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Sammanfattning  
 
Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka hur lärare arbetar med bedömning av elevers kunskaper i 

matematik. Metoden som använts är kvalitativa intervjuer. Sammantaget har tio lärare som undervisar i år sex från 

fyra olika kommuner i Mellansverige deltagit i studien. Resultatet visar att de sätt som i huvudsak används för att 

bedöma elevers kunskaper är skriftliga diagnoser, muntlig bedömning samt att lärare bedömer med hjälp av känsla 

som de skapar för elevernas kunskaper. Diagnoserna används främst efter avslutat avsnitt för att kontrollera att målen 

med undervisningen har nåtts. Den muntliga bedömningen sker vid de samtal som äger rum under lektionstid både 

mellan lärare/elev men även elever emellan. Känslan som skapas hos lärare för elevernas kunskap sker vid kontakten 

mellan elev och lärare under lektionstid. Återkoppling av bedömningen sker dels med hjälp av de hjälpmedel som 

läraren använder i sitt arbete, dels genom elevernas individuella utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. Några 

lärare sade sig arbeta formativt med bedömningen och då involveras eleven i bedömningsarbetet varvid återkoppling 

sker mer direkt.   
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INLEDNING  

 

Kunskapsbegreppet har diskuterats i decennier och har under senare tid varit i fokus i  

forskning med anknytning till kunskap och kunskapsbildning. Klart är att dagens syn på 

kunskap och lärande har betydelse för hur skolan och undervisningen organiseras. Den har 

även betydelse vid bedömningen av elevers kunskaper. Skolan anses ha ett kunskapsuppdrag 

som innebär kvalitativa krav. Med läroplan-94 (Lpo-94) fick skolan ett målrelaterat 

bedömningssystem som har sin grund i förväg uppställda mål. Utöver fakta som ibland kallas 

stoff anses ett skolämne bestå av en kärna och ha en inriktning. I kursplanernas betygskriterier 

beskrivs den typ av kunskap som skall ligga till grund för bedömningen.  

I ämnet matematik handlar bedömningen primärt inte om att bedöma elevers räkning utan om 

de utvecklar ett logiskt och problemlösande sätt att tänka. Således blir det viktigt för 

matematiklärare att få eleverna att förstå matematik samt träna dem att tänka logiskt, viktigt är 

även att de lär sig att muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande. En 

dialog mellan lärare och elever, men även elever emellan måste därför ges stort utrymme i 

undervisningen. Bedömning av den här typen av kvalitativ kunskap kräver mer än enbart 

traditionella tester och prov, den skall också skapa underlag för lärare och elev att synliggöra 

lärande och lärprocess. Bedömningen blir därmed viktig också för eleven för att guida denne 

vidare i lärandet. Att involvera eleven i bedömningsarbetet innebär dessutom att de måste 

känna till målen för sitt lärande. Säkerligen måste målen diskuteras och konkretiseras.  

Att skapa underlag för bedömning, analysera och bedöma blir således en av lärares viktigare 

arbetsuppgifter. Hur arbetar då lärare för att bedöma elevers kunskaper i matematik? Hur 

skapar de sig ett underlag för att göra en bedömning? Inte bara för att bedöma elevers 

kunskaper utan även för att utvärdera sin egen undervisning? 
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SYFTE/FRÅGESTÄLLNING 

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare arbetar med bedömning av elevers 

kunskaper i matematik. Utifrån detta syfte har två övergripande frågeställningar formulerats. 

 

 Hur beskriver lärare att de skapar underlag för bedömning av elevers kunskaper i 

matematik? 

 Hur sker återkopplingen av bedömningen till elev och vårdnadshavare? 
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BAKGRUND 

 

Vad kunskap är och hur vi ser på kunskap påverkar även vår syn på undervisning och lärande. 

Undervisningen i skolan styrs i första hand av ämnets innehåll men även av teorier hur 

lärande sker. Undervisningen i matematik har, liksom undervisningen i andra ämnen 

påverkats av dessa lärandeteorier. Under 1900-talet har även matematikämnets innehåll 

förändrats och därmed även synen på vilka kunskaper som är viktiga i matematik.              

Som följd av detta har även den kunskap som lärare skall bedöma förändrats               

(Unenge, 1999, s.103; Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000, s.64).                                        

Bakgrunden inleds med en sammanfattning av de lärandeteorier som dominerat 1900-talet.  

Därefter behandlas kunskapsbegreppet och speciellt då kunskaper i matematik. Bakgrunden 

avslutas med en redogörelse av bedömning. 

 

LÄRANDETEORIER  

 

Teorier om lärande har i huvudsak dominerats av tre olika traditioner eller synsätt. Dessa är 

behavioristisk, kognitivistisk/konstruktivistisk samt sociokulturell kunskapssyn. För 

verksamma lärare är sådana teorier centrala då de bygger på hypoteser bl. a om hur lärande 

går till, vilka förutsättningar som är gynnsamma för lärande och hur effekter av lärande kan 

observeras (Korp, 2003, s.62). 

  

BEHAVIORISTISK KUNSKAPSSYN 

 

Behaviorismens huvudtankar har sitt ursprung i den ryske psykologen Ivan Pavlovs arbeten i 

slutet av 1800-talet. De bestod förenklat i studier av hur olika reflexer kunde utlösas genom 

något som egentligen inte borde starta denna reaktion. 

Behaviorismen koncentrerar sig endast på det uppenbara beteendet, som är konkret och lätt att 

kontrollera, därav namnet behaviorism. En behaviorist som studerar en människa kan således 
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bara observera vad som påverkar individen och vilken reaktion som då följer. Detta beskrivs 

som stimulus (påverkan) och respons (reaktion). Målet var att finna lagar som styr stimulus 

och respons och beskriver hur en viss reaktion uppnås.  

B. F. Skinner (1904-1990) är den person som kanske är mest känd som förespråkare för den 

behavioristiska traditionen, hans teorier innebar utveckling av behaviorismen då han 

intresserade sig för hur ett specifikt stimuli gav upphov till en speciell respons. Hans 

vidarearbetning bestod i att undersöka hur förstärkningar av ett beteende kunde påverka 

individen i liknande handlingar vid andra tillfällen. Ett beteende som förstärks tenderar att 

upprepas i större utsträckning än ett beteende som inte förstärks (Säljö, 2000, s.52). Skinner 

menade att det som får en organism att handla är konsekvenserna som handlandet får, det vill 

säga om handlandet eller beteendet förstärks (Gredler, 2005, s.114). 

  

KOGNITIVISTISK KUNSKAPSSYN 

 

Kognitivismen växte fram under 1960-talet mycket som en reaktion mot behaviorismen då 

den traditionen lämnar många frågor obesvarade om inlärning av komplexa beteenden 

(Wyndhamn m.fl., 2000, s.80). De som ifrågasatte behaviorismen var vetenskapsmän som 

Noam Chomsky (1928-) och Jerome Bruner (1915-). De var mer intresserade av det som inte 

var observerbart och intresset var inriktat mot att förstå och beskriva människans tänkande 

och hennes mentala processer. Kognitivismen hade den tidens starkt framväxande 

datorteknologi som modellgrund och inspirationskälla, man liknade den mänskliga hjärnan 

vid en dataprocessor som man ansåg vara skild från kroppens övriga funktioner. Man talade 

om att människor hämtade och behandlade information, lagrade och sökte information i olika 

minnessystem (Säljö, 2000, s.55; Pettersen, 2008, s.84). Fokus låg mycket på hur minnet 

fungerar och att det finns en koppling mellan långtidsminnet och korttidsminnet 

(arbetsminnet) vilket inte ansågs helt oviktigt vid inlärning (Wyndhamn m.fl., 2000, s.83). 

Behaviorismen och kognitivismen ser således kunskap som given och absolut, lärande innebär 

inlärning, något som kan överföras och mottas av mottagaren som lagrar den i samma form  

(Wyndhamn m.fl., 2000, s.87; Pettersen, 2008, s.100).         
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KONSTRUKTIVISTISK KUNSKAPSSYN 

 

Konstruktivismen härstammar från den kognitivistiska traditionen och den har haft stort 

inflytande på vår syn av lärande (Säljö, 2000, s.56). Enligt konstruktivismen tolkar och förstår 

människor verkligheten med utgångspunkt i personliga teorier och föreställningar som den 

själv har skapat. En av företrädarna för konstruktivismen var Jean Piaget (1896-1980). Piaget 

ansåg att kunskap är av sådan natur att den inte kan förmedlas direkt från en vuxen till ett 

barn. Vid inlärning sker det något på det inre planet, detta i samband med att barnet 

interagerar med sin omgivning (Gredler, 2005, s.268). Centrala begrepp hos Piaget är 

assimilation, ackommodation, adaption och jämvikt. Han menade att barnet anpassar sig, 

denna process kallade han för adaption, en process som i sin tur består av assimilation och 

ackommodation (Gredler, 2005, s.275). Barnet assimilerar en upplevelse och fogar samman 

den med tidigare erfarenheter. Då barnet förändrar sitt gamla beteende efter den nya 

erfarenheten har ackommodationen skett. Återskapande av jämvikt är en självreglerande 

process mellan assimilation och ackommodation som sätter igång då barnet märker att ”något 

inte stämmer”. Detta är drivkraften i den intellektuella utvecklingen och i lärprocessen 

(Gredler, 2005, s.276). En annan viktig del i Piagets teori är att han förordade aktivitet 

(Fawcett & Garton, 2005, s.158). Piaget ansåg att tänkande uppstår i de fysiska erfarenheter 

barnet gör. Barnet skall själv konstruera sin kunskap utifrån tidigare erfarenheter och den 

stimulans och de möjligheter till aktiv utforskning som miljön erbjuder                           

(Imsen, 2005, s.278; Wyndhamn m.fl., 2000, s.110).  

I skolans värld innebär det arbetssätt med undersökande verksamhet i samarbete med 

jämnåriga kamrater (Gredler, 2005, s.285; Fawcett & Garton, 2005, s.158). Det är viktigt att 

barnet verkligen förstår och inte bara lär sig något utantill (Säljö, 2000, s.58). I synen på 

lärande menade Piaget att kunskap inte är någon kopia av yttervärlden som lagras hos 

individen, den måste konstrueras genom ett interagerande med omgivningen               

(Gredler, 2005, s.268). 
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SOCIOKULTURELL KUNSKAPSSYN 

 

Att interagera med sin omgivning är också den bärande tanken när det handlar om lärande sett 

ur ett sociokulturellt perspektiv. Individens meningsskapande ses här som beroende av de 

sociala och kulturella sammanhang som den lärande är en del av (Korp, 2003, s.62).           

Lev Vygotskij (1896-1934) är den stora förgrundsgestalten när det gäller lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv. 

Lärande är något som inte kan kopplas till något bestämt arrangemang utan är något som sker 

i all mänsklig verksamhet. Kunskap skapas och förnyas ständigt i samhället och sådana 

förlopp är viktiga delar av samhällets utveckling (Säljö, 2000, s.13). Att lärandet uppfattas 

som en social process som sker när individen samspelar med sin omgivning är en 

utgångspunkt då det handlar om lärande ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000, s.18). 

Människan har i samspelssituationer möjlighet att ta till sig – appropriera – kunskap från 

omgivningen och sina medmänniskor (Säljö, 2000, s.119). Vid denna appropriering är 

redskap av stor betydelse. Med redskap avses de resurser, såväl intellektuella som fysiska, 

som vi använder för att förstå och agera i vår omvärld (Säljö, 2000, s.20). Vi använder oss av 

dessa redskap för att överföra, mediera, vår omgivning till vårt tänkande                     

(Gredler, 2005, s.309). Att tänkandet kommer i kontakt med omvärlden via medierande 

redskap är centralt och med detta blir problemet att lära en fråga om hur vi tar till oss de 

resurser som vi använder för att tänka eller utföra olika praktiska göromål (Säljö, 2000, s.21). 

Lärandet handlar således om utveckling och användning av fysiska och intellektuella redskap 

men även om kommunikation och olika former av samarbete (Säljö, 2000, s.22). Att 

människan utvecklar medierande redskap har blivit en mycket viktig komponent i människans 

kunskapsbildning (Säljö, 2000, s.101).  

  

Språkets betydelse 

 

Ett av de viktigaste redskapen vid lärande är språket, vilket är ett unikt redskap för att skapa 

och kommunicera kunskap (Säljö, 2000, s.35).  Det är genom kommunikation vi blir delaktiga 

i kunskaper och färdigheter och genom att människan deltar i språkliga samspel kan olika 
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former av kompetenser utvecklas (Pedersen, 2007, s.141). Språkets funktion är inte enbart att 

fungera som kommunicerande redskap. Ytterligare två mycket viktiga funktioner som språket 

har är att det dels kan referera till speciella, inte direkt fysiska företeelser, som är viktiga i 

mänsklig samvaro, dels kan språket även referera till andra språkliga företeelser, vi kan till 

exempel tala om hur vi beskriver verkligheten (Säljö, 2000, s.84). Ett väl utvecklat språk 

hjälper även individen att uppfatta saker i vår omgivning på ett mer nyanserat sätt och således 

blir språket ett viktigt redskap för dennes förmåga att lära (Säljö, 2000, s.91). Även när vi 

arbetar med händerna och med fysiska redskap har språket en viktig funktion att fylla, det kan 

handla om att arbeta efter en ritning eller att diskutera olika metoder som kan användas vid 

arbetet. Tanke, språk och handling integreras ofta på detta sätt i mänsklig verksamhet                 

(Säljö, 2000, s.92).  

 

Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 

 

När vi upplever vår omvärld och agerar i den påverkas vi starkt av de omgivande sociala och 

kulturella mönstren. Vi tar till oss de sätt att tala, lösa problem och kommunicera som vi 

möter i vår omvärld. Att människor talar med varandra blir därmed viktigt då just 

kommunikationen fungerar som medierande redskap mellan vår sociala omvärld och vårt 

tänkande (Säljö, 2000, s.105). Språket är således förutom att vara ett 

kommunikationshjälpmedel ett hjälpmedel i utvecklingen och utgör grunden för tänkande och 

kognitiva funktioner (Gredler, 2005, s.315; Fawcett & Garton, 2005, s.158). Tänkande är med 

andra ord former av tyst kommunikation (Säljö, 2000, s.106). Detta kan speciellt märkas när 

småbarn leker tillsammans, de pratar inte så mycket med varandra utan med sig själv, de talar 

om vad de gör, det tysta språket blir till ljud (Imsen, 2005, s.313).  

