
  

 
Linköpings universitet 
Lärarprogrammet 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lisa Berglund 
 

Bedömningsformer i Matematik A på 
gymnasiet 

 
Ur lärares perspektiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 10 poäng Handledare: 
  Magnus Österholm 
LIU-LÄR-L-EX--05/178--SE Matematiska Institutionen  
   
 
 

 



 

 

 

Avdelning, Institution 
 
Matematiska institutionen 
Linköpings universitet 
581 83 LINKÖPING 
 

  

Datum 
Date 
 
2005-12-21 
 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

X  Svenska/Swedish 
 

 X   Examensarbete   

ISRN                  LIU-LÄR-L-EX--05/178--SE 

 
 

 X   C-uppsats 
 

  

Serietitel och serienrummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    
 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
 

  

 
 
 

Titel   Bedömningsformer i Matematik A på gymnasiet – ur lärares perspektiv 
Title    Mathematics assessment at Swedish upper secondary schools – from teachers' perspectives  
 
Författare Lisa Berglund 
Author Lisa Berglund 
 
Sammanfattning    
Abstract 
 
Denna uppsats handlar om bedömningar  i Matematik A på gymnasiet. En empirisk undersökning  i 
form av enkät och intervjuer har gjorts för att få inblick i hur gymnasielärare i matematik tänker kring 
och använder för typer av bedömningar. Uppsatsen behandlar vilka faktorer som kan påverka lärares 
val av bedömningsform samt vad lärare värderar vid betygsättning. Utifrån styrdokumenten framgår 
tydligt  att  lärare  ska  göra  en  allsidig  bedömning  av  elevens  kunskap, där  eleven  får  visa  på  både 
muntliga och  skriftliga matematiska  resonemang. Skolan  ska även  sträva mot att eleven  ska  få visa 
dessa resonemang både enskilt och i grupp. För att få en bild av verkligheten gjordes denna studie där 
36  lärare  deltog  i  enkätundersökningen,  varav  fyra  av  dessa  intervjuades.  Resultatet  visar  att  den 
dominerande  bedömningsformen,  som  lärarna  i  enkäten  använder,  är  skriftliga  prov  och  andra 
skriftliga  uppgifter,  men  det  förekom  även  lärare  som  varierade  sin  bedömning  mycket.  Vid 
betygsättning är det skriftliga prov och det nationella provet som värderas mest av majoriteten, medan 
minoriteten  värderade  olika  bedömningsformer  lika  mycket.  Intervjuerna  indikerade  att  det  kan 
finnas en del faktorer som påverkar vilka typer av bedömningar som lärare använder.   
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Sammanfattning  
 
Denna uppsats handlar om bedömningar i Matematik A på gymnasiet. En empirisk 
undersökning i form av enkät och intervjuer har gjorts för att få inblick i hur gymnasielärare i 
matematik tänker kring och använder för typer av bedömningar. Uppsatsen behandlar vilka 
faktorer som kan påverka lärares val av bedömningsform samt vad lärare värderar vid 
betygsättning. Utifrån styrdokumenten framgår tydligt att lärare ska göra en allsidig 
bedömning av elevens kunskap, där eleven får visa på både muntliga och skriftliga 
matematiska resonemang. Skolan ska även sträva mot att eleven ska få visa dessa resonemang 
både enskilt och i grupp. För att få en bild av verkligheten gjordes denna studie där 36 lärare 
deltog i enkätundersökningen, varav fyra av dessa intervjuades. Resultatet visar att den 
dominerande bedömningsformen, som lärarna i enkäten använder, är skriftliga prov och andra 
skriftliga uppgifter, men det förekom även lärare som varierade sin bedömning mycket. Vid 
betygsättning är det skriftliga prov och det nationella provet som värderas mest av 
majoriteten, medan minoriteten värderade olika bedömningsformer lika mycket. Intervjuerna 
indikerade att det kan finnas en del faktorer som påverkar vilka typer av bedömningar som 
lärare använder.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Matematik A är en obligatorisk kurs för alla elever på alla gymnasieskolor i Sverige. Detta 
betyder att större delen av svenska ungdomar kommer att komma i kontakt med den. För vissa 
elever är det bara början på matematiska studier medan det för andra är den sista matematik 
de läser. Kursen omfattar en oerhörd bredd av människor, alla med olika mål, förmågor och 
intressen (för ämnet). Att alla dessa elever passar för en viss typ av undervisning är inte 
speciellt troligt. Detta understryks i läroplanen där det står att läraren ska ”låta eleverna pröva 
olika arbetssätt och arbetsformer och tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen” 
(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 14). Matematikundervisningen har av tradition varit 
starkt kopplad till läromedel i ämnet och skriftliga prov, vilket dels inte passar alla elever och 
dels, trots att det inte varit lärarens intention, indirekt påverkar elever till att tro att ”Det som 
kommer på provet är också det som är värt att lära sig och ägna uppmärksamhet åt” 
(Skolverket, 2003, s. 34). Eftersom ämnet matematik haft denna starka koppling till läromedel 
och skriftliga prov, har provresultaten styrt betygen i väldigt hög grad även om läroplanen är 
tydlig med ”att läraren skall vid betygsättning beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på 
kunskaper och göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen” 
(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 16). Matematikundervisningen håller på att förändras 
men hur långt har man kommit? 
 
Lindberg (2005) framför vad jag också upptäckt när jag läst litteratur om kunskap och 
bedömningsformer i matematik, att det saknas studier som visar på vilka bedömningsformer 
lärare använder i klassrummet, vilken typ av kunskap lärare efterfrågar och vilka 
konsekvenser olika bedömningsformer får. Den här studien syftar till att diskutera olika 
bedömningsformer i matematik och vilka faktorer som påverkar valet/valen av 
bedömningsformer, samt ge en inblick i hur gymnasielärare arbetar med och vilka åsikter de 
har om bedömningsformer i matematik.  
 

1.2 Begreppsförklaringar 
 
En del begrepp som används i denna uppsats kan tolkas på olika sätt av olika personer. Detta 
blev tydligt under studiens gång, t.ex. under ett telefonsamtal där jag presenterade att mitt 
arbete skulle handla om vilka examinationsformer som lärare använder sig av, fick till svar att 
examination är inget som används på gymnasiet utan bara på universitetet. Det fick mig att 
inse att andra kanske inte menar samma sak med examination som jag gör. Vidare, för att inte 
bli misstolkad ska jag förklara vad jag menar med vissa relativt närliggande begrepp som 
används i denna studie. Dessa begrepp inkluderar formell, informell, prov, examination, 
utvärdering och bedömning. Dessa sex ord har slagits upp i Nationalencyklopedins Ordbok 
(2004) och har följande betydelse: 
 

• formell är något ”som uppfyller vissa krav på den yttre formen” 
• informell är motsatsen något ”som kännetecknas av ett minimum av yttre former”.  
• bedöma är att ”fälla ett värderande utlåtande över något” 
• utvärdera betyder att ”(noggrant) bedöma värdet av” 
• examinera är en ”formell prövning av inhämtade kunskaper på något avgränsat 

område” 
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• prov är en ”formell (skriftlig) utfrågning för fastställande av kunskapsnivå”. 
 
I denna uppsats används termen formell bedömningsform när det sker en bedömning vid ett 
specifikt tillfälle t.ex. skriftliga prov, muntliga redovisningar eller grupprov. Med informell 
bedömningsform däremot, menar jag, är när läraren outtalat bedömer elevers prestationer t.ex. 
under grupp-, par- eller enskilt arbete under undervisning. För att med ett övergripande ord 
uttrycka alla möjliga former som används för att bedöma kunskap används antigen uttrycket 
bedömningsformer eller utvärderingsformer. Examination eller prov används när formella 
bedömningsformer beskrivs eller diskuteras.  
 
Summativ och formativ bedömning är begrepp som används i engelskspråkig litteratur. När 
jag läste in mig på området bedömning upptäckte jag att dessa begrepp även finns utbrett i 
den svenska litteraturen som handlar om bedömning. Med summativ menas ”att mäta 
slutresultatet” och med formativ ”bedömning för att anpassa undervisningen och stimulera 
lärandet under arbetets gång” (Matematikdelegationen, 2004, s. 71) Det är också på detta sätt 
jag kommer att använda dessa begrepp i uppsatsen.  
 

1.3 Syfte och problemformulering 
 
Syftet med denna studie är att ge en inblick i hur matematiklärare arbetar med och tänker 
kring bedömningar. Jag vill synliggöra vad som kan påverka lärare i frågor om bedömning 
och hur olika typer av bedömningar värderas av lärare. För att avgränsa mig har jag valt att 
inrikta mig på A-kursen i Matematik på gymnasiet. För att tydliggöra undersökningens fokus 
har jag formulerat tre frågeställningar.  
 
 

• Vilka bedömningsformer använder lärare och hur väl uppfyller dessa 
styrdokumentens mål och riktlinjer? 

 
• Vilka faktorer påverkar lärares användande av olika bedömningsformer? 
 
• Hur värderar lärare olika bedömningsformer vid betygsättning?  
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2. Metod 
 
Metoden som använts för att samla in data och söka svar på problemformuleringarna i denna 
studie har varit en empirisk studie. För att ge läsaren en bakgrund till vad kunskap är, hur 
kunskap och bedömning hänger ihop, och hur kunskap och bedömning uttrycks i 
styrdokumenten, presenteras detta i en litteraturgenomgång, vilket inte är en metod i sig. För 
att hitta lämplig litteratur har följande sökord användts: kunskap, bedömning, examination, 
prov, matematik och assessment. Den empiriska studien tillhandahåller både övergripande 
och djupgående information om hur utvärderingsformerna ser ut på gymnasieskolor, varför de 
ser ut som de gör samt lärares åsikter om kopplingen mellan kunskap och bedömningsformer.  
 

2.1 Empirisk studie  
 
Den empiriska studien omfattar både en kvantitativ och en kvalitativ undersökning i form av 
enkät och intervjuer. För att få en god inblick i hur gymnasielärare jobbar med 
utvärderingsformer kändes valet av intervjuer som forskningsmetod naturligt vid inledningen 
av denna studie. Det problem som uppstod då var frågan hur man kommer i kontakt med 
lärare som är villiga att ställa upp på att bli intervjuade och hur man ska göra för att få en 
spridning, dvs. att lärarna jobbar med utvärderingsformer på olika sätt. Valet av en kvantitativ 
studie i form av en enkät visade sig lösa dessa problem samt även ge en översikt av lärares 
åsikter och användande av utvärderingsformer i A-kursen i matematik. Denna kvantitativa 
forskningsmetod når ut till många vilket var ytterligare en anledning till att valet föll på den, 
dels för att få en uppfattning om hur utvärderingsformerna i A-kursen i matematik ser ut på 
gymnasieskolor men även för att med hjälp av enkäterna komma i kontakt med flera lärare 
och utifrån enkäterna göra ett varierat urval till intervjuerna. Intervjuerna användes för att 
kunna göra en mera ingående analys av de fyra utvalda lärarnas åsikter om och användande av 
olika utvärderingsformer.  
 

2.1.1 Enkät 
 
Enkäten (se bilaga 1) i denna studie distribuerades till tio olika skolor, både kommunala och 
privata och vände sig till de lärare som undervisat Matematik A under de tre senaste åren, 
detta för att få relativt färsk information. Anledningen till att jag vände mig till lärare som 
undervisat kursen under de senaste tre åren var för att inte gå miste om de lärare som 
undervisar på naturvetenskapliga och tekniska program som på en del skolor bara undervisar 
matematik A vart tredje år. För att motivera dem som fått enkäten att svara skickade jag med 
ett följebrev som innehöll uppgifter som Kylén (1994) anser viktiga i det syftet; vem jag är 
och varför jag gör undersökningen, berättar vilka andra som tagit del av enkäten, hur lång tid 
som behövs för att fylla i den, vad svaren ska användas till och när och var rapporten kommer 
att finnas tillgänglig. På de större gymnasieskolorna togs kontakt med en ämnesansvarig i 
matematik. Dessa personer fungerade som kontaktpersoner under enkätundersökningen. 
Enkäterna lämnades till dem som i sin tur distribuerade dem vidare till matematiklärare på 
skolan och samlade in dem igen. På en av skolorna gavs även tillfälle för mig att deltaga 
under en ämnesträff, där jag fick presentera min studie och dela ut enkäterna. Enkäterna 
delades ut till 55 lärare, varav jag fick 36 svar.  
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Enkäten skulle täcka in några övergripande områden vad gäller utvärderingar, vilka sedan 
skulle vidareutvecklas under intervjuerna. Dessa områden handlade om arbets- och 
utvärderingsformer, betygsunderlag och syften med att utvärdera. Arbets- och 
utvärderingsformer innefattade frågor om vilka arbetsformer och vilka utvärderingsformer 
lärarna använde sig av, i syfte att få en förståelse för om det fanns någon koppling mellan hur 
lärarna arbetade och hur de utvärderade i matematik, eftersom ”den uttalade provkulturen 
inom matematikundervisningen, både till form och innehåll, påverkar elevernas syn på 
kunskap och lärande i mycket hög grad” (Skolverket, 2003, s. 34). Därför är det intressant att 
se om lärarna som använder många arbetsformer även använder andra former av utvärdering 
än skriftliga prov. Om flera arbetsformer används men endast skriftliga prov räknas i 
bedömningen kan eleverna uppfatta att ”det som kommer på provet är också det som är värt 
att lära sig och ägna uppmärksamhet åt” (Skolverket, 2003, s. 34). 
 
För att låta lärarna själva benämna de arbetsformer och bedömningsformer de använder bads 
de göra en uppräkning av dessa. Dessa frågor kallar Kylén för ”[frågor] som ber om en 
uppräkning utan kommentar” (Kylén, 1994, s. 16). Eftersom frågan ber om en uppräkning 
underlättar det sammanställningen jämfört med helt öppna frågor samtidigt som saknaden av 
svarsalternativ tvingar de som svarar att uttrycka sig med egna benämningar. För att få reda 
på om lärarna i större utsträckning använder sig av summativa utvärderingar respektive 
formativa utvärderingar ställdes frågan hur ofta de utvärderade elevernas kunskap i slutet av 
respektive under ett arbetsområde. Skolverket (2004a) påpekar att en formativ utvärdering 
hjälper eleven att känna större tilltro till sin egen förmåga medan summativa utvärderingar gör 
att eleven känner sig dömd inte bedömd. Vidare så krävs det, enligt betygskriterierna för 
Matematik A (Skolverket, 2000), att en elev har visat att denne kan genomföra muntliga 
matematiska resonemang för att klara godkänt och det är intressant om lärarna använder sig 
av formella muntliga prov när de gör den bedömningen eller om de bedömer att eleven visar 
detta i klassrumssituationen.  
 
För att undvika den enkättrötthet som råder bland lärare använde jag mest slutna frågor, med 
undantag för enkätens första och sista frågor. Detta gjorde det också lättare att sammanställa 
resultatet, vilket Bryman (2002) anser är en av fördelarna med slutna enkätfrågor. Med 
enkätens hjälp ville jag få svar på vilka utvärderingsformer som av lärare anses viktigast. För 
även om flera olika utvärderingsformer används men det ändå bara är en som verkligen 
räknas så kan det sända fel budskap till eleverna. Ett sätt att få reda på detta var att fråga hur 
de värderar olika utvärderingsformer när de ska sätta betyg. Slutligen frågade jag lärarna 
varför de utvärderar, vilka de viktigaste syftena är eftersom dessa åsikter även påverkar hur 
lärare väljer utvärderingsformer.  
 
Det ska vara lätt att förstå hur man ska fylla i en enkät dessutom bör enkäten inte provocera 
läsaren för mycket, eftersom det kan påverka deltagandet. För att kontrollera min enkät gjorde 
jag en pilotstudie på en lärare som undervisar Matematik A på en vuxenutbildning. Läraren 
fyllde i enkäten utan några större problem, men det var två frågor som diskuterades nämligen 
2C och 3A (se bilaga 1). Läraren förstod inte vad jag menade med formell examination, därför 
tydliggjorde jag det innan enkäten skickades ut. Vi diskuterade också huruvida det var 
lämpligt att använda citatet från betygskriterierna i fråga 3A eftersom det kan uppfattas som 
provocerande. Det tyckte läraren inte var provocerande men ansåg däremot att det bör finnas 
ett alternativ till nämligen, ”inte alls”. Jag övervägde länge att ha med det i enkäten men 
ansåg till slut att det kändes för provocerande.     
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2.1.2 Intervju 
 
Intervjuer är ett sätt att komma på djupet med en undersökning. Innan de fyra lärarna valdes 
ut för intervju var det några saker som var viktiga för mig. Först och främst skulle de fyra 
lärarnas åsikter och arbetssätt kring bedömningsformer skilja sig åt för att få en bredd på 
undersökningen och kunna göra jämförelser mellan de olika lärarna. Vidare var det viktigt att 
intervjua både lärare som undervisar på studieförberedande program och lärare som 
undervisar på yrkesförberedande program. Om möjligt skulle de även ha olika lång erfarenhet 
som lärare och gärna både män och kvinnor. Utifrån dessa kriterier utformades en metod som 
skulle ta hänsyn till detta med huvudfokus på deras syn på bedömningsfrågor. Denna metod 
beskrivs i avsnitt 4.2.1. 
 
