 
Taflin (2007) sammanfattar problemlösning som en process för att kunna lösa problemet genom 
att ”välja lämplig matematik och lämpliga metoder för att slutligen nå ett bestämt mål. Dessa 
verktyg kan vara val av räknesätt men också olika representationsformer som t.ex. att rita, skriva 
med vanliga ord, arbeta konkret eller använda sig av matematiska symboler” (Ibid., s.36). Det 
innebär att individen som vill lösa problem behöver anstränga sig och inte har någon given 
metod (Ibid., s.37).  
 
Uttrycksformer/representationer 
Matematiska uttrycksformer och representationer är två viktiga begrepp i ämnesplanen för 
matematik (Gustafsson m.fl. 2011, s.36). Vi låter de två begreppen stå för samma sak eftersom 
båda begreppen ”går naturligt in i varandra” och det är enklare ”att tänka på dem som ett 
begrepp vad gäller både innehåll och form” (Gustafsson m.fl. 2011, s.38). Enligt Skolverket ska 
undervisningen ge eleverna möjlighet att bl.a. ”kommunicera med olika uttrycksformer; beskriva 
innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen; kommunicera 
matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling” (Skolverket 2011a, s.90-91). 
 
Det matematiska språket har olika uttrycksformer behövs för att man ska kunna beskriva 
implikationen av vad de olika matematiska begreppen representerar. Vi kan alltså förklara 
definitioner, egenskaper och relationer hos begrepp med hjälp av konkreta medel, verbala ord, 
symboler, grafer/bilder och tabeller. ”Att belysa och göra översättningar mellan olika 
uttrycksformer, representationer är därför en viktig del i matematikundervisning” (Bergsten, 
Häggström & Lindberg 1997, s.33). De matematiska tecknen symboliserar begrepp som gör att 
symbolspråket i hög grad blir internationellt. Med symbolspråk som ett kommunikationsverktyg 
görs det möjligt för oss att uttrycka idéer och matematiska tankar; något som annars skulle ha 
varit omöjligt (Mouwitz 2004, s.34).  
 

Många elever använder symboler eller bokstäver som ”objekt och inte som tal” därför att de har 
svårt att uppfatta vad bokstäver symboliserar (Bergsten m.fl. 1997, s.51). Författarna menar att 
elever inte får tillräcklig hjälp att utveckla förståelse av bokstavssymboler vid algebraundervisning 
(Ibid., s.51). Någon som kan använda och har förmåga att växla mellan olika matematiska 
uttrycksformer för att beskriva olika matematiska begrepp ”har en rikare och mera funktionell 
begreppskunskap” (Bergsten m.fl. 1997, s.34). Detta innebär att man kan t.ex. översätta och 
skriva om den verbala beskrivningen av en problemsituation till matematiskt symbolspråk, d.v.s. 
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en ekvation (Bergsten m.fl. 1997, s.49). Skolan bör lägga stor vikt att sammanbinda det 
algebraiska symbolspråket med andra matematiska representationer som eleverna redan är vana 
att använda (Ibid., s.35) i undervisningen. Att ha förmåga att kunna översätta mellan olika 
uttrycksformer inom ett begreppsområde förstärker problemlösningsförmågan och förståelsen i 
ämnet matematik (Ibid., s.35). Enligt definitionen (Bergsten m.fl. 1997, s.35) kan matematiska 
representationer uttryckas på fem olika sätt:  
 

Fysiskt – Man kan göra saker rent fysiskt, t.ex. försöka dela en hög med fjorton kulor i tre 
lika stora högar. 
Bildligt eller grafiskt – Ibland använder man bilder istället för ”riktiga” föremål, eller man 
tänker sig bilderna. 
Verbalt – Oftast uttrycker man sig verbalt. Man formulerar sina tankar och observationer i 
ord, som kanske även skrivs ner. 
Numeriskt – Att arbeta numeriskt är förstås vanligt i matematiken. Man kan t.ex. ställa upp 
tabeller över olika kombinationer att dela upp fjorton kulor i tre högar. Talskrivning kan då 

behövas, t.ex. markeringar av typen    eller med siffror 5, 5, 4. 
Symboliskt – Att använda matematiska symboler av olika slag, som t.ex. siffror, bråkstreck, 
algebraiska symboler som x och d, rot- och integraltecken, är för många vad som 
karakteriserar just matematik.  
(Bergsten m.fl. 1997, s.35) 

 
De fysiska och bildliga representationerna är innehållsdominerade. Detta innebär att t.ex. de 
matematiska idéerna kan diskuteras med vardagsspråk som innebär att dessa representationer 
enkelt kan konkretiseras (Bergsten m.fl. 1997, s.36). Utveckling av skolans matematik har gått 
från innehållsdominerade representationer till formdominerade representationer. 
 

Matematik är formdominerad. Grundskolans matematik är emellertid till stor del 
innehållsdominerad, vilket gör det möjligt att i undervisningen ta upp hela kedjan av 

uttrycksformer från det konkreta till det symboliska (F  B  V  N  S) och alla 
översättningar emellan dessa. (Bergsten m.fl. 1997, s.37) 

 

De olika representationerna understryker olika aspekter av problemsituation (Bergsten m.fl. 1997, 
s.37). Den numeriska representationen har en kvantitativ natur, den bildliga representationen är 
av kvalitativ art och den symboliska representationen är av manipulativ karaktär (Ibid., s.37). En 
förklaring till varför eleverna inte vågar använda ekvationer vid problemlösning är att ”man lär sig 
lösa ekvationer mekaniskt efter visa regler utan att egentligen förstå vad man gör” (Ibid., s 56). I 
denna studie väljer jag att definiera uttrycksformer enligt Bergsten m.fl. (1997, s.35). 
 
Enligt Hagland m.fl. (2005, s.32) finns det fyra matematiska uttrycksformer, ”KLAG”: Konkret 
uttrycksform – där eleven sorterar något slag av materiel för att lösa uppgiften. Ett exempel på 
detta är att klippa papper. Logisk/språklig uttrycksform – där eleven enbart förklarar med hjälp 
av språket. Som t.ex. då eleven beskriver sin förklaring till uppgiften med hjälp av ord utan att 
använda några förkortade ord eller matematiska symboler. Algebraisk/aritmetisk uttrycksform – 
där eleven t.ex. använder sig av matematiska symboler (bokstäver/förkortade ord). 
Grafisk/geometrisk uttrycksform – där eleven redovisar lösningen i form av att t.ex. rita bilder, 
grafer eller göra en tabell (Ibid., s.32). Dessutom tillägger Hagland m.fl. (2005) att det är viktigt att 
eleverna växlar mellan dessa uttrycksformer då det är ”viktigt att uttrycksformer fungerar som 
redskap och stimulans för tankearbete och kommunikation” (Hagland m.fl. 2005, s.33). 
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Sammanfattning av bakgrund 
Reflektion spelar en nyckelroll för lärande (Olteanu 2014, s.1; Conzemius & O’Neil 2001, s.11), 
vilket innebär att både lärare och elever behöver delta i bedömningsprocessen (Wiliam 2013, s.65). 
Det finns olika arbetssätt som man kan använda för att uppfylla olika undervisningsmål när det 
gäller bedömning (Skolverket 2014a, s.10; Wiliam 2013, s.58; Björklund Boistrup 2011, s.109; 
Lundahl 2011, s.11; Jönsson 2010 s.217-218; A. Pettersson 2007, s.12-14). Med hjälp av 
problemlösning som ”medel” i kombination med kamratbedömning får eleverna möjligheter att 
utveckla bedömningsförmåga samt kommunikationsförmåga i matematik (Skolverket 2012a, s.2; 
Silver & Smith 2002, s.42; Hagland m.fl. 2005, s.32). Kamratbedömning gör att eleverna måste 
arbeta medvetet och kommunicera (A. Pettersson 2007, s.14; Lundahl 2011, s.54). När elever 
kommunicerar, får de möjlighet att använda de olika matematiska representationerna (Bergsten 
m.fl. 1997; Hagland m.fl. 2005, s.33). Genom kamratbedömning får eleverna lära sig att ge 
feedback – i form av skriftliga eller muntliga kommentarer (Jönsson 2010, s.89). 
Kamratbedömning ger återkoppling som utvecklar lärande (Black m.fl. 2003, s.49-51) för både 
lärare och elever (Lundahl 2011, s.16).  
 
 

Syfte och frågeställning 
Enligt Skolverkets allmänna råd bör lärare ”se till att undervisningen ger eleverna möjlighet att 
lära sig bedöma sina studieresultat och sina utvecklingsbehov” (Skolverkets 2012b, s.15) till 
exempel genom att använda varierade bedömningsformer. ”Att eleverna förstår hur bedömning 
går till är nödvändigt för att de ska kunna ta ansvar för sin kunskapsinhämtning” (Ibid., s.17). 
Lärare kan till exempel använda kamratbedömning för att aktivera eleverna som läranderesurser 
för varandra och för att utveckla deras förståelse av bedömning (Ibid., s.17). 
 
Syftet med studien är att få kunskap om gymnasieelevers bedömningsförmåga i matematik - med 
hjälp av formativ bedömning - i form av kamratbedömning. Undersökningen handlar om elevers 
förmåga att lämna skriftliga omdömen om andra elevers lösningar av ett rikt problem efter det att 
de själva har försökt lösa det. Mer specifikt handlar undersökningen om elevers skriftliga förmåga 
att kommentera och ge förslag på hur andra elevers hur andra elevers lösningar av ett 
matematiskt problem kan förbättras. 
 
Frågeställning: Hur är gymnasieelevers förmåga att lämna skriftliga omdömen på andra elevers 
lösningar av ett matematiskt problem?  
 

Metod 
Ordet empirisk definieras som ”grundad på erfarenheten” (Kiselman & Mouwitz 2008, s.129). 
Det innebär att ”vi får kunskap genom våra sinnen och vår erfarenhet” (Patel & Davidson 2003, 
s.17). Undersökningen handlar om elevers förmåga att lämna skriftliga omdömen. Svaret söks 
med hjälp av empiriska data och fokus kommer att läggas på elevers skriftliga förmåga att 
kommentera och ge förslag på hur andra elevers hur andra elevers lösningar av ett matematiskt 
problem kan förbättras. 
 