Om tänkandet kan liknas vid ett inre samtal kan detta få konsekvenser på synen hur vi lär oss. 

I sådana fall blir språket än mer viktigt, det fungerar som en del av en inre process hos 

individen då denne bearbetar information och bilder. En konversation bygger sedan på att vi 

använder vårt språk till att just konversera med, vi applicerar det vi tänker på en yttre 

verklighet (Säljö, 2000, s.108). I ett sociokulturellt perspektiv kan tänkandet ses som en form 

av kommunikativt arbete, tänkandet kan vara något vi deltar i och som finns mellan 

människor likväl som inom dem (Säljö, 2000, s.111). Att lära handlar således inte enbart om 

att lära sig behärska kunskaper och färdigheter som om de vore isolerade enheter. Vi måste 
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även kunna avgöra när och hur vi skall använda dessa kunskaper. Vi tänker, kommunicerar 

och utför handlingar som är anpassade till ett sammanhang och att förstå kopplingen mellan 

sammanhang, individen och individuella handlingar är det centrala ur det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2000, s.130). Att lära är således beroende av sammanhang och 

förutsättningar. En viktig del i att förstå lärandets komplicerade natur är att vi förmår att 

uppfatta situationer ur ett perspektiv vi ej själva representerar (Säljö, 2000, s.144). För lärare 

är detta centralt och skickliga lärare har förmåga att sätta sig in i elevernas perspektiv, inse 

hur de tänker och utifrån detta skapa och förutse undervisningssituationer med dess eventuella 

svårigheter (Black, 1999, s.122). Även det skrivna ordet spelar stor roll och skriftspråklig 

kommunikation är ett viktigt medierande redskap. Men det räcker inte att enbart kunna läsa 

texten, det vill säga den kommunikativa funktionen. Det fordras en bredare kunskap för att 

kunna hantera en text eller ett skrivet meddelande enligt de förväntningar som finns       

(Säljö, 2000, s.199). Detta innebär att det inte är skriften i sig som skapar kognitiva 

konsekvenser utan hur personen förhåller sig till texten. Detta blir därmed en viktig uppgift 

för dagens skola. Elever måste lära sig att tolka skriven kommunikation och uppfatta det 

texten skall förmedla enligt specifika kriterier (Säljö, 2000, s.220). Det handlar således om 

vikten av att förstå, om inte eleverna förstår det de läser finns det stor risk att de lär sig texten 

utantill utan att förstå innehållet. Om eleverna sedan lyckas ordagrant skriva ner det de 

memorerat vid ett prov kan detta olyckligtvis bli kriteriet på lärande (Säljö, 2000, s.219). 

Sammanfattning: Enligt behaviorismen sker lärandet genom drill och övning. Eleverna kan 

liknas vid tomma kärl som skall fyllas. I avpassade små steg skall eleverna lära sig vissa 

basfärdigheter för att sedan tillämpa dem vid lösandet av problem. Men lärande är inte bara 

tillägnande av vissa fakta utan lärande innebär även hanterande av dessa fakta.  

De bärande utgångspunkterna utifrån konstruktivismen är att den lärande själv konstruerar sin 

kunskap och att undervisningen skall beakta tidigare existerande kunskap. Läraren skall 

således erbjuda undervisning som gör att eleverna kan använda det de redan vet för att förstå 

nytt material. 

Sociokulturella teorier om lärande har mycket gemensamt med de kognitiva. Att kunskap 

skapas av egen kraft och att betrakta kapaciteten för abstrakt tänkande som situationsbunden 

är ett par exempel. Vygotskij införde begreppet proximal utvecklingszon vilken är viktig ur 

pedagogisk synvinkel. Han menade att när vi bedömer vad eleven förmår, måste vi klargöra 

vad vi anser att eleven klarar på egen hand och vad vi anser att han/hon klarar med hjälp och 
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stöd. Skillnader mellan dessa två nivåer kallade Vygotskij för den proximala 

utvecklingszonen. Lärarens uppgift blir således att hjälpa eleverna att flytta fram gränserna i 

sina proximala utvecklingszoner genom att ge uppgifter som varken är triviala eller alltför 

krävande. Tankarna med den proximala utvecklingszonen kan även få konsekvenser på 

lärares bedömning av elevens kunskaper. Vad klarar en elev att utföra vid optimala 

förhållanden? 

De fyra teorierna har fungerat och fungerar som undervisningsideal, de har därmed även 

påverkat läroplanerna i Sverige. Teorierna har delvis gemensamma egenskaper vilket gör att 

de även delvis överlappar varandra. Det är således missvisande att betrakta de fyra teorierna 

som väl avgränsade och efter varandra följande i svensk utbildningshistoria. 

 

KUNSKAP  

 

Vad är då kunskap? Det har varit och är fortfarande en av de stora frågorna inom skolan, ja 

den diskuterades redan av de grekiska filosoferna Platon och Aristoteles på 300-talet f. kr. 

Den först nämnde menade att kunskap byggs upp utifrån rent tänkande medan Aristoteles såg 

komplexiteten, han menade att den är en ”sann välgrundad iakttagelse” som grundas på vad vi 

tror eller håller för sant (Linde, 2006, s.24). 

I själva verket lägger Aristoteles grunderna för den kunskapssyn som mer eller mindre 

kommit att råda i Västerlandet. Han gör skillnad mellan tre kunskapsformer som han 

benämner episteme, techne och fronesis (Gustavsson, 2004, s.102; Linde, 2006, s.25). 

Episteme är den kunskap som ryms i en vetenskaplig-teoretisk beskrivning av världen. 

Techne är den färdighet som krävs för att utöva ett hantverk, vi kan se den som en praktisk-

produktiv kunskap. Fronesis är av annan art, begreppet vill rymma praktisk klokhet och  

förmågan att fatta beslut i konkreta situationer. Fronesisbeslut kan fattas på egen hand eller i 

samverkan med andra, men i båda fallen krävs någon form av överläggning där man ställer 

olika alternativ mot varandra. Fronesis är en förvärvad genom övning och erfarenhet 

situations- och kontextkänslig omdömesförmåga. Tillsammans med värdeladdade känslor, 

emotioner, utgör fronesis vårt praktiska förnuft (Silverberg, 2005, s.80). De tre 
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kunskapsformerna är fortfarande aktuella. Den svenska skolan vill ju utbilda vetande, kunniga 

och kloka medborgare (Gustavsson, 2004, s.55). 

 

KUNSKAPSSYN I DAGENS SKOLA 

 

I läroplanerna som ju anger samhällets krav på skolan kan vi följa en förändrad syn på 

kunskapsbegreppet. I rådande plan heter det att skolan skall främja lärande och att eleven ska 

stimuleras att inhämta kunskaper (Utbildningsdepartementet, 2006, s.5). Men hur definierar 

man ordet kunskap? Det är tydligt att tidigare läroplaner definierade den utifrån empiristiska 

synsätt där kunskapen var sann och objektiv. Kunskap och information blir i så fall närmast 

synonymer och om kunskapen har karaktären av information kan den bli kvantitativ. 

1990-talets läroplansreformer föreskrev förändrade kunskapsuppdrag för skolan vilka bygger 

på konstruktivismen vilket förenklat kan beskrivas att vi förstår verkligheten utifrån de teorier 

och föreställningar vi själva skapat. Lärande innebär således inte bara att öka mängden 

information utan innefattar också vår förmåga att utveckla metoder för att förstå och tolka 

omvärlden. 

Kunskap utvecklas i ett växelspel mellan individen och den miljö där denne verkar. Den har 

således en kontextuell aspekt. När kunskap ses som en subjektiv tolkning av omvärlden 

definieras den som kvalitativ och blir inget entydigt begrepp. 

I huvudbetänkandet från 1994 års läroplanskommitté (SOU 1992:94) såväl som i den därpå 

efterföljande läroplanen har kunskapsbegreppet fyra delaspekter – faktakunskaper, 

förståelsekunskap, färdigheter samt förtrogenhetskunskap. Skolan ska beakta samtliga 

kunskapsformer och skapa ett lärande där de balanseras till en helhet 

(Utbildningsdepartementet, 2006, s.6). I undervisningen bör man således sträva mot en 

studiemiljö där faktakunskaper sätts in i sitt sammanhang. Det får till följd att elevens 

förståelse och förtrogenhet med formerna för att inhämta kunskaper får en starkare betoning. 

Vi kan i skolans värld se kunskap tillsammans med lärande ur tre aspekter, ur konstruktiva, 

kontextuella samt funktionella aspekter (SOU 1992:94. s.59). Kunskap är således inte en 

avbildning av omvärlden utan en metod att göra den begriplig. Den är beroende av sitt 

sammanhang vilket gör den begripligare, kunskap blir ett redskap i arbetet. 
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KUNSKAPER I MATEMATIK 

 

Sedan Sverige fick folkskola år 1842 har grundläggande kunskaper i matematik ansetts höra 

till det som barn skall lära sig under sin skolgång. Snabbhet och säkerhet i aritmetik ansågs 

tidigt vara viktigt för att nå framgång i ämnet. Matematiken betraktades ofta som enbart ett 

färdighetsämne medan problemlösning ansågs vara ett instrument för ett fåtal inom en 

intellektuell elit (Mouwitz, Emanuelsson & Johansson, 2003, s.7). Under 1940-talet började 

en förändring ske angående matematikämnets innehåll. I 1946 års skolkommissions 

betänkande kan man läsa: 

 

Matematikens praktiska betydelse betonas starkt i nuvarande undervisningsplaner för          

folk- och realskola. Ämnet skall bibringa lärjungarna en för det dagliga livets behov      

erforderlig färdighet i räkning och tillämpningarna skall vara av >>praktisk art>>.  

                                                                                                          (SOU 1948:27, s.155) 

     

Under andra hälften av 1900-talet har tillämpningar av matematik i vardags- och samhällsliv 

samt utvecklingen av informationsteknologin och andra tekniska hjälpmedel ställt nya krav. 

Elever skall ha möjlighet att skaffa sig matematikkunskaper för att lösa vardagsproblem, 

förstå och granska information samt värdera påståenden från marknadsförare, politiker och 

journalister (Mouwitz m.fl., 2003, s.7). I den nuvarande kursplanen i matematik för 

grundskolan är syftet med undervisningen. 

 

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som 

behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att 

kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och 

delta i beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall ge en god grund för studier i 

andra ämnen, fortsatt utbildning och ett livslångt lärande.  

                                  (Skolverket, 2009, s.4) 
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Idag betonas i kursplaner både i Sverige och internationellt förmågan att argumentera och 

kommunicera skriftligt och muntligt, att ställa upp och lösa problem. Även kunnande om 

matematik uppmärksammas, det räcker således inte att ha kunskaper i matematik, man måste 

dessutom ha kunskaper om matematik. 

 

Matematiken är en viktig del av vår kultur och utbildningen skall ge eleven insikt i 

ämnets historiska utveckling, betydelse och roll i vårt samhälle. Utbildningen syftar till 

att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att kommunicera med 

matematikens språk och uttrycksformer.  Den skall också ge eleven möjlighet att 

upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, former och samband samt att uppleva 

den tillfredsställelse och glädje som ligger i att kunna förstå och lösa problem. 

                      (Skolverket, 2009, s.4) 

Undervisningen i matematik förväntas ge eleverna förutsättning att inhämta kunskaper på 

skilda innehållsliga nivåer uttryckta i termer av vardagskunskap och vetenskaplig kunskap 

(Wyndhamn m.fl., 2000, s.30). Idag räcker det således inte att begränsa undervisningen till att 

omfatta lösning av vardagsnära uppgifter utan även behandla lösning av mera abstrakta 

problem. Detta uttrycks även i den nuvarande kursplanen 

 

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera 

matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter 

förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem.  

                                                    (Skolverket, 2009, s.4) 

 

I kursplanen i matematik betraktas även problemlösning som ett medel att nå matematiskt 

tänkande och således framträder arbete med problemlösning som ett elevaktivt arbetssätt. 

Eleverna antas lära sig själva söka sin kunskap (Wyndhamn m.fl., 2000, s.48).                      

Ett möjligt uttryckssätt av kognitiva aspekter på kunskap är begreppslig kunskap respektive 

procedurmässig kunskap (Wyndhamn m.fl., 2000, s.33). Den begreppsliga kunskapen handlar 

om att lära sig och förstå innebörden i olika matematiska begrepp såsom primtal, kvadrat och 

siffersumma medan den procedurmässiga kunskapen handlar om regler, algoritmer eller 
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procedurer som används då matematiska uppgifter skall lösas. En procedur kännetecknas av 

att den utförs stegvis enligt ett bestämt mönster (Wyndhamn m.fl., 2000, s.36). Kunskaper i 

matematik eller matematiskt kunnande har av tradition beskrivits i termer av ”kunskaper och 

färdigheter”. I aktuell matematikdidaktisk forskning framstår matematikkunnande som en 

alltmer mångfasetterad och mångdimensionell kompetens (Mouwitz  m.fl., 2003, s.19). 

Kunskaper som eleverna på grundskolan skall uppnå kan sammanfattas i ett antal 

innehållsområden eller kompetenser, dessa är: 

 

Produktivt förhållningssätt: att se matematik som meningsfull, användbar och 

värdefull, parat med stark tilltro till den egna förmågan att utöva matematik i 

vardagsliv, samhällsliv, kommande studier och yrkesliv. 

Helhetsperspektiv: att se matematikens roll, värde och egenvärde i ett  historiskt, 

kulturellt och samhälleligt perspektiv. 

Begreppslig förståelse: att begripa innebörden av matematiska begrepp och 

operationer och hur dessa bildar sammanhängande nätverk. 

Behärskande av procedurer: att på ett flexibelt, precist och effektivt sätt tillämpa 

olika slags procedurer och algoritmer. 

Kommunikationsförmåga: att i tal och skrift kunna diskutera och argumentera kring 

frågeställningar i matematik. 

Strategisk kompetens: att formulera, representera och lösa matematiska problem – 

såväl inommatematiska som från vardag och tillämpningar. 

Argumentationsförmåga: att tänka logiskt och reflektera, samt förklara, troliggöra och 

berättiga matematiska påståenden.                          