De fyra lärare som kontaktades om en intervju tackade alla ja. Intervjuerna genomfördes på de 
skolor där lärarna jobbade, tre av de fyra intervjuerna utfördes i ett ostört rum medan en 
intervju utfördes i ett lärarrum. Intervjuerna tog i tur och ordning 40 minuter, 20 minuter, 60 
minuter och 30 minuter. Alla intervjuer bandades och transkriberades för vidare analys. Valet 
av intervjuer stod mellan ostrukturerade och semistrukturerade och eftersom Bryman (2002) 
påpekar att de ostrukturerade intervjuerna tenderar att påminna om en vanlig konversation 
vilket jag inte var intresserad av, användes semistrukturerade intervjuer i denna studie. När en 
semistrukturerad intervju genomförs tillåts den intervjuade att svara fritt men intervjuaren 
använder ofta en intervjuguide med några teman, vilket gör att man berör de specifika 
frågeställningarna man har för syfte att undersöka utan att man styr intervjun helt (Bryman, 
2002). De specifika frågeställningarna i intervjuerna i denna studie var en djupare analys av 
svaren i enkäten.  
 
Intervjuguiden omfattade sex områden; allmänt om hur läraren jobbar med utvärderingar, 
skriftliga prov, andra skriftliga utvärderingar, muntliga utvärderingar, betygsättning och 
slutligen hur läraren anser att matematikkunskap påverkas av olika faktorer. Detta gör det 
lättare för den intervjuade att följa med och denne behöver inte känna sig överraskad. Kylén 
(1994) anser att intervjuguiden bör innehålla mellan 4 och 6 teman, dessa ska man visa för 
den intervjuade så att den känner till vilka områden man har för avseende att diskutera. Vidare 
menar Kylén (1994) att detaljfrågor kan intervjuaren ha i beredskap för att styra de olika 
temaområdena dit man vill, men dessa frågor bör inte visas för den intervjuade eftersom det 
leder till en styrd intervju. Under intervjuerna använde jag mig av två intervjuguider, en 
kortare vilken respondenten fick ta del av (se bilaga 2a) och en med fler antal frågor som jag 
använde för att kunna styra intervjuerna (se bilaga 2b). Strax innan intervjuerna genomfördes 
fick respondenterna läsa igenom den kortare intervjuguiden för att kunna förbereda sig på 
vilka frågor som skulle diskuteras och för att se om de förstod allt. En lärare förstod t.ex. inte 
vad jag menade med hur utvärderingsformer påverkar vilken matematikkunskap eleverna 
tillägnar sig, vilket jag tydliggjorde innan intervjun startade. Bryman (2002) nämner att 
temana bör ha en viss ordning i intervjuguiden men att intervjuaren ska vara beredd att frångå 
ordningen under intervjun om den intervjuade berör frågorna i annan ordning än intervjuaren 
tänkt. 
 

2.1.3 Analysmetod till intervjuerna  
 
Metoden som användes vid analysen av intervjuerna var induktiv ansats. Jag ville veta hur de 
olika lärarna jobbar med och tänker kring bedömningar, men jag visste inte på förhand vad de 
skulle ta upp. Westlund (2004) förklarar att när man har en viss förförståelse för ämnet och ett 
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syfte som styr men man utgår inte från teorigrundande kategorier kallas ansatsen induktiv. 
Med en induktiv ansats ger man respondenten utrymme att beskriva en viss företeelse, i mitt 
fall handlar det om bedömningar. Första steget i analysen skedde redan vid intervjutillfället, 
då skapades min första bild av lärarna och deras sätt att utvärdera. Nästa steg var att 
transkribera intervjuerna, därefter läste jag transkriberingarna för att få övergripande bild av 
materialet. Vid själva analysen utgick jag från mina frågeställningar, en i sänder, och 
markerade detta i alla utskrifter, gick över till min andra frågeställning, osv. när detta var gjort 
försökte jag hitta mönster i det markerade materialet, som vilka likheter och skillnader som 
lärarna hade. Jag försökte också fokusera på sådant som respondenterna återkom till eller som 
verkade engagera dem. Det senare resulterade i en karaktärisering av lärarna, och mönstren 
resulterade i gemensamma teman som påverkar lärarnas användande av olika typer av 
bedömningar. Jag försökte även vara observant på sådant som lärarna inte nämnde.   
 

2.1.4 Forskningsetik 
 
Den empiriska undersökningen i denna studie berör relativt många människor. I både 
enkätundersökningen och intervjuundersökningen är det viktigt att man funderar över etiska 
frågor som berör de personer som frivilligt valt att ställa upp. Detta är framförallt viktigt vid 
intervjuerna eftersom de går in på djupet och kan, om de etiska övervägandena inte sköts på 
rätt sätt, bl.a. leda till att andra personer kan känna igen individerna i studien. Som 
utgångspunkt för etik i denna studie används Forskningsetiska Principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forsknings fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetkravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 
 
Genom det följebrev som skickades med enkäten, där undersökningsdeltagarna fick 
information om syftet med studien, hur den ska genomföras och när och var uppsatsen 
kommer att publiceras, uppfylldes informationskravet. Vid förfrågan om intervju 
tydliggjordes detta igen. De deltagare som inte ville medverka i undersökningen visade detta 
genom att inte svara. Eftersom det framgick av följebrevet att jag även ville intervjua några av 
deltagarna, visade några deltagare sitt samtycke till att deltaga i enkätundersökningen men 
valde att inte lämna namn och därmed visa att de inte ville ställa upp på att intervjuas. Efter 
urval ringdes fyra deltagare upp och tillfrågades huruvida de ville och hade tid med att låta sig 
intervjuas. Innan intervjuerna påbörjades informerades deltagarna att de hade rätt att låta bli 
att svara på frågor och att de kunde avbryta intervjuerna. Dessutom försäkrades deltagarna 
innan intervjuerna inleddes att ”alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, 
lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av 
utomstående” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Det insamlade materialet till denna studie 
kommer inte att användas till något annat ändamål och bandinspelningar och transkriberingar 
kommer att förstöras när uppsatsen är klar eftersom deltagarna lovades det.  
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3. Om bedömning 
 
Detta kapitel är uppdelad i tre avsnitt. Det första handlar om kunskap och lärande och tar upp 
teorier om kunskap, de fyra f:en från Läroplanskommittén (1994), Malténs (1995, 1997) och 
Jensens (1995, 1997) teorier om ytkunskap och djupkunskap tas upp och även hur 
Utbildningsministret (2002) som står bakom den Danska KOM-rapporten ser på 
matematikkunskap. Det andra avsnittet som är betydligt mer omfattande handlar om 
bedömning. Här diskuteras kopplingen mellan kunskap och bedömning, vilket följs av en 
redogörelse för vilka typer av bedömningsformer som kan användas, hur man kan ta hjälp av 
bedömningsmatriser vid muntliga bedömningar och slutligen vad en bedömning kan ha för 
syften och hur det påverkar val av bedömningsform. Det tredje avsnittet handlar om hur 
styrdokumenten kan tolkas i fråga om bedömning.  
 

3.1 Kunskap och lärande 
 
En av de viktigaste uppgifterna skolan har, är att hjälpa eleverna att tillägna sig kunskap. En 
viktig fråga att ställa är då – Vad är kunskap?  
 

3.1.1 De fyra f:en 
 
För att lärare ska kunna bistå eleverna med att tillägna sig kunskap bör kunskapsbegreppet 
tydliggöras. Läroplanskommittén (1994) beskriver kunskaper som ett isberg, där en del är 
synlig men varav den störta delen är tyst kunskap och existerar underförstått. Vidare påpekas 
att kunskap är något som man tillägnar sig vid deltagande i olika situationer där kunskap ingår 
och att man genom praktiska erfarenheter både lär sig den synliga kunskapen och den 
bakomliggande dolda kunskapen. Läraren kan organisera sin undervisning så att eleverna 
tillägnar sig både synlig och dold kunskap vilket hjälper till att utveckla ”elevernas förmåga 
att förstå mönster och sammanhang” (Läroplanskommittén, 1994, s. 31). 
 
Kunskapsformer kan enligt Läroplanskommittén (1994) delas in i fyra underkategorier; fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet. Fakta handlar om regler och information, förståelse 
handlar om att begripa och uppfatta, färdighet handlar om att veta hur man gör och att man 
kan genomföra det. De tre första utgör den synliga toppen på kunskapsberget medan 
förtrogenhet är den bakomliggande kunskapen. ”Förtrogenhet är ofta förenad med sinnliga 
upplevelser” och visar på att man kan använda en sorts kunskap i olika typer av situationer 
(Läroplanskommittén, 1994, s. 33). I undervisningssammanhang anser Läromedelskommittén 
(1994) att det är viktigt att eleverna själva får utveckla mönster och teorier och använda dessa 
för att sätta in faktakunskaper i sammanhang, för att motverka ytkunskaper som eleverna 
uppfattar som föränderliga.  
 

3.1.2 Ytkunskap och djupkunskap  
 
Maltén (1997) tydliggör begreppen yt- och djupkunskap. Ytkunskap ser han som kvantitativa 
kunskaper, där det gäller att lära sig så mycket som möjligt och komma ihåg fakta. Denna typ 
är lätt att mäta på ett summativt sätt. Djupkunskap är motsatsen, kvalitativa kunskaper där det 
viktiga är att förstå mening och innebörd och denna uppstår när en människa hamnar i ej 
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förutbestämda situationer och tvingas hantera och ta ställning i olika frågor. I skolsituationer 
kan dessa begrepp ta följande uttryck enligt Bernstein, i Malten (1995); när fokus ligger på 
undervisningen av ämnet och det viktiga är att ”hinna med kursen” är det medvetet eller 
omedvetet ytkunskapsinlärning som fokuseras. I Maltén förtydligas några exempel på 
ytkunskap eller kvasikunskap som det även kallas;  

 
• det begränsar sig till exempelvis årtal, namn eller sifferuppgifter,  
• svaret är antigen rätt eller fel – något annat gives inte,  
• antingen vet eleven svaret eller också inte – det går inte att resonera sig fram till ett 

rimligt svar.  
(Maltén, 1995, s. 132)  

 
Om fokus på undervisning däremot betonar vikten av aktiva elever som i en undersökande 
process formulerar egna problemställningar och bildar mönster och modeller, fokuseras 
djupkunskapsinlärning. Djupkunskap innebär att kunskapen blir helhetsinriktad och Maltén 
poängterar ”Utan helhet ingen mening!” (Maltén, 1997, s. 93). Däremot påpekar Maltén att 
det bör finnas plats för båda typerna av undervisning men förtydligar att den traditionella 
ytkunskapsundervisningen, gapa och svälj, måste få konkurrens av djupkunskapsundervisning 
som får eleverna att inse och förstå (Maltén, 1995). Gipps (1994) menar också att lösryckta 
fakta som elever lär sig, glömmer de bort lika fort om de inte ser någon mening i att kunna 
det. Det viktiga är för skolor att erbjuda eleverna möjlighet att resonera och tänka och inte 
bara kunna prestera rutinmässiga kunskaper.  
 
Jensens (1997) bok, hjärnbaserat lärande, behandlar lärande med utgångspunkt från vår 
hjärnas naturliga sätt att ta till sig kunskap enligt senaste hjärnforskningen. Jensen (1997) 
påpekar att det viktiga för lärande är att det känns meningsfullt, väsentlig och därmed tillför 
oss någonting. Därför menar han att ”den bästa läroplanen är livet” (Jensen, 1997, s. 103). 
Enligt forskning om hjärnbaserat lärande ska man utgå från eleven och inte från innehållet. 
Jensen påpekar att hjärnan har svårt att ta till sig kunskap när ett ämne har delats i små bitar 
för att passa in på lektionerna. ”Hjärnan lär sig bäst av verklig, helhetsmässig erfarenhet, 
fragmenterad undervisning kan ta död på nyfikenheten och glädjen hos elever” (Jensen, 1997, 
s. 104). Istället bör undervisningen vara tematisk eftersom hjärnan arbetar med många olika 
saker samtidigt, olika ämnen, lärare och sammanhang. 
 
Hot, ängslan och ointresse kan uppstå när man ska redovisa något där man endast tillägnat sig 
ytkunskap. Detta var resultatet av en undersökning gjord av Marton m.fl. (2000). I deras 
studie tillämpades ytinriktning av de studenter som kände sig hotade, ängsliga eller 
ointresserade. Vidare beskriver de att om man vill främja djupkunskap så bör det finnas en 
”inre motivation, avsaknad av hot /…/ och avsaknad av ängslan”. Med det menas att man 
måste ha studentens intressen i åtanke och förhindra nämnda faktorer som bidrar till 
ytinlärning (Marton och Säljö, 1986, s. 75). I ett matematiskt sammanhang känner sig många 
elever väldigt stressade av prov och säger att de inte kan tänka klart och därmed påverkas 
deras resultat negativt. För att knyta an till Marton, Maltén och Läroplanskommittén så kan 
detta bero på att de inte lärt sig se sammanhang eller fått en djupare förståelse av 
kunskapsområdet. Istället har de troligen lärt sig olika metoder utantill, faktakunskap eller 
ytkunskap och detta kan, enligt Marton och Säljö, leda till denna ängslan under provtillfället 
och därmed ett sämre resultat. 
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3.1.3 Matematikkunskap 
 
Skolmatematik har av tradition inneburit kunskaper, som att förstå och kunna memorera 
begrepp och teorier, och färdigheter, som att kunna träna och automatisera formelhantering 
och beräkning, men i aktuell matematikdidaktik forskning ses matematikkunskap som en mer 
mångdimensionell kompetens där fasta kunskaper tillsammans med förmågor att hantera och 
utveckla dessa kunskaper är viktiga (Läroplanskommittén, 2004). ”En delvis alternativ 
kunskapssyn har de senaste åren diskuterats bland matematikdidaktiker och matematiker 
utgående från begreppet kompetens. Detta begrepp innehåller ingredienser av såväl fakta, 
förståelse, färdighet som förtrogenhet och betonar det intima samspel mellan olika 
kunskapskategorier då man utövar matematik” (Läromedelskommittén, 2004, s. 68). 
 
Ett omfattande projekt som Undervisningsministret (2002) bedrivit i Danmark resulterade i 
KOM-rapporten (Kompetenser Och Matematiklärande). Den består av idéer och inspiration 
till en utveckling av matematikundervisningen i Danmark. I rapporten presenteras åtta 
centrala kompetenser i matematik, indelade i två grupper som här presenteras med egen 
översättning: 
 
Att fråga och svara    Att kunna hantera 
i och med matematik    matematikens språk och redskap   
→ Tankegångskompetens    → Representationskompetens 
→ Problembehandlingskompetens  → Symbol och formuleringskompetens  
→ Modelleringskompetens    → Kommunikationskompetens 
→ Resonemangskompetens   → Hjälpmedelskompetens  
 

(Undervisningsministret, 2002)  
 
Dessa kompetenser kan bl.a. användas när bedömningar i matematik ska göras. De ska inte 
ses som åtta avgränsade kompetenser utan som kompetenser i samhörighet med varandra. 
 

3.2 Bedömning 
 
Det finns en påtaglig koppling mellan kunskap och bedömning. Lindström (2005) påpekar att 
kunskaper som en person inte kan använda sig av i nya situationer eller som denne använder 
på ett felaktigt sätt visar att personen inte har förstått vad den lärt sig. Vidare påpekar han att 
det är viktigt för skolan att inte göra det som är lätt att mäta till det viktigaste. Kunskap som är 
lätt att mäta har redan berörts i föregående kapitel om kunskap. Maltén (1995) menar att det 
som är lätt att mäta ofta är ytkunskap och det ger inte eleven någon helhetsbild. Nyström 
(2004) anser att det finns tre beröringspunkter mellan kunskapssyn och bedömningar. Den 
första är att bedömningar i skolan påverkas av vilka uppfattningar om lärande och kunskap 
som råder. Den andra är att bedömningars utformning och genomförande påverkas av 
uppfattningen av hur olika typer av kunskapsnivåer konstrueras. Den tredje är att det är viktigt 
att kunna bilda kunskap om andras kunskap och kompetens.  
 
För att bland annat öka intresset för matematik har Matematikdelegationen (2004) givit ut 
rapporten, ”att lyfta matematiken – intresse, lärande, kompetens”, som innehåller fyra 
huvudförslag, varav ett är ”Tydliggör och utveckla syfte, innehåll och bedömning i matematik 
för hela utbildningssystemet” (Matematikdelegationen 2004 s. 20). Rapporten menar att ”ett 
viktigt område är utveckling av allsidiga bedömningsmaterial som svarar mot mål och syften 
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som uttrycks i styrdokumenten” (Matematikdelegationen, 2004, s. 20). Detta bör göras på alla 
utbildningsnivåer, att bedömningarna är variationsrika är också viktigt eftersom det ökar 
lusten att lära sig matematik.  
 