Examensarbetet är ett vetenskapligt arbete. Det ska grundas på vetenskaplig litteratur och 
styrdokument. I samband med mitt tidigare arbete om problemlösning blev jag nyfiken på elevers 
förmåga att kommentera eller göra återkoppling efter det att de själva har försökt lösa ett rikt 
problem. Syftet med studien är att få kunskap om gymnasieelevers förmåga att lämna skriftliga 
kommentarer och ge förslag på hur andra elevers lösningar kan förbättras i matematik.  
 
En klass elever som läser högskoleförberedande program och som går första året på gymnasiet 
tilldelas individuellt ett rikt problem att lösa. Därefter bedömer dessa elever andras lösningar 
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genom att lämna kommenterar med motivering. Slutligen ska eleverna ange ett förbättringsförslag. 
Elevernas lösningar samt kommentarer samlas in för analys med utgångspunkt från 
undersökningens frågeställning. Fokus kommer att läggas på elevernas kommentarer och 
motiveringar av de andras lösningar till problemet. Matriser från styrdokument samt Bergstens 
m.fl. (1997, s.35) definition av de olika matematiska representationerna används för att göra 
analysen. 
 
Urval och avgränsning 
Eleverna går första året på gymnasiet och läser högskoleförberedande program i en ort i 
Västsverige. För att undervisning och lärande ska vara effektiv krävs samarbete och engagemang 
från alla som är involverade (Hattie & Timperley 2007, s.89). Eftersom metoder som man 
använder i kamratbedömning medför att elever bedömer varandras arbete, och att vissa etiska 
frågor därmed kan uppstå behöver läraren skapa en lärmiljö där eleverna lär sig lyssna på 
varandra (Wiliam 2013, s.151).  
 
Denna klass valdes därför att eleverna är vana att samarbeta. De arbetar ofta i olika små grupper 
under lektionerna. Eleverna är även vana att till exempel diskustera lösningsmetoder när de 
arbetar med olika uppgifter. Lärmiljön i klassen uppfyller Hatties och Timperleys (2007) samt 
Wiliams  (2013) beskrivning. Dessa är viktiga villkor för att undersökningen ska kunna få ett så 
bra resultat som möjligt. 
 
Forskningsetiska principer 
Denna undersökning gjordes enligt Forskningsetiska anvisningar för examens- och 
uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna (2013). Egen etisk granskning gjordes enligt anvisningen 
och det visades att ingen etisk ansökan behövdes (Ibid., s.4). Samtliga elever var över 15 år varför 
ingen begäran om målsmans samtycke behövdes (Ibid., s.3). Vid undersökningstillfället 
informerades eleverna både muntligt och skriftligt bland annat om forskningssyfte, att ett 
deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst samt om användningen och 
hanteringen av det insamlade materialet (Ibid., s.3-6). 
 
Planering av genomförandet 
Problemlösning ingår i det centrala innehållet i ämnet matematik och ses som ett medel för 
eleverna att utveckla olika förmågor (Skolverket 2012a, s.2; Skolverket 2011a, s.90).  
 

Genom att arbeta med strategier för problemlösning kan den ofta kaotiska, kreativa och icke-
linjära problemlösningsprocessen lättare systematiseras. Om eleverna ges förutsättningar för 
metakognitiva reflektioner kan de utveckla sin problemlösningsförmåga. Det handlar om 
situationer där eleverna får tänka högt, söka alternativa lösningar, diskutera och värdera 
lösningar, metoder, strategier och resultat (Skolverket 2012a, s.2). 

 

Vid problemlösning ”används matematiska begrepp, metoder och matematiska resonemang” 
(Skolverket 2014a, s.12). Det ingår även att värdera - det vill säga bedöma - lösningar och resultat. 
Problemlösning används som ett medel i denna undersökning. 
 
Val av problem 
Vad är ett problem? Skolverket (2012a) beskriver ett problem som ”en uppgift som inte är av 
standardkaraktär och kan lösas på rutin. Det innebär att varje frågeställning där det inte på 
förhand för eleven finns en känd lösningsmetod kan ses som ett problem (Skolverket 2012a, s.2). 
Dessutom ska problemen innehålla många kvalitativa nivåer. Problemet ska ge en utmaning och 
det ska vara oberoende av elevens kunskapsnivå. Ett sådant problem medför ”att alla elever 
oberoende av kunskapsnivå, har möjlighet att utmanas och utveckla sina matematikkunskaper” 
(Skolverket 2012a, s.2).  



 
 
 

 
 

18 

 
Ett problem ”en situation som skapar mental obalans, förvirring etc. – man vet inte vad man ska 
göra. /.../ individer som ställs inför problem tvingas in i ett mentalt tillstånd där de behöver 
förstå hur man kan koppla ihop olika slag av kunnande” (Lester & Lambdin 2007, s. 98).  
 
Enligt Taflin (2007, s. 30) finns det olika uttryck för olika typer av problem. Figur 2 visar 
skillnaden mellan olika typer av matematikuppgifter.  

 
 

Figur 2. Skillnaden mellan olika typer av matematikproblem (Taflin 2007, s. 30) 

 
Rika problem är skilda från andra problem och ska uppfylla följande kriterier (Taflin 2007, s.56): 

 

• Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier. 

• Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

• Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

• Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och representationer. 

• Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda lösningar, 
en diskussion som visar på olika strategier, representationer och matematiska idéer. 

• Problemet ska kunna fungera som brobyggare. 

• Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem. 
 

Det finns många typer av rika problem. En del problem innehåller en algebraisk cykel eller 
generalisering och kräver matematiska kunskaper som t.ex. att eleverna ska känna till en viss 
formel. Problemet ”Klippa gräs” (Figur 3) kan lösas med vilken som helst av de fyra olika 
uttrycksformerna (Hagland m.fl. 2005, s.123-124) och innehåller inte algebraisk cykel eller kräver 
att eleverna ska känna till någon formel för att kunna lösa det. Problemet ”Klippa gräs” valdes 
eftersom det är lätt att förstå innebörden (att hjälpas åt) samt att problemet kan lösas på många 
olika sätt. Detta erbjuder till att både flera strategier och uttrycksformer kan användas. Denna typ 
av problem har funnits i flera tusen år (Ibid., s.124). Det handlar ofta om att några personer ska 
utföra ett arbete tillsammans. Eleverna får information om hur lång tid det tar för varje person 
som ska klippa gräs. De ska ta reda på hur lång tid det tar om personerna hjälps åt.  
 
Enligt kriterierna ska ett rikt problem vara lätt att förstå och utgångspunkten är att alla elever ska 
ha möjlighet att arbeta med problemet. Enligt Hagland m.fl. (2005) kan man också behöva 
förtydliga att Jenny och Mona ”inte klipper var sin halva av gräsmattan utan att de arbetar med 
var sin gräsklippare exakt lika länge” (Hagland m.fl. 2005, s.124). Formuleringen av problemet 
förtydligas (Figur 3) därmed och tillsammans med hjälp av originalbilden minskar risken för att 
eleverna ska missuppfatta och tro t.ex. att Jenny och Mona ska klippa varsin del, en i taget, med 
en gräsklippare (Ibid., s.124). Undersökningen handlar i huvudsak inte om hur väl elever kan 
tolka problemformuleringen. Syftet är istället att så många elever som möjligt ska förstå vad 
problemet handlar om eftersom de ska bedöma andra elevers lösningar. 
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    Klippa gräs 

 
Jenny klipper gräsmattan hos Bosse på 2 timmar. 

    Mona gör det på 4 timmar. 
    Hur lång tid tar det om de hjälps åt? 

Notera att Jenny och Mona inte klipper var sin halva av gräsmattan  
    utan att de arbetar med var sin gräsklippare exakt lika länge. 

 
Figur 3. Klippa gräs (Hagland m.fl. 2005, s.123). 
 
Planering av muntlig presentation vid undersökningstillfället 
Det är viktigt att eleverna får ta del av syftet med studien. De ”ska ha fullständig information om 
projektet och vad ett deltagande innebär” (Högskolan Dalarna 2013, 2-3). Informationsbrev 
(Bilaga 1) samt en kort muntlig presentation av vad studien handlar om ska redovisas innan 
eleverna påbörjar sitt deltagande. Informationsbrev delas ut till eleverna som första blad 
tillsammans med materialet i Moment I (Bilaga 2). Efter presentationen ska eleverna få ställa 
frågor och komma med funderingar om studien. Den muntliga presentationen fokuserats på 
studiens syfte, vad deltagande i undersökningen innebär, samt hanteringen av material. Det som 
ska läsas upp för klassen lyder som följer: 
 

Hej! Som ni känner till, läser jag till lärare med inriktning i matematik för grundskolans 
senare år samt gymnasiet på Högskolan Dalarna. Jag går sista terminen och arbetar just nu 
med mitt examensarbete. Min studie handlar om gymnasieelevers bedömningsförmåga – en 
förmåga som ingår i kunskapskraven. Jag behöver hjälp och bidrag från er för att kunna 
samla information till studien. 

 
Jag vill tala om att deltagande i undersökningen givetvis är frivilligt och kan avbrytas när som 
helst. Min handledare Eva Taflin från Högskolan Dalarna, kommer att ha tillgång till 
materialet. Materialet kommer inte att användas till något annat ändamål än till min studie. 
Ingen elev kommer att nämnas vid namn eller på något annat sätt kunna identifieras i studien. 
Vid intresse kan ni få ta del av de slutgiltiga resultaten.  
 
Jag hoppas att ni vill delta i studien; det betyder mycket för min utveckling i framtiden som 
lärare. Ni ska bidra genom att lösa ett rikt problem och därefter bedöma fyra lösningar från 
andra elever. Har ni några frågor och funderingar? 
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Planering av Moment I (beräknad tid 15 minuter) 
Syftet med studien är att få kunskap om gymnasieelevers bedömningsförmåga i matematik. 
Undersökningen handlar om elevers förmåga att lämna skriftliga omdömen om andra elevers 
lösningar av ett rikt problem efter det att de själva har försökt lösa det. Mer specifikt handlar 
undersökningen om elevers skriftliga förmåga att kommentera och ge förslag på hur andra elevers 
lösningar av ett matematiskt problem kan förbättras.  
 
