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Torulf: Bakgrund och nuvarande forskning 
Bakgrund

• Lärare 
• Ansvarig för nationella kursprov 
• Forskning 
• Undervisning och fortbildning 

Exempel på forskningsprojekt 
• Nationella prov och kursplaners påverkan på 

undervisningen (Samarbete med Skolinspektionen)

• Motivation (Samarbete med Skolverket och TIMSS) 

• Formativ klassrumspraktik (Samarbete med Umeå 
kommun) 



Forskningsgrupper

• Umeå Forskningscentrum för Matematikdidaktik,UFM
(27 forskare)

• Forskningsgruppen för Formativ klassrumspraktik
(10 forskare)



Forskningsprogram
(formativa gruppen)

Syfte: Producera forskning som gör skillnad
Forskargruppen har ett uttalat syfte att bedriva forskning där 
resultaten ska kunna användas av aktörer i 
utbildningssystemet, till exempel som stöd för lärares beslut 
om undervisning, eller rektorers eller politikers beslut om stöd 
till lärare.

Typ av forskning
Studerar hur olika egenskaper hos formativa klassrums-
praktiker påverkar lärande, och vilket stöd lärare behöver för 
att kunna vidareutveckla sin formativa klassrumspraktik på ett 
sådant sätt att den får önskvärda effekter. Forskningen sker 
ofta i aktivt samarbete med lärare, skolor och kommuner. 



Vad är formativ klassrumspraktik?

• Google Formulär

https://bit.ly/3hNXwkV

https://bit.ly/3hNXwkV


Föredraget är tänkt för oss alla

• ”Det känns bra nu. Jag fortsätter att utvecklas 
hela tiden. Jag känner mig bättre än någonsin” 
(Zlatan, Text-TV, 2012-12-22)

• "Jag har så otroligt mycket att förbättra…Jag 
kan bli bättre på allt”
Emil Jönsson 2011-03 efter att ha vunnit 6 av 8 världscuptävlingar i sprint (skidor) säsongen 
2010/2011

• Om vi också vill utveckla oss, vad kan vi 
fokusera på i vårt yrke?
En möjlighet är formativ klassrumspraktik.



Möjligheter för ökat lärande 
genom att utveckla undervisningen

• Hur kan vi hjälpa elever och studenter att lära mer?

• Vetenskapligt stöd finns för att egenskaperna hos 
undervisningen påverkar lärandet

Detta föredrag fokuserar på formativ klassrumspraktik (formativ 
bedömning) som är en praktik som vilar på vetenskaplig grund 
och beprövad erfarenhet.



Föredragets innehåll 
(formativ klassrumspraktik)

Syfte: 
Bekräfta och komplettera era tankar om:

1.Vad är det, och vad är det inte
– Beskrivning av olika aspekter av praktiken

2.Varför skulle jag vilja genomföra det?
– Forskning
– Erfarenheter från lärare och elever

3.Hur kan jag genomföra det?
– Exempel på tankar och tekniker att 

använda i klassrummet



Vanlig undervisning
• Vanliga egenskaper

– Genomgång
– Fråga eleverna genom handuppräckning
– Elevarbete enskilt eller i grupp
– Ny lektion (fortsättning eller nytt område)

• Exempel
– Genomgång av multiplikation av två tvåsiffriga tal
– Exempel på tavlan: 34*76
– Eleverna kan hjälpa till att lösa 
– Öva på sådana uppgifter

• Undervisning baserat på formativ bedömning då?



Grundidé formativ bedömning

Huvudpoänger från tankeexperiment             
med klass 4a och 4b

• Effektiv undervisning baseras på elevernas
förståelse

• Vi vet inte alltid vad eleverna förstått/lärt sig

• Behov av information om alla elevers   
kunnande och förståelse utan att det tar för 
mycket tid

• Informationsinsamling under och mellan 
lektioner



Innebörd av Formativ bedömning

• Klassrumspraktik som 
– (1) genom bedömning identifierar elevers lärandebehov 

och 
– (2) där undervisning och lärande sedan anpassas till 

dessa lärandebehov

• Bedömningen formar undervisningen och/eller 
lärandet



Olika definitioner av: 
Formativ klassrumspraktik, 

Bedömning för lärande, 
Formativ bedömning

• Alla menar inte samma sak med termerna

• Alla innebörder av begreppen har inte 
vetenskapliga belägg för dess effektivitet



Något som inte är formativ bedömning 
(per se)? 