Lärande är också starkt kopplat till bedömning. Gipps (1994) anser att det finns två frågor 
man ska ställa innan en bedömning genomförs. Först bör man fråga ”assessment for what?” 
(Gipps, 1994, s. 3). Hon är av åsikten att det viktigaste med bedömning är att det stödjer 
lärandeprocessen. Vidare ställs den andra frågan allt för sällan, enligt Gipps, vilken är ”what 
kind of learning do we wish to achieve?” (Gipps, 1994, s. 4). Olika bedömningsformer 
uppmuntrar olika typer av lärande och är viljan att elever ska lära sig att använda kunskap, 
kunna utreda, analysera, resonera och tolka, är det viktigt att bedömningsformerna reflekterar 
detta. Vidare menar Gipps att det är lätt att falla i fällan och att tänka att en form av 
bedömning är bättre än en annan, men det beror helt på syftet med bedömningen och 
”consideration of form without consideration of purpose is wasted effort” (Gipps, 1994, s. 
15). Gipps understryker att bedömning går hand i hand med lärande och kan inte ses som en 
separat händelse.  
 

3.2.1 Utvärderingsformer 
 
För att få en överblick i hur man kan jobba med utvärderingsformer i matematik presenteras 
här den mest vanliga utvärderingsformen skriftliga prov, men även alternativa sätt att bedöma 
matematikkunskap. Lindström (2005) menar att det är först när man är klar över syftet med 
bedömningen som det kan avgöras vilken bedömningsform som är mest lämpad att använda. 
Vidare påpekas att om den kvantitativa kunskapen minskas och eleverna får tillämpa sin 
kunskap kvalitativt ”är sannolikheten större att de både tillägnar sig och kommer ihåg mer än 
vad de skulle gjort annars” (Lindström, 2005, s. 20). Pettersson understryker att det är 
omöjligt att bedöma allt en person kan, ”det innehåll som väljs är endast ett stickprov av det 
samlade kunnandet som kan förekomma och som är relevant” (Pettersson, 2005, s. 32). 
Innehåll och form begränsar bedömningar men ger samtidigt en indikation om vad som anses 
viktigt.  
 
Elever har alla olika erfarenheter, bakgrunder och intressen både i och utanför skolan, vilket 
leder till att de inte upplever en bedömning på samma sätt enligt Gipps (1994). Därför är det 
viktigt att sträva efter att göra bedömningarna så rättvisa som möjligt. Ett sätt som Gipps 
diskuterar är att inte låta en grupps intresse, sammanhang och tillvägagångssätt få dominera. 
Detta kan t.ex. vara att inte använda skriftliga prov som dominerande bedömningsform 
eftersom det gynnar en grupp elever men därmed missgynnar en annan grupp. För att 
underlätta för alla elever anser Gipps att  
 

What we can seek is the use, within any assessment programme, of a range of 
modes within the assessment, and a range of response format and style. This 
broadening to demonstrate achievement if they are disadvantaged by any one 
particular assessment in the programme.  

(Gipps, 1994, s. 157)   
 
Lindström (2005) menar att traditionella prov är formade för att testa elevernas individuella 
tänkande och då får elever inte använda hjälpmedel eller samtala med varandra. De ska helst 
inte fråga om hjälp och då de ber läraren om hjälp kan denne endast upprepa eller 
omformulera frågan. Detta för att för att kunna bedöma vad eleven kan prestera på egen hand. 
Utanför skolan, i arbetsliv och vardag, förväntas man däremot samarbeta och använda all 
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tillgänglig information i böcker, på internet och människor runt omkring. Lindström påpekar 
”under de former av bedömning som länge var allenarådande i skolan, betrakta ett sådant 
tillvägagångssätt som fusk” (Lindström, 2005, s. 23). Gipps (1994) är av samma mening och 
anser att om Vygotskys teorier används, att tillåta hjälpmedel vid bedömningstillfällen, så styr 
man lärandet från minneskunskap mot att lägga vikten på tänkande och problemlösning.     
 
Skolverket (2003) anser att det bör finnas en mer varierad återkoppling. Idag domineras 
utvärderingsformerna på grundskolans senare år och gymnasiet av diagnoser, prov från 
läroböcker som är poängsatta. Dessutom blir ”provens roll som motivationshöjande eller 
avskräckande faktor tydligare ju högre upp i skolåren man kommer” (Skolverket, 2003, s. 33). 
Detta är inte tillräckligt för att göra en rättvis bedömning, underlaget för en helhetsbedömning 
bör vara mer varierat. Dessutom påverkar matematikens provkultur även kunskap och lärande 
i hög grad. Det viktiga är inte det som händer under lektionerna, utan ”det som kommer på 
provet är också det som är värt att lära sig och ägna uppmärksamhet åt” (Skolverket, 2003, s. 
34). För att komma ifrån den här traditionen menar Skolverket att det måste utformas fler 
utvärderingsformer som visar på olika typer av kvalitéer i elevers lärande. Skolverket (2003) 
sammanfattar punkter som skulle kunna förbättra kvalitén på utbildningen, tre av dem är: 
 

• Allsidig utvärdering som lyfter fram olika kvalitéer i lärande, vilket bland annat 
innebär fler bedömningsinstrument än skriftliga poängsatta prov.  

• Adekvat återkoppling som leder eleverna vidare i lärande och förståelse.  
• Tydliga mål och syften för studierna som en viktig förutsättning för att eleverna 

ska få grepp om sin kunskapsutveckling och ökad tillit till sin förmåga att söka 
ny kunskap.  

(Skolverket, 2003, s. 56)  
 
Genom att förklara modern hjärnforskning utifrån en pedagogisk synvinkel har Jensen (1997) 
blivit ett känt namn. Det traditionella bedömningssystemet med skriftliga prov kritiseras hårt 
av honom, av flera anledningar. För det första anser han att det är ett dåligt mätinstrument 
som inte visar vad eleverna kan, vidare skapar proven en stressig situation och eleverna får 
sällan visa sig duktiga. Dessutom är kunskapen som mäts på prov ytlig och inte speciellt 
användbar. Vidare anser Jensen att frågor som endast kräver ett rätt svar säger mer då eleven 
svarar fel för endast då kan man förstå hur eleven tänker. Det viktiga vid inlärning är 
sambandet mellan kunskap och mening. Jensen framhåller att ”vi vill att våra elever skall få 
kunskapen att bli meningsfull för dem” (Jensen, 1997, s. 120). 
 
En utvärdering kan ge både läraren och eleverna feedback om den är utformad på rätt sätt, 
enligt Jensen (1995), som understryker vikten av att klargöra för eleven att det inte är en 
kontroll av vad de lärt sig utan testet visar på hur bra de har blivit undervisade. Jensen (1995) 
menar att man ska utvärdera ofta, gör testerna lätta, använd många testmetoder, du står på 
samma sida som eleven, ge omedelbar feedback, samla in och spara testresultaten då och då 
och föra en journal över elevens inlärning och utveckling. Vidare påpekar Jensen ”kom ihåg 
att omväxling och valfrihet är de viktigaste instrumenten för dig som vill bedöma eleverna 
mer rättvist” (Jensen, 1995, s. 387). 
 
Matematikdelegationen (2004) exemplifierar bedömningsformer för ökad variation: 
”analysera elevarbeten, att bedöma laborationer, grupparbeten, muntlig kommunikation samt 
stärka elevens förmåga till självvärdering” (Matematikdelegationen, 2004, s. 72). 
”Bedömning meddelar ofta ’i klartext’ vad som egentligen värdesätts av utbildningens 
innehåll och avslöjar vilken kunskapssyn som är rådande” (Matematikdelegationen, 2004, s. 
72). Detta kan ses som att om en lärare endast använder skriftliga prov vid bedömning är det 
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också det som eleverna ägnar sin uppmärksamhet åt. Delegationen refererar till Henriksson 
m.fl. som påpekar att ”matematiken hamnar alltför ofta utanför samarbetsprojekt med 
intressanta teman vilket förstärker föreställningar om att det bara är ett skolämne” 
(Matematikdelegationen, 2004, s. 73). För att visa på motsatsen behövs det projekt där 
matematik integreras med andra ämnen.  
 
Bedömning av matematik har av tradition väldigt ofta haft skriftlig form. Men idag påpekas 
det tydligt i både läroplan och kursplan att elevernas muntliga prestationer inom matematik är 
viktiga. Muntliga presentationer kan ha olika former. Skolverket (2004a) nämner följande:  
 

• förhör mellan lärare och elev 
• föredrag där eleven presenterar en problemlösning för klassen eller en mindre grupp 
• grupparbete där elever hjälps åt att lösa problem och läraren medverkar i större eller 

mindre grad  
(Skolverket, 2004a)  

 
Fördelen med muntliga presentationer visade sig på nationella delprovet i matematik för år 9 
2000, där det fanns ett tydligt mönster att elever i större grad klarade av de muntliga delarna 
bättre än de skriftliga. Detta var tydligt inom alla betygsnivåer. Det påpekas i artikeln att 
”Detta visar hur viktigt det är att inte bara bedöma elevernas kunskaper i matematik med stöd 
av skriftliga prov” (Skolverket, 2004a).  
 
Självvärdering är enligt Skolverket (2004a) viktigt för att eleven ska kunna värdera sin egen 
insats och utveckling. Då måste eleven få vara delaktig i planeringen av sitt matematikarbete. 
Att använda prov som läraren rättat påverkar eleven i fel riktning. Om eleven däremot får vara 
delaktig i att rätta sitt prov ökar dennes reflektionsgrad. Med ökad medvetenhet som vid 
självvärdering tror Skolverket (2004a) att ämnet blir mer meningsfullt och användbart för 
eleven.  
 
Swan (1993) diskuterar hur man kan hitta en balans av bedömningar i matematik,  där berör 
han typer av uppgifter som används vid bedömning. Traditionella uppgifter menar han är 
uppgifter som kräver en given metod för att få fram ett rätt svar. Motsatsen är uppgifter där 
eleven har möjlighet att själv välja lämplig metod och där det också finns mer än ett svar som 
är rätt. Swan (1993) kallar dessa uppgifter för stängda och öppna uppgifter och menar att 
öppna uppgifter ger elever chansen att visa mer av deras potential. För att få en balans av 
bedömningar anser Swan (1993) att man bör använda olika typer som skriftliga, muntliga och 
praktiska, olika längder på uppgifterna, olika innehåll och olika grader av öppna uppgifter.  
 
En bedömningsmatris är ett redskap som kan hjälpa till att underlätta bedömning av olika 
typer av kunskaper, både ytkunskap och djupkunskap som berörts tidigare. Kjellström (2005) 
har varit med och utvecklat bedömningsmatriser för de nationella proven i matematik för att 
kunna bedöma elevers kunskapskvalité på mer omfattande matematikuppgifter till skillnad 
från de minneskunskaper som tidigare ansågs viktiga vid bedömning. Hon förklarar att en 
matris uppbyggnad innehåller de aspekter som ska bedömas i kolumnen till vänster och vilka 
kvalitativa nivåer som kan uppnås i översta raden, se figur 1. Det finns två huvudtyper av 
matriser, holistiska, som beskriver helheten, och analytiska som är en bedömning av delar av 
processen. Med hjälp av analytisk bedömning kan eleven få feedback på olika delar av en 
process. Eleven kan därmed se sina starka och svaga sidor och utgå ifrån det i sitt fortsatta 
arbete. ”Om läraren alltid kommenterar samma aspekter kan eleven följa sin utveckling över 
tid” (Kjellström, 2005, s. 206). För att eleven ska kunna vara med och påverka sitt lärande är 
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det viktigt att eleven förstår vilka mål som ska uppnås, kriterierna måste alltså vara tydliga 
och är dom det har eleven möjlighet att själv påverka sitt eget lärande.  
 
Ett exempel på hur bedömningsmatriser kan används återfinns i Kjellström (2005). Eleven får 
först en uppgift som ska lösas, därefter fyller läraren i en bedömningsmatris som visar på 
vilka kvalitativa nivåer eleven visat på, därefter skriver läraren kommentarer till eleven, t.ex. 
vad eleven visar att den kan, vad eleven verkar osäker på, vad eleven inte har förklarat. 
Uppgiften som Kjellström (2005) använder som exempel handlar om att kunna rita upp tre 
trianglar, en spetsvinklig, en rätvinklig och en trubbvinklig triangel, alla ska ha basen 6 cm 
och höjden 4 cm. Sedan ska eleven beräkna omkrets och area och dra slutsatser av det. Eleven 
ska även bestämma vilken triangel som har minsta möjliga omkrets och motivera det. 
Slutligen ska eleven ta ställning till om det finns en triangel med största möjliga omkrets och i 
så fall beskriva hur en sådan ser ut.  
 
Eleven i exemplet har ritat ut de tre trianglarna och räknat ut area och omkrets på dem, samt 
påpekat att de alla har lika stor area. Bedömningsmatrisen som används avser bedömning på 
tre områden, metodval och genomförande, matematiska resonemang, redovisning och 
matematiskt språk. Det första området i bedömningsmatrisen, metodval och genomförande, är 
indelad i tre nivåer påbörjar, genomför och utvecklar. Där fick denna elev ett kryss i rutan 
påbörjar och får kommentaren ”Du ritar tre olika trianglar, vet vad de kallas och beräknar area 
och omkrets korrekt. Du verkar osäker på hur man bestämmer höjden i trubbvinkliga 
trianglar” (Kjellström, 2005, s. 214-215). Det andra området, matematiska resonemang, är 
indelad i de tre nivåerna: påpekar att, visar och förklarar varför. Eleven har fått ett kryss i 
rutan påpekar att och kommentaren ”Du inser att arean alltid är samma, men du förklarar inte 
varför” (Kjellström, 2005, s. 215). Det tredje området som bedöms, redovisning och 
matematiskt språk, är indelad i nivåerna: anas, uppfattas och helhetsbild. Eleven har fått ett 
kryss i rutan uppfattas och fått kommentaren ”Det du redovisar är tydligt och figurerna är 
ordentligt ritade med linjal” (Kjellström, 2005, s. 215). Med hjälp av matrisen vet eleven vad 
den har presterat men även vad som kan förbättras.  
 

3.2.3 Syftet med att utvärdera 
 
Nyström (2004) skriver att bedömning kan tolkas på olika sätt. I en snäv bedömning är det 
prestationen av en given uppgift som bedöms. Detta kan exemplifieras med skriftliga prov där 
en rättningsmall används vilket vidare ger utdelning i form av poäng. Denna bedömning ger 
ingen möjlighet att visa på annat än den givna uppgiften. I ett vidare perspektiv kan 
bedömning tolkas som en process med många steg, där inte bara slutresultatet bedöms utan 
även vägen dit. Nyström menar att då utgår bedömning ”från en strävan att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för alla att visa vad de kan” (Nyström, 2004, s. 3). 
 
Den traditionella utvärderingsformen i matematik har enligt Matematikdelegationen (2004) 
fokuserats på att mäta slutresultat, summativa utvärderingar, vilket de menar på är 
”bedömning av kunskap”. Uttrycket ”bedömning för kunskap” används för formativa 
utvärderingar. Dessa bedömningar som görs under arbetets gång ”för att anpassa 
undervisningen och stimulera lärandet” har använts sparsamt (Matematikdelegationen, 2004, 
s. 71).  
 
Om utvärderingen inte kan mäta de kunskaper som kursplanerna anger så uppstår problem 
som är viktiga att arbeta med. Matematikdelegationen (2004) poängterar att ”en allsidig 
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kontinuerlig utvärdering som lyfter fram olika kvalitéer i elevens kunnande kräver fler 
bedömningsformer än skriftliga prov” (Matematikdelegationen, 2004, s. 144). Vidare påpekas 
att utvärderingstillfället skall ses som ett tillfälle för lärande och utveckling inte bara en 
”avslutande summering av uppnådda kunskaper” (Matematikdelegationen, 2004, s. 145). Det 
huvudsakliga syftet med att ha summativa prov är just att bestämma kunskapsnivån hos en 
viss elev. 
 
Skolverket (2004a) diskuterar summativ och formativ utvärdering. Där påpekas att dessa 
typer av utvärderingar påverkar eleverna på olika sätt. Medan den formativa utvärderingen, 
genom stimulans och analyserande, leder till att eleven känner tilltro till sin egen förmåga, 
påverkar den summativa utvärderingen eleven i motsatt riktning, eleven känner sig dömd inte 
bedömd, vilket leder till ifrågasättande av den egna förmågan och rädsla för att försöka. 
Artikeln pekar på andra bedömningssätt som kan stimulera elevens lärande på ett sätt som de 
skriftliga proven inte kan. Bland dessa former är självvärdering, gensvar vid uppgifter, analys 
av elevarbeten och även olika former av muntliga prestationer.  
 