Eleverna ska arbeta enskilt för att alla elever ska vara aktiva med att lösa problemet (Hagland m.fl. 
2005, s.59). Det finns flera olika metoder som lärare kan använda sig av för att få information om 
vad elever redan kan, det vill säga information om elevernas matematiska tänkande, deras 
uppfattningar om matematik samt deras styrkor och svagheter (Klisinska & Wikström 2013, s.3). 
Man kan exempelvis göra följande: 
 

• Presentera ett problem med alla faktauppgifter och förutsättningar givna. Låt eleverna ställa 
relevanta frågor, lösa problemet utifrån dessa samt beskriva om de anser att lösningen är 
tillräckligt kvalificerad. 

• Presentera ett problem och en halvfärdig lösning. Låt sedan eleverna lösa klart problemet. 

• Låt eleverna lösa ett problem genom att först beskriva hur de skulle lösa det, därefter lösa 
problemet och sedan konstruera ett liknande problem. 

• Låt eleverna lösa ett givet problem och sedan formulera ett nytt problem med samma 
struktur men med ett annat innehåll. 

• Presentera ett problem utan några faktauppgifter och förutsättningar givna. Låt eleverna 
anta eller ta reda på relevanta faktauppgifter, göra antaganden om lösningen samt sedan 
lösa problemet.  
(Klisinska & Wikström 2013, sid.3-4) 

 
Den första metoden som beskrivs ovan kommer att användas i undersökningen. Problemet 
kommer att presenteras med alla ”faktauppgifter och förutsättningar”; det vill säga 
problemformuleringen förtydligas med givna villkor. Därefter ska elever beskriva om ”lösningen 
är tillräckligt kvalificerad” genom att lämna kommentarer och feedback om andras lösningar i 
Moment II.  
 
Moment II (Beräknad tid 45 minuter) 
Efter det att eleverna har lämnat in lösningarna ska de i Moment II bedöma några lösningar (se 
Bilaga 3) från andra elever. ”Bedömning som leder till en dom och kanske ett fördömande” bör 
undvikas (Skolverket 2014a, s.7). En metod som kallas ”Two stars and a wish” som Wiliam (2013, 
s.152) föreslår är en enkel metod för att komma igång med kamratbedömning. ”När en elev ger 
feedback på en annan elevs arbete måste han komma med två saker som han anser är bra med 
arbetet (de två stjärnorna) och ge ett förslag till förbättring (önskningen)” (Wiliam 2013, s.152) 
Därför ska eleverna efter granskning av lösningarna ge kommentarer om ”vad som är bra”, med 
motivering. Men istället för att eleverna ska nämna två saker som är bra fokuseras 
undersökningen istället på en bra sak med motivering av valet samt ett förbättringsförslag. 
Frågorna lyder som följer: Vad är det som är bra med denna lösning? Motivera dit val! Ange ett 
förbättringsförslag till lösningen. 
 
För att återkopplingen ska fungera effektivt måste man först klargöra målet (Clarke 2000, s.38; 
Hattie & Timperley 2007, s.88; Wiliam 2013, s.145). Målet behöver tydliggöras därför att kriterier 
för kunskapskrav kan uppfattas olika beroende på till exempel lärarnas och elevernas tolkningar. 
Feltolkning kan leda till stora konsekvenser för både elever och lärare (Wikström 2005, s.16).  
Elever behöver veta varför de ska bedöma och vad det är de ska bedöma. En kort muntlig och 
skriftlig presentation (Bilaga 3) om varför de ska bedöma redovisas här: 
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I matematik använder vi olika uttrycksformer eller representationer för att kommunicera. 
Som till exempel använder vi matematiska termer, symboler, tabeller, grafer, även med hjälp 
av ord, bilder, ritningar o.s.v. Det är viktigt att kunna redovisa skriftliga lösningar så att 
någon annan förstår vad man menar. Att bedöma någon annans arbete är utvecklande för 
lärandet. Lämna dina kommentarer så att jag får ta del av dina synpunkter. Dessutom får du 
möjlighet att träna på din bedömningsförmåga det vill säga – att värdera och utvärdera. Detta 
är något som ingår i kunskapskraven för matematik. 

 
Beskrivning av presentationen ovan innehåller ett ”påstående” som hämtas från ett generellt 
påstående till självbedömning (Skolverket 2014a, s.16) om matematisk kommunikationsförmåga 
för årskurs 7-9 (Bilaga 4). 
 
Bedömningsmatris är en vanlig metod som används när man till exempel bedömer olika aspekter 
av ämneskunskaper. Kjellström (2011) menar att ”de aspekter som bedöms kan vara olika 
beroende på syftet med bedömningen” (2011, s.190). Det kan handla om bedömning i form av 
summativ eller formativ; bedömning för enskilt arbete eller grupprojekt; bedömning för muntlig 
eller skriftlig redovisning (Ibid., s.190). Enligt Kjellström (2011) finns det två utgångspunkter för 
bedömning – den ”holistiska” och den ”analytiska”. ”När bedömning av ett arbete sker på basis av 
bedömarens helhetsintryck så kallas bedömningen holistisk eller global. Bedömningar som gäller 
olika delar av en process eller olika aspekter/dimensioner av en produkt kallas för analytisk” 
(Kjellström 2011, s.191). 
 
Den holistiska bedömningsmatrisen innehåller beskrivningar av olika kvalitativa nivåer och 
behandlar hela lösningsproceduren. En analytisk bedömning gör man när man ”bedömer delar av 
processen eller produkten var för sig” (Kjellström 2011, s.193). Det finns till exempel olika faser i 
problemlösningsarbetet som förståelse, planering, genomförande, resultat och reflektion (Ibid., 
s.193). Man kan använda den för att ge eleverna en mer specifik feedback inom de olika faserna 
av problemlösningen (Ibid., s.193). Eleverna ska bedöma redovisningens klarhet och tydlighet 
samt matematiska språk och representation, det vill säga kommunikationsförmågan av de 
skriftliga lösningarna från andra elever. Kriterier hämtas från en generell bedömningsmatris 
(Bilaga 5) som användes i grundskolan och gymnasieskolan under slutet av 1990-talet (Ibid., 
s.198).  
 
Jönsson (2011) menar att en matris för formativ bedömning bör vara analytisk (innehålla olika 
aspekter) och ska innehålla flera kvalitativa nivåer – dock inte nivåbeskrivningar – som riktar sig 
till eleven som person (s.221). Eleverna ska ta hjälp av de kriterier som är ”observerbara 
handlingar” i matrisen när de lämnar omdömen. Uppgiftsrelaterad feedback är mest effektiv 
om ”den gör eleven uppmärksam på information som kan användas även utöver den specifika 
uppgiften” (Ibid., s.78). Det vill säga: kriterier får inte vara ”alltför ingående och fokusera på 
smådetaljer” (Ibid., s.78).  
 

Kommunikationsförmåga 
Kvalitativa nivåer 

Lägre Högre 

Redovisningens klarhet 
och tydlighet 

Går delvis att följa eller 
omfattar endast delar 
av problemet. 

Mestadels klar och 
tydlig men kan vara 
knapphändig. 

Välstrukturerad, 
fullständig och tydlig. 

Matematiskt språk och 
representation 

Torftigt och ibland 
felaktigt. 

Acceptabelt men med 
vissa brister. 

Korrekt och lämplig. 

Figur 4. Matrisen med kvalitativa nivåer (Kjellström 2011, s.209). 
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Variation av kvalitativa nivåer är oerhört viktig för att elever ska ”få se spektrum i kvalitet för de 
kriterier som ingår i bedömningen” (Jönsson 2010, s.37). Bedömningsmomentet innebär att 
eleverna tvingas arbeta aktivt med kriterierna eftersom de förmodligen har löst problemet på ett 
annat sätt med varierande kvalitet (Jönsson 2010, s.37). Skoogh och Johansson (1991) föreslår 
fyra typer av lösningar som lärare kan låta eleverna granska: korrekta och bra lösningar, lösningar 
som inte svarar på frågan men för övrigt är korrekta, lösningar som innehåller tolkningsfel samt 
lösningar som innehåller räknefel (s.128). De lösningar som eleverna ska granska kommer från 
min tidigare undersökning (N. Pettersson 2013). Dessa lösningar kommer från en elevgrupp som 
gick första året på gymnasiet - högskoleförberedande program – och som hade läst en termin 
matematik på gymnasiet när de gjorde lösningarna. De hade liknande förutsättningar som de 
elever som ska delta i denna undersökning.  
 
Efter sorteringen, med hänsyn till Skooghs, Johanssons (1991) och Jönssons (2010) förslag samt 
undersökningens syfte, ska eleverna granska sammanlagt fyra lösningar. Dessa är ”korrekta och 
bra lösningar” samt ”lösningar som innehåller räknefel”. Dessa fyra lösningar (Bilaga 3) innehåller 
dessutom varierande klarhet och tydlighet rörande de olika matematiska representationerna. 
Lösning som uttryck med den fysiska representationen finns förstås inte med. 
 
Genomförande 
Skolans VFU-samordnare kontaktades via telefon strax innan planeringen var klar för att 
bestämma en lämplig tid för datainsamling. Jag fick möjlighet att låna en klass elever för att samla 
data. Eleverna har tidigare under veckan skrivit och avslutat det nationella provet. I början av 
lektionen (ca. 30 minuter) fick eleverna tillbaka proven. Undersökning genomfördes direkt efter 
detta under resten av lektionen (ca. 50 minuter). En kort muntlig presentation gjordes enligt min 
planering och eleverna uppmanades att ställa frågor både innan och efter det att de hade fått 
material till Moment I och II. Eleverna fick dessutom information om att dessa fyra lösningar var 
tagna från min tidigare undersökning och att de elever som då försökte lösa problemet gick första 
året på gymnasiet.  
 