    (NCM-Rapport, 2001, s. 23) 

 

Att tala om ”matematiskt kunnande” istället för kunskaper och färdigheter associerar även 

bättre till tanken om en övergripande kompetens som utvecklas hos individen snarare än 

kunskaper som kanske ses som färdiga bitar som överförs med hjälp av undervisning och 

läroböcker (Mouwitz m.fl., 2003, s.20). 
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BEDÖMNING 

 

De första examinationerna går tillbaka så långt som till 200-talets Kina där man hade formella 

examinationer i form av skriftliga prov som användes vid urval av sökande till höga 

anställningar inom statlig och militär förvaltning. De sökande testades inom flera områden.  

De skulle uppvisa kunskaper i militär skicklighet, argumentationsanalys, retorik och poetik 

(Korp, 2003, s.26). I Europa har olika former av kunskapsbedömning och examinationer i vår 

mening existerat sedan 1100-talet och det var vid universiteten i Paris och Bologna som dessa 

examinationer först introducerades. En annan tidig form av institutionaliserad bedömning var 

hantverksskrånas gesällprov (Korp, 2003, s.27).  

De första egentliga examinationssystemen i Västeuropa uppstod först i slutet av 1700-talet. I 

samband med industrialiseringen växte kommunikationer och byråkrati vilket medförde att 

det blev vanligt att använda sig av officiella skriftliga prov för selektion av anställda. Det som 

skilde dessa sätt att bedöma kunskap mot tidigare var att de mer och mer byggde på 

kvantifiering av kunskaper. De kvantitativa proven hade på mitten av 1800-talet fått en stor 

spridning (Korp, 2003, s.27).  

Sverige fick en folkskola år 1842 men i städerna hade de välbärgade sedan länge skickat sina 

barn till läroverken eller privatskolor så den nya folkskolan blev till stora delar landsbygdens 

skola. Man kan säga att det under denna tid fanns två parallella skolformer för yngre barn 

(Lundahl, 2006, s.179). I Sverige under 1800-talet var det bara realskola, läroverk och 

flickskola inom det allmänna skolsystemet som avslutades med en formell, centralt utformad 

examination. I folkskolan var det läraren som hade ansvar för bedömning och betygsättning 

av eleven. Undervisningens kvalitet kontrollerades genom att skolinspektörer reste runt i 

landet och kontrollerade elevernas kunskaper i de föreskrivna momenten genom muntliga 

förhör (Korp, 2003, s.29). Det var dock möjligt att barn från folkskolan som ville söka sig 

vidare till läroverken kunde genomgå särskild inträdesprövning och under 1930- talet 

diskuterades det huruvida denna prövning kunde ersättas med betyg från folkskolan för att 

underlätta övergången (Lundahl, 2006, s.179). År 1938 tillsattes en utredning under ledning 

av Frits Wigforss vars mål var att finna ett system för rättvist och lämpligt urval. Wigforss 

förordade ett intagningsförfarande som bygger på betyg men för att det skulle lyckas måste 

dock betygssättningen i folkskolan stramas upp; standardiseras. Förslaget som framlades 
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vilket även antogs av regeringen innebar att standardiserade prov skulle utformas för 

folkskolan som sedan skulle ligga till grund för lärarnas bedömning och betygsättning 

(Lundahl, 2006, s.182).   

Skolutredningen 1940 menade att de objektiva standardproven var bra och nödvändiga ur 

kontrollsynpunkt men man önskade att systemet byggdes ut. Utredarna ansåg att betyg ensamt 

inte var det instrument som bäst tecknade en allsidig bild av elevens kunskaper. Man föreslog 

att klassläraren även skulle skriva ett kompletterande intyg om eleven (Lundahl, 2006, s.183).  

År 1946 tillsattes en parlamentarisk utredning (skolkommissionen) vilken var tänkt att 

begrunda det förslag som skolutredningen 1940 hade lagt. I kommissionen betänkande lyfts 

förslag på en ökad satsning på psykologi i lärarutbildningen. Det viktiga var nu att barnet och 

den kunskap barnet utvecklar skulle sättas i centrum. Kommissionens huvudsekreterare 

Stellan Arvidsson menade att synen på hur elevernas kunskap bedöms var förlegade. De 

stimulerade inte förmågan till kritiskt tänkande, arbete i grupp eller självstudier          

(Lundahl, 2006, s.185). Det behövdes en ny typ av prov som inte bara visar hur eleven lyckas 

på just det provet utan även analyserar elevens starka och svaga sidor. Diagnostiska prov 

framarbetades vilka skulle understödja undervisningen och mer precist visa vad eleven kan, 

och vad denne behöver träna mer på. Under 1940-talet låg fokus på lärarnas bedömning utav 

elevernas kunskaper och Wigforss betonade även i sina utredningar att bedömningsträning 

borde ingå i lärarutbildningen (Lundahl, 2006, s.188).  

Under 1950- och 1960-talet försökte man till följd av 1940-talets olika utredningar förändra 

skolans organisation i syfte att alla barn och ungdomar skulle få samma 

utbildningsmöjligheter (Lundahl, 2006, s. 277). Under denna tid användes 

kunskapsbedömningar mestadels till att koordinera och organisera (rangordna) individer inom 

det enskilda skoldistriktet men även till att göra jämförelser i riket i stort                        

(Lundahl, 2006, s.259). År 1962 beslutade regeringen att en ny obligatorisk nioårig 

grundskola skulle ersätta det dåvarande parallellsystemet med folkskola och läroverk. Det nya 

skolsystemet var fullt ut genomfört år 1971.   

Under 1970-talet skedde det nya utredningar av skolan, det var utredningar som SIA-

utredningen (utredningen om skolans inre arbete), MUT-projektet (mål och utvärdering), 

betygsutredningen (BU73) och LGR 80. Under denna tid hade de relativa betygen under lång 

tid kritiserats och dessa utredningar började diskutera en övergång till målrelaterade betyg och 
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därmed skapa förutsättningar för målstyrning och decentralisering istället för central detalj- 

och regelstyrning (Lundahl, 2006, s.278; Tholin, 2006, s.73).  

Intressant att notera i den parlamentariska betygsutredningen, nämnd BU73 var att den 

förordade målprecisering och målrelaterade betyg då det ansågs att de då relativa betygen inte 

gav tillräcklig information om elevens kunskaper. Betygen eller omdömena skulle ges i 

förhållande till elevens kunskaper och färdigheter – inte i relation till vad andra elever 

presterat (Lundahl, 2006, s.281; Tholin, 2006, s.77). Detta förslag antogs dock ej och i 

propositionen för Lgr 80 slås det fast att det femgradiga betygssystemet skall finnas kvar. 

Under de första åren på åttiotalet fokuserades diskussionen mest om bedömning och på 

bedömningsinstrumenten såsom centrala prov, intelligenstest och betyg och de sorterande 

effekter de ansågs ha som urvalsinstrument och/eller kontrollinstrument                     

(Lundahl, 2006, s.313). 

I slutet av 1980-talet intensifierades arbetet med att decentralisera styrningen av det svenska 

utbildningssystemet med syftet att skapa en bättre förvaltning av skolan och en utbildning 

som motsvarade nya sätt att se på kunskap och lärande. I olika statliga utredningar och 

propositioner sammanbinds styrningen av skolan till förändringar i läroplanen           

(Lundahl, 2006, s.359). År 1991 tillsattes en kommitté vilken antog namnet 

Läroplanskommittén och hade till uppgift att lämna förslag till nya läroplaner för grundskolan 

och gymnasieskolan. Vidare skulle kommittén ge förslag till ny timplan för grundskolan och 

förslag på kursplaner i ämnena matematik, musik och svenska (SOU 1992:94. s.4). 

 

BEDÖMNING IDAG 

 

I läroplanens mål och riktlinjer beskrivs den typ av kunskap som skall ligga till grund för 

bedömning. Det handlar om kunskapskvaliteter som att lyssna, argumentera, formulera och 

pröva antaganden samt använda begreppslig kunskap för att beskriva, förklara och diskutera 

(Utbildningsdepartementet, 2006, s.10). För att bedöma denna typ av kunskap har traditionella 

typer av prov och tester visat sig vara mindre lämpliga då dessa oftast är skapade för att mäta 

kvantitativa kunskaper. Dessa prov avslutade ofta ett arbetsområde och tjänade som 

”kontroll”, en bedömning av lärandet – summativ bedömning – inför exempelvis 

betygsättning (Lindström, 2005, s.13).  
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Under senare år har man dock börjat tala om formativ bedömning av elevers kunskaper vilken 

till skillnad från den summativa har ett pedagogiskt syfte, att främja lärande                    

(Korp, 2003, s.77). Denna bedömning sker fortlöpande och läraren och eleven bedömer 

tillsammans var eleven befinner sig utifrån uppsatta mål och hur denne kan gå vidare 

(Lindström, 2005, s.16). Den här typen av interaktiv bedömning tillåter läraren att assistera 

eleven som en del i bedömningen och den hjälper även läraren att dels få värdefull 

information hur förståelsen hos eleverna kan ökas, dels skapas det tillfällen att lägga grunden 

för nästa steg i undervisningen (Shepard, 2000, s.10). Vidare är målet med den formativa 

bedömningen att eleven efter hand utvecklar sin egen förmåga att utvärdera sin behållning och 

utvecklar sina lärandestrategier (Korp, 2003, s.80; Shepard, 2000, s.10). Således borde den 

formativa bedömningen bli en del av undervisningen och en viktig del i lärares arbete blir 

därför att synliggöra målen för eleverna. Om eleverna skall kunna ta ett större ansvar för sitt 

lärande måste de ha målet klart för sig, att de förstår målet och det ansvaret ligger i första 

hand på den undervisande läraren (Skolverket, 2008a, s.10). Om läraren lyckas med att 

tydliggöra målen så att eleverna har dessa klara för sig kan eleverna bli mer engagerade och 

mer effektiva i sitt lärande. Formativ bedömning med dess återkoppling till eleven kan ses ur 

tre aspekter; eleven måste ha målet klart för sig, vidare måste eleven får reda på var denne står 

just nu samt slutligen hur eleven skall göra för att minska gapet och nå målet                  

(Black & William, 2001, s.145). Korp beskriver de formativa syftena då man bedömer en 

enskild elev enligt nedan. 

  

• att diagnostisera problem och identifiera elevens behov av hjälp och stöd i lärandet. 

• att inventera elevers förkunskaper/förförståelse för att kunna planera undervisningen. 

• att hjälpa elever att reflektera över sitt eget lärande och bli varse om sin progression 

  och sina svårigheter och behov. 

• att vägleda elever i utvecklingen av effektiva inlärnings- och tankestrategier. 

• att definiera den aktuella disciplinens kunskap för eleverna, d.v.s. markera diskursens 

  gränser och överföra kulturella begrepp och förståelsehorisonter. 

• att motivera elever i skolarbetet.  

                        (Korp, 2003, s.81)  
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ÅTERKOPPLING FÖR UTVECKLING 

 

Individuell utvecklingsplan och utvecklingssamtal  

 

Den 1 januari 2006 trädde lagen om individuella utvecklingsplaner för alla elever på 

grundskolan i kraft. Den individuella utvecklingsplanen (benämns fortsättningsvis IUP) ska 

vara ett stöd för elevens lärande. I 7 kap. 2 § i grundskoleförordningen fastslås det följande: 

  

Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om elevens 

skolgång. Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare 

ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst 

kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av 

elevens utveckling i relation till målen i läroplanen och kursplanerna. Vid 

utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig individuell utvecklingsplan 

1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje ämne som 

eleven får undervisning i, och 

2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt 

utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna. 

                            (Skolverket, 2008a, s.8) 

 

För att läraren skall kunna upprätta meningsfulla individuella utvecklingsplaner krävs det att 

denne dokumenterar elevens utveckling och lärande. Detta betyder att läraren löpande bör ta 

fram underlag inför utvecklingssamtalet (Skolverket, 2007, s.13). Effekten av införandet av 

utvecklingsplaner har varit att lärarna samtalar om elevernas kunskapsutveckling på ett 

medvetet sätt och formulerar utvecklingsmål som är kopplade till läroplanens mål                 

(Skolverket, 2007, s.6). Vidare har lärarnas målkunskap, fokus på elevens lärande och 

engagemanget i bedömningsfrågan ökat som en effekt av IUP (Skolverket, 2007, s.16).      

IUP kan således vara ett utmärkt verktyg när det handlar om formativ bedömning.               

Det handlar om att läraren hjälper sina elever att reflektera över sitt eget lärande och om sin 

progression samt blir varse om sina svårigheter och behov, men även om att läraren vägleder 

eleven i utvecklingen av effektiva inlärnings- och tankestrategier. Att eleven på detta sätt blir 

delaktig i utformandet av det egna fortsatta lärandet har även fört med sig att hon/han bättre 
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förstår syftet med den verksamhet som bedrivs, vilket i sin tur kan bidra med större 

engagemang och arbetslust (Skolverket, 2007, s.17). Skolan har även ett ansvar för att eleven 

utvecklar sin förmåga att bedöma och förstå sina resultat och ställa egna och andras 

bedömningar i relation till den egna arbetsprestationen (Skolverket, 2008a, s.13). Det tillfälle 

då elevens individuella utvecklingsplan gås igenom är ofta vid utvecklingssamtalet och en 

förutsättning för att utvecklingssamtalet skall bli just ett samtal om elevens utveckling är att 

de nationella målen är kända för elev och vårdnadshavare liksom hur elevens kunskaper har 

bedömts. Uppföljning och bedömning av elevens lärande och utveckling förutsätter att de 

nationella målen har konkretiserats och utvecklats lokalt så att det klart framgår hur 

undervisningen skall utformas och vad den skall innehålla för att leda mot de nationella målen 

(Skolverket, 2008a, s.11). 

  

Skriftliga omdömen 

 

Från och med hösten 2008 har lärare i den obligatoriska skolan uppdraget att avge skriftliga 

omdömen om elevernas kunskapsutveckling. Dessa omdömen ingår som en del av elevens 

individuella utvecklingsplan. Omdömena skall vara en beskrivning var eleven befinner sig i 

sin kunskapsutveckling i relation till de nationella strävansmålen och lyfta fram elevens 

utvecklingsmöjligheter i syfte att stödja och stimulera elevens fortsatta lärande. Lärarens 

bedömning skall ha en formativ funktion och de kunskaper och förmågor som skall bedömas 

skall vara kända av vårdnadshavare och elev (Skolverket, 2008a, s.15). När lärarna tidigare 

arbetat med att bedöma var deras elever befinner sig kunskapsmässigt har det skett på väldigt 

olika sätt. I och med att lärarna skall skriva skriftliga omdömen ställer det större krav på 

lärarnas bedömning och att bedömningen dokumenteras. Informationen i de skriftliga 

omdömena skall ju komma från något och då räcker det i regel inte att läraren anser att eleven 

har kommit till ett visst stadium i sin utveckling, bedömningen måste grunda sig på visad 

kunskap.  
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BEDÖMNING I MATEMATIK 

 

Bedömningen i matematik har historiskt sett varit kvantitativ, antingen har en lösning varit 

rätt eller fel och resultatet har bara räknats i antal rätt. Sambandet ”ju fler rätt desto duktigare i 

matematik” har ofta varit gällande. Detta synsätt kan ha grund i att de prov eleverna 

genomförde ofta avslutade ett avsnitt eller kurs och betraktades därför som slutprov. 