3.3 Kunskap och bedömning i styrdokumenten 
 
Vilka regler som ska gälla vid bedömning och betygsättning framgår av läroplanen Lpf 94:  
 

2.5 Bedömning och betyg 
Läraren skall vid betygsättning 

• utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till 
kraven i kursplanen, 

• beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på annat sätt än 
genom den aktuella undervisningen, 

• beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och 
• göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen  

 
(Utbildningsdepartementet, 1994, s. 15) 

3.3.1 Muntligt 
 
Läroplanens övergripande mål tydliggörs i kursmålen och betygskriterierna för Matematik A. 
För syftet med denna studie är det betygskriterierna som är intressantast att studera. För att få 
G krävs bl.a. att ”eleven genomför matematiska resonemang såväl muntligt som skriftligt”, 
för VG har det kriteriet utökats aningen: ”eleven deltar i och genomför matematiska 
resonemang såväl muntligt som skriftligt” och för MVG ställs detta krav högre: ”eleven deltar 
i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som skriftligt matematiska bevis” 
(Skolverket, 2000). Vid betygsättning är det väldigt tydligt att alla betygssteg kräver att 
eleven behärskar matematik muntligt. Har eleven inte visat detta på något sätt bör det inte 
vara möjligt att få G än mindre VG eller MVG. 
 

3.3.2 Redovisning 
 
För att kunna få G i Matematik A krävs att eleven ”utför beräkningar på ett sådant sätt att det 
är möjligt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck”, vilket för VG ska 
vara ”lätt att följa, förstå och pröva de tankar som kommer till uttryck såväl muntligt som 
skriftligt” och för MVG krävs ”en klar tankegång med matematiskt korrekt språk” 
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(Skolverket, 2000). Att då ställa en fråga och bara kräva ett svar utan att eleven behöver visa 
hur uträkningen gått till gör det hela mycket svårare att kunna följa elevens tankar för att 
förstå hur denne gått tillväga med uppgiften.  
 
Mål som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs är bl.a. att ”kunna formulera, analysera 
och lösa matematiska problem för vardagsliv och vald studieinriktning” där bl.a. numerisk 
räkning, geometri och algebra nämns (Skolverket, 2000). Utöver mål och betygskriterier finns 
även strävansmålen och dessa visar på vad skolan ska sträva mot. De innehåller bl.a. att 
skolan ska sträva mot att eleverna löser och redovisar matematiska problem både muntligt och 
skriftligt och både enskilt och i grupp, vilket indikerar att både olika arbetsformer och 
bedömningsformer ska strävas efter på skolorna.  
 
Matematikdelegationen (2004) beskriver hur styrdokumenten har förändrats och med dem 
även synen för elevers kunnande. Kursplaner och önskat kunnande hos elever har av tradition 
fokuserats kring teorier och metoder vilket även har bidragit till att bedömningsinstrumenten 
har formats enligt samma linje. Denna syn förändrades när grundskolan och gymnasieskolans 
nya läroplaner Lpo 94 och Lpf 94 trädde i kraft 1994. Visserligen är teori och metod 
fortfarande en väsentlig del av läroplanen men andra aspekter uppmärksammas betydligt mer 
än tidigare; i mål att sträva mot betonas t.ex. ”förmågan att argumentera och kommunicera, att 
kunna lösa problem och värdera lösningsprocesser och resultat” (Matematikdelegationen, 
2004, s. 147). Det är första gången läroplanerna innehåller både mål att uppnå och mål att 
sträva mot, vilket Matematikdelegationen (2004) menar är en följd av förändringen från 
regelstyrning till målstyrning. 
 
Skillnaden vad gäller utvärdering av elevers kunnande har därmed också förändrats enligt 
Matematikdelegationen (2004). De traditionella utvärderingarna har i stort sett bestått av 
summativa skriftliga prov vars huvudsakliga syfte varit att mäta elevens kunskapsnivå. 
Numera krävs det mer än så, utvärdering betyder inte bara att man ska bestämma en nivå på 
elevens kunskap utan kan vara mycket mer än så. En viktig roll är enligt 
Matematikdelegationen att ge ”stimulerande återkoppling som leder vidare i lärande och 
förståelsen framstår som en mycket väsentlig faktor” (Matematikdelegationen, 2004, s. 146). 
 
Mål att uppnå och mål att sträva mot kan även komplicera bedömningsfrågorna. Nyström 
(2004) menar att eftersom strävansmålen riktar sig till skolan och uppfyllelsemålen till 
eleverna, kan eleverna inte straffas om de inte nått strävansmålen eftersom det då är skolan 
som inte kommit särskilt långt i strävansmålen. Det är viktigt att det sker en rättvis värdering 
av hur skolans mål och elevens mål hänger ihop, för att veta hur och vad bedömningens 
inriktning bör vara.  
 

3.3.3 Helhetsbedömning 
 
Skolverket (2004b) tydliggör att ”betygsystemet förutsätter att läraren grundar sin bedömning 
på varierande bedömningsformer, både muntiga och skriftliga bevis på kunskap och vid flera 
tillfällen” (Skolverket, 2004b, s. 48). Vidare påpekas att ett enda prov inte kan avgöra en elevs 
betyg i en hel kurs, inte ens det nationella provet. Det ska istället ses som ett hjälpmedel när 
läraren ska bedöma om en elev nått upp till målen. Vidare ska nationella provet medverka till 
att skolor i Sverige har likvärdiga bedömningsformer.    
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3.4 Sammanfattande kommentar 
 
Kunskap och bedömning är två begrepp som har en tydlig koppling.  Kunskap kan ses på 
olika sätt. Matematikdelegationen (2004) delar in kunskap i fyra underkategorier: fakta som 
innefattar regler och information, förståelse som innefattar att begripa och uppfatta, färdighet 
som handlar om att kunna genomföra något och slutligen förtrogenhet som visar om man kan 
tillämpa tillägnade kunskaper i nya situationer. Kunskap kan även delas in i ytkunskap och 
djupkunskap, där ytkunskap ofta handlar om att komma ihåg fakta och lätt kan mätas på ett 
summativt sätt, medan djupkunskap handlar om att kunna förstå mening och innebörd. Maltén 
(1997) anser att det bör finns utrymme för båda typer av kunskap och Gipps (1994) menar att 
elever glömmer snabbt bort något som de lärt sig om det bara är lösryckta fakta. Marton och 
Säljö (1986) anser att när man ska redovisa något och tillämpat ytkunskap kan det leda till att 
man uppleva hot, ängslan och ointresse.  
 
Vid bedömningar är det viktigt att inte göra det som är lätt att mäta till det viktiga, Maltén 
(1995) menar att det ger inte eleven någon helhetsbild. Gipps (1994) anser att man bör fråga 
sig vad syftet med bedömningen är innan den görs. Lindström (2005) påpekar också att det är 
först när syftet är klart som bedömningsformer kan bestämmas. Två syften som ofta nämns i 
litteratur där bedömning diskuteras är summativ och formativ bedömning. Den första handlar 
om att mäta ett slutresultat, vilket enligt Skolverket (2004a) kan påverka eleven att känna sig 
dömd inte bedömd. Den andra handlar om bedömning för att stimulera lärandeprocessen och 
anpassa undervisningen, vilket enligt Skolverket (2004a) kan leda till att eleven känner tilltro 
till sin egen förmåga. Gipps (1994) tydliggör att en bedömning inte kan ses som en separat 
händelse utan att bedömning går hand i hand med lärande och menar att om man vill vara 
rättvis bör man variera bedömningsformerna annars gynnar man vissa elever och missgynnar 
andra. Lindström (2005) påpekar att matematikprov i traditionell mening ofta har gjorts 
individuellt utan hjälpmedel medan livet utanför skolan kräver kunskaper i samarbete och 
förmåga att använda all tillgänglig information. Skolverket (2003) menar att den rådande 
provkulturen i matematik resulterar i att elever fokuserar på proven i större utsträckning än 
det som händer på lektionerna. För att komma ifrån det behövs en allsidig utvärdering, 
adekvat återkoppling och att eleverna får grepp om sin egen kunskapsutveckling. Av de elever 
som gjorde nationella provet i år 9 2000 fanns ett mönster som visade att eleverna överlag 
klarade de muntliga delarna bättre än de skriftliga, vilket visar vikten av att inte bara använda 
skriftliga prov. I styrdokumenten står bl.a. skrivet att läraren ska göra en allsidig bedömning 
och beakta både muntliga och skriftliga bevis på kunskap. Vid betygsättning bör läraren 
grunda sin bedömning på varierande bedömningsformer från flera tillfällen. För betygsstegen 
från godkänd och högre så krävs att eleven genomför matematiska resonemang muntligt. Och 
för att kunna följa elevers tankegång krävs uppgifter som kan visa på sådant, vilket är svårt att 
se om uppgifterna endast kräver ett svar.  
 
Litteraturen lyfter fram många alternativ till skriftliga prov men det är viktigt att tydliggöra att 
skriftliga prov inte behöver vara sämre än andra bedömningsformer, mycket handlar om hur 
de är utformade. Det är viktigt att hitta komplement till skriftliga prov för att få en allsidig 
bedömning som passar fler elever men det betyder inte att skriftliga prov är dåliga och måste 
slopas, en del elever presterar bäst under just den formen av bedömning.  
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4. Analys och resultat 
 
Redovisningen av den empiriska studien börjar med resultatet av enkätundersökningen 
eftersom denna gjordes först och ligger till grund för intervjuerna. Därefter presenteras hur 
urvalet av intervjupersoner gick till och slutligen redovisas analysen av intervjuerna.   

4.1 Enkät 
 
Nedan presenteras resultatet av enkätundersökningen, först var fråga för sig och sedan 
presenteras några frågor i förhållande till varandra. Enkäten (se bilaga 1) delades ut till 55 
lärare som har undervisat Matematik A under de tre senaste åren, i snitt svarade knappt 
hälften av lärarna på respektive skola medan på en skola, där jag fick deltaga på en 
matematikkonferens, erhölls 100 % svarsfrekvens. Totalt resulterade detta i en svarsfrekvens 
på 36 av 55 enkäter, alltså cirka 65 %.  
 
Lärarna ombads, i sista frågan i enkäten, att rangordna vad de ser som de viktigaste syftena 
med att utvärdera. För att tydliggöra redovisningen av dessa svar som var av väldigt 
varierande karaktär, delas de in i två kategorier. Den första kategorin omfattar de som ser 
utvärdering som en kontroll av elevernas kunskap och ett redskap för betygsättning, alltså 
summativ utvärdering. Den andra kategorin omfattar de som ser utvärdering som något mer 
än kontroll, t.ex. ett lärtillfälle och utvärdering av egen undervisning, alltså formativ 
utvärdering. Resultatet visar att 53 % tillhör den senare gruppen och några lärare från denna 
grupp har angivit följande syften: det är viktigt att ”eleverna lär sig något nytt”, ”underlätta 
planering inför kommande arbetsområden”, ”ett verktyg för att se hur den egna 
undervisningen fungerar”. Resterande 47 % angav att utvärdering kontrollerar elevernas 
kunskap, några lärare uttryckte sig på följande sätt: ”fastställa kunskapsnivån”, 
”betygsunderlag, ”sätta korrekt betyg utgående från Skolverkets utgivna mål och 
betygskriterier” och ”kontroll av elevens kunskap”. 
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Figur 1: Hur många utvärderingsformer lärarna använder 
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På frågan om vilka utvärderingsformer de använder sig av angav lärarna mellan en och fem 
olika sätt att utvärdera. För att tydliggöra resultatet sammanställs de antal utvärderingsformer 
som lärare använder sig av i ett diagram, se figur 1. Av de 36 lärare som deltagit i 
enkätundersökningen svarade sju att de använder sig av en utvärderingsform och denna form 
var skriftliga prov. Vidare svarade 12 att de använder sig av två utvärderingsformer, varav 
den ena skriftliga prov och den andra övervägande inlämningsuppgifter men det fanns några 
variationer t.ex. hemprov, muntliga prov och muntliga kompletteringar. 14 lärare svarade att 
de använder sig av tre olika utvärderingsformer. Av dessa använde alla skriftliga prov, många 
använde sig av inlämningsuppgifter, den tredje utvärderingsformer skiljde sig mellan lärarna, 
några exempel är grupprov, laborationsrapporter, muntliga redovisningar och läxförhör, tre 
lärare angav att de använder fyra eller fem olika utvärderingsformer.  
 
Eftersom det är intressant att veta när utvärderingarna sker fick lärarna ta ställning till hur ofta 
de har en formell utvärdering i samband med att ett arbetsområde ska avslutas samt hur ofta 
en formell utvärdering äger rum under ett arbetsområde, vilket kan ses i figur 2 och 3. Formell 
utvärdering kan vara t.ex. skriftliga eller muntliga prov eller diagnoser. En lärare svarade inte 
alls på denna fråga. Alla som svarade anser att de alltid eller ofta har en utvärdering i slutet av 
ett arbetsområde. Det var ingen som svarande sällan eller aldrig på denna fråga. På frågan hur 
ofta lärarna använder sig av formell utvärdering under ett arbetsområde var det tio som 
svarade att de alltid eller ofta har det, men majoriteten, 24 stycken, svarade att de sällan eller 
aldrig använder sig av formell utvärdering under ett arbetsområde. På denna fråga var det två 
som avstod från att svara.  
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Figur 4: Redovisning av lärarnas svar om vad som väger mest vid betygsättning.  

 
I enkäten skulle lärarna ta ställning till vad som påverkar elevernas betyg i Matematik A. 
Lärarna kunde kryssa vilka bedömningsformer som påverkar mest och även vilken grad dessa 
bedömningsformer påverkar, fråga 3B (bilaga 1). För att redovisa detta har jag valt att lägga 
fokus på det som respektive lärare värderade högst, figuren (se figur 4) säger alltså inget som 
graden. Om en lärare kryssade i att skriftligt värderas i mycket hög grad och annat i ganska 
hög grad finns denne lärare med i figuren som skriftliga uppgifter värderas mest, vilket även 
lärare som endast värderar skriftliga uppgifter gör. Majoriteten, 30 lärare av 36, anser att 
elevernas prestationer på de skriftliga proven påverkar elevernas betyg mest, där vissa lärare 
lägger tyngdpunkten på de egna skriftliga proven, medan andra lägger tyngdpunkten på det 
nationella provet och en del värderar kombination mellan det nationella provet och egna 
skriftliga prov lika mycket när de ska sätta betyg. Minoriteten väger skriftliga prov och det 
nationella provet tillsammans med elevens muntliga prestationer lika vid betygsättning, av 
denna minoritet väger de flesta även in klassrumssituationen lika mycket som de andra 
momenten vid betygsättning.  
 
Vad gäller betygsunderlag svarade lärarna även på frågan hur eleverna får visa sina muntliga 
resonemang, eftersom de måste göra det för att kunna bli godkända i Matematik A. På den 
frågan svarade 12 av 36, alltså 33 %, att eleverna fick visa detta under muntliga formella prov. 
De resterande 67 % svarade att eleverna får visa detta informellt.  
 
Ovanstående resultat redovisar endast var fråga för sig och ger inga kopplingar mellan de 
olika frågorna på enkäten, vilket tydligt visar hur lärarna svarat. Det finns dock även ett värde 
i att jämföra hur svaren mellan de olika frågorna hänger ihop, dels för att se om det finns 
några kopplingar mellan svaren på de olika frågorna samt att det visar på en del motsättningar 
som gör att vissa frågors validitet kan ifrågasättas. Ett exempel på det senare syns i frågan om 
lärarna använde muntliga formella prov där sju av 12 lärare som fyllde i att de använde sig av 
muntliga formella utvärderingar inte nämner det där de ombads fylla i vilka 
utvärderingsformer de använder sig av. Deras utvärderingsformer som uppräknats innefattar 
endast skriftliga. De resterande fem nämner att de använder sig av muntliga former av 
utvärdering som t.ex. muntliga diskussioner, muntlig redovisning.  
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Ser utvärdering som kontroll 
och/eller betygsunderlag  
(17st). 

Ser utvärdering som något 
mer än kontroll, t.ex. in-
lärning och egen utvärdering 
(19st) 

Har formella prov under ett 
arbetsområde (10st) 

8 2 

Har inte formella prov under 
ett arbetsområde (24st)  

7 17 
 

Svarade ej om de hade 
formella prov under ett 
arbetsområde (2st) 

2 0 

Figur 5: En jämförelse mellan vad lärare ser som syftet med utvärdering och deras 
användande av formella utvärderingar under ett arbetsområde 

 
Den första jämförelsen mellan frågor handlar om vad lärarna ser som utvärderingens syfte 
kombinerat med hur ofta de har formella utvärderingar under ett arbetsområde. Resultatet 
återges i figur 5 ovan. Enligt figuren ser majoriteten av de lärare som har formella 
utvärderingar under ett arbetsområde utvärdering som en kontroll. Vidare ser majoriteten av 
de lärare som inte har formella utvärderingar under ett arbetsområde utvärdering som 
någonting mer än kontroll t.ex. inlärning och egen utvärdering. Vid en analys av de tio lärare 
som alltid eller ofta använder sig av formell utvärdering under ett arbetsområde är det endast 
två som anser att syftet med att utvärdera är något mer än kontroll och betygsättning. Detta 
kan tolkas som att dessa två lärare använder utvärderingarna till att anpassa undervisningen 
och stimulera elevernas lärande precis som Skolverket (2003) förespråkar att en utvärdering 
under ett arbetsområde ska användas till. Ser man däremot en utvärdering under arbetets gång 
som en kontroll av kunskaper och inte något som kan användas till utveckling av 
undervisningen, vilket kan tolkas som att åtta av lärarna gör eftersom de anser att utvärdering 
är en kunskapskontroll, handlar det inte längre om en formativ utvärdering utan en summativ. 
Det kan tolkas som att dessa åtta lärare istället för att försöka forma undervisningen har delat 
upp arbetsområdet i mindre delar och summerar elevernas kunskaper efter varje del.  
 