Av sammanlagt 20 elever i klassen deltog 18 elever i undersökningen. Två elever avstod. Två 
elever förstod inte riktigt problemets formulering och fick en extra förklaring. Några elever var 
klara med Moment I på mindre än den beräknade tiden (15 minuter) och fick genomföra 
Moment II direkt därefter. Några elever började med Moment II efter att tidsramen (15 minuter) 
för Moment I var över. Eleverna fick lämna in häftena när de kände att de var klara. Alla elever 
lämnade in häftena innan lektionen var slut (det var ca 5-8 minuter kvar). En elev satt dock och 
arbetade fram tills dess att tiden tog slut. Häftena för Moment I och II var markerade i förväg. 
Dessa var markerade för att elevernas egna lösningar och omdömen lätt skulle kunna paras ihop i 
efterhand. En elev som till exempel fick häftet i Moment I med markering ”A1” på, fick sedan 
häftet för Moment II med markeringen ”1”. 
 
Analysmetod 
Syftet med studien är att få kunskap om gymnasieelevers bedömningsförmåga i matematik. 
Undersökningen handlar om elevers förmåga att lämna skriftliga omdömen om andra elevers 
lösningar av ett rikt problem efter att de själva har försökt lösa det. Mer specifikt handlar 
undersökningen om elevers skriftliga förmåga att kommentera och ge förslag på hur andra elevers 
hur andra elevers lösningar av ett matematiskt problem kan förbättras. Frågeställning till studien 
är: Hur är gymnasieelevers förmåga att lämna skriftliga omdömen på andra elevers lösningar av 
ett matematiskt problem?   
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Elevernas kommentarer samlades och sorterades ett antal gånger – utifrån syfte och frågeställning 
– innan analys. Analys av data görs enligt kriterier ur Skolverkets (2011c, s.55-56) beskrivningar, 
matrisen från PRIM-gruppen (Bilaga 6) samt Bergstens m.fl. (1997, s.35) definition om de fyra 
olika matematiska representationerna: bildligt, verbalt, symboliskt och numeriskt. PRIM-gruppen 
har gjort en uppdelning av de kunskapskrav som ställs för att användas i nationella prov i 
kurserna matematik 1b och 1c enligt kursplanen för gymnasieskolan (Bilaga 6). Tabellen (Figur 5) 
innehåller kunskapskraven och beskrivningen av matematiska resonemang.   
 

Betyg E Betyg C Betyg A 

Eleven kan föra enkla 
matematiska resonemang och 
värdera med enkla 
omdömen egna och andras 
resonemang samt skilja 
mellan gissningar och 
välgrundade påståenden. 

Eleven kan föra välgrundade 
matematiska resonemang och 
värdera med nyanserade 
omdömen egna och andras 
resonemang samt skilja mellan 
gissningar och välgrundade 
påståenden. 

Eleven kan föra välgrundade och 
nyanserade matematiska resonemang, 
värdera med nyanserade omdömen 
och vidareutvecklar egna och andras 
resonemang samt skilja mellan 
gissningar och välgrundade 
påståenden. 

Figur 5. Matrisen för kunskapskrav i matematiska resonemang (Bilaga 6). 
 
Enligt Skolverket (2011c) är progressionstabellen ”utgångspunkt för kunskapskraven i samtliga 
kurser för att samma kunskapsuttryck i så stor utsträckning som möjligt ska användas när samma 
sak avses oavsett vilken kurs det rör sig om” (s.54). En kort beskrivning av hur de olika uttrycken 
används i kunskapskraven redovisas i tabellen nedan. 
 

Betyg E Betyg C Betyg A 

Enkla omdömen. För enkla 
omdömen räcker det inte 
med att eleven redovisar sitt 
tyckande, till exempel ”det 
blev bra” utan också här 
krävs återkoppling till 
arbetets förutsättningar. 

Nyanserade omdömen. I detta 
avseende ger eleven omdömen ur 
flera olika perspektiv och kopplar 
till olika förutsättningar, till 
exempel den avsedda 
planeringen, resursanvändningen 
och det slutliga resultatet.”  

Nyanserade omdömen och ger för-
slag på hur arbetet kan förbättras. 
För att motsvara kravet på det högsta 
betygssteget ska eleven dessutom ge 
förslag på hur arbetet kan förbättras 
och därigenom ytterligare resonera om 
sitt arbete och resultat. 

Figur 6. Matrisen för de olika uttrycken enligt Skolverkets beskrivning (Skolverket 2011c, s.55-56). 
 
Som framgår i Figur 5 och Figur 6 ska eleven kunna värdera både sitt eget och andra elevers 
arbete. Min tolkning av elevers kommentarer sorteras enligt följande exempel. I ett exempel 
på ”Nyanserade omdömen och ger förslag på hur arbetet kan förbättras” ska eleven kunna 
motivera sitt val på ett tydligt sätt och visa att det finns en koppling till den lösning som hon/han 
bedömer. I Exempel 1 (till Lösning A) nedan nämner eleven att användning av ”bråk” gör det 
så ”enkelt”. Dessutom förklarar eleven varför ”en figur” ska användas i sitt förbättringsförslag.  

 

 
Exempel 1. 
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I ett exempel på ”Nyanserade omdömen” ska eleven kunna motivera sitt val på ett tydligt sätt 
och visa att det finns en koppling till den lösning som hon/han bedömer. I Exempel 2 (till 
Lösning A) nedan nämner eleven att det finns ”två uttryck för Jenny och Mona som gör att det 
blir enkelt att lösa uppgiften” men hon/han ger inget förbättringsförslag. 

 
Exempel 2. 

 
 
I ett exempel på ”Enkla omdömen” ska eleven kunna motivera sitt val på ett enkelt sätt även om 
det saknar en tydlig koppling till den lösning som hon/han bedömer. I Exempel 3 (till Lösning A) 
nedan nämner eleven varken vad eller på vilket sätt i Lösning A som ”var kortfattad” 
eller ”lämpligt strukturerad” som gör att det är ”lätt att förstå”. Dessutom saknas 
förbättringsförslag. 

 
Exempel 3. 

 
 
Varje lösning som elever bedömer sorterades/markerades med hjälp av tabellen (Figur 7) nedan. 
Det vill säga: för varje enskilt ”enkla omdömen” markeras med ett streck under rubrik ”Enkla 
omdömen” och för varje elev som lämnar omdömen samt ge förbättringsförslag markeras ett 
streck under rubrik ”Nyanserade omdömen och ger förslag på hur arbetet kan förbättras”. 
Slutligen räknar markeringen i varje kolumn. Sortering och kontrollräkning gjordes om flera 
gånger för att det skulle bli så korrekt som möjligt.  
 
Ingen 
kommentar 

Enkla 
omdömen 

Nyanserade 
omdömen 

Nyanserade omdömen och ger förslag på 
hur arbetet kan förbättras 

 / / /// 

0 1 1 3 

Figur 7. Tabell för sorteringen av elevers kommentarer och förbättringsförslag. 
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Reliabilitet och validitet 
Denna studie är av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Studiens frågeställning lyder: Hur är 
gymnasieelevers förmåga att lämna skriftliga omdömen på andra elevers lösningar av ett 
matematiskt problem? För denna typ av fråga bör statistiska bearbetnings- och analysmetoder 
användas (Patel & Davidson 2011, s.14), i denna mening är detta en kvantitativ undersökning. 
Undersökningen kräver samtidigt tolkning av elevers kommentarer för att kunna få förståelse 
för ”vad” det är eleverna gör och ”vilka” mönster som finns (Ibid., s.14). Detta medför att 
studien involverar även kvalitativ undersökning. Studien hamnar någonstans mellan kvalitativ och 
kvantitativ undersökning (Ibid., s.14). 
 
I en kvantitativ undersökning spelar studieobjekten – i detta fall elevernas skriftliga kommentarer 
och förbättringsförslag – en viktig roll. Det vill säga kommentarer som eleverna lämnar har ”ett 
sant värde” (Patel & Davidson 2011, s.104). Till exempel: om eleven skriver ”jag förstår inte” – 
betyder det verkligen att hon/han inte förstår och inget annat. I en kvantitativ undersökning är 
det omöjligt att förutse reliabilitet innan man har sett resultatet (Ibid., s.105). Jag har i denna 
studie sett till att elever får tydliga instruktioner och att frågan som ställs till eleverna är svår att 
missuppfatta (Ibid., s.105). Detta kan vara ett sätt att arbeta för att försäkra sig om 
tillförlitligheten i undersökningen (Ibid., s.105). 
 
I en kvalitativ undersökning är både reliabilitet och validitet sammanflätade (Patel & Davidson 
2011, s.106). I den kvalitativa studien är ambitionen att ”upptäcka företeelser, att tolka och förstå 
innebörden av livsvärden, att beskriva uppfattningar eller en kultur” (Ibid., s.105). Studien 
valideras genom att jag noga beskriver hela forskningsprocessen. Detta gäller bland annat hur 
forskningsproblemet uppkommit, hur studien planerades och genomfördes, hur data analyserades 
m.m. (Ibid., s.106). Denna studie valideras dessutom genom att jag låter flera elever med olika 
förutsättningar delta i undersökningen. På så sätt har jag möjlighet att studera variationen för var 
och en av ”fenomenet” – i detta fall om hur elever kommentera och ge förslag. Enligt Patel och 
Davidson (2011) kan forskare i en kvalitativ undersökning validera genom att ”välja flera olika 
datakällor, t.ex. olika personer, platser eller tidpunkter, där det aktuella fenomenet yttrar sig. 
Forskaren kan då studera samma fenomen fast i olika sammanhang för att kunna tolka 
variationen hos detta” (Ibid., s.107). Om någon som är intresserad och vill genomföra exakt 
samma undersökning enligt mina beskrivningar och med exakt samma material samt elevgrupp 
med liknande förutsättningar som användes, är det troligt att hon/han kommer att få samma 
resultat. 
 