Bedömningen betraktades på detta sätt som summativ (Pettersson, 2003, s.61). 

Bedömningen i matematik såväl som i andra ämnen skall idag utgå från styrdokumenten. I 

kursplanen för matematik finns det specifikt uttryckta mål som eleverna skall ha uppnått i år 

tre, år fem och år nio. Under rubriken bedömningens inriktning finns det beskrivet vilka 

kvaliteter som bedömningen avser, bl. a. står det att: 

 

En viktig aspekt av kunnandet är elevens förmåga att uttrycka sina tankar muntligt och 

skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket och med stöd av konkret material 

och bilder.                            

 (Skolverket, 2009, s.9) 

 

Detta kan tolkas som att det är viktigt för lärare som undervisar i matematik att bedöma sina 

elever både skriftligt och muntligt. Trots detta är skriftliga prov den dominerande 

bedömningsformen (Skolverket, 2003, s.33). vidare under rubriken bedömning står det: 

 

Bedömningen avser elevens förmåga att ta del av och använda information i såväl 

muntlig som skriftlig form, till exempel förmågan att lyssna till, följa och pröva andras 

förklaringar och argument.                                     

 (Skolverket, 2009, s.9) 
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För att läraren skall kunna bedöma denna kvalitet är det viktigt att eleverna får diskutera och 

samarbeta med varandra. Dessa samarbetsövningar kan vara utvecklande för eleverna men 

inte minst fungera som utmärkta bedömningstillfällen för läraren.  

Kursplanens fokus på kommunikation verkar inte ha slagit igenom i 

matematikundervisningen. Arbetssätt och bedömningssätt överrensstämmer sällan med målen 

i kursplanen som handlar om att kunna kommunicera och resonera matematik, pröva olika 

lösningar och argumentera med andra (Skolverket, 2003, s.21; Skolverket, 2005, s.28). 

Undervisningen i matematik är väldigt knuten till läromedlet och eleverna arbetar oftast 

enskilt i egen takt (Skolverket, 2003, s.20). Fortfarande idag är prov eller diagnoser de 

vanligaste sätten som används för att bedöma elevers kunskapsutveckling, speciellt i 

grundskolans senare år. Den uttalade provkulturen inom matematikundervisningen påverkar 

även elevernas syn på kunskap och lärande, det som kommer på provet är värt att lära sig 

(Skolverket, 2003, s.33). Frågan är vilka möjligheter man som lärare har att bedöma eleverna 

allsidigt som styrdokumenten föreskriver om undervisningen präglas av tyst, enskilt arbete i 

läroboken och traditionella prov?  

För lärare som arbetar med formativ bedömning i sin matematikundervisning bör analyser av 

elevens visade kunskaper göras. Det handlar om att analysera hur eleven arbetat med olika 

uppgifter, på vilket sätt eleven förstått uppgiften, vilka begrepp eleven visar att han/hon 

förstår samt vilka lösningsstrategier eleven använt när denne löst uppgifterna. Har eleven 

värderat sitt resultat? Efter analysen är det viktigt att eleven får återkoppling vilken skall 

bygga på resultatet av analysen. Vilka kunskaper visar eleven? Vad behövs uppmärksammas 

när det handlar om förtjänster och eventuella brister (Kjellström, 2005, s.197). Viktigt i denna 

återkoppling är att eleven får veta hur och med vad han/hon går vidare med i sin 

kunskapsutveckling. 

 

SAMMANFATTNING.  

 

Vårt skolsystem tillsammans med nu gällande läroplan bygger på föreställningar om vad 

kunskap är och hur lärande sker. Dessa föreställningar har sin grund i de lärandeteorier som 

dominerat senare hälften av 1900-talet. Mycket av vår syn på lärande kan tillskrivas främst de 
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konstruktivistiska och sociokulturella lärandeteorierna, och då kanske främst Piaget och 

Vygotskij. En Piaget-inspirerad pedagogik inriktas mot elevernas aktiva anpassning till en 

stimulerad omgivning. Den bärande tanken inom konstruktivismen är att människor skapar 

sig sina egna uppfattningar och föreställningar som i sin tur bygger upp personliga mentala 

modeller av såväl den sociala som den fysiska verkligheten. Interagerande med sin omgivning 

är även betydelsefullt när det handlar om lärande enligt det sociokulturella perspektivet, men 

Vygotskij menade även att verkligheten inte bara är fysisk och uppfattad genom sinnena utan 

också kulturell och, framförallt genom språket meningsfull. Att individen skapar sin egen 

förståelse innebär att kunskapen kan betecknas som kvalitativ, den tolkningsmodell som en 

individ har och den förståelse för företeelser i omvärlden som detta skapar kan vara av olika 

kvalitet.   

I enlighet med läroplanens intentioner sker det idag ofta diskussioner kring kunskapens 

struktur och form ute i skolorna. I en professionell lärareverksamhet innebär denna diskussion 

ställningstaganden till kunskap, lärande och undervisning samt inte minst hur dessa omsätts i 

verksamheten. Mål- och resultatstyrning ställer krav, utifrån de nationella målen ska skolan 

arbeta fram lokala beskrivningar av hur undervisningen skall genomföras så att eleverna 

utvecklar de olika kunskaper som fordras för att nå fram till målen. Lärare förutsätts således 

vara väl insatta i såväl läroplanens som de olika kursplanernas mål. 

Lärare skall utifrån de ställningstaganden om vad kunskap är och vad den innebär samt utifrån 

såväl de lokala som nationella målen bedöma elevernas kunskaper. I grundskolans kursplaner 

finns avsnittet bedömningens inriktning, som sammanfattar vad bedömningen av eleverna 

skall grundas på, vilka kunskapskvaliteter undervisningen avser att utveckla hos eleverna. 

Lärare måste kunna avgöra när en elevprestation är av sådan kvalitet att den motsvarar de 

krav som ställs i kursplanen. Kvalitativ kunskap är således ett sammansatt begrepp som består 

av olika typer av förmågor. Bedömningen syftar till att identifiera varje elevs 

kunskapskvaliteter och skapa ett underlag för att kunna beskriva elevens starka och minde 

starka sidor. I dagens skola skall således lärare tolka och omsätta läroplanen och kursplanerna 

i konkret undervisning för att därefter bedöma sina elevers lärande och utveckling. För att 

läraren skall kunna bedöma eleven utifrån så många kriterier som möjligt är det viktigt att 

undervisningen planeras och genomförs så att eleven ges tillfälle att visa kunskap på ett 

mångsidigt sätt. Bedömning är även utmärkt som instrument för att göra eleven medveten om 

sitt eget lärande, guida denne vidare och därigenom öka lärandet.  
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METOD 

 

Metodavsnittet beskriver hur studien genomförts för att besvara frågeställningarna. Vidare 

redogörs för val av metod, genomförande, analys, forskningsetiska ställningstaganden samt 

kvalitetskriterier. 

 

VAL AV METOD   

 

Utifrån syftet valdes kvalitativ intervju som metod. Anledningen till detta var att jag önskade 

ta reda på hur lärare beskriver att de skapar underlag för bedömning av elevers kunskaper i 

matematik. I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot informantens uppfattningar, synsätt 

och ståndpunkter (Bryman, 2002, s.300). Just informantens beskrivning och ståndpunkter var 

viktiga för mig då jag skulle skapa mig en bild av hur bedömningsunderlag tas fram och hur 

återkoppling sker. Strukturen i intervjun påminner mycket om ett vanligt samtal             

(Ryen, 2004, s.47). En viktig skillnad är dock att intervjun är förberedd och att det är 

intervjuaren som oftast definierar och leder intervjun (Kvale, 1997, s.119). Formen på 

intervjuerna är det Bryman kallar halvstrukturerad vilket innebär att de sker efter en i förväg 

utarbetad intervjuguide (se Bilaga 1) i vilken de ämnen eller frågeställningar som är föremål 

för undersökningen anges. Intervjufrågor har enligt Kvale både en tematisk och en dynamisk 

funktion. Den tematiska funktionen avser intervjufrågans relevans för forskningsämnet medan 

frågans dynamiska funktion är att skapa en bra mellanmänsklig relation i intervjun        

(Kvale, 1997, s.121). Under intervjun behöver frågorna inte komma i samma ordning som i 

intervjuguiden, guiden är mer en hjälp för intervjuaren. Informantens svar kan även ge 

upphov till nya frågor.   
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GENOMFÖRANDE 

 

FÖRUNDERSÖKNING 

 

Intervjuundersökningen inleddes med två provintervjuer med en lärare som arbetar i år sex 

och en lärare som arbetar i år åtta. Detta för att jag ville testa intervjuguiden för att se om 

intervjun gav svar på mina frågeställningar men även för att jag själv ville känna mig för i 

intervjusituationen.  

Från början var det inte bestämt i vilken årskurs lärarna i undersökningen skulle undervisa i. 

Provintervjuerna var viktiga då de gav mig tillfälle att bearbeta intervjuguiden och fundera på 

min roll som intervjuare. En av personerna vid provintervjuerna hade även ett arbetsmaterial 

med sig som denne använde som hjälpmedel vid bedömningen av elevernas 

matematikkunskaper vilket bidrog till nya funderingar. Efter provintervjuerna bestämde jag 

mig för att intervjua lärare som undervisar i år sex, mycket beroende på att vid intervjun med 

läraren som undervisar i år åtta så refererade denne ofta till bedömning tillsammans med 

betyg och betygsättning, jag kände att jag inte riktigt nådde det fokus i själva 

bedömningsfrågan som jag önskade.  

 

URVAL 

 

Kriterier för deltagande i studien var att de personer som skulle intervjuas var utbildade för att 

undervisa i matematik samt att de innevarande läsår undervisade i år sex. Inledningsvis var 

det tänkt att jag enbart skulle intervjua lärare i en och samma kommun men då den tilltänkta 

kommunen är relativt liten är antalet lärare som undervisar i matematik i år sex begränsat. 

Efter en översyn av hur många lärare som uppfyllde kriterierna i den aktuella kommunen fann 

jag att antalet var för få, detta ledde till att jag bestämde mig för att även intervjua lärare från 

andra kommuner. 13 lärare tillfrågades, tre tackade nej. Sammantaget blev det således tio 

intervjuer med deltagare från fyra kommuner i Mellansverige, åtta kvinnor och två män. 

Urvalet är helt enkelt ett bekvämlighetsurval då jag genom kontakter fick namn på tänkbara 
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informanter. Tabell 1 där namnen är fingerade visar informanternas ålder, vilket år de avlade 

lärarexamen samt antalet år de arbetat som lärare. 

 

Tabell 1 Översikt över informanter  

Lärare Ålder Examensår Antal år i yrket 

Anna 38 2002 7 

Berit 33 2002 7 

Cecilia 52 2002 7 

Diana 41 1993 15 

Elin 57 1994 4 

Frida 34 1998 10 

Gustav 59 1975 33 

Hilda 40 1995 14 

Inga 40 1991 18 

Johan 55 1978 30 

 

 

INTERVJUERNA 

 

Intervjuerna genomfördes under vårterminen 2009 och ägde rum dels på den skola där jag 

arbetar men även på den skola där informanten arbetar. När de tilltänkta informanterna 

tillfrågades om de ville delta i undersökningen förklarade jag att all information skulle 

behandlas konfidentiellt, att intervjun skulle spelas in och sedan transkriberas. De flesta av de 

tillfrågade var positiva till att ställa upp, svårigheten låg närmast i att finna en tid som 

passade. Den information som jag lämnade i samband med att tid för intervju bokades var att 
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intervjupersonen kunde förbereda sig inför intervjun genom att fundera på hur denne gör när 

han/hon arbetar vid bedömningen av elevers matematikkunskaper samt om de använder något 

arbetsmaterial så fick de gärna ta med sig det till intervjun. Vid de tillfällen intervjun ägde 

rum på den skola där jag arbetar hade jag bokat lämplig lokal och om den ägde rum på 

informantens arbetsplats hade denne ordnat med lämplig lokal. Själva intervjuerna förlöpte 

utan störningar i samtliga fall utom ett. Vid det tillfället hände det att elever kom in och störde 

intervjun vid några tillfällen vilket innebar att vissa frågor fick tas om. 

Vid själva intervjutillfället gick jag igenom formerna för intervjun, informanten fick tillfälle 

att fråga om något var oklart innan själva intervjun startade. Intervjuerna tog 25-40 minuter. 

Efter avslutad intervju småpratade vi lite och jag skrev ner fakta om informanten. Efter det att 

vi hade skilts åt tänkte jag igenom intervjun och skrev några rader om mina personliga intryck 

samt min omedelbara tolkning av intervjun utifrån min forskningsfråga. Att lyckas med 

intervjuer kräver en del övning. Intervjusituationen ställer höga krav på mig som intervjuare.  

Kvale skriver: 

 

Intervjuaren är själva forskningsverktyget. En god intervjuare är expert både 

på ämnet för intervjun och på mänskligt samspel./ / Att lära sig att bli 

intervjuare sker genom att intervjua. 