 Ser utvärdering som kontroll 

och/eller betygsunderlag  
(17 st). 

Ser utvärdering som något 
mer än kontroll, t.ex. in-
lärning och egen utvärdering 
(19 st) 

Använder 1 utvärderingsform 
(7st) 

4 3 

Använder 2 
utvärderingsformer (12st) 

6 6 

Använder 3 
utvärderingsformer (14st) 

5 9 

Använder 4 
utvärderingsformer (2st) 

1 1 

Använder 5 
utvärderingsformer (1st) 

1 0 

Figur 6: En jämförelse mellan vad lärare ser som syftet med utvärdering och hur många olika 
utvärderingsformer de använder 
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Nästa jämförelse görs mellan vad lärarna anser att utvärderingarna har för syfte kombinerat 
med hur många utvärderingsformer de använder sig av, vilket redovisas i figur 6. Figuren 
anger ett mönster, nämligen att för varje grupp är det relativt jämnt fördelat mellan lärare som 
ser utvärdering som kontroll och lärare som ser utvärdering som mer än kontroll t.ex. 
inlärning. Fyra av de sju lärarna som endast använder skriftliga prov vid utvärdering anser att 
utvärderingens syfte endast handlar om kontroll. Handlar det om att kontrollera elevernas 
kunskap kan skriftliga prov ses som ett tidsbesparande och effektivt sätt. De resterande tre 
anser att utvärderingens syfte är mer än bara kontroll och betygsättning och använder 
skriftliga prov. Det som kan utläsas av detta är att lärarna ser matematik som en slags kunskap 
och väljer en utvärderingsform för att se vad eleven har för kunskap i detta. Att de endast 
använder en utvärderingsform kan tolkas som att de anser att eleverna visar samma kunskap 
oberoende av utvärderingsform.  
 
Av de 17 lärare som använder sig av tre eller fler utvärderingsformer är det tio stycken som 
anser att utvärdering handlar om mer än bara kunskapskontroll och hjälp vid betygsättning. 
Kombinationen av att använda flera olika utvärderingsformer och samtidigt vara av åsikten att 
detta ska vara ett tillfälle då eleverna ska lära sig något, ger intrycket att lärarna anser att olika 
typer kunskap tillgodoses på olika sätt. Detta kan även tolkas som att lärarna anser att elever 
lär sig på olika sätt och använder därför flera utvärderingsformer. De resterande sju svarade 
att utvärdering handlar om kontroll och betygsättning men använder sig av tre eller flera 
utvärderingsformer. Detta kan tyda på att lärarna använder flera bedömningsformer för att de 
vill låta eleverna visa vad de kan på olika sätt, alltså försöka gynna hela gruppen. Det kan 
också tyda på att lärarna anser att det finns olika typer av matematikkunskap och vill genom 
att använda flera bedömningsformer kontrollera att eleverna tillägnat sig dessa olika typer av 
matematikkunskap.  
 

4.2 Intervju  
 
Presentationen av intervjuresultatet är uppdelad i flera steg. Först presenteras den metod som 
använts för att välja ut intervjupersonerna med utgångspunkt från enkäterna. Därefter 
presenteras de fyra lärarna som intervjuats för att läsaren ska kunna bilda sig en egen 
uppfattning om hur dessa lärare ser på bedömningsformer och vilka bedömningsformer de 
använder. Detta följs av en analys av intervjuerna var för sig utifrån studiens syften, där 
lärarna karaktäriseras, vilket slutligen övergår till en gemensam analys av de fyra intervjuerna 
där övergripande teman diskuteras utifrån uppsatsens syften.  
 

4.2.1 Så valdes de fyra lärarna ut  
 
När de fyra lärarna valdes ut var det absolut viktigaste att deras syn på och användande av 
bedömningsformer var olika för att få en bredd på undersökningen. En annan prioritering var 
att lärarna skulle väljas från både studieförberedande program och yrkesförberedande 
program. Om det dessutom var möjligt fanns intresset att intervjua lärare med olika kön, 
eftersom män och kivnnor kan arbeta på olika sätt, och olika lång erfarenhet i yrket. Med allt 
detta i åtanke utvecklades en metod för att välja ut fyra lärare från de som svarat på enkäten. 
Urvalssystemet grundar sig på en bedömning av svaren på enkäten. Jag har utvecklat fem 
kategorier som jag ville fördjupa i min studie. För att kunna dela in lärarna i de olika 
kategorierna har jag har tittat på hur de har svarat, se figur 7. T.ex. om en lärare har svarat att 
den väger skriftligt, muntligt, och det nationella provet lika vid betygsättning tillhör den lärare 
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kategori ett, om läraren inte gör det tillhör den inte kategori ett. Om en lärare ser utvärdering 
som mer än kontroll och betygsättning så tillhör den läraren kategori två, om en lärare ser 
utvärdering som kontroll och underlag för betygsättning tillhör den läraren inte kategori två, 
o.s.v. Detta betyder att en lärare kan tillhöra alla kategorier, ingen kategori, eller några 
kategorier. Av de lärare som deltog i undersökningen var det ingen som tillhörde alla 
kategorier men resultatet var väldigt varierande ändå.  
 
Kategorier Antal lärare     Vad kategorierna står för  
1.  5 av 36     Allt väger lika mycket i betygsättning 
2.  19 av 36      Ser examination som mer är kontroll och betygsättning 
3.  10 av 36      Har alltid eller ofta någon slags formell examination under ett

      arbetsområde 
4. (a)  3 av 36     Har fyra eller fem olika examinationsformer 
    (b)  14 av 36        Har 3 olika examinationsformer.  
5.  12 av 36      Har muntliga formella prov  

Figur 7: Urvalsmodellen som visar vilka kategorier som användes och vad de olika 
kategorierna står för. 

 
Lärare Kategorier Erfarenhet                      Vilka typer av prg. de undervisar på 
A.  -  lång erfarenhet studieförberedande  
B.  1, 4a, 5  lång erfarenhet studieförberedande 
C.  1, 2, 4b, 5 relativt lång erfarenhet  yrkesförberedande 
D.  3, 4a, 5 kort erfarenhet yrkesförberedande 

Figur 8: Hur de utvalda lärarnas svar på enkäten visar vilka kategorier de tillhör utifrån 
urvalsmetoden. 

 
Enkätsvaren samlades i figur 8 där de fem kategorierna infördes. Figuren innehöll även 
information om kön, antal år de undervisat Matematik A och på vilka program de undervisat i 
denna kurs. De fyra lärarna som presenteras i figuren är de lärarna som valdes ut för intervju. 
För att skydda lärarnas identitet har jag valt att inte redogöra kön eller exakt hur lång 
erfarenhet de har. Erfarenheten ses i relation mellan dessa fyra lärare, alltså lärare A och B har 
lång erfarenhet jämfört med lärare D.   
 
Den första läraren, som jag kallar för lärare A, tillhörde enligt mitt urvalssystem ingen av de 
fem kategorierna utifrån vad läraren svarade på enkäten vilket gör denne intressant att 
intervjua. Den andra utvalda läraren, som jag kallar lärare B, tillhör kategori 1, 4a och 5, alltså 
använder flera bedömningsformer bland annat formella muntliga bedömningsformer och 
enligt enkäten så bedöms allt lika, vilket gör denne lärare intressant. Den tredje utvalda 
läraren, lärare C, var en av tre som tillhörde fyra kategorier och skrev dessutom ett långt 
tillägg om sitt sätt att bedöma vilket gjorde denne lärare intressant. Den fjärde utvalde läraren, 
lärare D, använder enligt enkäten flest bedömningsformer, fem stycken, inklusive formella 
muntliga bedömningar, men denne anser att bedömningsformer används som kontroll och 
underlag för betygssättning, vilket väckte nyfikenhet. Dessa fyra lärare valdes ut och 
tillfrågades om de ville ställa upp på en intervju och alla tackade ja. Det råder en enkättrötthet 
ute på skolorna och detta visade sig i undersökningen. Av de 55 lärarna som 
enkätundersökningen omfattade var det 36 som svarade. Även en viss intervjutrötthet råder då 
det var tio lärare av 36 som inte lämnade namn och därmed inte ville bli kontaktade om 
intervju. Jag valde därmed ut fyra lärare av 26, inte 36. Detta påverkade dock inte valet av 
intervjupersoner. Av dessa fyra lärare var två män och två kvinnor men för att skydda deras 
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identitet används inte fingerade namn utan lärarna kallas istället lärare A, B, C och D. 
Dessutom är genusaspekten inte i fokus i denna studie.  

4.2.2 Presentation av de fyra lärarna  
 
För att ge läsaren en uppfattning om de fyra lärarna som intervjuades jobbar med och ser på 
utvärdering men även andra åsikter som t.ex. elevinflytande följer en kort presentation av 
lärarna. Det bör påpekas att vissa lärare beskrivs något mer detaljerat och detta beror på att 
intervjuerna var olika långa och har därmed gett olika stort material. Intervju med lärare A, 
som varade i 40 minuter, och med lärare C, som varade i 60 minuter, gav större förståelse för 
deras arbete med och syn på utvärdering än intervjuerna med lärare B och D, som varade i 20 
respektive 30 minuter. 
 
Lärare A 
Lärare A jobbar med Matematik A på en skola med studieförberedande program och är en 
rutinerad lärare. Lärare A samarbetar mycket med andra lärare vid provkonstruktion för att 
eleverna ska känna att proven är rättvisa klasserna emellan. A-kursen brukar avverkas under 
en termin. Under terminen brukar lärare A hinna med två prov och en del mindre tester, samt 
det nationella provet. Det är främst ”beräknauppgifter” som används, men lärare A menar att 
”vi borde egentligen ha lite mer [utredande] uppgifter, det har varit dåligt med det” vilket 
enligt lärare A bl.a. beror på att ”dom är lite svårare att rätta … svårare att poängsätta” men 
anser att de utredande uppgifterna som finns med på nationella provet är ganska bra. 
 
Betygsgränserna räknar lärare A ut på följande sätt; för G krävs 60 % rätt på g-uppgifterna 
som vanligtvis är 15 poäng av provets totala poäng 30, vilket ger 8-9 poäng som G. För VG 
krävs 80 % rätt på g-uppgifterna och 60 % av vg-uppgifterna vilket brukar ligga runt 17-18 
poäng. Ibland inser lärare A att proven kan ha varit för svåra när eleverna presterar betydligt 
bättre på nationella provet och då justeras nivån efteråt. Skriftliga prov anser lärare A är 
”någorlunda lätta att rätta och poängsätta” men inser även att det finns nackdelar som 
nervositet, frånvaro, sjukdom och fusk. Muntliga arbetsformer använder lärare A väldigt lite i 
matematik, desto mer i sitt andra ämne. I det andra ämnet för lärare A anteckningar över 
elevernas muntliga prestationer, i matematiken kommer lärare A ihåg vilka som varit alerta på 
lektionerna och detta kan hjälpa elever att nå den högre nivån om de ligger och väger mellan 
två betyg. Fördelen med att använda muntliga bedömningar säger lärare A är ”eleverna ska ju 
visa enligt läroplanen ett matematiskt språk”, nackdelen anser lärare A är att det är mer 
tidskrävande.  
 
Lärare A anser att eleverna anpassar sig mycket efter hur proven och uppgifterna ser ut och 
skulle eleverna ha fler muntliga bedömningar tror lärare A att ”dom skulle anpassa sig efter 
det”. Lärare A anser att eleverna borde få vara med och påverka, men att det finns en risk med 
det, nämligen att det kan ta för mycket tid, och lärare A känner ett behov att driva på kursen.  
Syftet med att utvärdera anser lärare A är att eleverna får ett kvitto på vad de kan och ”sen vill 
vi ju naturligtvis också att dom lär sig lite grann på provet också”. Vad lärare A själv lär sig 
från utvärderingar är svårigheten att uppskatta svårighetsgraden på uppgifter.  
 
 
 
Lärare B  
Lärare B jobbar på en skola med studieförberedande program och är en rutinerad lärare som 
har en eller två terminer för A-kursen beroende på program. När lärare B konstruerar prov 
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används tre nivåer på uppgifter; för G används ”uppgifter som är rakt på dvs. snälla 
uppgifter”, för VG ska man kunna hantera fler steg och för MVG måste eleverna klara 
uppgifter av mer utredande karaktär. Eleverna vill gärna ha fler prov men lärare B anser att 
det är väldigt jobbigt och tidskrävande. För att få G när max på ett prov är 40 krävs 15 poäng, 
för VG krävs 25 och ett visst antal lösta vg-uppgifter. Lärare B ser bara fördelar med skriftliga 
prov ”eleverna vill ha det så och jag tycker man ska respektera vad dom vill ha”.  
 
Vad gäller muntliga arbetsformer anser lärare B att ”det här ämnet är inte gjort för att använda 
muntligt jag menar i så fall får du ha både muntligt och skriftligt, att man redovisar på tavlan 
och berättar vad man gör”. Men lärare B understryker att muntligt ej är bra som 
examinationsform eftersom detta kan leda till att eleverna inte vågar fråga. Lärare B tror inte 
att elever tillägnar sig olika kunskap beroende på utvärderingsform och tillägger att ”för mig 
är det flum i matematik att ha muntliga examinationer”. Lärare B anser att ”någon form av 
examination oavsett stadium eller ämne det är ju på något sätt för att sätta ett betyg eller ett 
omdöme”. För lärare B handlar utvärdering om en kontroll. 
 
Lärare C  
Lärare C arbetar med elever på yrkesförberedande program och har relativt lång erfarenhet 
som lärare. De flesta grupper lärare C undervisar läser Matematik A under tre terminer. I 
elevgrupper där många elever är duktiga inom matematik jobbar lärare C lite mer traditionellt: 
”då måste man göra prov för att dom är skolade i det här och dom vill så gärna visa vad dom 
kan” medan i en icke-studiemotiverad grupp arbetar lärare C icke-traditionellt: ”där gör jag 
inga prov överhuvudtaget utan jag lurar dom så det blir prov”. Lärare C har gått ifrån 
poängsatta prov där en viss procent ger G en annan procent ger VG osv. eftersom ”när jag 
började spåna i dom där procentsiffrorna och tänka på hur gör jag när jag konstruerar det för 
att jag ska vara säker på att 40 % av uppgifterna täcker in det där”. Istället för poäng används 
G-, VG-, och MVG-uppgifter och för att klara sig måste eleven klarat alla områden. Eleverna 
får chansen att ta igen områden som de missat på tidigare prov, lärare C är inte orolig för att 
dessa rester gör proven för mastiga: ”man kan ju väva in … jag kan blanda in procent i 
geometri … för jag tror man lurar eleverna om man ger dom för mycket renodlat på proven”. 
Lärare C använder sig av laborativa uppgifter, grupprov och läxor utöver ”vanliga” prov. Vad 
gäller olika typer av uppgifter försöker lärare C slå ihop flera problem i en uppgift och skulle 
aldrig fråga ”skriv 20 % i decimalform”, eftersom ”den kunskapen har inget värde den är ju 
helt värdelös om jag inte vet hur jag ska använda den här siffran sen”.  
 
Lärare C anser att prov ska vara ”ett lärtillfälle, det är helt klart det viktigaste med ett prov va 
så att det ska ju inte bara ska va ett prov som testar utan man ska ju lära sig någonting också”. 
Om man inte använder provtillfället som ett lärtillfälle anser lärare C att man tappar flera 
timmar av kursen. Vad gäller elevinflytande anser lärare C att ”[eleverna] har ju ett rejält 
inflytande över hur det ska va och då kan dom ju själva bestämma om vi ska räkna i boken 
eller om vi ska göra någonting annat eller hur mycket prov vi ska ha eller om vi bara ska ha 
tester, små tester eller läxor”.  
 