 

Resultat 
Av sammanlagt 20 elever i klassen deltog 18 elever i undersökningen. Två elever avstod. Analys 
görs utifrån styrdokumentets och PRIM-gruppens beskrivningar av de kunskapskrav samt 
Bergstens m.fl. (1997) definition om de fyra olika matematiska representationerna: bildligt, verbalt, 
symboliskt och numeriskt. Resultatet presenteras med en kort beskrivning av de lösningar som 
elever bedömer. Efter varje beskrivning följer en tabell som redovisar resultatet samt tolkning 
och analys av elevernas skriftliga kommentarer och förbättringsförslag. Det finns två grupper 
elever i klassen: Grupp I – sammanlagt 4 elever som har löst problemet korrekt; Grupp II – 
sammanlagt 14 elever, varav 8 elever tolkat problemet korrekt men bland annat har gjort räknefel 
och elever som enbart gjort uppskattningar eller inte har hunnit lösa klart; 6 av 14 elever i 
Grupp II har gjort fel tolkning. Slutligen presenteras en tabell för sammanlagd andel feedback 
och förbättringsförslag från samtliga elever med tolkning och analys av elevernas skriftliga 
kommentarer och förbättringsförslag. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning.  
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Elevernas skriftliga kommentarer och förbättringsförslag 
 
Lösning A 
Denna elevlösning innehåller huvudsakligen den verbala representationen och lite symboler. 
Lösningen saknar den bildliga och numeriska representation. 

 

 
Ingen 
kommentar 

Enkla 
omdömen 

Nyanserade 
omdömen 

Nyanserade omdömen och ger 
förslag på hur arbetet kan förbättras 

Grupp I 0/4 1/4 0/4 3/4 

Grupp II 0/4 4/14 2/14 8/14 

Tabell 1. Resultat för Lösning A 
 
Tolkning och analys: Lösning A innehåller främst den verbala representationen och alla elever har 
kunnat ge återkoppling. Nästan tvåtredjedelen av eleverna ger förslag på hur lösningen kan 
förbättras. Tre elever kommer inte på något bättre förslag. En av dem skriver: ”Detta är ett 
perfekt sätt att lösa uppgiften”. Åtta av elva elever föreslår ”rita en bild/figur”. En elev i Grupp I 
föreslår att man kan förklara t.ex. ”varför man tog fram bråken och vad de representerar”. Över 
hälften av eleverna i Grupp II ger förbättringsförslag.  
 
 
Lösning B 
Denna elevlösning innehåller huvudsakligen den bildliga och symboliska representationen och 
några korta ord. Den innehåller tre olika representationer. 
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Ingen 
kommentar 

Enkla 
omdömen 

Nyanserade 
omdömen 

Nyanserade omdömen och ger 
förslag på hur arbetet kan förbättras 

Grupp I 0/4 0/4 1/4 3/4 

Grupp II 2/14 4/14 3/14 5/14 

Tabell 2. Resultat för Lösning B 
 
Tolkning och analys: Lösning B innehåller en blandning av främst bildliga och symboliska 
matematiska representationer. Den verbala representationen används ytterst lite i lösningen. De 
flesta elever har gjort någon form av återkoppling och 8 elever har lämnat förbättringsförslag. 
Två elever har inte kommenterat något alls. Några elever påpekar att ”bild är bra”. Det finns en 
elev som kommenterar att lösningen är ”snabb och effektivt” samtidigt som han/hon ”förstår 
inte riktigt vart alla tal kom ifrån eller hur lösningen gick till”. De åtta förbättringsförslagen från 
eleverna är dock likartade, de kräver i princip en tydligare skriftlig förklaring. En elev i Grupp I 
frågar ”förklara vad som händer här” och ritar en lång pil som pekar på högersidan av lösningen 
som innehåller symbolisk representation. En elev från Grupp II har presenterat sitt förslag 
(Figur 8) på hur redovisningen kan förbättras. 

 
Figur 8. Elevens förbättringsförslag till Lösning B. 

 
 
Lösning C 
Denna elevlösning innehåller huvudsakligen den symboliska representationen och ett par korta 
ord. Lösningen saknar den bildliga samt numeriska representationen. Användning av 
likhetstecknet ”=” i lösningen är felaktig. 
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 Ingen 
kommentar 

Enkla 
omdömen 

Nyanserade 
omdömen 

Nyanserade omdömen och ger förslag 
på hur arbetet kan förbättras 

Grupp I 0/4 0/4 0/4 4/4 

Grupp II 5/14 1/14 0/14 8/14 

Tabell 3. Resultat för Lösning C 
 
Tolkning och analys: Lösning C innehåller mest symbolisk matematisk representation och några 
få skrivna ord. Fem elever har inte lämnat någon kommentar. En elev i Grupp I tycker att 
lösningen är svår att förstå och att den är ”väldigt avancerad”. Fem elever från Grupp II ”kan 
inte förstå” lösningen. Men 12 av 18 elever har lämnat förbättringsförslag. Dessa förslag är 
ganska lika, eleverna kräver tydligare skriftlig förklaring. En elev skriver: ”förklara vad olika tal 

innebär” och en annan skriver: ”förklara 0,5/h, 1h → 75 %. Dock har ingen elev märkt eller 
kommenterat att lösningen innehåller några felanvändningar av likhetstecknet ”=”; exempelvis att 
60

3
 inte är lika med 

75

3
. 

 
 
Lösning D 
Denna elevlösning innehåller huvudsakligen den numeriska och symboliska representationen. 
Det vill säga eleven ställer upp tabeller med hjälp av olika symboler. Lösningen saknar den 
verbala samt bildliga representationen. Användning av likhetstecknet ”=” i lösningen är felaktig. 

 

 
Ingen 
kommentar 

Enkla 
omdömen 

Nyanserade 
omdömen 

Nyanserade omdömen och ger förslag 
på hur arbetet kan förbättras 

Grupp I 0/4 0/4 1/4 3/4 

Grupp II 7/14 1/14 2/14 4/14 

Tabell 4. Resultat för Lösning D 
 
Tolkning och analys: Lösning D innehåller en blandning av numerisk och symbolisk matematisk 
representationen. Mer än hälften av eleverna har gjort någon form av återkoppling och sju av 
dessa har lämnat förbättringsförslag. Sju elever kommenterar inte alls. De flesta förslagen handlar 
om skriftligförklaring. Två elever (en från Grupp I och en från Grupp II) föreslår att man kan till 
exempel förklara vad ”x” är. Fem elever skriver att lösningen är bra och tre av dem har inte något 
förbättringsförslag … en av dem skriver: ”tabellen till höger var bra, lätt att förstå”. Ingen elev 
har noterat att användningen av likhetstecknet är felaktig. 
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Andel feedback och förbättringsförslag för alla lösningar som elever från de båda grupper lämnar 
presenteras i Tabell 5: 
 

 
Antal 

kommenterar 
Antal förslag från 

eleverna 
Antal förslag som 

förväntas 
Andel i 
procent 

Grupp I (4 elever) 16 (100 %) 13 4 x 4 = 16 81,3 % 

Grupp II (14 elever) 42 av 56 (75 %) 25 14 x 4 = 56 44,6% 

Total (18 elever) 58 av 72 (80,6 %) 38 72 52,8 % 

Tabell 5. De sammanlagda förbättringsförslagen från Grupp I och II. 
 
Tolkning och analys: Samtliga fyra elever i Grupp I har lämnat kommentarer och gjort någon 
form av återkoppling med förbättringsförslag. En fjärdedel av eleverna i Grupp II kommenterar 
inte alls. Det är enbart en elev i Grupp I som inte ger förbättringsförslag på fler än två lösningar. 
Sammanlagt har Grupp I kommit med 13 av 16 (81,3 %) förbättringsförslag. Andel elever i 
Grupp II som har lyckats ge förbättringsförslag är betydligt mindre (44,6 %). Studien har 
sammanlagt fått in 80,6 % av kommentarer till samtliga lösningar och 52,8 % av 
förbättringsförslag till samtliga lösningar från eleverna.  
 
Sammanfattning av resultat 
Resultatet visar att oavsett om elever har löst problemet eller inte är de kapabla att lämna 
feedback och ge förbättringsförslag. Elever i Grupp I ger sammanlagt 13 av 16 förbättrings-
förslag. Trots att 14 elever i Grupp II inte löser problemet har de kunnat lämna omdömen med 
någon form av återkoppling och lämnat förbättringsförslag. Däremot är andelen elever från 
Grupp II som gett förbättringsförslag betydligt mindre jämfört med andelen elever i Grupp I. 
Samtliga 18 elever har lyckats göra någon form av återkoppling till Lösning A. Fem elever har 
inte lämnat någon kommentarer för Lösning C och flest antal elever förstår inte denna lösning. 
Men både Lösning A och Lösning C har fått flest förbättringsförslag. Antalet elever som inte 
kommenterar något tillhör enbart från Grupp II och ökar successivt från och med Lösning B. 
Det finns skillnader och likheter i resultatet mellan lösningarna som eleverna bedömer. Resultatet 
visar också att en tredjedel av eleverna gör en felaktig tolkning av problemet. 

 

Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de metoder som använts i undersökningen samt undersökningens 
resultat.  
 