• Insamlande av information, t ex diagnoser

• Dokumentation

• Bedömningen av en elevs prestation synliggörs i en matris

• Glasspinnar och färgade muggar

• Det flippade klassrummet (omvänt klassrum)

• Likvärdig bedömning



Att göra eller inte göra formativ bedömning
-

är det frågan?

•Är det någon som faktiskt har en formativ 
klassrumspraktik?

•Den viktiga frågan blir då inte om vi gör formativ 
bedömning, utan 

i vilken utsträckning och med vilken kvalitet vi gör det 
-

och det gör hela skillnaden för elevernas lärande



Varför ska vi bry oss om
formativ klassrumspraktik? 

• Kan denna praktik öka elevernas lärande?

• Ja, det finns starkt forskningsstöd för denna 
slutsats.

• Till exempel…



Formativ bedömning 
ökar lärande

Forskningsöversikter (exempel)
• Lärares anpassade undervisning baserat på 
information från korta prov (Yeh, 2009)

• Feedback (Hattie & Timperley, 2007; Shute, 2008)

• Kamratbedömning med kamratfeedback
(Rohrbeck m fl., 2003)

• Självbedömning med bedömningsmatriser 
(Panadero & Jönsson, 2013)

• Självreglerat lärande (Dignath & Büttner, 2008)

• Formativ bedömning (Black & Wiliam, 1998; Palm, 
Andersson, Boström & Vingsle, 2017))

• Synligt lärande (Hattie, 2009)



Forskningsstudie från Umeå
• Två grupper med välutbildade lärare 
• Grupp 1

(Lärare slumpmässigt utvalda till fortbildning i formativ bedömning)
• Grupp 2 

(Lärare slumpmässigt utvalda att inte delta i fortbildningen)

• Kompetensutveckling (20% nedsättning i en termin)



Datainsamling

• Intervjuer och klassrumsobservationer

• Enkäter och kunskapsprov i början och 
slutet av läsåret



Resultat
• Förändringar i undervisningen? 

JA, stora
• Förändringar i elevresultat?

JA, stora
• Lärarupplevelser?

JA, mycket positiva
– Hur stora förändringar i din undervisning mot en mer 

formativ klassrumspraktik vill du göra?  
• 4,1

– Hur motiverad är du att göra dessa förändringar? 
• 4,7

– I vilken utsträckning är det viktigt för dig att fortsätta med 
en formativ klassrumspraktik

• 4,8
• All typ av formativ bedömning ger inte lärandeökningar



Ökning av elevernas lärande
• Fråga 1

Är FB en enkel lösning? 

Svar
Knappast!

• Fråga 2 
Är det möjligt för oss vanliga dödliga lärare 
att hjälpa eleverna till stora 
lärandeökningar?

Svar
Jajamensan!



Sammanfattande exemplifiering av 
det centrala i formativ bedömning

Vilket förslag speglar bäst 
formativ bedömning?

• Rubrikförslag 1
Elever blir duktigare i matematik av 
kontinuerlig kunskapskontroll

• Rubrikförslag 2
Elever blir duktigare i matematik av 
kontinuerligt anpassad undervisning 



Hur utveckla sin 
formativa klassrumspraktik?

För varje komplext problem 
finns 

en lösning som är tydlig och 
enkel 

–
och fel! 

(H.L. Mencken) 



Ett ramverk för formativ 
klassrumspraktik

• Hur kan vi tänk när vi vill utveckla vår formativa 
klassrumspraktik?

• Finns det stöd för vårt tänkande

• Ja, här är ett vanligt ramverk som används (och 
som vi använt i våra kombinerade skol- och 
utvecklingsprojekt)



Hur utformas effektiv
formativ bedömning?