Lärare C anser att nackdelarna med skriftliga prov är att elever kan bli totalblockerade och att 
vissa är frånvarande vid provtillfället. Fördelen med skriftliga prov är enligt lärare C ”att man 
har svart på vitt vad eleverna kan men man har ju bara testat det ur en aspekt alltså”. 
Sammanfattningsvis påpekar lärare C att denne inte gillar prov särskilt mycket eftersom det 
inte ger speciellt mycket: ”prov kan man ju minimera både då för att det är svårt att konstruera 
dem på ett schysst sätt och sen då för att dom testar fel … sen är det helt sjukt egentligen att 
man skulle, just tisdag klockan tio ska vi testa våra kunskaper, vad du kan onsdag klockan två 

 27



det skiter jag i”. Att bedöma muntliga arbetsformer anser lärare C som viktigt ”när dom 
resonerar med varann då kan jag lära mig väldigt mycket … jag tror man lär sig mer när man 
låter eleverna jobba ihop kring saker och ting än när man ger dom individuella skriftliga 
uppgifter”. Men lärare C menar att det även finns nackdelar med muntliga bedömningsformer, 
bland annat att pratglada elever kan ta stort utrymme, men försöker undvika detta med att 
sätta pratglada elever i en grupp och lite tystare elever i en annan grupp. Lärare C omarbetar 
sina uppgifter för att inte tröttna och säger ”jag gör nästan aldrig samma sak två gånger … det 
är inte roligt att göra samma sak två gånger”.  
 
Lärare D 
Lärare D jobbar med elever på yrkesförberedande program och har relativt kort erfarenhet 
som lärare. Lärare D har vanligtvis tre terminer på sig att undervisa Matematik A. Lärare D 
använder sig av skriftliga prov, statistikhäften och grupprov. På de skriftliga proven tycker 
lärare D att G-uppgifterna ska vara ungefär samma typuppgifter som i boken så att ”[eleverna] 
känner igen sig på det vi gjort i boken för att också kunna visa på provet” men anser att VG 
och MVG kan koppla till tidigare kapitel. Vid sammansättning av grupperna på grupprov får 
elever med samma betygsmål jobba ihop. Lärare D säger att ”jag ser både provtillfället som 
ett inlärningstillfälle och examinationstillfälle”. Vid betygsättning sätter lärare D vikten på de 
skriftliga proven och på statistikhäftena ”men ser om jag tycker att det är någon som är 
väldigt duktig att redogör sina tankar muntligt och hjälpa dom andra då kan jag mycket väl 
tänka mig att ge dom ett högre betyg”.  
 
Fördelen med skriftliga prov, anser lärare D, är ”att det går ganska fort att kolla upp hur det 
har gått för dom, nackdelen är ju det att man ska ju också redovisa sina lösningar”, vilket 
många av eleverna som denne lärare undervisar inte är vana vid. Lärare D använder inte några 
rena muntliga bedömningsformer men säger att det är när eleverna uttrycker sig muntligt och 
hjälper varandra som man ser att dom förstår saker och ting, vidare säger lärare D: ”[jag 
tycker] det är svårt att kanske ha [muntlig] examinationsform för att det tar så mycket tid, att 
sitta med varje grupp och bedöma”.  
 

4.2.3 Analys och resultat av intervjuerna separat 
 
Lärare A – Den rättvisa läraren  
Efter att ha analyserat intervjun med lärare A framstår det att denne anser rättvisa som väldigt 
viktigt. För att proven ska vara så rättvisa som möjligt används samma prov i flera 
parallellklasser, då kan inte eleverna påstå att någon annan klass har fått ett fördelaktigt prov. 
Rättvisesystemet är påtagligt då betygsgränser på prov och betygsättning diskuteras. 
Procenttal avgör om elever klarat G, VG eller MVG på proven. Vid betygsättning använder 
lärare A sig av noggranna uträkningar som baseras på två prov samt det nationella provet. 
Utifrån sitt bedömningsmaterial, skriftliga prov, är lärare A rättvis.  
 
Det går att tyda flera faktorer som påverkar lärare A att endast använda sig av 
bedömningsformen skriftliga prov. För det första anser lärare A att skriftliga prov ”är ju 
någorlunda lätt att rätta och poängsätta och jag får en överblick över hela klassen på en gång”. 
Vidare anser denne att muntliga bedömningsformer är mera tidskrävande. Ser man till lärare 
A s syfte med att bedöma är det övervägande summativa bedömningar görs, dvs. en kontroll 
på vad eleverna kan även om ”[vi vill] ju naturligtvis också att dom lär sig lite grann på provet 
också”. Skriftliga prov verkar ge den överblicken över klassen som lärare A är intresserad av.  
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Lärare B – Den snälla läraren  
Flera saker som framkom under intervju med lärare B tyder på att lärare B försöker vara en 
snäll lärare. Ett exempel som stödjer denna tolkning är att lärare B använder sig av ”snälla” 
uppgifter på prov. Dessa uppgifter är rakt på och hjälper lärare B att avgöra om en elev nått 
upp till godkändgränsen eller inte. En annan anledning till denna tolkning är att lärare B 
använder sig mest av skriftliga prov eftersom det är elevernas önskan och att deras önskan, 
enligt lärare B, bör respekteras. Muntliga examinationsformer används inte eftersom lärare B 
är rädd att ”[eleverna] hamnar i sitsen att dom inte vågar fråga”. För att inte sätta eleverna i 
denna sits är lärare B snäll och använder inte muntliga bedömningsformer. Lärare B anser att 
muntliga examinationer i matematik är flum vilket i hög grad kan påverka att det är skriftliga 
prov som används. Slutligen är lärare B snäll mot de elever som inte skolkar: om elever är 
borta från matten för att de ska ha prov i något annat ämne dagen efter ”då kan jag säga att 
uppgifterna, den, den eller den kommer på provet”.  
 
Lärare B använder sig i huvudsak av skriftliga examinationer. En orsak till användandet av 
skriftliga examinationsformer kan bero på syftet med dem. Lärare B menar att alla slags prov 
är en kontroll och att det är så vår skola är uppbyggd. Lärare B visar även indirekt att 
bedömning handlar om kontroll av elevens kunskap eftersom ”[man får] avsätta en lektion när 
man skriver”. Om man avsätter en lektion kan det tolkas som att den inte är en integrerad del 
av undervisningen och lärandet utan mera syftar till att kontrollera kunskap. Vill man göra en 
kontroll av kunskap kan skriftliga examinationer kanske ses som effektiva och 
tidsbesparande. 
 
Lärare C – Ser en tydlig koppling mellan kunskap och bedömning 
Vid analys av intervju med lärare C framstår det som väldigt viktigt för denne att eleverna ska 
klara av alla områden och tillägna sig användbar matematikkunskap. Lärare C funderar över 
hur man vet att en elev har gjort det. Detta är tydligt först och främst vid lärare C:s 
konstruktion av olika typer av prov. Uppgifterna som används är ofta integrerade mellan olika 
arbetsområden för att eleverna ska kunna se sammanhang. Vidare används aldrig 
uppgiftstyper som att omvandla enheter om detta inte ska användas i uppgiften eftersom ”den 
kunskapen har inget värde den är ju helt värdelös om jag inte vet hur jag ska använda den här 
siffran sen”. En annan tydlig indikation på hur lärare C tycker det är viktigt att eleverna klarat 
alla områden är hur denne frångått poängsatta prov till förmån för prov med uppgifter som 
bedöms med G/VG/MVG. Detta gjordes för att lärare C inte kunde konstruera prov som 
gjorde att en viss procent visade att man klarat G i alla områden. Med poängsättning menar 
lärare C att elever kan slinka igenom utan att kunna något om t.ex. geometri. Vidare 
kompletteras proven med restuppgifter så att elever kan visa att de lärt in det området som de 
inte klarade tidigare, samtidigt som de andra inte glömmer den kunskapen de tillägnat sig och 
får användning av den i ett nytt sammanhang.  
 
Lärare D – Fokuserar på arbetet i klassrummet  
Lärare D anser att det viktiga i matematik är det som görs på lektionerna, proven är bara 
”check-points”. Ett brett utbud av arbetsformer används i lärare D s klassrum bl.a. tester, 
häften, grupparbete och räkning. Lärare D menar att det är vid de muntliga arbetsformerna 
som denne ser att eleverna förstår samtidigt som det ger eleverna väldigt mycket själva. 
Lärare D säger att om ”det är någon som är väldigt duktig att redogör sina tankar muntligt … 
kan jag mycket väl tänka mig att ge dom ett högre betyg”, men lägger annars tyngdpunkten på 
skriftliga prov och statistikhäften. På frågan huruvida bedömningsformer påverkar vilka 
kunskaper som elever tillägnar sig menar lärare D att eleverna anpassar sig efter de rådande 
bedömningsformerna. Däremot säger inte lärare D om kunskaperna eleverna tillägnar sig är 
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olika beroende på bedömningsformerna. Vad gäller uppgiftstypers påverkan på kunskap 
menar lärare D att de lättare uppgifterna inte skapar lika bra helhetssyn som lite mer 
omfattande uppgifter. ”Jag måste ju på nått sätt få fram vad dom kan, då tycker jag att prov 
och framför allt eftersom vi har NP som de framför allt måste vara godkänd på, är det som jag 
anser att bäst och effektivast”, ”fördelar är ju att det går ganska fort att kolla upp hur det har 
gått för dom”, dvs. ett effektivt sätt att genomföra sina ”check-points”.   
 

4.2.4 Analys av intervjuerna i förhållande till varandra   
 
Tidsaspekten 
De fyra lärarna påverkas alla av tidsaspekten på olika sätt. Lärare A och B jobbar med 
Matematik A på studieförberedande program medan lärare C och D jobbar på 
yrkesförberedande program och skillnaden mellan dessa är antalet terminer de har på sig att 
undervisa Matematik A. Lärare C och D har oftast tre terminer medan lärare A och B har en, 
ibland två. Detta visar sig även i intervjuerna med lärarna, tydligast hos lärare A: ”vi ska 
pressa in både A- och B-kursen i årskurs ett det är ofta rätt så kärvt” och känner att denne 
måste driva på för att de ska hinna med hela kursen. Lärare B anser att det är för tidskrävande 
att uppfylla elevernas önskan om att ha prov efter varje arbetsområde. Lärare C och D nämner 
inte tid ur denna aspekt.  
 
En annan tidsaspekt som lärarna diskuterar är huruvida tiden påverkar vilka 
bedömningsformer som de använder eller inte använder. Lärare A och D anser att det enda 
negativa med muntliga bedömningsformer är att de tar för mycket tid. Lärare D uttrycker det 
på följande sätt ”[jag tycker muntligt] är svårt att kanske ha som examinationsform för att det 
tar så mycket tid, att sitta med varje grupp och bedöma”. Huruvida de skulle använda 
muntliga bedömningsformer om det tidsmässigt fanns möjlighet är svårt att utläsa. Lärare C 
anser att tid kan gå förlorad om denne ger eleverna prov när de ber om det och sedan visar på 
kunskaper som lärare C redan visste att de hade och därmed inte lärt sig något nytt. ”Jag får 
bekräftelse på vad jag redan trodde i många fall alltså, ibland är det ju så att man, när eleverna 
vill ha prov alltså så känner ju jag som lärare att det där var en förlorad timme för jag visste 
redan hur det var.” Lärare C kommenterar även tidsaspekten på följande sätt, ”[det är] helt 
sjukt egentligen att man skulle, just tisdag klockan tio ska vi testa våra kunskaper, vad du kan 
onsdag klockan två det skiter jag i”.  
 
Tidsaspekten kan även påverka hur ofta bedömningar görs. Lärare B använder sig av prov 
eftersom eleverna vill ha det, men när eleverna ber lärare B om fler prov kan denne inte 
uppfylla deras önskan p.g.a. tidsbrist. Lärare B svarar varför det inte är möjligt: ”för det första 
tar det tid att konstruera, för det andra tar det tid att rätta, för det tredje får man avsätta en 
lektion när man skriver och för det fjärde så måste man rätta snabbt för att dom ska få en 
respons direkt alltså när dom har det aktuellt och så gå igenom så då tar det kanske ja en 
tredjedels lektion, så det är alltså oerhört mycket tidskrävande”. Detta som för lärare B är ett 
väldigt tidskrävande moment har lärare C en helt annan åsikt om. Lärare C menar att om man 
istället för kontroll ser bedömningstillfället som ett lärtillfälle behöver ingen tid gå förlorad, 
”vitsen med kursen är att man ska lära sig nya saker och plockar man bort tio timmar för prov 
då har man ju tappat tio timmar av kursen om dom inte lärde sig någonting”. Lärare A och D 
kommenterar inte vad det är som avgör hur ofta de utvärderar elevernas kunskap. Men lärare 
D nämner att prov är ”bäst och effektivast”.  
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Hur lärarna anser att bedömningsformer påverkar elevernas kunskap 
De fyra lärarna verkar inte ha samma åsikt om hur elevernas kunskap påverkas av vilka 
bedömningsformer som används. Lärare A och D svarar inte direkt på frågan om 
bedömningsformer påverkar elevers kunskap utan de säger båda två att eleverna anpassar sig 
till rådande situationer och bedömningsformer, skulle dessa ändras skulle även eleverna 
anpassa sig efter det. Vad gäller hur eleverna påverkas av typer av uppgifter så anser lärare A 
igen att de skulle anpassa sig om uppgifterna skulle ändras, lärare D anser däremot att vid mer 
omfattande uppgifter får eleverna en bättre helhetsbild än vid enklare uppgifter. Lärare B 
tycker inte att bedömningsformer påverkar den kunskap som eleverna tillägnar sig. Lärare C 
anser att både bedömningsformer och typer av uppgifter påverkar vilken typ av kunskap som 
eleverna tillägnar sig och menar på att om man som lärare bestämmer sig för att det ska vara 
ett inlärningstillfälle så påverkas deras lärande av det.  
 
Lärarna använder olika typer av uppgifter när de konstruerar prov. Lärare D vill ”att 
[eleverna] ska känna igen sig på det vi har gjort i boken för att också kunna visa det på 
provet”. Lärare A använder mest ”beräknauppgifter” på sina prov vilket har påverkats av att 
den provbank som lärare A och dennes kollegor använder mest har sådana uppgifter men 
påpekar att ”[vi har] sagt några år att vi borde egentligen ha lite mer ’förklarauppgifter’”. När 
lärare B ska konstatera om någon ”är G” eller inte används ”uppgifter som är rakt på, dvs., 
väldigt snälla uppgifter”. Lärare C använder sig inte av lättare typen av uppgifter längre som 
t.ex. omvandla från procent till decimaltal eftersom det inte finns något värde i att kunna det 
om siffran inte ska användas. Lärare C säger ”[det] kanske är så att man gör en progression 
som lärare också att man [känner] tryggheten i dom här poängbedömda [proven som är] lätta 
och rätta … och sen när man känner den tryggheten då är man mogen att gå över till 
någonting annat”.  
 
Resonemang kring skriftligt och muntligt 
Alla fyra lärarna använder skriftliga prov, men har väldigt skilda åsikter om denna typ av 
bedömning. De är dock alla överens om att det finns fördelar med att ha skriftliga prov, lärare 
A säger ”det är ju någorlunda lätt att rätta och poängsätta och jag får en överblick över hela 
klassen på en gång”, lärare B säger ”[jag] kan nog egentligen bara se fördelar med det”, lärare 
C säger ”man har svart på vitt vad eleverna kan men man har ju bara testat det ur en aspekt” 
och lärare D anser att det ”går ganska fort att kolla upp hur det har gått för [eleverna]”. Efter 
detta upphör de flesta likheter speciellt mellan lärare B och C, där lärare B anser att det inte 
finns några nackdelar med skriftliga examinationer. Lärare C har däremot svårt att komma på 
fördelar med skriftliga examinationer, även om man har svart på vitt vad eleverna så anser 
lärare C rädslemomentet som kan uppkomma vid t.ex. skriftliga prov kan påverka resultatet. 
Vidare nämner lärare C flera nackdelar, bl.a. att eleverna blir totalblockade och att elever inte 
kommer till provet. I framtiden tror lärare C att denne kommer att frångå skriftliga prov helt 
eftersom det är svårt att konstruera dem på ett bra sätt så att de mäter rätt saker. Lärare A och 
D hamnar någonstans mellan dessa två lärare. Lärare D anser att nackdelen är att det kan vara 
svårt för eleverna att visa vad de kan på skriftliga examinationer. Lärare A ser många 
nackdelar som sjukdom, stress, frånvara och fusk. Men både lärare A och D använder till 
största del skriftliga bedömningar som underlag vid betygsättning, vilket kan tolkas som att de 
anser att fördelarna väger tyngre än nackdelarna.  
 