Metoddiskussion 
Lärmiljön är viktigt för effektiv formativ bedömning. Undersökningstillfället då eleverna just har 
gjort det nationella provet kan möjligtvis ha påverkat resultaten. Troligtvis kan det vara bättre att 
genomföra en undersökning innan eleverna har gjort ett nationellt prov. Möjligheten för att öka 
engagemang (Hattie & Timperley 2007, s.89; Wiliam 2013, s.65) och elevers deltagande hade 
förmodligen varit starkare om eleverna fått möjlighet att ”öva” innan provet istället för efteråt. 
Antal elever som kommenterar alla lösningar kunde ha varit större. Även om syftet och målet 
(Wiliam 2011, s.12; Jönsson 2011, s.217-218) med undersökningen nämndes vid presentationen -
för att öka elevernas engagemang - var det flera elever som inte kommenterade samtliga lösningar. 
Dessutom är eleverna medvetna om att ett deltagande i undersökningen är ”frivilligt” och ”kan 
avbrytas när som helst” (Bilaga 1). Detta kan förklara varför några elever avstod från 
undersökningen och att antalet elever som inte kommenterar något ökat successivt från och med 
Lösning B.  
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För att feedback ska fungera effektivt måste man först klargöra målet (Clarke 2000, s.38; Hattie & 
Timperley 2007, s.88; Wiliam 2013, s.145). Därefter behöver man ta reda på information om hur 
man ligger till i förhållande till målet. Lärare kan till exempel förse elever med information om 
hur de ligger till, eftersom eleverna uppfattar feedback som något positivt om läraren gör en 
uppföljning (Gamlem och Smith 2013, s.160). Sist tar man reda på hur man ska gå vidare för att 
nå målet (Hattie & Timperley 2007, s.89-90). För att kunna ”utnyttja feedbackens kraft att öka 
elevers lärande måste vi se till att den orsakar kognitiva och inte emotionella reaktioner – med 
andra ord, feedback ska leda till tänkande” (Wiliam 2013, s.145). Men eleverna i undersökningen 
är medvetna om att de inte får någon form av uppföljning med ”information om framgångar och 
utvecklingsbehov” (Skolverket 2011a, s.13), även om undersökningssyftet (målet) tydligt 
informerades om vid undersökningstillfället. Elevernas motivation/brist på motivation till att 
delta i undersökningen kan ha berott på att de varit utan information om hur de ligger till i 
förhållande till målet och dessutom varit i avsaknad av information om hur de ska närma sig 
målet (Hattie & Timperley 2007, s.86). Detta kan också vara en förklaring till varför två elever 
avstod från undersökningen och att en del elever inte kommenterar något över huvudtaget.  
 
En annan orsak som eventuellt kunnat påverka resultatet är att en pilotstudie aldrig genomfördes. 
Eleverna kanske behövde mer tid på sig för att slutföra undersökningen. Om en pilotstudie hade 
genomförts skulle man ha fått en större möjlighet att avgöra vad en passande tidsram borde vara. 
Samtidigt har de flesta elever valt att lämna in häftena innan lektionstiden var slut - även om de 
haft möjlighet att fortsätta. Eleverna som genomförde undersökningen har olika förutsättningar 
och bär med sig olika erfarenheter (A. Pettersson 2006, s.15). Några av dem har klarat av att 
utföra undersökningen helt inom den beräknade tidsramen. Förmodligen är det som Topping 
(2009) beskriver att elevers attityd och förmåga att utföra kamratbedömning förändras genom 
övning och erfarenhet (Topping 2009, s.20). Det kan också vara så att en del elever helt enkelt 
inte är så förtjusta i kamratbedömning, olika elever har varierande syn på detta arbetssätt 
(Bengtsson 2008, s.47).  
 
Eleven är social från början och lärarens uppgift är att skapa arbetssätt/aktivitet i undervisningen 
där eleverna samarbetar och har möjlighet att utbyta tankar om sina idéer och erfarenheter 
(Sundgren 2011, s.106). Vad skulle hända om eleverna fått arbeta i smågrupper under Moment I? 
Det vill säga att de fått först försöka lösa problemet i smågrupper och därefter bedömt 
lösningarna enskilt under Moment II. Hur skulle resultatet bli? 
 
Lösning C har fått flest förbättringsförslag (12 förslag). Detta är mycket intressant eftersom sex 
elever påstår att de inte förstår lösningen. Trots det har de lyckats ge förslag till förbättringar. 
Detta beror bland annat på att bedömning avser just ”redovisningens klarhet och tydlighet” 
samt ”matematiskt språk och representation” (Figur 4) enligt den matris som eleverna fick vid 
undersökningstillfället. Elever visar att de förstår kriterierna och detta är viktigt för deras 
utveckling för självbedömning. Detta visar också vikten av att tydliggöra mål, betygskriterier och 
syfte för eleverna (Clarke 2000, s.38; Hattie & Timperley 2007, s.88; Wiliam 2011 s.12; Jönsson 
2011, s.217-218) om formativ bedömning/feedback ska fungera. Återkoppling är mest effektiv 
om ”den gör eleven uppmärksam på information som kan användas även utöver den specifika 
uppgiften” (Jönsson 2011, s.78) därför att matrisen (Figur 4) innehåller information som inte 
är ”alltför ingående och fokuserar på smådetaljer” (Jönsson 2011, s.78).  
 
Vad skulle ha hänt om ett annat problem valts istället för ett rikt problem? Det skulle kunna ha 
varit ett problem som har en begränsad lösningsmetod/procedur. Det skulle i så fall betyda att 
lösningsmetoden som eleverna bedömt kunde ha blivit mycket likartad men att själva 
presentationen av lösningen fortfarande kunnat se olika ut. Det skulle kunna ha påverkat 
resultatet. Sex elever gör feltolkning och två elever i studien förstår inte formuleringen av 
problemet men ett rikt problem ska ju vara lätt att förstå (Taflin 2007, s.56). Man kan undra hur 
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många elever som egentligen inte förstått problemformuleringen. Kanske skulle formuleringen av 
problemet muntligt behövt förtydligas vid undersökningstillfället för att öka möjlighet för 
eleverna att förstå. Detta då en del elever kanske är blyga och inte vill ställa frågor. Det är också 
möjligt att bilden som använts kan ha påverkat eleverna, då den ena flickan står med gräsklippare 
och tittar medan den andra flickan klipper gräset. Tanken är att bilden ska minska risken för att 
eleverna ska missuppfatta problemet (Hagland m.fl. s.124).  
 
Användningen av rikt problem erbjuder en stor variation av lösningsmetoder. Detta medför att 
de val av lösningar som eleverna bedömer också kan påverka resultatet. Lösningarna innehåller 
olika former av klarhet och tydlighet samt varierande matematiska representationer. Lösning C 
och Lösning D innehåller främst den symboliska representationen. Många elever har svårt att 
uppfatta vad bokstäver symboliserar (Bergsten m.fl. 1997, s.51). Detta kan naturligtvis påverka 
resultatet. Ingen har t.ex. märkt eller kommenterat att Lösning C innehåller några felanvändningar 
av likhetstecknet ”=”. Bristen på förståelse av bokstavssymboler gör det svårt för eleverna att 
översätta (Ibid., s.35) det symbolspråk som finns i Lösning C och D till det verbala språket. Detta 
kan förklara varför ett antal elever inte ger kommentarer till Lösning C och Lösning D. Detta till 
skillnad från Lösning A som innehåller främst den verbala representationen, där alla elever har 
lämnat kommentarer. Hade lösningar som valts innehållit fler av den verbala representationen, så 
hade eleverna möjligtvis kunnat lämna kommentarer till lösningarna i C och D. 
 
Eleverna som deltar i undersökningen har olika förutsättningar; några har en bättre förkunskap 
och några har sämre. Men när jag bedömer och sorterar elevers kommentarer samt 
förbättringsförslag vet jag ingenting om vilka elever som har skrivit vad. Elevernas förutsättningar 
påverkar således inte min bedömning vid sortering och analys. Däremot är det möjligt att om 
bedömning av elevers kommentarer görs av någon annan, kan resultatet bli något annorlunda. 
Varje individ reflekterar och lär sig olika eftersom vi bär med oss olika kunskaper och 
erfarenheter (A. Pettersson 2006, s.15). Detta kan möjligtvis påverka resultatet.  
 
Resultatdiskussion  
Syftet med studien är att få kunskap om gymnasieelevers bedömningsförmåga i matematik. 
Undersökningen handlar om elevers förmåga att lämna skriftliga omdömen om andra elevers 
lösningar av ett rikt problem efter det att de själva har försökt lösa det. Mer specifikt handlar 
undersökningen om elevers skriftliga förmåga att kommentera och ge förslag på hur andra elevers 
hur andra elevers lösningar av ett matematiskt problem kan förbättras. Frågeställningen till 
studien är: Hur är gymnasieelevers förmåga att lämna skriftliga omdömen på andra elevers 
lösningar av ett matematiskt problem?   
 
Resultatet visar att oavsett om elever har löst problemet eller inte är de kapabla att lämna 
feedback och ge förbättringsförslag. Eleverna behöver inte vara personligt engagerade i 
problemet som de ska lösa för att vara kompetenta att bedöma, därför att eleverna ”klarar många 
gånger av att se styrkorna och svagheterna i det en kamrat gjort” (Jönsson 2010, s.90) även om de 
inte har klarat av att lösa problemet själva. Eller kan det vara därför att undersökningen handlar 
om skriftlig feedback och inte muntlig. Att lämna feedback skriftligt är mer neutralt (Ibid., s.82) 
och därför har eleverna kunnat lämna någon form av feedback.  
 
Men hur förklarar man varför andelen elever från Grupp II som gett förbättringsförslag är 
betydligt mindre jämfört med andelen av elever i Grupp I som gjort detta? Varför kommer 
antalet elever som inte kommenterar något enbart från Grupp II? Det finns många förklaringar 
och det är oerhört svårt att precisera vad det kan bero på; allt ifrån metoder (som diskuterats 
tidigare), tid, lärmiljö, elevers förutsättningar och attityd (van Zundert m.fl. 2010; Topping 2009). 
Även om elevers skolprestation (van Zundert m.fl. 2010, s.275) inte är en avgörande faktor för 
deras förmåga att göra kamratbedömning, kan den ha betydelse i just denna undersökning, just 
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därför att här har alla elever som lyckats lösa problemet korrekt också lyckats ge återkoppling till 
samtliga lösningar. Samtidigt är det omöjligt att påstå att elevers skolprestation i Grupp II är 
sämre eftersom 75 % av eleverna i gruppen har lyckats göra någon form av återkoppling. 
 