                     (Kvale,1997, s.136) 

 

Jag som intervjuare måste ha god kännedom om ämnet men även känna till miljön som den 

intervjuade verkar i och refererar till med både dess strukturer och speciella jargong      

(Kvale, 1997, s.119; Ryen, 2004, s.53). Inte minst är detta viktigt då studien bygger på 

informantens beskrivningar av fenomen som sedan skall sättas in och tolkas i sin rätta 

kontext. Det mänskliga samspelet är också en viktig aspekt, det är viktigt att informanten 

känner sig bekväm i intervjusituationen. Som intervjuare är det även viktigt att jag är 

medveten om att jag mer eller mindre påverkar informanten. Att beakta detta är av största vikt 

vid intervjuer där ” forskaren försöker vinna tillträde till världen som den ser ut från aktörens 

eget perspektiv” (Ryen, 2004, s.32). Påverkan kan ske på flera olika sätt, allt från påverkan 

som vanligtvis sker vid alla samtal: kroppsspråk, klädsel, uttryckssätt, tonfall, etc. Viktigare 
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påverkansfaktor är kanske det speciella som intervjusituationen innebär. Personerna känner 

inte varandra, ofta spelas intervjun in eller informanten är medveten om att samtalet har ett 

specifikt syfte (Ryen, 2004, s.65). En erfaren intervjuare är medveten om dessa 

påverkansfaktorer och agerar så att intervjun känns behaglig för båda parter. Att vara 

uppmärksam, intresserad, inte försöka imponera med egna kunskaper samt inte minst, 

diskutera ej med informanten även fast du är djupt oenig med vad denne tycker är några råd 

som Ryen ger för att lyckas med intervjun (Ryen, 2004, s.65). 

Att bli en skicklig intervjuare är således en övningssak, något som jag själv märkte även fast 

jag gjort två provintervjuer kände jag att min intervjuteknik utvecklades ju fler intervjuer jag 

gjorde. Jag kände även att jag vid de två första intervjuerna emellanåt var lite styrd av 

intervjuguiden, jag upptäckte senare att jag hade missat en del uppföljningsfrågor. Vid de 

efterföljande intervjuerna blev jag säkrare, jag upplevde även det som jag blev mer lyhörd 

eller för att uttrycka det annorlunda, jag utvecklade en större fingertoppskänsla för när 

samtalet nådde ett kritsikt skede utifrån min forskningsfråga. En ideal intervju skall valideras 

under intervjuns gång genom att forskaren ställer uppföljande frågor för att kontrollera att 

man förstått svaret från informanten korrekt (Kvale, 1997, s.214). Detta var något som jag 

märkte var viktigt, inte minst då min kontrollfråga ofta ledde till att personen tänkte efter och 

utvecklade det som han/hon precis sagt vilket berikade intervjun. Ett exempel på detta är när 

samtalet kom in på hur och när eleverna själva upplevde att de visade kunskap. Flertalet av 

de intervjuade upplevde att de själva inte hade reflekterat över det så mycket utan verkligen 

fick tänka till. 

 

ANALYS 

 

Intervjuerna transkriberades snarast efter intervjutillfället. Att göra en utskrift innebär att 

översätta från talspråk med en uppsättning regler till skrivspråk med en annan uppsättning 

regler (Kvale, 1997, s.152). Detta innebär att man måste fundera på hur man skall 

transkribera intervjun. Jag valde att skriva texten ordagrant för att därefter lyssna igenom 

bandet ytterligare en gång samtidigt som jag läste utskriften. Vid genomlyssningen 

markerade jag olika tonfall, betoningar eller liknade som jag ansåg var av vikt för tolkningen. 

Att samla in data, analysera och tolka dem behöver naturligtvis inte komma i åtskild ordning 
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utan griper i varandra. Redan när du samlar in data sker det automatiskt analyser såväl som 

tolkningar (Trost, 2005, s.125). Analysprocessen började egentligen redan efter att den första 

intervjun var genomförd och transkriberad och fortsatte när ny data tillfördes. Detta då 

tidigare intervjuer kan ge nya uppslag till kommande intervjuer och på detta sätt berika 

undersökningen (Bryman, 2002, s.373) 

 

KODNING, KATEGORIER OCH TEMAN 

 

Analysen har genomförts med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. En text som skall 

analyseras innehåller alltid många innebörder, och det finns alltid en fråga om tolkningar när 

man läser den. Det är viktigt när man diskuterar graden av pålitlighet i studiers resultat 

(Graneheim & Lundman, 2004, s.106). Gången är den att man försöker finna 

meningsbärande element som fungerar som koder, de koder som kan ses som verktyg att 

tänka med. En kod kan bestå exempelvis av diskreta objekt, händelser eller andra fenomen, 

viktigt är att de förstås i relation till kontexten (Graneheim & Lundman, 2004, s.107). 

Därefter skapas kategorier som är en grupp av koder som har gemensamma drag. Slutligen 

bildar kategorierna ett fåtal teman. Viktigt att förstå är att analysen är en process som går 

fram och åter, fast den till det yttre verkar linjär.  

Det första steget i den riktiga analysen var att läsa igenom intervjuerna. Meningen med det är 

att man får ett helhetsintryck och en djupare förståelse av materialet. Under denna första 

genomläsning kan man göra anteckningar i marginalen om sådant som verkar centralt och 

viktigt. (Bryman, 2002, s.384; Johannessen & Tufte, 2003, s.110).  

Efter den första genomläsningen läses intervjuerna mer ingående och jag försökte hitta de 

meningsbärande elementen i materialet vilka markerades. Här skiljer man ut det som är 

relevant för de forskningsfrågor man vill besvara (Johannessen & Tufte, 2003, s.111). Sådana 

textelement markerade jag i marginalen med ett eller flera kodord. Kodningen är en 

förutsättning för att man skall få fram meningsinnehållet och kunna tolka det        

(Johannessen & Tufte, 2003, s.112). Koderna fungerar som ett slags indikator för ett 

textavsnitt eller uttalande. Varje textavsnitt placerades in i respektive underkategori där jag 

även markerade från vilken intervju den hade sitt ursprung. Detta arbetade jag med i ett 
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vanligt ordbehandlingsprogram där jag helt enkelt kopierade de olika textavsnitten och 

klistrade in dem i ett nytt dokument som stod för motsvarande underkategori. Detta arbete 

ledde fram till nio underkategorier. Därefter gick jag ett steg vidare i processen och slog ihop 

några kategorier som liknade varandra. Detta arbete ledde till att fyra teman framträdde, vilka 

jag redogör för i resultatet. Intervjucitaten i resultatet är skrivna med skrivspråk, enligt Kvale 

så underlättar det förståelsen om intervjupersonens talspråk återges med hjälp av skrivspråk 

(Kvale, 1997, s.241). 

  

FORSKNINGSETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN     

 

I Sverige har vetenskapsrådet tagit fram forskningsetiska principer som gäller inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Inför varje vetenskaplig undersökning finns två 

krav som bör vägas emot varandra. Det ena är forskningskravet, vilket innebär att kunskaper 

utvecklas och fördjupas samt metoder förbättras med hjälp utav forskningen. Det andra kravet 

vilket kan ses som forskningskravets motpol är individskyddskravet. Inför varje vetenskaplig 

undersökning bör forskaren fundera på det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker 

för deltagarna i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2006, s.5). Med risker avser man om 

deltagarna i undersökningen kan lida några negativa konsekvenser utav undersökningen. Det 

grundläggande individskyddskravet kan beskrivas i fyra huvudkrav på forskningen, vilka 

redovisas nedan. 

 

 Informationskravet – Berörda personer ska informeras om syftet med den aktuella 

undersökningen samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall även 

informeras om att deltagandet är frivilligt och att de närhelst de så önskar har rätt att 

avbryta sitt deltagande.  

 Samtyckeskravet – Försökspersonerna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Minderåriga, under 16 år, kan behöva godkännande från 

föräldrar/vårdnadshavare. 

 Konfidentialitetskravet – Största möjliga konfidentialitet råder vid behandling av 

uppgifter om de personer som deltar i undersökningen. 
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 Nyttjandekravet – Data insamlade om enskilda personer får endast användas i 

forskningssyfte. 

 

I denna studie fick deltagarna information om syftet med undersökningen samt villkoren för 

deras deltagande när de tillfrågades om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 

Deltagarna fick även information om att deltagandet var frivilligt och att de fick ångra sig 

även efter det att de tackat ja till deltagande. 

Beträffande Konfidentialitetskravet så informerades berörda om att jag var den enda som 

skulle till ha tillgång till inspelade band och utskrifter. Vid utskrift av intervjuer kodades 

deltagarna namn. Tystnadsplikten är jag väl förtrogen med och insamlad data har endast 

använts i forskningssyfte. 

 

KVALITETSKRITERIER 

 

För att en undersökning skall bli trovärdig måste den presentera giltiga och hållbara resultat 

grundade på ett etiskt godtagbart sätt. Reliabilitet och validitet i forskning avgörs huruvida 

forskaren uppmärksammat de grundläggande begreppen i undersökningen, hur 

datainsamlingen gått till samt hur data analyserats och tolkats (Merriam, 1998, s.175).  

Vid kvantitativ forskning är begrepp som reliabilitet och validitet extra viktiga då resultaten 

ofta är av precist slag och resultaten tenderar att vara mera exakta än vid kvalitativ forskning. 

Med reliabilitet avser man följdriktighet och överrensstämmelse, vilket innebär att det skall 

vara möjligt att återupprepa en undersökning med samma resultat. Validitet handlar om 

huruvida man verkligen undersöker det man avser att undersöka (Bryman, 2002, s.86). Vid 

kvantitativa undersökningar diskuteras ofta begreppet generaliserbarhet. Det handlar om 

huruvida undersökningens resultat kan överföras till andra grupper och situationer än de som 

varit aktuella i undersökningen. Det kommer an på hur urvalet gått till och om man kan säga 

att det är representativt (Bryman, 2002, s.93).   

När det gäller kriterier för kvalitativ forskning menar en del forskare att det ej går att överföra 

de kriterier som finns i den kvantitativa forskningen då kvalitativ forskning försöker att ge en 
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bild av den sociala verkligheten och resultaten från sådan forskning kan uppvisa fler än en 

enda bild (Bryman, 2002, s.257). 

Vid bedömningen av kvalitativ forskning används ibland andra begrepp nämligen 

trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten tar upp aspekter som tillförlitlighet, pålitlighet samt 

möjligheter att styrka och konfirmera. Dessa aspekter handlar om att arbetet som leder fram 

till rapporten samt den färdiga rapporten skall kunna granskas i avseende på att forskningen 

utförts i enlighet med de regler som finns, att data och analyser är trovärdiga. 

Äkthetsbegreppet avser om den bild undersökningen ger av de olika åsikter som finns bland 

undersökningsdeltagarna är rättvis. (Bryman, 2002, s.258; Trost, 2005, s.113).  

Beträffande resultatets generaliserbarhet använder man ofta begreppet överförbarhet vid 

kvalitativa studier. Då kvalitativ forskning ofta handlar om en studie på en relativt liten grupp 

individer satsar man ofta på djup framför bredd. Sålunda handlar överförförbarhet hur man 

lyckas skapa beskrivningar, tolkningar och förklaringar som är användbara i andra 

sammanhang framför hur vanligt förekommande ett fenomen är                                  

(Bryman, 2002, s.260; Johannessen & Tufte, 2003, s.125). Larsson beskriver 

generaliserbarhet av kvalitativa studier i olika former, dels genom likhet i kontext och dels 

genom tolkningar använda i en speciell kontext. Den förstnämnda avser om kontexten är lika 

så kan studien vara överförbar. Men överförbarhet beror ej enbart på kontexten, utan även på 

tolkningen av den, hela gestaltningen. Skillnaden är den att utgår man från att en särskild 

tolkning så är den alltid är användbar i liknande sammanhang varvid det är möjligt att 

förutsäga konsekvenser om kontexten är lika medan i tolkningar använda i en speciell kontext 

utgår man från att generaliseringen är situerad, att beskrivningen är möjlig           

(Larsson, 2005, s.10). 
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RESULTAT 

 

Jag kommer här att presentera de fyra teman som analysen resulterade i och som besvarar 

mina frågeställningar; Hur beskriver lärare som undervisar i matematik i år sex att de skapar 

underlag för bedömning av elevernas kunskaper samt hur sker återkoppling till elev och 

vårdnadshavare? De fyra temana har jag kallat en känsla svår att sätt ord på, skriftliga test, 

prata matematik samt hjälpmedel/återkoppling. Den första frågeställningen besvaras av de tre 

första temana och det fjärde temat besvarar huvudsakligen den andra frågeställningen.   

 

EN KÄNSLA SVÅR ATT SÄTTA ORD PÅ 

 

Informanterna menade att lektionstiden är viktig för deras bedömning och att det under det 

dagliga arbetet skapas någon slags känsla hos dem för elevernas kunskap. Detta sker genom 

den dagliga kontakten med eleverna. Denna känsla är svår att sätta ord på, men de flesta av de 

intervjuade menade att den är viktig vid bedömningen.  

 

Ja nog har jag en känsla, speciellt nu tycker jag i år eftersom jag känner mina elever 

väldigt bra då jag bara undervisar i en årskurs i matematik och i no, så jag tillbringar 

mycket tid med dem. Så när jag tittar på hur det går för dem får jag en känsla att jag vet 

deras kunskapsnivå. 

                          (Elin) 

                           

För att kunna skapa den här känslan är det således viktigt att läraren har mycket undervisning 

i klassen så att han/hon lär känna klassen och eleverna väl. Lärare använder flera sinnen då 

känslan skapas. 

  

Den där känslan man har kan vara svår att sätta ord på men man har ändå en känsla när 

man pratar med eleverna, man ser i ögonen på dem, han fattar, jaha hon begriper varför 

vi gör på det sättet eller varför det blir så, medan man ser på den, nej det där gick inte 
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hem även fast de rent mekaniskt kan göra det så känner man att det där gick inte hem, så 

känslan är ganska viktig som man har för hur bra eleven är.  

                   (Gustav) 

 

Att den här känslan är mycket viktig är tydligt . Den är så pass viktig att några av 

informanterna sade sig lita mycket på den även om resultat på prov eller skriftliga tester inte 

alltid överrensstämde med den.  

 

 

Som tur är det så överrensstämmer resultaten ofta men gör de inte det så måste jag 

rannsaka mig själv och se vad det är som gör att det blir på det här sättet, väldigt ofta 

litar jag ändå på min känsla               

                                                                                                                                 (Johan) 

 

 

 

De resultat som eleverna gjorde skriftligt fungerade ofta som bekräftelse på den här känslan 

som läraren hade skapat för elevens kunskaper. Men några informanter ansåg att de inte 

kunde lita fullt ut på den här känslan. 

 

 

När det gäller bedömning kan jag inte ta på den här känslan för jag kan inte sätta min 

bedömning på känsla men det kan ge en liten hint att ungefär så men sen kan jag liksom 

se på prov ja det är ju mest prov och då kan man se om det stämmer överrens. 

                     (Frida) 

 

 

Några av informanterna ansåg att den här känslan kommer med ökad erfarenhet och 

bedömningen av elevers kunskap blir lättare med åren. 