Vad gäller muntliga bedömningsformer är tre lärare överens om att det finns fördelar med det. 
Lärare A anser att eleverna lättare ”kan tillägna sig ett matematiskt språk”, lärare C anser att 
det hjälper denne att se ”hur [dom klarar] av att förmedla sina kunskaper till andra och hur 
klarar man av att ta emot en förklaring ifrån en annan person” och lärare D menar att ”då ser 
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man ju faktiskt om dom förstår saker och ting för det dom håller på med just då och att dom 
kan hjälpa varandra”. Lärare B tycker att man kan använda muntliga former men endast om 
det görs tillsammans med skriftliga ”[matematik] är inte gjort för att använda muntligt jag 
menar i så fall får du ha både muntligt och skriftligt att man redovisar på tavlan och berättar 
vad man gör”. Lärare B bedömer inte elevernas muntliga prestationer eftersom det kan sätta 
eleverna i en position där dom inte vågar ställa frågor, däremot används dialogpedagogik och 
glosförhör i lärare B s klassrum vilket handlar om att eleverna ska kunna matematiska termer 
och kunna prata matematik. Vid betygsättning kommer lärare A och D ihåg vilka som varit 
alerta på lektionstid vilket kan hjälpa dessa elever att nå ett högre betyg om de ligger och 
väger mellan två. Lärare C skriver omdömen efter varje termin om hur eleverna ligger till 
både muntligt och skriftligt, dessa omdömen används sedan vid betygsättning och har någon 
elev varit duktig muntligt kan detta höja betyget. Ingen av lärarna för regelbundna 
anteckningar om hur eleverna presterat muntligt under lektionstid utan förlitar sig på minnet 
vid slutet av kursen eller terminen.  
 

4.3 Resultatsammanfattning  
 
Nedan följer en sammanfattning av resultatet från enkät och intervjuer. För att tydliggöra 
resultatet använder jag studiens syften som utgångspunkt.  
 
Vilka bedömningsformer använder lärare och hur väl uppfyller dessa styrdokumentens 
mål och riktlinjer? 
 
För att få ett perspektiv på vilka bedömningsformer som används mest och hur många 
bedömningsformer som lärare använder har jag valt att svara på den här frågan med hjälp av 
enkätresultatet. Enkätresultatet baserar sig på vad de 36 lärare av de 55 som blev tillfrågade 
har för åsikter om bedömningsformer, hur många bedömningsformer de använder och vilka 
de är, samt en jämförelse av detta med vad styrdokumenten säger om bedömning. Läroplanen 
ger inga direktiv om vilka arbetsformer och bedömningsformer som ska användas på skolorna 
men det finns tydliga regler om vad läraren ska beakta vid betygsättning. Nämligen utnyttja 
all tillgänglig information om elevens kunskap, väga in allt eleven kan inte bara den kunskap 
som eleven lärt sig under undervisningen, bevis på skriftliga och muntliga kunskaper för att 
göra en allsidig bedömning av elevens kunskap.  
 
Resultatet från enkätundersökningen med lärarna var väldigt varierande, men de hade alla en 
sak gemensam nämligen att de använde sig alla av skriftliga prov. Sju av de 36 lärarna nöjde 
sig med skriftliga prov, medan 12 lärare kompletterade denna bedömningsform men en till, de 
flesta av dessa 12 lärarna angav inlämningsuppgifter som den andra bedömningsformen men 
det fanns även några andra exempel nämligen hemprov, muntliga prov eller muntliga 
kompletteringar. Även om några av dessa lärare använder muntliga bedömningsformer är det 
övervägande skriftliga former, prov och inlämningsuppgifter, som används och jämförs detta 
med Lpf-94 så är det tydligt att dessa lärare inte lägger lika stor vikt vid muntliga 
bedömningar som vid skriftliga om de över huvudtaget bedömer eleverna utifrån deras 
muntliga förmågor. I betygskriterierna för Matematik A tydliggörs att eleven måste visa att 
den behärskar matematik muntligt för att uppnå betygsstegen G, VG och MVG och har eleven 
inte fått göra det bör det inte vara möjligt för eleven att bli godkänd. Om man som lärare inte 
använder sig av muntliga bedömningsformer blir det svårare att se elevens muntliga förmågor, 
dessutom blir det svårare för eleven att veta vilken nivå denne ligger på muntligt om denne 
bara får resultat från de skriftliga delarna. Skolan ska även sträva mot att eleverna kan 
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redovisa matematiska problem både enskilt och i grupp. Överlag var det ett fåtal lärare som 
uppgav att de använde sig av grupprov. Av de 36 lärarna var det 14 som använde sig av tre 
olika bedömningsformer, där de bl.a. angav grupprov, laborationsrapporter, muntliga 
redovisningar och läxförhör.   
 
Vid en jämförelse mellan hur många bedömningsformer som lärare använder sig av och vad 
de ser som bedömningens syfte visade det sig att det var en relativt jämn fördelning mellan 
summativa och formativa utvärderingar. Detta kan bero på flera faktorer. Det kan tolkas som 
att en lärare som ser bedömning som något mer än kontroll och använder en bedömningsform, 
skriftliga prov, tycker att elever lär och visar på samma kunskaper oberoende av 
bedömningsformen. Att lärare ser bedömning som kontroll och använder flera olika 
bedömningsformer kan tolkas som att lärarna vill ge eleverna möjlighet att visa vad de kan på 
olika sätt det kan också bero på att lärarna anser att det finns olika typer av kunskap i 
matematik och med olika bedömningsformer kan de kontrollera olika typer av 
matematikkunskap som eleverna tillägnat sig.    
 
Vilka faktorer påverkar lärares användande av olika bedömningsformer? 
 
De fyra lärarna har från en till tre terminer att undervisa Matematik A beroende på vilka 
program kursen undervisas. Detta påverkar vilka bedömningsformer som används. Lärare C 
och D nämner inte tid ut detta perspektiv. Det kan bero på att de har längre tid att undervisa 
kursen och hamnar inte i situationer som lärare A och B tar upp, Lärare A måste ”driva på” 
eleverna eftersom de ska ”pressa in” två matematik kurser under det första året. Lärare B 
menar att det inte finns tid att ha prov efter varje arbetsområde som eleverna önskar p.g.a. 
”tidsbrist”. Tidsmässigt har lärare C och D bättre förutsättningar eftersom de har fler terminer 
till sitt förfogande.  
 
Tidsaspekten påverkar vilka bedömningsformer de fyra lärarna använder. Lärare A och D 
anser att det tar för mycket tid att ha muntliga bedömningar och därför har de valt bort denna 
form av bedömning, men ingen av dem säger att de skulle använda sig av muntliga 
bedömningsformer om det var möjligt tidsmässigt. Det finns tillfällen då lärare C upplever att 
en lektion går förlorad, nämligen om eleverna ber om prov och visar på kunskaper som lärare 
C redan visste att de hade. Hur ofta lärarna har utvärderingar påverkas också av tidsaspekten 
och där är lärare B och C av helt olika åsikter. Lärare B har inte prov lika ofta som eleverna 
vill eftersom det tar tid att konstruera, en lektion måste avsättas, dessutom krävs snabb 
rättning för direkt respons. Detta tyder på att lärare B ser på utvärdering separat från 
undervisningen eftersom man måste avsätta en lektion. Lärare C anser däremot att bedömning 
är en del av undervisningen och med detta synsätt behöver inte lektioner avsättas utan de 
utnyttjas som lärtillfälle vid utvärderingar. Detta visar på hur tidsaspekten påverkar lärarna på 
olika sätt.  
 
Vilka syften de fyra lärarna har med bedömningar påverkar även vilka bedömningsformer de 
använder sig av. Lärare B anser att utvärdering handlar om kontroll för att kunna sätta ett 
betyg eller omdöme. Lärare A anser att utvärdering ger eleverna ett kvitto på vad de kan och 
vill även att eleverna ska lära sig något. Lärare D ser bedömningstillfället både som ett 
tillfälle för inlärning och kontroll, medan lärare C tycker att det absolut viktigaste med 
utvärdering är att det är ett lärtillfälle. Dessa lärares olika åsikter om syftet med bedömning 
leder till att de använder sig av olika typer av bedömningsformer. Om fokus ligger på att 
kontrollera kunskap som lärare A och B till största del gör så väljs de typer av bedömningar 
som på bäst sätt visar vad eleverna kan. Både lärare A och B använder sig till största del av 
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skriftliga prov, vilket kan ha påverkats av deras syften med bedömningar. För lärare C är det 
viktigaste syftet med bedömningar att eleverna ska lära sig något. Lärare C använder 
bedömningsformer som grupprov, laborativa uppgifter och läxor utöver skriftliga prov, vilket 
kan ha påverkats av lärare C s syfte med bedömningarna.  
 
Den tredje faktorn som påverkar lärare till att använda olika typer av bedömningsformer är 
hur de anser att bedömningsformerna påverkar den kunskap eleverna tillägnar sig. Under 
intervjuerna frågade jag lärarna om just detta. Lärare B anser inte att bedömningsformer 
påverkar eleverna kunskaper. Lärare A och D anser att eleverna anpassar sig till rådande 
omständigheter och typer av bedömning och att om de skulle förändras så skulle eleverna 
anpassa sig efter det. Detta är inget egentligt svar på frågan och kan tolkas som om att det inte 
funderat över kunskap i relation till bedömning. Lärare C uttryckte att det fanns en självklar 
koppling mellan bedömningsformer och kunskap och anser att om bedömningen ses som ett 
inlärningstillfälle så påverkas elevernas kunskap och lärande av det. Om man som lärare inte 
anser att kunskapen eleverna lär eller visar på under en bedömning påverkas av 
bedömningsformen så spelar det mindre roll vilken bedömningsform som används eftersom 
man som lärare, enligt detta synsätt, får samma information om eleven.  
 
Hur lärare värderar olika bedömningsformer vid betygsättning  
 
Av enkäterna framgår det att lärare lägger väldigt stor vikt vid skriftliga prov och det 
nationella provet. Av de 36 lärare som svarade på enkäten var det 30 som anser att det som 
eleverna presterat skriftligt värderas mest när de sätter betyg. Sex lärare anser att de muntliga 
uppgifterna bör värderas lika mycket som de skriftliga och det nationella provet. En av dessa 
sex vägde även in klassrumssituationen lika mycket som de övriga kategorierna. Denna 
övervikt på skriftliga bedömningar kan bero på flera saker. För det första var det sju lärare 
som endast använder sig av skriftliga prov vilket leder till att när betygsättningen ska göras är 
det dessa resultat som lärarna har att tillgå samt resultatet på det nationella provet. För det 
andra var det flera lärare som använde flera bedömningsformer men även de använde endast 
skriftliga former, vilket gör att det inte har några muntliga bedömningar att tillgå vid 
betygsättning. Huruvida de sex lärarna som anser sig väga alla bedömningsformer lika vid 
betygsättning verkligen gör det är svårt att säga. Resultat i min studie kan jämföras med en 
studie, om hur resultatet från de nationella proven används på skolorna, som Skolverket 
(2005) gjort. Skolverkets studie baseras på intervjuer med 1100 lärare på fyra skolor och fem 
program, som inom matematik visade att:  
 

Prov beskrivs inte överraskande som de viktigaste betygsunderlagen i matematik 
A-kursen. Enligt enkätstudien är matematik det ämne där lärarna fäster störst 
avseende vid proven i betygsättning. Med undantag av en lärare på 
medieprogrammet talar varken lärare eller elever om projektarbeten, grupparbeten, 
inlämningsuppgifter eller praktiska uppgifter där man visar sin kunskap genom 
tillämpning.  

(Skolverket, 2005, s. 44) 
 
Skolverket (2005) kan utskilja tre modeller för betygsättning: analytisk, aritmetisk och 
blandad, där aritmetisk är vanligast i Matematik A. I min undersökning passar lärare A, B och 
D in under aritmetisk medan lärare C passar bäst in under blandad. Under intervjuerna 
framkom det att lärare A och B för noggrann statistik över elevernas resultat på skriftliga prov 
och gör omsorgsfulla beräkningar av vad eleverna har presterat och bör få för betyg. Lärare A 
framstår som utifrån analysen som en rättvis lärare utifrån det material om elevernas kunskap 
som lärare A har tillgänglig, nämligen skriftliga prov. Lärare B uttrycker att ”jag för statistik 
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tills jag blir gråhårig”. Lärare D lägger tyngdvikten på bedömningar vid skriftliga prov och 
statistikhäften. Enligt Skolverket (2005) finns det lärare, på studieförberedande program, som 
anser att proven ska utgöra grunden för betygsättning så att eleverna vet att det inte blir 
bedömda under lektionstid och vågar ställa alla tänkbara frågor då. Lärare C har en full pärm 
med material som eleverna har presterat i olika bedömningssituationer, så när det är dags att 
sätta betyg tar lärare C fram pärmen för varje elev och gör en bedömning utifrån materialet. 
Vad denna undersökning har visat är att de flesta lärare som deltagit i denna undersökning 
lägger tyngdvikten vid betygsättning på det som eleverna har presterat skriftligt. Lärare från 
Skolverkets studie uttrycker också att ”risken för att eleverna ska ifrågasätta betygen blir 
mindre om man hänvisar till siffror än till kvalitativa bedömningar” (Skolverket, 2005, s. 46). 
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5. Slutsatser och diskussion 

5.1 Slutsats 
 
Av de 36 lärarna som deltagit i denna studie använder några en slags bedömning medan andra 
använder flera. En del lärare fokurerar på skriftliga former av bedömning medan andra 
kombinerar skriftliga former av bedömning med muntliga. Bedömningar verkar variera 
väldigt mellan olika lärare. En sak de 36 lärarna har gemensamt är att de använder skriftliga 
prov. De lärare som använder en eller två bedömningsformer inriktar sig mest mot skriftliga 
bedömningar, medan en del av dem som har fler bedömningar även använder sig av muntliga 
former och gruppbedömningar. För att kunna uppnå styrdokumentens mål krävs en allsidig 
utvärdering av elevens kunskap, detta kan bli problematiskt om man som lärare endast 
använder en eller två typer av bedömning. Dessutom framgår det tydligt att eleven måste visa 
att den behärskar matematik muntligt, vilket betyder att läraren måste göra en muntlig 
bedömning. Jag har försökt förstå vad som ligger bakom val av bedömningsformer för att få 
en större förståelse till varför en del lärare bara använder sig av skriftliga prov.   
 
Det är många faktorer som påverkar varför en lärare använder vissa bedömningsformer och 
inte andra. I de fyra intervjuer jag genomfört och analyserat har jag funnit tre faktorer som 
alla verkar påverkar dessa lärares användande av bedömningsformer. För det första handlar 
det om tidsaspekten, dels hur lång tid lärarna har till sitt förfogande att undervisa Matematik 
A, samt hur tidsaspekten kan påverkar vilka bedömningsformer som används och även hur 
ofta bedömningar görs. Den andra faktorn som påverkar är vad läraren anser är bedömningens 
syften. Bedömningar utformas olika beroende på om de syftar till att kontrollera elevernas 
kunskaper, lärtillfälle eller en kombination av de båda. Den tredje faktorn som påverkar de 
fyra intervjuade lärarna är hur lärarna anser att bedömningsformer påverkar elevernas 
kunskap. En lärare anser att det finns en tydlig koppling mellan bedömningsformen och den 
kunskap som elever tillägnar sig, medan de andra tre anser att formen inte påverkar eleven 
kunskap speciellt.  
 
Det som framkommit i min studie är att vid betygsättning, så värderar en stor majoritet av 
lärarna i enkätundersökningen, 30 av 36, elevernas skriftliga bevis på kunskap mer än deras 
muntliga. En del av dessa värderar de egna skriftliga proven mest, andra värderar det 
nationella provet mest, och några värderar dessa två kategorier tillsammans mest när de sätter 
betyg. De resterande sex fyllde i att de värderar muntliga bedömningsformer lika mycket som 
egna skriftliga prov och det nationella provet. Av de fyra intervjuerna framkom att två av 
lärarna för noggrann statistik när de väger samman de egna skriftliga proven och det 
nationella provet. En lärare, som anger sig värdera muntligt, skriftligt och det nationella 
provet lika, samlar en hel pärm med vad eleverna presterat och använder materialet vid 
betygsättning. Det finns en koppling mellan de bedömningsformer som lärare använder och 
vad som lärarna värderar mest vid betygsättning. Använder lärarna inte muntliga 
bedömningsformer är det svårt att värdera muntligt lika högt som skriftligt vid betygsättning.      
 

 36



5.2 Diskussion  

5.2.1 Metoddiskussion   
 
När denna studie påbörjades var min önskan att tyngdpunkten skulle vara en kvalitativ studie 
där jag genom intervjuer med lärare kunde få svar på mina frågeställningar om bedömning i 
matematik. Jag använde mig av kontaktpersoner under enkätundersökning, vilket jag anser 
har fungerat bra. Jag förlitade mig på dessa lärare att samla in enkäterna som jag senare 
hämtade upp på respektive skola. Detta gjordes för att lättare komma i kontakt med lärarna, 
jag antog även att fler kunde tänka sig att svara om de bara behövde lämna den till en kollega 
än gå iväg och posta den själv. Huruvida detta stämmer eller inte kan jag bara spekulera i. Jag 
skickade inte ut några påminnelser eftersom jag lämnade över utdelningen till min 
kontaktperson, däremot lämnade jag några svarskuvert på respektive skola när jag hämtade 
upp enkäterna i fall någon ville skicka in sin enkät i efterhand. Eftersom tyngdpunkten i studie 
var den kvalitativa studien lade jag inte ner så mycket energi på att jaga enkätsvar utan nöjde 
mig med de 36 som svarat. Dessa 36 svar innehöll väldigt varierande svar och jag ansåg att 
det skulle räcka som urval till intervjuerna.  
 