Eleverna behöver möjligtvis förstå vad problemet handlar om för att kunna reflektera, granska 
och värdera rimligheten i sina svar; det ingår i problemlösningsprocessen. Det vill säga att elever 
behöver se tillbaka för att kunna granska och värdera när de bedömer (Polya 1957, s.36; Lester 
1996, s.89). Därför har alla elever i Grupp I lyckats lämna någon form av kommentar och även 
lämnat förbättringsförslag. Är det möjligt att en bra problemlösare är mer öppen för möjligheter 
och har bättre förmåga att upptäcka fel (Allwood 1991, s.38-40) och därför kan reagera och rätta 
till det som är fel (Ibid., s.40) och som också medför att han/hon har bättre förmåga att värdera 
samt bedöma? Men det behöver inte nödvändigtvis betyda att eleverna måste kunna lösa 
problemet för att kunna lämna feedback då resultatet samtidigt visar att oavsett om eleverna har 
löst problemet eller ej så är de flesta kapabla att lämna feedback och ge någon form av 
förbättringsförslag. Dessutom ger några av eleverna från båda grupperna likvärdiga förbättrings-
förslag till samma lösning. 
 
Visserligen kan elevernas förmåga att utföra kamratbedömning bli bättre med övning (van 
Zundert m.fl. 2010, s.270) och deras attityd förändras positivt genom övning och erfarenhet 
(Topping 2009, s.20), men hur förklarar man varför det finns skillnader och likheter i resultatet 
mellan lösningarna som eleverna bedömer? Alla elever har lyckats göra någon form av 
återkoppling till Lösning A; medan fem elever inte har lämnat någon kommentarer för Lösning C; 
det är denna lösning som flest elever säger sig inte förstå. Men samtidigt har både Lösning A (11 
förslag) och Lösning C (12 förslag) fått flest förbättringsförslag (se Tabell 1 och Tabell 3).  
 
Alla elever har lyckats lämna kommentarer till Lösning A (den lösning som innehåller mest av 
den verbala representationen). En möjlig tolkning är att alla elever förstår denna lösning och 
därför har lyckats göra någon form av återkoppling till denna lösning med sammanlagt elva 
förbättringsförslag. Detta kan bero på att den verbala representationen som används i lösningen 
är lätt att förstå eftersom eleverna inte behöver översätta olika matematiska symbolerna eller 
förstå vad olika bokstäver symboliserar. Detta till skillnad från de andra tre lösningarna. Kan 
detta vara en förklaring till att tre elever tycker att lösningen i sig är så bra att de därför inte kan 
komma på något bättre förslag? Men åtta elever föreslår att en ”bild” eller ”figur” kan förbättra 
lösningen. Detta är inte oförutsägbart eftersom man med hjälp av bild/figur mer enkelt och 
konkret kan uttrycka den matematiska idén (Bergsten m.fl. 1997, s.36). Bild är griplig, enkel att 
förstå och innehåller den kvalitativa karaktär (Ibid., s.37) som förbättrar lösningen.  
 
Lösning B är den enda lösning som innehåller den bildliga representationen. Några elever noterar 
skillnaden mellan denna lösning och de tre andra; de påpekar att ”bild är bra”. Återigen: Bild är 
något gripbart och innehåller den kvalitativa karaktären (Bergsten m.fl. 1997, s.37) som gör att 
det är lättare och enklare för eleverna att förstå. Det finns många elever som inte förstår hur 
lösningen gick till. Det finns en elev som kommenterar att lösningen är ”snabb och effektivt” 
samtidigt han/hon inte riktigt förstår ”vart alla tal kom ifrån eller hur lösningen gick till”. En 
anledning till varför många elever inte förstår och att de flesta kräver en tydligare förklaring kan 
vara att redovisningen av själva uträkningen är svår att begripa fast de förstår bilden. Denna 
lösning har inte fått lika många förbättringsförslag och det kan bero på att den symboliska 
representationen är svår att förstå samtidigt som eleverna har förstått den bildliga 
representationen. Detta kan förklara varför några elever inte lämnat någon kommentar och varför 
åtta elever har lyckats kommentera trots att de inte kunnat ge något förbättringsförslag.  
 
Till skillnad från Lösning A och Lösning B innehåller Lösning C och D främst symboler. Det är 
fler elever som inte lämnat någon kommentar till dessa lösningar. Just till Lösning C och D 
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behöver eleverna definitivt göra översättning (det vill säga att kunna översätta matematiskt 
symbolspråk till den verbala beskrivningen av en problemsituation) för att kunna uppfatta bl.a. 
vad olika bokstäver och siffrorna samt tabellerna symboliserar (Bergsten m.fl. 1997, s.51). Det har 
inte alla elever gjort. Förmodligen kan det bero på att eleverna behöver utveckla sin förståelse av 
de olika symboler som används i undervisningen (Ibid., s.51) så att de kan skilja mellan 
exempelvis objekt och tal. Det är naturligtvis också betydligt svårare för eleverna att upptäcka 
felanvändningar av likhetstecknet ”=” som finns i Lösning C. Detta kan också förklara varför 
förbättringsförslagen är likartade bland eleverna, de kräver en tydligare förklaring för vad olika tal 
symboliserar. Den symboliska representationen är manipulativ (Ibid., s.37). För att kunna förstå 
vad symbolerna representerar och vad gäller den numeriska representationen måste man ha ”en 
mer funktionell begreppskunskap” (Ibid., s.34) och vara bra på att använda och växla mellan de 
olika matematiska representationerna. Dock finns det skillnader mellan Lösning C och Lösning D. 
Till Lösning D är det lika många elever som lämnat förbättringsförslag som antal elever som inte 
kommenterar något alls. Det är många elever som tycker att denna lösning är så bra/tillräckligt 
bra att de inte kan förbättra lösningen. Den numeriska representationen är av kvantitativ karaktär, 
till skillnad från den symboliska representationen som är av manipulativ karaktär (Bergsten m.fl. 
1997, s.37). Det är betydligt enklare för eleverna att följa och förstå tabellerna i Lösning D än att 
tolka och förstå Lösning C. Detta kan förklara skillnaden till resultaten mellan Lösning C och 
Lösning D - även om båda lösningarna innehåller mestadels symboler. 
 
Kamratbedömning involverar både medvetenhet och kommunikation (A. Pettersson 2007, 
s.14). ”Kamratbedömningar är exempel på en situation som är arrangerad för att vara interaktiv” 
(Lundahl 2011, s.54). Det matematiska språket har olika representationer och dessa 
behövs/används i kommunikation (Skolverket 2011a, s.90-91; Bergsten m.fl. 1997, s.35). 
Eleverna har olika förutsättningar och detta innebär också att de har olika erfarenheter och sätt 
att tänka samt förmåga att kommunicera. Det medför att en del elever som kan ”översätta mellan 
olika uttrycksformer” (Bergsten m.fl. 1997, s.35) förmodligen har bättre förståelse av lösningarna 
som de ska bedöma. Detta kan vara en förklaring till varför resultatet varierar mellan de olika 
lösningar som eleverna bedömer.  
 
Syftet med studien är att få kunskap om gymnasieelevers bedömningsförmåga i matematik – med 
hjälp av formativ bedömning – i form av kamratbedömning. Formativ bedömning är en process 
och ett instrument som ger underlag för reflektion och den/det används för att vidare planera 
och forma undervisningen (Skolverket 2014a, s.10; Björklund 2011, s.109; Lundahl 2011, s.11). 
Det finns olika syften till varför bedömning sker (A. Pettersson 2011, s.31; Björklund Boistrup 
2011, s.109). Även om ingen uppföljning gjordes kan läraren använda den information som 
eleverna tillför – i detta fall undersökningsresultatet (Wiliam 2013, s.58). Formativ bedömning 
syftar inte bara på elevens lärande, den bör leda till ett lärande även för lärare (Lundahl 2011, 
s.16). Det är inte enbart elever som behöver lära sig; även lärare behöver lära sig hur 
undervisningen kan förbättras (Jönsson 2011, s.217-218; Wiliam 2013, s.58). Egentligen är både 
lärare och elever beroende av varandra för att kunna reflektera och göra återkoppling som Askew 
och Lodge beskriver i den co-konstruktivistiska undervisningsmodellen (Askew & Lodge 2000, 
s.13). Detta innebär att det inte enbart är eleverna som behöver tid och möjlighet att reflektera, 
det är även viktigt för lärarna att reflektera. Genom reflektion kan både lärarna och eleverna 
utveckla sitt lärande. Utan reflektion kan man inte förändras och utvecklas (Olteanu 2014, s.1; 
Conzemius & O’Neil 2001, s.11). Det är på så sätt vi lär oss. Denna ”process” medför att den 
kräver tid att planera för att uppnå önskat mål och för att kunna ”ge långsiktiga resultat” (Jönsson 
2010, s.218). Trots att formativ bedömning kan vara tidskrävande (Bengtsson 2008, s.55; 
Karlsson 2011, s.27) är det önskvärt att integrera formativ bedömning i undervisningen 
(Skolverket 2012b, s.12; Skolverket 2014a, s.10). Forskning visar att elevers syn och förståelse för 
matematik, problemlösningsförmåga samt resonemangsförmåga förbättras med formativ 
bedömning (Balan 2012, s.129-133). 
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Formativ bedömning i form av kamratbedömning i kombination med problemlösning är ett 
värdefullt verktyg. Med hjälp av rika problem skapas också större variation eftersom rika problem 
är designade så att alla elever ha möjlighet att lösa med olika lösningsmetod (Taflin 2007, s.56). 
Resultatet av undersökningen har lämnat värdefull information, det vill säga information om 
elevernas matematiska tänkande, deras uppfattningar om matematik samt deras styrkor och 
svagheter (Klisinska & Wikström 2013, s.3). Detta till exempel om elevers uppfattning om de 
olika matematiska representationerna samt deras styrkor och svagheter i matematik. Det är fler 
elever som inte förstår den symboliska representationen (Lösning C) jämfört med till exempel 
den verbala (Lösning A) och den bildliga (Lösning B) representationen. Det är uppenbart att den 
symboliska representationen är den svåraste för eleverna att förstå och hantera. Eleverna förstår 
inte skillnader, likheter och samband mellan de olika matematiska representationer som finns. 
Utan det matematiska språket påverkas elevers utveckling i de andra berörda förmågorna i 
matematik (Bergsten m.fl. 1997, s.35). De kan få svårt att till exempel kommunicera både 
muntligt och skriftligt, svårt att formulera och analysera, att reflektera, följa och bedöma 
matematiska resonemang m.m. (Skolverket 2011a, s.90-91). Skolan bör sammanbinda det 
algebraiska symbolspråket med andra matematiska representationer (Bergsten m.fl. 1997, s.35). 
Elever kan inte utveckla kunskaper i matematik utan att de först har förstått hur språket i ämnet 
fungerar.  
 