 

 

Den känslan man får när man som jag har jobbat i 30 år, på något sätt så känner jag att 

jag vet att när han/hon begriper och jag kan se på dem när de inte riktigt förstår och 

deras sätt att resonera, deras sätt att lösa uppgifter, man kan se om de har en förståelse.  

                     (Johan) 
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Sammanfattning. Temat känsla handlar om att lärare får någon slags känsla för vilka 

kunskaper eleven har. Denna känsla är väldigt svår att beskriva, eller som någon lärare 

uttryckte det ”det låter flummigt”. Känslan hos läraren skapas genom att läraren lyssnar på 

eleven både enskilt och i grupp, men den skapas även genom att läraren ser på eleven om 

han/hon förstår. Lika viktigt är att känslan byggs upp när läraren ser på elevens sätt att lösa 

uppgifter. Sammantaget menade informanterna att den här känslan är viktig när de bedömer 

elevers kunskaper i matematik och de framhöll att de förlitade sig mer eller mindre på den 

här känslan. De lärare som har många år i yrket uttryckte att den här känslan är väldigt viktig.      

 

SKRIFTLIGA TEST  

 

Bedömning med hjälp utav diagnoser eller prov var det tema som framträdde tydligast i 

intervjuerna. De flesta informanterna ansåg att de färdiga diagnoserna i läroboken är bra och 

ger en god bild av elevernas förståelse av det aktuella stoffet.  

 

Ja sen kan ju jag tycka att de här diagnostiska testen i matteböckerna efter varje 

kapitel är väldigt bra för då ser man i alla fall om de har greppat just det här kapitlet, 

för det här tillfället man jobbar med det.                 

             (Berit) 

 

Däremot var det väldigt olika huruvida prov används. Några av lärarna använde sig 

regelbundet av prov som underlag vid bedömningen medan andra sade att de aldrig använder 

sig av det utan förlitar sig mycket på de färdiga diagnoserna som finns i läromedlet. 

Flera av informanterna menade dock att de arbetade så tätt med eleverna och att de därmed 

egentligen kunde bedöma elevernas kunskaper utan prov. Proven fungerade snarare som en 

bekräftelse på andra bedömningar som läraren gör men även som ett konkret underlag för de 

skriftliga omdömena och till utvecklingssamtalen. 
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Det dagliga arbetet är egentligen viktigare än prov men proven är ett komplement till 

det och proven är lite som en bekräftelse på det jag redan vet och lite för att se vad de 

kommer ihåg, men i vissa fall måste det till prov för att visa föräldrar att så här går det 

för barnet.                      

                        (Inga) 

 

DE NATIONELLA PROVEN I ÅR FEM 

 

Då nästan samtliga informanter kontinuerligt undervisar i år fyra till sex så följer de ofta 

eleverna från år fyra. Detta innebär att de genomför de nationella proven i år fem. Dessa prov 

var något som flera av dem värdesatte högt.  

 

Något som vi har som jag tycker är viktigt är de nationella proven i femman, de blir ju 

en viktig sådan här checkpoint på något sätt.                                           

                                           (Anna) 

 

 

De nationella proven upplevdes jämfört med vanliga prov/test som lärare i regel har efter 

avslutat/de avsnitt som mer heltäckande och ansågs verkligen testa om eleverna hade befäst 

kunskaperna. En av informanterna funderade kring huruvida hon enbart skulle använda sig 

av oförberedda prov då hon ansåg att de tjänade bättre som bedömningsunderlag. 

 

De nationella proven säger mer om kunskaperna än ett prov som man har direkt efter 

kapitlen så det som jag hade förra året tyckte jag sa lite mer än vad de vanliga proven 

jag hade haft innan sa. Fortsättningsvis kanske vi bara kommer att ha oförberedda prov 

så kan de nationella proven bli lite mer som ett bland alla andra. 

                                               (Frida) 

 

Resultaten från de nationella proven i år fem är viktiga även som underlag vid bedömningen i 

år sex. Detta då dessa prov anses så heltäckande och verkligen visar elevernas starka och 

svaga sidor. 
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I sexan har de ju gjort de nationella proven och de är väldigt tydliga med att visa vad 

det är de kan så de är ju för mig en vägledning i bedömningen vad de behöver. 

                            (Inga) 

 

 

De nationella provens uppgifter med tillhörande bedömningsanvisningar ansågs vara av den 

kvalitén att de användes även som arbetsuppgifter i år sex och fungerade som hjälp vid 

bedömningen av elevernas kunskaper.  

  

Uppgifter från de nationella proven är jättebra och de arbetar jag mycket med 

och bedömer barnen efter.  

                  (Inga) 

 

Sammanfattning: Temat skriftliga test visar att lärare använder diagnos som 

bedömningsunderlag i väldigt stor utsträckning. Detta mycket beroende på att de läromedel 

som används är upplagda så att ett avsnitt/kapitel oftast avslutas med en diagnos. Beträffande 

prov var det väldigt olika, allt från att aldrig använda sig av prov till att regelbundet använda 

sig av dem.   

 

PRATA MATEMATIK        

 

De diskussioner som sker under matematiklektioner ger lärare utmärkta bedömningstillfällen. 

Detta sker när läraren har genomgång eller vid klassdiskussioner men även vid individuella 

kontakter med eleven, eller när läraren lyssnar på eventuella gruppsamtal mellan elever. 

Dessa diskussioner och inte minst de tillfällen när läraren sitter enskilt med en elev var något 

som framkom som viktiga för läraren. 

 

Dels sker bedömningen i det dagliga arbetet, det är det viktigaste, man observerar helt 

enkelt, man är med eleverna. Men hur tänkte du där? Hur gjorde du där? Varför blev det 

så? Man pratar med dem helt enkelt både enskilt och i helklass. 

                                (Gustav) 
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Det framkom ofta att informanter önskade att bedömning genom diskussioner skedde mer. 

När jag ställer frågan till Elin om hon kan försöka värdera den muntliga bedömningen under 

lektionstid kontra bedömning genom prov svarar hon: 

 

Jag skulle vilja ha det så att det är fifty-fifty men i praktiken har jag märkt att det nästan 

är en omöjlighet, om jag hade mera tid och mindre grupper skulle jag kunna lägga mer 

vikt på det här med individuella diskussioner och bedöma dem den vägen men då vi har 

stora klasser så måste man ha prov för att kunna bedöma rättvist. 

 

När eleverna pratar matematik går det att bedöma deras kunskaper väldigt mångsidigt. Det 

handlar om att läraren får information även beroende på vad de frågar om och hur de 

uttrycker sig.  

 

Dels så får man information när de räcker upp handen och man tittar på vad är det de 

frågar och dels när man hjälper dem också, vad är det de frågar på kan ju ge en hum 

vilken nivå de är, vilka tal är det de frågar på är det grundläggande saker eller är det på 

svårare uppgifter så det ger en idé om hur de ligger till och sen givetvis på språket de 

använder. Där kan man lyssna, säger de fortfarande fyrkant eller säger de kvadrat, då är 

det en del i bedömningen.                     

(Frida) 

 

Sammanfattning: Temat prata matematik handlar om att lärare bedömer elevers kunskap 

genom de diskussioner som sker under matematiklektionerna. Denna del av bedömningen är 

viktig vilket även samtliga informanter uttryckte.  Vissa av dem uttryckte att det emellanåt var 

svårt att utföra denna typ av bedömning på grund av klasstorlek eller oro i klassrummet. Flera 

av informanterna framhöll att när det gällde bedömning av elevernas muntliga förmåga är det 

endast under lektionstid som detta kan äga rum men att detta inte sker i den omfattning de 

själva önskade.  
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HJÄLPMEDEL/ÅTERKOPPLING 

 

Detta tema handlar om de hjälpmedel lärare använder när de bedömer elevers kunskap. Men 

även sätten som lärare ger återkoppling ryms inom detta tema då den ofta sker med hjälp utav 

hjälpmedel. De hjälpmedel som används är sådana som läraren konstruerat själv, som 

kommunen köpt in eller som finns att hämta fritt från Internet. Det kan vara någon slags 

bedömningsmall/schema där läraren prickar in var eleverna befinner sig i sin utveckling. I en 

del fall är eleverna delaktiga vid bedömningen, några lärare arbetar även så att eleverna själva 

ansvarar för att markera hur lång de nått i sin utveckling. Men det handlar även om att 

eleverna för någon form av loggbok eller utvärderar sitt eget arbete efter varje vecka. 

Berit beskriver och visar hur hon arbetar med en mattecirkel (se bilaga 2) som hjälpmedel: 

 

För barnen så använder jag en sådan här, i varje sektion står det någonting som skall 

uppfyllas och så får barnen själva färglägga så att cirkeln blir hel när de klarar av det.  

 

Jag svarar: Ja just det, hur fungerar det när de själva skall bedöma sina kunskaper? 

 

Då sitter man tillsammans och pratar och tittar och går igenom lite efter vad de 

räknat och gjort, sedan fyller barnet i, men det är tyvärr ofta brist på tid. 

 

Dessa mattecirklar tjänar sedan som stöd vid den bedömning som läraren gör men fungerar 

även som underlag vid utvecklingssamtal. Det förkommer även andra former av hjälpmedel 

som involverar eleverna i bedömningen och för att ge återkoppling. 

 

Sedan har jag även provat att göra en matris för att utvärdera och kunna bedöma. Det 

var svårt, men barnen gillade det för de tyckte att det var rätt så översiktligt, var 

någonstans ligger jag och vad krävs av mig för att nå nästa mål. 

                         (Inga) 
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När det handlar om att arbeta med bedömning tillsammans med elever så gäller det att 

verkligen göra dem delaktiga och att utarbeta metoder som fungerar och som verkligen ger 

något. Det gäller att eleverna verkligen förstår att de kan ha nytta av det i sin utveckling, 

annars kan det lätt bli något som eleverna ej tar på allvar. 

 

Jag har försökt en färdig typ av självskattning men efter ett tag blev det slentrian i det 

hela, jag tyckte att först så var de ärliga när de fyllde i och det stämde med mina 

bedömningar men sen blev det att man kryssade i mittalternativet så det gick ett tag men 

sen kände jag att det inte fyllde någon riktig funktion. 

                   (Gustav) 

 

INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANER (IUP) 

 

Införandet av IUP år 2006 var och är menat som en hjälp för lärare, elev samt vårdnadshavare 

att följa elevens kunskapsutveckling. Det vill säga IUP kan och borde vara ett hjälpmedel vid 

bedömningen av elevens kunskaper men även ett sätt för läraren att involvera elev och 

vårdnadshavare i bedömningsprocessen och vara ett verktyg för att ge återkoppling. Ännu tre 

år efter införandet verkar arbetet med IUP vara väldigt olika långt gånget ute på enheterna.  

 

Det med IUP är ganska nytt för oss för vi har egentligen skrivit det nu först och vi har 

gjort sådana här papper både när det gäller det sociala och det kunskapsmässiga som 

följer eleven ända till nian och det tycker jag är väldigt bra för där ser man ju utifrån 

målen hur pass bra eleven klarar av det här. 

                        (Elin) 

 

Det har tagit ganska lång tid för en del enheter att komma igång med att skriva IUP. Detta 

delvis beroende på att det har varit svårt att hitta former för hur de skall skrivas.  

 

Detta är inget man får hjälp med från skolans håll och dokumenten har inte varit 

tillfredställande som vi använt på skolan men jag gjorde ett försök till de senaste 

utvecklingssamtalen och titta på vad de kan och vad nästa steg är så att de får något att 

sträva efter och jag tittade även på olika matriser.                   (Frida) 
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SKRIFTLIGA OMDÖMEN 

 

Uppdraget att lärare skall skriva skriftliga omdömen har till viss del påverkat lärares arbete 

med bedömningen av elevernas kunskap. Detta då lärarna skall försöka beskriva var eleven 

befinner sig i sin kunskapsutveckling och vad han/hon behöver tänka på och arbeta med för 

att utvecklas. Underlaget till de skriftliga omdömena måste ju grunda sig på något och då 

kanske något konkret som eleven faktiskt har visat kunskap inom. 

 

Jag tror att det här är svårt för oss mellanstadielärare som inte är vana att göra skriftliga 

bedömningar som vi skall göra nu. Jag tror att de flesta mellanstadielärare har rätt bra 

koll på vad barnen kan för vi har inte ansvar för fler, jag tror att man i huvudet och i 

ryggraden känner av det där, men nu skall vi sätta ord på det här och det är man inte van 

vid och då blir det mycket svårare för då känns det som om jag måste ha mer kött på 

benen och verkligen känna att jag har någon tyngd bakom det jag skriver och inte bara, 

det känns som om han kan det här eller om vi har gjort en test och jag märkte att han 

kunde det då han hade 19 av 20. 

                     (Diana) 

 

Arbetet med de skriftliga omdömena tycks vara i inledningsfasen då informanterna refererade 

väldigt olika till hur arbetet med omdömen fungerar. De menade att de ej ännu hade funnit 

former för hur de skulle skriva och hur omdömena skall se ut. 

 

Jag tycker att det är svårt att skriva om elevers kunskaper och deras kunskapsutveckling 

för när det kom så kom det bara och jag tror att många av oss var kvar i det gamla 

liksom även fast det var nytt och skall det hända något så får man hålla på lite själv, 

men det är viktigt att få med alla i ämneslaget och diskutera hur man kan beskriva 

elevers utveckling, vad vi kan skriva och så, så att det blir enhetligt skrivet. Men det är 

jobbigt att sitta med sig själv och fundera på hur jag skall skriva och vad skall jag 

skriva. 

                 (Frida) 
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Även fast lärarna befarade att det kunde bli jobbigt och svårt att skriva omdömen så verkade 

lärarna ändå överlag positiva till de skriftliga omdömena då de kunde se att det kunde hjälpa 

både eleven att utvecklas och dem själva då det diskuterades bedömning på ett mer påtagligt 

sätt än tidigare. 

 

Jag tror att det är bra för det har satt fokus på detta med kunskap och bedömning på ett 

helt annat sätt, att man diskuterar bedömning. 

                (Johan) 

 

Den av flera lärare beskrivna känslan är viktig men då den som sagts tidigare är svår att ta på 

innebär de skriftliga omdömena att nu skall den här känslan på något sätt dokumenteras, 

läraren skall försöka skriva ned den här känslan. 