Formativ bedömning kan ses som bestående av fem
nyckelstrategier och en grundläggande idé: (Wiliam, 2007)

• Grundläggande (stor) idé: 
Använda belägg för lärande för att justera undervisning för 
att bättre möta elevernas behov

• Nyckelstrategier (NS)
1. Klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och 

kriterier för framsteg

2. Att ta fram belägg för elevernas prestationer
(Framkalla information om elevernas tänkande) 

3. Att ge feedback som för lärandet framåt

4. Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra

5. Att aktivera elever till att äga sitt eget lärande



Dagens fokus

• Formativ klassrumspraktik inkluderar alltså många 
möjligheter till klassrumspraktiker av hög kvalitet.

• Inte möjligt att gå djupt in i dessa strategier idag.

• Idag tänkte jag ge några exempel från Nyckelstrategi 2 
och lite kort från Nyckelstrategi 3. 



Nyckelstrategi 2

• Åstadkomma effektiva klassrumsdiskussioner, 
frågor, och lärandeuppgifter som ger information 
om elevernas lärande 



Frågor/uppgifter –
syften och typer

1. Syfte
Samla information om elevernas 
kunnande och tänkande 
(för att anpassa undervisningen till att 
bättre möta deras lärandebehov)

Uppgiftstyp: Vägvalsfrågor

2. Syfte
Engagera eleverna i tänkande 
(ökar elevernas lärande)

Uppgiftstyp: Diskussionsfrågor (bla.)



Frågor för att samla in information om 
elevernas tänkande (vägvalsfrågor)

Planera för och beakta:

• formulera frågor om 
(1) sådant som är kritiskt för utvecklingen av förståelse 
(2) vanliga elevtänk

• tidpunkt för frågorna 
(t ex passerkort, time-out)

• hur eleverna ska svara

• hur frågorna ska ställas, lyssnande och feedback

• uppföljande aktiviteter



Bra frågor
Här: Syfte information (vägvalsfrågor)

Matematik
•Uppgift 1 
Vilket bråk är minst?  1/6   2/3   1/3   1/2

•Uppgift 2 
Vilket bråk är störst?   4/5   3/4   5/8   7/10

Uppgift 1 (88 % rätta svar)
Uppgift 2 (46 % rätt, 39 % svarade 3/4)

(Uppgifterna är använda i TIMSS)



Ibland är vissa talvärden lämpligare än 
andra (KIM)

• 4,72/2
• 4,12/2



Ibland är vissa talvärden lämpligare än 
andra (KIM)

• 4,72/2=2,36
• 4,12/2¹2,6



Many mathematical concepts are more 
complex than meets the eye

(A task from Wiliam, 2007)



Kan fungera med mindre 
avancerade frågor också

34 multiplicerat med 76



Tolkning av elevers svar 
(t ex när de löser uppgifter)

• Uppgift: Förenkla a+2b+3b

• Exempel på svar:
– a+5b

– 6 
– 5
– 5ab

Vad göra, tala om det rätta svaret?
Förståelse för elevernas begreppsuppfattning som 
leder fram till deras svar kan ge förutsättningar 
att bidra med hjälp som ger ännu bättre lärande.



Tolkning av elevsvaren
Uppgift: Förenkla a+2b+3b
Exempel på svar:

• a+5b 
(korrekt)

• 6 
(Eleven kan ha begreppsförståelsen att en variabel är en specifik oknd, 

och kan tilldelas (vilken som helst) specifikt vaäre, i detta fall a=b=c=1

• 5ab
(Eleven kan ha begreppsförståelsen att är objekt, så de får då 2+3 och a 

och b

• 5
(Eleven ignorerade troligen variablerna)

Att förstå de begreppsuppfattningar som ligger bakom eleverna svar 
hjälper oss att anpassa vår hjälp till deras specifika behov.