Skolan bör lägga stor vikt vid att undervisa problemlösning - både som mål och medel (Skolverket 
2012a, s.2; Skolverket 2011a, s.90). Trots att problemets formulering förtydligas finns det 
fortfarande elever (sex elever) som gör felaktiga tolkningar. Vid inledningen nämndes att svenska 
elevers problemlösningsförmåga har försämrats, framförallt när det gäller interaktiva problem 
(Skolverket 2014b, s.37). Men om man inte kan förstå och tolka problem – trots att alla fakta och 
villkor är givna – är det omöjligt att kunna reflektera och analysera, det vill säga att granska och 
bedöma (Polya 1957, s.36; Lester 1996, s.89). Det finns all anledning att lägga extra stor vikt vid 
problemlösning i skolan. 
 
 
Slutsats, avslutande reflektioner och förslag till vidare forskning 
Det finns många förklaringar och det är oerhört svårt att precisera vad som kan påverka elevernas 
bedömningsförmåga. Metoder, tid, lärmiljö, elevers förutsättningar och attityd (van Zundert m.fl. 
2010, s.270; Topping 2009, s.20) är möjliga faktorer. Just denna studie visar att oavsett elever har 
löst det givna problemet eller ej har de kunnat ge någon form av omdöme. En möjlig förklaring 
till varför en andel elever inte kommenterar eller har svårt att lämna förbättringsförslag kan vara 
bristen av förståelse och hanteringen av de olika matematiska representationer som finns i 
lösningarna. En kontinuerlig uppföljning krävs för att kunna avgöra elevers bedömningsförmåga.  
 
Även om det finns många olika sätt för en individ att lära sig behöver man reflektera för att 
utvecklas. Hur vi lär oss är beroende på ”vilka förkunskaper vi har och i vilken situation vi är i 
livet” (A. Pettersson 2006, s.15). Alla som vill utvecklas och förbättras – oavsett om man är elev, 
lärare, skoladministratör, politiker eller tillhör allmänheten (Lundahl 2011, s.16) – bör ta tid och 
reflektera över handlingens konsekvenser samt därefter på nytt ompröva handlingens riktning 
(Olteanu 2014, s.1; Skolverket 2014a, s.10; Conzemius & O’Neil 2001, s.11; Sundgren 2011, 
s.110); det vill säga att arbeta formativt för att föra sitt lärande framåt! Utan reflektion kan man 
inte förändras och utvecklas (Olteanu 2014, s.1; Conzemius & O’Neil 2001, s.11). 
 
Att arbeta formativt innebär att ta vara på till exempel information om elevernas uppfattning om 
de olika matematiska representationerna som underlag för att tolka och analysera. ”Bedömning 
fungerar formativt när bevis för elevens prestation tas fram, tolkas och används av lärare, ...” 
(Wiliam 2013, s.58). På detta sätt kan lärare följa Skolverkets råd och riktlinjer (2011s, s.15) och 
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planera undervisningen vidare för att hjälpa eleverna att uppnå kunskapskrav och mål (Skolverket 
20141, s.10; Wiliam 2011, s.12; Björklund Boistrup 2011, s.109; Jönsson 2011, s.217-218). 
Läraren kan till exempel ta reda på varför den symboliska representationen är den svåraste för 
eleverna att förstå och hantera, varför ingen elev upptäcker felanvändningar av likhetstecknet ”=” 
som finns till exempel i Lösning C, eller varför förbättringsförslagen är likartade bland eleverna 
när det gäller just denna lösning. Genom tolkning och analys upptäcks förmodligen att eleverna 
behöver utveckla förståelse av de olika symboler eller representationer som används i matematik. 
Läraren kan vidare planera undervisning och kanske så som Bergsten m.fl. (1997, s.35) föreslår i 
detta fall, förankra de bildliga, verbala och fysiska representationerna med den symboliska 
representationen för att hjälpa eleverna att förstå skillnader och likheter mellan de olika 
matematiska representationer som finns. Det är ett exempel på att arbeta formativt. Det skulle 
vara intressant att undersöka hur lärare kan arbeta för att kunna förankra det algebraiska 
symbolspråket med andra matematiska representationer i undervisningen. 
 
Det är först efter det att jag har reflekterat över misstag och konsekvenser samt bedömt resultatet 
av den planerade undersökningen som jag har lärt mig och fått en djupare förståelse och tydligare 
uppfattning om hur reflektion, formativ bedömning, kamratbedömning samt återkoppling 
relaterar till varandra. Misstag är en nödvändig ingrediens för att skapa insikter (Scherp 2003, s.7; 
Taub 2011, s.61). Detta stämmer också med Olteanus (2014) beskrivning om reflektion: denna 
leder till ”insikter om förändringsbehov och tillför ny kunskap” och ger ”fördjupad förståelse” 
(s.1). Jag har gjort flera intressanta upptäckter under arbetets gång. Alla elever lär sig olika och 
resultatet av undersökningen får mig att fundera över hur studien genomfördes; hur kan jag till 
exempel utveckla/förändra metoder om/när ett nytt tillfälle ges. Eleven är social från början och 
lärarnas uppgift är att skapa arbetssätt/aktivitet i undervisningen där eleverna samarbetar och har 
möjlighet att utbyta tankar om sina idéer och erfarenheter (Sundgren 2011, s.106). Det skulle vara 
mycket intressant att genomföra samma studie efter att några förändringar gjorts så som 
behandlats i metoddiskussionen. Det skulle vara spännande att undersöka vad resultatet blir om 
eleverna får längre tid att först arbeta i små grupper med problemet – med samma formulering 
men utan bild – och att de därefter får bedöma lösningarna var för sig.  
 
Det finns många olika arbetssätt/aktiviteter som man kan använda för att utföra 
kamratbedömning i undervisningen. Wiliam (2013) föreslår ett antal praktiska tekniker (s.151-158) 
som lärare kan använda sig av för att aktivera eleverna som lärande resurs för varandra. Hur och 
när varje enskild lärare ska arbeta med feedback är beroende av arbetsrutinen i varje enskild klass. 
Det är upp till läraren själv att avgöra om feedback ska införlivas i undervisningen (Wiliam 1999, 
s.1-4). 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Högskolan Dalarna 2014 HT  
Examensarbete Pedagogiskt arbete III (15hp) 
 
Mitt namn är Noelle Pettersson och jag läser till lärare med inriktning i matematik 
för grundskolans senare år samt gymnasiet på Högskolan Dalarna. Jag går sista 
terminen och arbetar just nu med mitt examensarbete. Mitt arbete handlar om 
gymnasieelevers bedömningsförmåga – en förmåga som ingår i kunskapskraven för 
matematik. Jag behöver hjälp och bidrag från er för att kunna samla information till 
arbetet. 
 
Deltagande i undersökningen är givetvis frivillig och kan avbrytas när som helst.  
 
Min handledare från Högskolan Dalarna, Eva Taflin, kommer att ha tillgång till 
materialet. Materialet kommer inte att användas till något annat ändamål än till mitt 
arbete. Ingen elev kommer att nämnas vid namn eller på något annat sätt kunna 
identifieras i arbetet. Vid intresse kan ni få ta del av de slutgiltiga resultaten.  

 

Jag hoppas att ni vill vara med i studien, det betyder mycket för min utveckling i 
framtiden som lärare.  
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Noelle Pettersson  
h09noepe@du.se  
 
Handledare:  
Eva Taflin 
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Bilaga 2. Moment I 

 

Klippa gräs 

 
Jenny klipper gräsmattan hos Bosse på 2 timmar. 

    Mona gör det på 4 timmar. 
    Hur lång tid tar det om de hjälps åt? 

Notera att Jenny och Mona inte klipper var sin halva av gräsmattan  
    utan att de arbetar med var sin gräsklippare exakt lika länge. 
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Bilaga 3. Moment II 

 

Här följer några lösningar av problemet ”Klippa gräs”. I matematik använder vi 
olika uttrycksformer eller representationer för att kommunicera. Som till exempel 
använder vi matematiska termer, symboler, tabeller, grafer, även med hjälp av ord, 
bilder, ritningar o.s.v. Det är viktigt att kunna redovisa skriftliga lösningar så att 
någon annan förstår vad man menar. Att bedöma någon annans arbete är 
utvecklande för lärandet. Lämna dina kommentarer så att jag får ta del av dina 
synpunkter. Dessutom får du möjlighet att träna på din bedömningsförmåga det vill 
säga – att värdera och utvärdera. Detta är något som ingår i kunskapskraven för 
matematik. Du kan ta hjälp av matrisen nedan när du gör bedömning och lämnar 
dina omdömen!  Stort tack för din hjälp! 
 
 

Kommunikationsförmåga 

 
Kvalitativa nivåer 

 
Lägre Högre 

Redovisningens klarhet 
och tydlighet 

Går delvis att följa 
eller omfattar endast 
delar av problemet. 

Mestadels klar och 
tydlig men kan vara 
knapphändig. 

Välstrukturerad, 
fullständig och tydlig. 

Matematiskt språk och 
representation 

Torftigt och ibland 
felaktigt. 

Acceptabelt men 
med vissa brister. 

Korrekt och lämplig. 
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Lösning A 

 

 

Vad är det som är bra med denna lösning? Motivera dit val! 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

Ange ett förbättringsförslag till lösningen! 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  
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Lösning B 

 

 

 

 

Vad är det som är bra med denna lösning? Motivera dit val! 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

Ange ett förbättringsförslag till lösningen! 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  
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Lösning C 

 

Vad är det som är bra med denna lösning? Motivera dit val! 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

Ange ett förbättringsförslag till lösningen! 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  
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Lösning D 

 

 

 

Vad är det som är bra med denna lösning? Motivera dit val! 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

Ange ett förbättringsförslag till lösningen! 

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 

 

 