 

Man måste tänka tankarna ända ut när man skall skriva ner dem så man måste ta den 

känslan man har och bena lite i den. Vad är det som gör nu att du har den här känslan, 

att eleven är säker på det här, det är nog nyttigt att behöva sätta ord på den här känslan. 

                   (Gustav) 

 

 

FORMATIV BEDÖMNING 

 

När det handlar om att bedöma elever formativt var det stor variation huruvida lärarna ansåg 

att de arbetade uttalat med det tillsammans med eleverna. Några sade att de inte arbetade på 

det sättet medan andra tyckte att de kommit en bit på väg. Flera av de intervjuade uttryckte att 

de önskade arbeta mer på det sättet så att de kan ge en mer direkt återkoppling, men tidsbrist 

var ett skäl som ofta angavs till att de ej ännu gjort det. Det var i första hand de svaga eleverna 

som fick återkoppling då de arbetade mycket med dessa elever.  
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Önskan skulle vara att alla fick en återkoppling av vad de kan men så har det inte riktigt 

varit utan mera de som inte riktigt har nått målen i första hand, men de starka behöver 

det ju också så det är något som behöver utvecklas. 

                     (Frida) 

 

Några av lärarna hade kommit ganska långt med att arbeta formativt och utarbetat metoder för 

att analysera elevens kunskaper efter ett test för att kunna ge återkoppling. 

 

Det skall ju inte sluta när man har gjort det där testet utan efter det så skall det komma 

en analys och jag brukar gå igenom väldigt noggrant hur eleven har svarat. Vilka 

uppgifter som är mekaniska och sen är det problemlösningsuppgifter, hur ligger eleven 

till och sen ser jag också elevens utveckling för att kunna bedöma och ge återkoppling. 

Då är det även lättare att göra den här skriftliga bedömningen för att man måste ha stoff, 

man kan ju inte dra det ur minnet och börja skriva, man måste ha stöd för sina tankar. 

                        (Elin) 

 

Att arbeta formativt innebär även att målen måste tydliggöras och säkerligen konkretiseras. 

Några av informanterna menade att det var ganska svårt då eleverna fortfarande var ganska 

unga.  

 

Att kommunicera målen med eleverna, det är lite abstrakt för dom, det är lite svårt, man 

visar och försöker prata, man förklarar men det är svårt för dem att förstå, de är ganska 

små fortfarande. 

(Berit) 

 

Sammanfattning: Temat hjälpmedel/återkoppling handlar om att lärare använder sig av någon 

form av hjälpmedel när de bedömer elevers kunskaper. Hjälpmedlet fungerar även direkt eller 

indirekt som ett sätt att ge återkoppling. Återkoppling till elev sker mycket genom den dagliga 

kontakten i klassrummet, det vill säga muntligt men då ofta i form av bekräftelse. Men den 

sker även skriftligt genom loggböcker, portfolios samt vid arbetet med elevens IUP. Att varje 

elev numera ska ha en egen individuell utvecklingsplan samt att lärare skall skriva skriftliga 

omdömen till sina elever har påverkat lärarnas arbete när det handlar om bedömning. Flera av 
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informanterna menade att de numera måste dokumentera elevernas kunskap på ett helt annat 

sätt än tidigare. Att de arbetar aktivt med elevernas IUP:er har satt mera fokus på elevernas 

kunskaper och bedömningen av dem. Det var väldigt olika huruvida lärarna sade sig arbeta 

formativt aktivt tillsammans med eleverna. Några hade gjort egna bedömningsmatriser eller 

utarbetat andra sätt för att ha möjlighet att ge bättre återkoppling till eleverna. Flera av 

informanterna uttryckte att de på grund av brist på tid ej ännu arbetade aktivt med eleverna på 

det sättet. 

 

RESULTATSAMMANFATTNING  

 

Användandet av diagnos var det som nästan samtliga informanter sade sig använda i första 

hand för att skapa underlag för bedömning av elevers kunskap. Lärarna använde oftast de 

diagnoser som ingår i det läromedel de använder, då de ansågs vara av bra kvalitet. Dessa 

diagnoser avslutar i regel ett avsnitt eller kapitel och eleverna gör dem efter hand som de blir 

klara med avsnittet varefter läraren rättar dem och bokför resultatet. Syftet med diagnosen är i 

regel att kontrollera om eleven har nått målen med undervisningen. Det var ingen av lärarna 

som sade sig använda fördiagnos för att se vilka kunskaper eleverna har innan de börjar det 

aktuella avsnittet. Det var väldigt olika huruvida prov användes som bedömningsunderlag. 

Några sade att de använde det regelbundet medan andra sade att de aldrig gjort det. Däremot 

uttryckte flera att de tänkte börja ha fler tester/prov för att få mer underlag till det att de skall 

skriva skriftliga omdömen. 

 

Det som samtliga informanter angav var att de får en känsla för elevernas kunskap. Denna 

känsla byggs upp vid arbetet under lektionstid och utvecklas efter hand som lärare och elev lär 

känna varandra. Känslan är svår att beskriva men samtliga menade att den är viktig vid 

bedömningen av elevens kunskap. De lärare som hade arbetat många år uttryckte även att de 

förlitade sig mer och mer på känslan de får för vad eleven kan, någon uttryckte även att de 

egentligen inte behövde ha prov utan dessa var snarare en bekräftelse på det de redan visste. 

Sammantaget ansågs den här känslan tillsammans med diagnoser eller prov komplettera 

varandra och skapa ett bra underlag för att bedöma elevernas kunskaper.    

 

Under lektionstid sker det mycket diskussioner i matematik och dessa är enligt samtliga 

informanter viktiga ur bedömningssynpunkt. Bedömningen sker när läraren har genomgång 
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eller diskussion i hela klassen. Den sker även när läraren pratar matematik med den enskilda 

eleven eller går runt och lyssnar på eleverna vid eventuella gruppdiskussioner. Några av 

lärarna lät regelbundet eleverna gå fram och lösa uppgifter inför de övriga varefter lösningen 

diskuterades. De flesta av informanterna sade att de önskade bedöma elevernas kunskap mera 

på detta sätt men i praktiken är det svårt då klasserna kan vara stora och det är svårt att hinna 

med varvid de skriftliga testerna får en större roll vid bedömningen. När det handlar om att 

bedöma elevernas muntliga förmåga är diskussionerna under lektionstid viktiga inte minst då 

dessa diskussioner bidrar till att bygga upp den tidigare nämnda känslan. 

 

Vid bedömningen använder lärare sig av olika material som hjälp och stöd i sin bedömning. 

Det handlar om allt från material som hjälper läraren att strukturera sin bokföring av elevernas 

kunskaper till olika slags matriser eller scheman där eleverna mer direkt är delaktiga i 

bedömningen. En av lärarna berättade att de använde sig av matematikutvecklingsschemat 

(MUS), som hjälp i sin bedömning av elevernas kunskaper, detta är ett material som 

kommunen köpt in.  Flera lärare använder sig av olika former av loggböcker där eleverna får 

utvärdera hur arbetet fungerat, vanligtvis i slutet av veckan. Införandet av IUP och skriftliga 

omdömen har satt mera fokus på detta med elevens kunskap och bedömningen av den. Flera 

av informanterna uttryckte att numera måste de vara mer noggranna i sin bedömning och att 

den måste grunda sig på visad kunskap, inte minst då de skall skriva skriftliga omdömen. När 

det gäller att aktivt tillsammans med eleverna arbeta formativt var det väldigt olika huruvida 

lärarna sade att de arbetade på det sättet. Flera av dem uttryckte önskemål om att de önskade 

arbeta mer på det sättet men tidsbrist var ett skäl till att de ej ännu kommit igång, att det ej 

funnit rätt former var ett annat. Att eleverna är delaktiga i bedömningen innebär att de måste 

känna till vilka mål som de arbetar emot och där tyckte några av informanterna att det var 

svårt att diskutera målen med eleverna då de ännu var väldigt unga. Flera uttryckte dock trots 

detta att eleverna var väldigt medvetna av vad de kan och inte kan, det vill säga vilka 

kunskaper de har i matematik. De huvudsakliga sätten som lärare bedömer/skapar sig ett 

underlag för bedömning visas i figur 1. Pilen mellan elev och formativ bedömning är 

dubbelriktad då eleven i regel får återkoppling direkt genom den typen av bedömning. Den 

formativa bedömningen blir även i regel en del av elevens IUP, därav den streckade linjen. 

När det handlar om lärarens reflekterande bedömning, det vill säga läraren analyserar arbetet 

och gör en bedömning för att därefter dokumentera är ofta en process som går fram  
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och åter då läraren ofta jämför med tidigare gjorda bedömningar. Det är ur denna 

dokumentation läraren sedan hämtar information som delges eleven.  
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Figur 1. Schematisk bild över de sätt som lärare bedömer/skapar underlag, utför 

bedömning samt ger återkoppling av elevens kunskaper. 
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Vårdnadshavare får återkoppling av bedömningen och kunskapsläget främst genom de 

skriftliga omdömen och elevens IUP. Om läraren involverar eleven i formativ bedömning kan 

dessa bedömningar samlas i elevens IUP och därmed även komma vårdnadshavare till del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

DISKUSSION 

 

Studiens övergripande syfte var att ta reda på hur lärare som undervisar i år sex arbetar med 

bedömning av elevers kunskaper i matematik. Detta har jag gjort med hjälp av kvalitativa 

intervjuer där tio lärare beskriver hur de arbetar med bedömningen. I diskussionen avser jag 

att lyfta fram några av resultaten utifrån frågeställningarna och litteraturen. Inledningsvis görs 

en metoddiskussion. 

 

METODDISKUSSION 

 

En kvalitativ metod användes då jag var intresserad av uppfattningar och synsätt. Valet av 

datainsamlingsmetod föll på kvalitativa intervjuer. Genom detta val tror jag mig kunna se en 

innehållsrikedom med ett visst mått av variation i resultatet. Från början tänkte jag enbart 

intervjua lärare inom en och samma kommun men av praktiska skäl valde jag att även 

intervjua lärare som arbetade i andra kommuner. Med facit i hand tror jag att detta beslut har 

berikat studien då lärare som arbetar i mindre kommuner till viss del samarbetar och därmed 

ökar möjligheten att de använder både samma metoder såväl som samma material i sin 

bedömning. Urvalet är helt enkelt ett bekvämlighetsurval då jag genom kontakter fick namn 

på lärare som uppfyllde kriterierna. Jag har försökt få tag på informanter som har olika lång 

erfarenhet inom läraryrket och personer av olika kön för att kunna se om det föreligger någon 

skillnad på grundval av detta. Beträffande könsfördelningen så är informanterna 80 % kvinnor 

och 20 % män, detta speglar väl den faktiska fördelningen bland lärare som arbetar på 

mellanstadiet och undervisar i matematik (Skolverket, 2008c). Antalet intervjuer som 

genomfördes är trots allt ganska litet och med så få intervjuer föreligger en viss risk för 

skevhet men studien skall också vara praktiskt genomförbar beträffande tid och resurser. 
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TROVÄRDIGHET 

 

Trovärdigheten handlar om hur data samlats in, hur analysen är gjord och vilken transparens 

studien visar (Trost, 2005, s.113).  

När det gäller insamling av data, det vill säga intervjuerna så är det av intresse att fundera på 

den förförståelse intervjuaren har. Vidare är det av största vikt att fundera på frågornas 

utformning, finns det risk att intervjuaren ställer ledande frågor (oavsiktligt eller avsiktligt) 

som kan påverka svaren (Kvale, 1997, s.146).  

Enligt Larsson finns det alltid en tolkning i allt meningsfullt tänkande; ”fakta” är alltid 

perspektivberoende (Larsson, 1994, s.165). När vi tolkar något har vi en föreställning om vad 

det betyder, vi har en förförståelse. Att redovisa förförståelsen är inte lätt men ett sätt att 

redovisa den är att visa de personliga erfarenheter som varit betydelsefulla och spelat roll vid 

insamling och tolkning av materialet (Larsson, 1994, s.166). Beträffande min förförståelse är 

det klart att jag hade en inblick i detta med bedömning innan studien startade och jag kunde 

förutsäga vissa saker som jag troligtvis skulle finna vid intervjuerna. Jag hade däremot inte så 

stor inblick i hur lärare som undervisar på mellanstadiet arbetar med bedömning av elevers 

kunskaper i matematik, då jag själv undervisar i matematik i grundskolans senare år och där 

är bedömningen ofta starkt knuten till betygsättning. Vidare skiljer sig arbetssituationen då 

lärare i grundskolans senare år ofta ansvarar för ett större antal elever och därmed behöver 

utveckla en tydlig struktur i både bedömning och dokumentation. Min övertygelse är således 

att jag gick in i intervjusituationen fullt medveten om att jag hade en viss förförståelse om 

bedömning och just därför lät jag inte detta påverka intervjusituationen, inriktningen på 

frågorna eller styra eventuella följdfrågor. Beträffande frågornas art så har just frågorna i 

intervjuguiden mera fungerat som ett stöd för mig vid intervjun och inte ställts fråga för fråga. 

Jag tänkte även aktivt på detta med att inte ställa ledande frågor. Risker vid kvalitativa studier 

är också att forskaren identifierar sig med personen som intervjuas och att denne bara antar 

vissa personers perspektiv och bortser från andras, till exempel de som är av annat kön       

(Bryman, 2002, s.265). Det innebär att forskarens egna intressen kan styra undersökningen i 

en viss riktning. Det är även känt att intervjuaren kan påverka informanten negativt eller 

positivt genom sina verbala eller kroppsliga reaktioner (Kvale, 1997, s.146).  Det är viktigt att 

man kan uppvisa att data är insamlade på ett seriöst sätt och att de är relevanta för 



49 

 

frågeställningen. Det är svårt att vara helt objektiv under intervjun men däremot bör man inte 

vara subjektiv och värderande (Trost, 2005, s.114). 

Kvalitativ forskning kritiseras ofta som alltför subjektiv. Resultatet beror i hög grad på vem 

som tolkat materialet. Man kan dessutom invända att trovärdigheten ofta är osäker 

(Stukat.2005 s.32). Transkriberingen gjordes av mig själv för att jag skall vara säker på att det 

inte skett några förvrängningar. Intervjuerna transkriberades ordagrant för att därefter lyssnas 

igenom samtidigt som utskriften lästes. Detta för att säkert inte missa något väsentligt. Under 

analysen har materialet bearbetats åtskilliga gånger för att slutligen hamna i läget att 

kategorierna ej längre fylldes på mer.  