Efter jag studerat enkätsvaren verkar det som vissa frågor var svårare att förstå än andra. 
Bland annat var det många som skrev motsägelsefullt, då 12 kryssade i att de använde sig av 
muntliga formella prov, men tidigare fyllt i vilka utvärderingsformer de använder sig av och 7 
av dessa 12 nämner inte någon form av muntligt där. Detta motsägelsefulla svar på dessa två 
frågor gör att resultatet att 33 % av lärarna använder sig av muntliga formella prov inte tycks 
vara trovärdigt, åtminstone inte att de värdesätter muntliga aktiviteter som utvärdering. Detta 
kan ha att påverkats av att jag inledde frågan om muntliga formella prov något provokativt 
med ett utdrag ut kursmålen för Matematik A där det tydligt står att eleven måste visa 
matematiska resonemang skriftligt och muntligt. Det kan ha påverkat lärarna att kryssa i rutan 
muntligt formellt istället för muntligt informellt. När detta arbete påbörjades använde jag mig 
av uttrycket examination, vilket jag ansåg innefatta all typ av bedömning. Det var även detta 
uttryck som användes i enkäten. Under arbetets gång har jag insett att examination är något 
som ofta kopplas till en formell bedömning, därför har jag valt att använda mig av uttrycken 
bedömningsformer och utvärderingformer i uppsasten. Det är mycket troligt att en del lärare 
som svarat på enkäten kan ha missuppfattat vad jag menar med examination just p.g.a. 
ordvalet. Hade jag använt bedömningsformer istället för examination skulle svaren kanke inte 
sett exakt likadana som dom gör nu.    
 
För att tydliggöra hur enkätfrågorna kan ha missförståtts visas nedan en jämförelse av vad 
intervjupersonerna svarade i enkäten och hur dessa svar skiljde när de intervjuades. Bara en 
av de fyra var av samma åsikt i både enkäten och intervjun, de andra skiljde sig mer eller 
mindre mellan de två undersökningarna (se figur 9). Med detta vill jag säga att fler kan ha 
missförstått frågorna och därför känns enkätresultatet något instabilt. Dessutom vet jag inte i 
vilka miljöer lärarna befunnit sig när de fyllde i enkäten, förutom på den skolan jag fick vara 
med på ämneskonferensen. I efterhand inser jag att det hade varit bra att fått vara med på 
ämneskonferenser på fler skolor, vilket kunde ha ökat deltagandet. Däremot tror jag att de 
som inte tog sig tid att svara på enkäten troligtvis inte heller skulle ha tid att ställa upp på en 
intervju. Denna enkätundersökning ger ej några generella slutsatser utan visar på 36 lärares 
syn på bedömning. Som urvalsmetod till intervjuer fungerade denna undersökning mycket 
bra.  
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Lärare  Kategorier (enkät) Kategorier (intervju) 
A.  -   2  
B.  1, 4a, 5   4b  
C.  1, 2, 4b, 5  1, 2, 4b, 5  
D.  3, 4a, 5  2, 3, 4a  

Figur 9: En jämförelse mellan enkätsvaren och intervjusvaren för att se huruvida 
enkätresultatet är trovärdigt eller ej 

 
När jag valt ut de lärare jag ville intervjua var jag lite orolig, det värsta scenariot var att ingen 
skulle ställa upp och då skulle studien falla ganska platt. Men mina farhågor hade varit 
alldeles i onödan för de fyra lärarna tackade ja. Jag ville gärna intervjua en lärare först och 
hinna transkribera intervjun innan jag intervjuade den andra men lärarnas scheman tillät inte 
det utan jag intervjuade två lärare en dag, transkriberade dessa intervjuer, och en vecka senare 
intervjuade jag de andra två lärarna. Eftersom intervjuerna utfördes på lärarnas respektive 
skolor kunde jag inte påverka valet av lokal. Jag upplevde de fyra intervjuerna väldigt olika. 
Den första intervjun kändes väldigt lugn och avslappnad och jag kände att jag fick en tydlig 
uppfattning om hur lärare A arbetar kring bedömningar. Däremot fick jag avbryta intervjun 
efter 40 minuter eftersom jag hade planerat in de första intervjuerna lite för tätt. Den andra 
intervjun gick sämst av de fyra, den tog 20 minuter och den kändes stressig och väldigt 
ostrukturerad trots att jag hade en tydlig struktur på min intervjuguide. Anledning till att det 
inte gick som jag hade tänkt berodde på flera faktorer. För det första kände jag mig lite 
stressad eftersom jag fick avbryta den första intervjun, för det andra så var lärare B väldigt 
stressad och det kändes inte som lärare B hade tid till att intervjuas. Slutligen satt vi i 
lärarrummet vid intervjun och det var ganska surrigt runt omkring. På grund av detta känner 
jag att min bild av hur lärare B jobbar med bedömningar inte är lika tydlig som min bild av 
hur de andra lärarna jobbar med bedömningar är. Intervjun med lärare C tog 60 minuter och 
kändes mycket informativ och spännande. Jag fick en tydlig bild av hur lärare C ser på och 
jobbar med bedömningar. Den sista intervjun med lärare D tog 30 minuter, intervjun kretsade 
mycket kring konkreta uppgifter och prov som lärare D använde sig av. Jag fick en tydlig bild 
över vilka arbetsformer som lärare D använder men inte lika klar uppfattning om lärare D s 
åsikter om bedömningar. I det stora hela är jag nöjd med intervjuerna, jag fick väldigt mycket 
material, en hel del används dock inte eftersom det ligger utanför studiens syften. Jag är även 
nöjd med att de fyra lärarna ser på och använder bedömningsformer på olika sätt och därmed 
gett ett djup i denna studie. I efterhand kan jag dock känna att jag kanske var lite för passiv 
som intervjuare, eftersom jag inte ville provocera någon som ställt upp frivilligt, men inser att 
jag hade nog fått ännu bättre underlag om jag gått på lite mer.  
 
I enkätundersökningen bad jag lärarna att skicka med prov som de använt för att få större 
förståelse för hur deras bedömningar går till. Jag var osäker på om lärarna skulle skicka in 
detta och mycket riktigt visade det sig att endast en lärare skickade med två prov så den delen 
av min undersökning, där jag hade tänkt analysera intervjuerna och bedömningarna som 
lärarna använde för att göra en jämförelse inte blev genomförbar. Men materialet från 
enkäterna och intervjuerna blev väldigt omfattande, så det hade behövts en avgränsning av 
materialet i alla fall.  
 

5.2.2 Slutsatsdiskussion  
 
Den här studien är väldigt begränsad och det går inte att dra några generella slutsatser utan de 
slutsatser jag kommit fram till är hur lärarna i studien arbetar med och ser på bedömning. 
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Även om man inte kan dra generella slutsatser kan man ändå se en del mönster. Bland annat 
att lärare lägger väldigt stor vikt vid skriftliga bedömningar, vilket även Skolverket (2005) 
kom fram till i sin undersökning. Detta kan bero på en provtradition som funnits länge i 
matematikundervisningen. Även om styrdokumenten säger att läraren ska göra allsidiga 
utvärderingar av elevernas kunskaper och visa på muntliga matematiska resonemang verkar 
det inte som det sker i så stor utsträckning. Detta kan bero på att det nationella provet inte är 
utformat på ett sådant sätt. Många lärare anpassar sig och sin undervisning för att eleverna ska 
klara det nationella provet, detta tror jag kan påverka att lärare mest använder sig av skriftliga 
prov. Dessutom ligger det nog mycket i det som en av lärarna i Skolverkets (2005) rapport 
säger, nämligen att en del lärare tycker det är lättare styrka varför man sätter ett betyg om man 
hänvisar till siffror än bedömningar som är gjorda på kvalitativt vis.  
 
Det verkar som det ligger en hel del faktorer bakom val av bedömningsformer, flera av dessa 
sker säkert omedvetet av lärarna men kan påverka eleverna väldigt mycket. Litteraturen 
lovordar muntliga bedömningsformer men tre av de fyra lärarna använder väldigt lite eller 
inga muntliga bedömningsformer, två av dem påpekar att det är för tidskrävande att 
genomföra. Lärarna har skilda åsikter om varför de gör bedömningar och även hur eleverna 
påverkas av olika bedömningsformer vilket är faktorer som kan påverka lärarnas val av 
bedömningsformer. Hur ska man då bli bättre på att göra allsidiga utvärderingar? Det är ju 
eleverna som ska bedömas så jag anser att man bör utgå ifrån dem och använda ett system 
som fungerar för både lärare och elever och som i största möjliga mån gynnar alla elever. Man 
kanske kan prova att använda bedömningsmatriser, som stöd både för bedömning och 
betygsättning, eller någon annan from av bedömning, kanske portfolie i matematik. Det 
viktiga är dock inte att använda så många bedömningsformer som möjligt utan att använda 
bedömningsformer som fungerar bra i de elevgrupper man undervisar i. För vissa elever kan 
skriftliga prov vara det som fungerar bäst medan andra elever presterar bättre under andra 
former. Under denna studie har jag blivit uppmärksam på vad som kan påverka lärare till att 
välja olika typer bedömningsformer. Jag har även fått en uppfattning om hur jag vill jobba 
med bedömningar i framtiden.  
 
 
Tendenser och vidare undersökning  
 
Denna studie handlar bara om lärare och deras perspektiv. Det skulle även vara intressant att 
veta hur elever upplever bedömningstillfällen och bedömningsformer. Känner de att de lär sig 
för provet eller lär de sig för framtiden? Mer specifikt skulle det vara intressant att veta hur 
elever som behöver särskilt stöd upplever matematikbedömningar. Det skulle även vara 
intressant att studera lärares prov och andra bedömningsformer som lärare använder sig av. På 
liknande sätt som läromedel har blivit analyserade skulle det vara av minst lika stort intresse 
att analysera både bedömningsformer och observera bedömningstillfällen för att få en större 
inblick i hur det fungerar på skolorna idag. Mer specifikt skulle det vara intressant att veta hur 
bedömning går till när man jobbar tematiskt med matematik.  
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Bilaga 1: Enkät 
Enkätundersökning – examinationsformer 
Hej,  
 
Jag heter Lisa Berglund och läser till lärare på Linköpings Universitet, med inriktning mot 
gymnasiet i matematik och engelska och blir färdig i januari 2006. Fram till sommaren skriver 
jag mitt examensarbete. Jag har intresserat mig för examinationsformer i matematik. Fokus på 
min uppsats kommer att ligga på vilka examinationsformer som förekommer på matte A 
kursen på gymnasieskolorna i Linköping.  
 
Därför vänder jag mig till dig som undervisar eller under de tre senaste åren har undervisat 
matte A, för att be dig fylla i den medskickade enkäten. Jag önskar även intervjua några av 
dem som svarat på enkäten för att få ett bättre djup på min undersökning, det är anledningen 
till att jag frågar efter ditt namn. Jag återkommer senare med en eventuell förfrågan om 
intervjun. Enkäten är konfidentiell och allt material kommer att bearbetas så att ingen kommer 
att kunna igenkännas i redovisningen av resultatet.  
 
Som komplement till enkäten vore det väldigt givande för min studie om jag kan få ta del av 
alla dina examinationer senast du gav kursen, för att se upplägg och val av uppgifter. Jag 
hoppas att du kan ta dig tid till att fylla i enkäten och skicka med fotokopior på 
examinationerna. Enkäten är uppdelad i fyra små delar, 1-4 och innehåller mest frågor med 
svarsalternativ men även några öppna frågor. Den tar 10-15 minuter att fylla i. Uppsatsen 
kommer att publiceras på Universitetsbiblioteket under hösten. Har du några frågor kan du 
höra av dig till mig eller min handledare Magnus. Tack på förhand!  
 
Lisa Berglund  
 
Student     Handledare 
Lisa Berglund    Magnus Österholm  
Lärarprogrammet, Linköpings Universitet doktorand MAI, Linköpings Universitet 
Epost: lisbe031@student.liu.se   Epost: maost@mai.liu.se
Nås per Tel:    Nås per Tel:  
    nås enklast vi e-post 
Tänk på: Utgångspunkten ska vara det senaste tillfället du undervisade Matte A.  

Vad menar jag med examinationsformer? Examination = utvärdering där bedömning av 

elevers kunskaper sker (prov, redovisning etc.) 

1. Sakfrågor  

Vad heter du? __________________________________________ 

Hur många år har du jobbat som matematiklärare? _____________ 

Hur många gånger har du undervisat Matte A?______________________________________ 

Vilket/Vilka program undervisar du Matte A i? _____________________________________ 
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2. Arbets- och examinationsformer 

A. Vilka typer av arbetsformer använder du dig av i matte A? (rangordna de mest 

förekommande först). 

 
 
 
 
 
 

B. Vilka typer av examinationsformer använder du dig av i matte A? (rangordna de mest 

förekommande först). 

 
 
 
 
 
 

C. Hur ofta använder du dig av någon slags formell examination (t.ex. skriftliga/muntliga 

prov eller diagnoser), 

Alltid  Ofta  Sällan  Aldrig 

a) i slutet av ett arbetsområde*    

b) under ett arbetsområde*  

*Med arbetsområde avser jag i denna fråga ca sex områden som A kursen kan delas upp i; 
algebra, geometri, ekvationer, procent, statistik och funktioner.  
 

Kommentar kring arbets- och examinationsformer:  

 
 
 
 

3. Betygsunderlag 

För att bli godkänd i matte A krävs bl.a. att ”eleven genomför matematiska resonemang såväl 
muntligt som skriftligt”.  
 

A. Hur får eleverna visa sina resonemang 

formellt (t.ex. informellt (i klass- både formellt            
på prov)  -rumssituationen) & informellt           

 
a) skriftligt 

b) muntligt  
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B. Hur påverkas elevernas betyg av deras resultat på  

i mycket  i ganska i ganska inte alls 
hög grad hög grad låg grad 

a) Skriftliga prov/uppgifter  

b) Muntliga prov/uppgifter 

c) Nationella Provet 

d) Klassrumssituationen 

e) Annat: ______________ 

Kommentar kring betygsunderlag:  

 
 
 
 

 

4. Syften med examination 

A. Vad anser du är examinationens viktigaste syften? (rangordna syftena, med det viktigaste 

först) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem gärna här 

eller på separat ark  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Än en gång: Tack för hjälpen! 
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Bilaga 2a: Intervjuguide kort 
 

• Berätta hur du jobbar med examinationer i matematik A (tänk tillbaka på 
senaste tillfället du undervisade A-kursen) 

 
• Berätta hur det går till när du konstruerar skriftliga prov  

 
• Berätta om andra skriftliga examinationsformer du använder dig av (t.ex. 

grupprov, inlämningsuppgifter, laborationsinlämningar, läxor, beting)  
 

• Hur ofta använder du dig av muntliga arbetsformer? (redovisningar el 
förhör, diskussioner) 

 
• Berätta hur det går till när du sätter betyg  

 
• Hur tror du att examinationsformer påverkar vad eleverna tillägnar sig för 

kunskap i matematik 
 

• Hur tror du att uppgiftstyper påverkar vad eleverna tillägnar sig för kunskap i 
matematik 
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Bilaga 2b: Intervjuguide lång 
 

• Berätta hur du jobbar med examinationer i matematik A 
 

• Berätta hur det går till när du konstruerar skriftliga examinationer (diagnos 
och prov)  

 
Berätta vilka uppgifter du använder 
I vilken grad används beräkna och/eller förklara uppgifter  
När under arbetsområdet genomförs de (vad påverkar tidpunkten) 
Hur förhåller du dig till ”Kommer det här på provet” frågan  
Hur sker bedömning av skriftliga examinationer  

 Vilka fördelar och nackdelar finns det med skiftliga prov 
 

• Berätta hur det går till när du konstruerar muntliga examinationer 
(redovisningar el förhör) 

 
Berätta vilka uppgifter du använder 
I vilken grad används beräkna och/eller förklara uppgifter  
När under arbetsområdet genomförs de (vad påverkar tidpunkten) 
Hur genomförs de 
Hur sker bedömning av muntliga examinationer  

 Vilka fördelar och nackdelar finns det med muntliga prov 
 

• Berätta om andra examinationsformer du använder dig av  
 

• Berätta hur det går till när du sätter betyg  
 

Vad krävs för G/VG/MVG 
Hur påverkar de olika examinationsformerna betyget  
Hur mycket påverkar NP betyget 
 

• Hur tror du att examinationsformer och uppgiftstyper påverkar vad eleverna 
tillägnar sig för kunskap i matematik  

 
I vilken utsträckning får eleverna vara med och påverka 
examinationsformerna  
Vad anser du att eleverna bör få ut av en examination 
Hur ställer du dig till påståendet ”det viktiga är inte vad som händer på 
lektionerna utan det som kommer på provet”  

 Vad kan du själv lära dig från examinationerna   
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