Hur eleverna ska svara

Insamling av information 
om alla elever

•Handuppräckning bara för att fråga
•All-svarssystem

–små test
–Utgångspass (autentiskt ex. 34*76)
–små whiteboardtavlor
–Digitala varianter (ex Google formulär)

–Tummen upp/ner
–ABCD-kort (eller fler bokstäver)



Om ej all-svarssystem -
Alla ska ändå behöva tänka

Slumpmässigt urval av elever att fråga
•(Händer upp bara för att fråga)
•T ex lappar eller glasspinnar, nummer på bänk
•Väntetid centralt
•Elever som ej väljs kan slumpas att bidra mer
•Om någon vill undvika att svara

– Återkomma efter kamrats svar för upprepning eller 
åsikt

– ”ringa en vän”
– ”fråga publiken”
– ”50-50” (om flera val finns eller kan skapas)

•Skapande av bra klassrumsklimat 
(kunskap om motivation underlättar)

•Diskutera i smågrupper innan de svarar



Underlättas av att skapa lämpligt 
klassrumsklimat och syn på lärande

• Det vi inte vet frågar vi om

• Det vi kan berättar vi om

• Ett fel är inte slutet utan en 
början!



Nyckelstrategi 3

• När vi samlat information om 
elevernas lärandebehov kan vi 
anpassa undervisningen efter dessa 
behov

• Det kan t ex ske genom
– olika undervisningsaktiviteter
– feedback som hjälper eleverna närmare 

lärandemålen 



Effekter av feedback

• Feedback kan ge stora 
lärandeökningar (förstås)

• En tredjedel av studier om feedback 
visade negativa resultat

Alltså:
• Olika typer av feedback ger olika 

effekter, så hur vi ger feedback är 
avgörande (inte att vi ger feedback) 



Exempel på feedback 
som stödjer lärande

Steg 1: Tumregel
• 2 stjärnor (ej på person) och 

1 glödlampa (önskning)

• Vid vissa tillfällen kan det vara lämpligt att 
bara ha stjärnorna eller bara önskningen 

• En svårighet är att faktiskt ge den typ av 
feedback man vill ge.



Argument för denna tumregel
• Men varför inte bara säga vad de gjort bra, 

eller bara tala om hur de kan göra bättre?
Stjärnor

1.Stödja motivationen genom upplevelser av 
att klara av (eller känsla av kompetens)

2.Stödja motivation genom stöd för positiva 
känslor vid lärandet

3.Skapa stöd för att vilja ta emot och 
använda tipsen

4.Skapa förståelse för målen
5.Hjälp i självregleringsprocessen

Glödlampa
• Ger dem förstås bättre möjligheter att lära 

sig, om de får tips på hur



Steg 2: Spelar det roll hur dessa 
stjärnor och glödlampor ser ut?

JA, 
så det finns ännu mer att tänka 

på när man ger feedback.



Stöd för elevernas formativa 
klassrumspraktik (Nyckelstrategi 4 och 5)

• I tillägg till att vi som lärare är den huvudsakliga
aktören i formativa klassrumsprocesser kan vi 
hjälpa eleverna att bli mer proaktiva aktörer i 
dessa processer. Eleverna kan få hjälp med att
– agera som självreglerande lärande
– delta i kamratbedömningar och kamratfeedback

• Dessa aspekter av formativ klassrumspraktik är 
inte enkla att åstadkomma framgångsrikt, men 
kan ha en stor påverkan på elevernas lärande. 
Effekterna på elever i åk 1-6 verkar till och med 
vara ännu större än för äldre elever.



Dagens innehåll 

• hur vi i klassrummet effektivt kan samla in viktig 
information om alla elevers kunskaper och färdigheter 
och deras lärandebehov 

• frågor och uppgifter som ger central information om 
elevers förståelse

• feedback som är effektiv för både elevers lärande och 
deras motivation 

• hur det formativa arbetssättet bidrar till att öka 
elevernas tro på sig själva samtidigt som det tydliggör 
vilka kunskaper som behöver vidareutvecklas 

• hur formativ bedömning kan implementeras som ett 
verktyg för att öka elevernas lärande 



Formativ bedömnings grundidé ej ny

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot 
ett bestämt mål måste jag först finna henne där 
hon är och börja just där. Den som inte kan det 
lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa 
andra” (Kirkegaard 1813-1855)

Men idag har vi
²Mer vetenskapliga belägg för slutsatsen 
²Bredare teoretiskt ramverk
²Fler kända tekniker för genomförande