Trovärdighet i kvalitativa studier handlar slutligen om hur man lyckas övertyga andra att data 

är korrekt insamlad och analys är korrekt utförd (Trost, 2005, s.113). 

 

ÄKTHET 

 

Beträffande studiens äkthet har jag så långt som möjligt försökt få fram de intervjuades 

uppfattningar utan att försöka läsa mellan raderna för att söka efter saker som ej uttalats. Inte 

heller har jag haft några förväntningar på vad jag skulle få fram vid analysen. Äktheten 

handlar således om tillförlitlighet hos de svar informanterna avgivit samt kvalitén vid själva 

intervjuandet (Kvale, 1997, s.134). 

 

ÖVERFÖRBARHET 

 

Huruvida dessa resultat är överförbara handlar delvis om att ge en tät redogörelse för 

resultatet. Sedan är det upp till läsaren att bedöma om dessa går att överföra till en annan 

miljö (Bryman, 2002, s.260). Jag har så utförligt jag kunnat försökt redogöra för det mina 

informanter har försökt beskriva och jag har även fått fram ett visst mått av variation. Även 

vid mindre studier där urvalet är begränsat och relativt litet kan det finnas möjligheter till 

överförbarhet. Det viktiga i sådana fall är att man överför till en liknande kontext och att man 

är medveten om att variationer förekommer.  
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RESULTATDISKUSSION 

 

Här följer en diskussion kring resultaten. Jag repeterar först studiens frågeställningar. 

 

 Hur beskriver lärare att de skapar underlag för bedömning av elevers kunskaper i 

matematik? 

 Hur sker återkopplingen av bedömningen till elev och vårdnadshavare? 

 

De olika temana ligger till grund för diskussionen. 

 

SKRIFTLIGA TEST 

 

Att lärare som undervisar på mellanstadiet använder sig mycket av diagnos som hjälp i sin 

bedömning är inte överraskande, ofta är det de diagnoser som finns i läromedlet som används. 

Att läromedlet är centralt för många lärare som undervisar i matematik har många 

undersökningar visat. Läraren har genomgång, därefter arbetar eleverna enskilt i läroboken för 

att därefter göra en diagnos är ett vanligt arbetssätt i den svenska skolan                     

(Skolverket, 2003, s.20). De testuppgifter som ingår i diagnosen är naturligtvis relevanta men 

de behöver kompletteras med andra bedömningsformer. Den skriftliga diagnosen är ett ganska 

grovt instrument om man vill komma åt elevens tankeformer och uppfattningar. Diagnosen 

borde ses som ett första test för att komma åt de elever som är i behov av extra stöd. Ett sätt 

att få en riktig uppfattning om elevens brister utifrån den skriftliga diagnosen är att följa upp 

med en muntlig. Nu kan muntliga uppföljningar förefalla vara betungande för läraren men rätt 

använt kan de i stället vinna tid, dyrbar sådan som används till undervisning på en för hög 

abstraktionsnivå och som därmed blir resultatlös (Löwing & Kilborn, 2002, s.177). Med 

muntliga uppföljningar bildar läraren sig även en bättre bild av elevens eventuella brister 

vilket även kommer till godo i arbetet med IUP och de skriftliga omdömena. Det som fordras 

är fortbildning och det handlar om fortbildning både i muntlig diagnostisering och i analys av 
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elevarbeten. Undersökningar har visat att lärare som fortbildat sig i bedömning har utvecklat 

sin egen förmåga och utarbetat fler metoder (McMillan, Myran & Workman, 2004, s.204). 

Således torde fortbildning i bedömning vara en högprioriterad fråga samt att lärare ges tid att 

utarbeta arbetsmetoder i den egna verksamheten. Frågan om diagnos, bedömning och 

uppföljning är av central betydelse för en ökad måluppfyllelse. 

Beträffande användandet av fördiagnos så var det ingen av informanterna som sade att de 

använde det. Det kan ju tyckas vara anmärkningsvärt då det är av central betydelse att ta reda 

på vilka förkunskaper eleverna har innan ett nytt avsnitt påbörjas. Om läraren har målen klart 

för sig borde också han/hon även veta var eleverna befinner sig kunskapsmässigt i förhållande 

till dessa. Detta för att kunna planera och välja undervisningsmetod                              

(Löwing & Kilborn, 2002, s.162). Detta är även något som uttrycks i läroplanen; 

 

Läraren skall 

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

• organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och 

  samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga, 

                    (Utbildningsdepartementet, 2006, s.12) 

 

En rätt använd fördiagnos hjälper till att individualisera undervisningen och upptäcka 

eventuella luckor i elevernas begreppsbildning och erfarenheter. Detta kan leda till att man 

lättare kan konkretisera och ge eleverna upplevelser som sedan kan diskuteras och därmed 

optimera elevens inlärning (Löwing & Kilborn, 2002, s.163). Man kan således spara tid, 

undvika onödigt arbete och ge mer intressanta frågeställningar om man gör en diagnos, innan 

man börjar ett nytt avsnitt.  

Som nämndes i resultatavsnittet var det väldigt olika huruvida lärarna använde sig av prov. 

Detta kan tolkas som att elevernas kunskaper är väl kända av läraren och att denne anser att 

för sin bedömning ej behöva ha prov. Detta kan i sig tolkas som positivt men bedömning av 

teoretiska kunskaper fordrar mycket av läraren om man inte arbetar med skriftliga prov. Att 

rättvist bedöma muntliga utsagor tar lång tid, fordrar en god analys med mycket systematik. 
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Bedömningen är även svår att i efterhand redogöra för vilket flera av informanterna även 

framhöll, inte minst då man skall ge återkoppling till elev och vårdnadshavare.   

Beträffande ämnesproven i år fem så är de viktiga för bedömningen av elevers kunskaper och 

de flesta lärare ger positiva omdömen om provet enligt enkätundersökningen som sker i 

samband med provet (Skolverket, 2008b, s.25). Det grundläggande syftet med proven är ju att 

ge lärarna stöd för bedömning av den enskilda elevens kunnande. Flera av de lärare som jag 

intervjuade vittnade även om att proven var viktiga som hjälp i deras bedömning och en av 

dem uttryckte en önskan att alla prov skulle vara som ämnesproven. Inte minst då dessa prov 

verkligen testar om eleverna har befäst kunskaperna och hade funderingar på att införa mera 

oförberedda prov just för att kontrollera om eleverna har befäst kunskaperna. Provens 

uppgifter användes även i efterhand för att med hjälp av dessa kunna bedöma elevernas 

kunskaper.  

När det gäller ämnesproven så slås man av två saker. För det första att ämnesproven betyder 

mycket för lärare är klart, speciellt typen av uppgifter med dess bedömningsinstruktioner 

vilka de allra flesta är positiva till. För det andra att lärare efter genomförda prov uttrycker en 

önskan att läromedel mera var uppbyggda på samma vis eller utrycker en besvikelse över det 

egna läromedlet vilket de anser inte följer målen eller är upplagda på fel sätt               

(Skolverket, 2008b, s.24, 26). Är lärare så bundna till det läromedel de använder att de ej 

förmår använda annat (bättre?) material?  Svaret ligger nog i som antytts ovan att dagens 

lärare inte har resurser eller erforderlig tid att arbeta fram mer egenhändigt producerat 

material både när det gäller lämpliga testuppgifter och arbetsmaterial som komplement till 

läromedlen.  

 

EN KÄNSLA SVÅR ATT SÄTTA ORD PÅ 

 

Detta tema framträdde tydligt i studien. Styrkan i detta tema förvånade mig till en början. Men 

efter hand då fler intervjuer gjordes blev det tydligt att lärares iakttagelser och erfarenheter 

skapar en god känsla och kännedom av elevens kunskap som är viktig vid bedömningen. Att 

den här känslan verkar öka med ökad lärarerfarenhet kan te sig naturligt men det handlar nog 

inte om att det är själva känslan som ökar utan snarare på att läraren arbetar upp en större 
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erfarenhet efter hand för just bedömning och därmed även ser att känslan ofta visar sig 

stämma med andra bedömningar som görs. Detta kan resultera i att läraren troligtvis kan 

förlita sig mer och mer på den här känslan och därför anser den viktig. Aristoteles tankar kan 

kopplas till denna känsla, det handlar om kunskapsformen fronesis vilken han menade är en 

genom övning och erfarenhet förvärvad situationsbunden omdömesförmåga           

(Silverberg, 2005, s.80). En av informanterna beskrev känslan utifrån egen erfarenhet, hon 

sade att man som ny lärare gärna förlitar sig mycket på konkreta bedömningar såsom skriftlig 

information och tester eller diagnoser men efter hand arbetar man upp den här känslan eller 

magkänslan som hon uttryckte det. Aristoteles menade att vi bedömer en situation utifrån den 

känsla eller emotion vi upplever (Silverberg, 2005, s.82). 

 

PRATA MATEMATIK 

 

Att de diskussioner som sker under matematiklektionerna är av stor vikt för lärares 

bedömning framgår av resultatet.    

Att lyssna på elevernas samtal, argumentation, lösningsförslag och även att se vilka strategier 

de använder sig av är av största vikt för att kunna analysera vilken kunskap eleverna har och 

vilken kunskap de tillägnar sig. Att lärare som arbetar i år fyra till sex som klasslärare ofta 

tillbringar mycket tid med sin klass betyder säkert en hel del, inte minst då de lär känna sina 

elever mycket väl och därmed bör det finnas goda möjligheter att bedöma elevens kunskaper 

på ett bättre sätt än vad som är möjligt vid enstaka test. De muntliga samtalen i klassrummet 

blir därför ypperliga bedömningstillfällen, inte minst då det gäller bedömning av elevens 

förmåga att uttrycka sina tankar muntligt samt förmågan att ta del av och använda muntlig 

information. Den här typen av bedömning sker kontinuerligt i undervisningsprocessen men 

även i efterhand när läraren analyserar lektionen. Den förstnämnda bedömningen sker snabbt i 

samband med själva utförandet, den andra fasen av bedömningen är av reflekterande karaktär 

och det handlar om en mer övergripande bedömning där läraren försöker sammanfatta och 

dokumentera elevens kunskapsnivå (se figur 1 sid 42). Det är även av största vikt att 

undervisningen ordnas så att eleverna kan samarbeta och diskutera med varandra, detta för att 

läraren skall kunna bedöma elevens förmåga att lyssna till, följa och pröva andras förklaringar 

och argument. Ett sätt att göra det är att låta eleverna arbeta i grupp. Vid väl fungerande 
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grupparbeten finns det ökade möjligheter att eleverna lär sig mer. Detta argument stöds av att 

det grundar sig på en teoretisk bas där eleverna bygger på varandras idéer                   

(Gredler, 2005, s293). Även lärande sett ur ett sociokulturellt perspektiv innebär att interagera 

med sin omgivning och ett av de viktigaste redskapen vid lärande är språket, vilket är ett unikt 

redskap för att skapa och kommunicera kunskap (Säljö, 2000, s.35). Viktigt är dock att 

eleverna är medvetna om att de kommer att bli bedömda och på vad. De kommer då även att 

fokusera sitt lärande mer på de mål som gäller för just arbete i grupp. Om läraren signalerar 

vad som är viktigt kommer bedömningssituationen och själva bedömningen även påverka hur 

de ser på ämnet i sig och vad som betecknas som viktig kunskap                                 

(Nyström & Palm, 2001a, s.45). Genom att bedöma muntlig kommunikation visar således 

läraren att sådan kompetens är viktig. Men inte nog med det, genom bedömning av muntlig 

kommunikation får elever andra möjligheter att visa sina kunskaper och muntliga 

bedömningssituationer kan skapa nya möjligheter för lärande (Nyström & Palm, 2001a, s.45).  

Genom att bygga upp och använda en bred repertoar av bedömningsstrategier kan lärare ofta 

få reda på mer om elevens kunskap än vad de själv ofta tror är möjligt (Burns, 2005, s.31).     

 

HJÄLPMEDEL/ÅTERKOPPLING 

 

Tidigare var det vanligt att läraren enbart förde något slags protokoll eller förde löpande 

anteckningar över elevernas kunskapsutveckling, det vill säga läraren bedömde elevernas 

kunskaper i stort sett på egen hand och utan egentligen deras vetskap. Idag skall skolan arbeta 

för att eleven utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat. 

 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier 

• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 

  bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 

 

                    (Utbildningsdepartementet, 2006, s.16) 
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Detta innebär att eleverna måste göras mera delaktiga i bedömningen. Att flera av 

informanterna använder något slags hjälpmedel i detta arbete är positivt och det visar att de 

kommit en bit på väg men det krävs som sagts tidigare tid för att utarbeta både metoder och 

material som passar den egna verksamheten. På mellanstadiet används även loggböcker, 

dagböcker eller portfolios flitigt och det är vanligt att eleven har sin IUP i portfolion och 

dokumenterar lärandet som visar elevens utveckling.  

Att arbetet med IUP har påskyndat och hjälpt till i denna process står klart. Lärarna samtalar 

om elevernas lärande och kunskapsutveckling på ett medvetet sätt och man betonar särskilt att 

lärarnas målkunskap och fokus i bedömningsfrågan har ökat (Skolverket, 2007, s.16). Att 

arbetet med IUP stödjer elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling visar även 

skolverkets egen undersökning (Skolverket, 2007, s.17). 

En tydlig bedömning av elevens lärande förutsätter att det finns tydliga och kända mål. När 

det handlar om att lyfta fram och diskutera målen med eleverna så gav ju informanterna lite 

olika syn på saken huruvida eleverna var delaktiga och hur de förstod målformuleringarna. 

Detta är även något som skolverkets rapport visar; 

 

IUP skall ge eleverna större inflytande och delaktighet i att ställa upp egna 

utvecklingsmål. Dessa blir emellertid ofta inriktade på ett görande i det korta 

perspektivet t.ex. inte prata på lektionerna, komma i tid, läsa fler böcker etc. 

Lärarens mål formuleras mer i termer av kunskapskvaliteter som eleven behöver 

utveckla. Här finns ett spänningsförhållande som handlar om problemet med att 

översätta målen i termer som eleven förstår.                   

                                (Skolverket, 2007, s. 27)

     

Här föreligger en risk att elevens IUP fylls med utvecklingsmål som inte liknar de mer 

kvalificerade långsiktiga strävansmålen. Detta kan vara ett hinder och IUP blir då inte det 

framåtsyftande verktyg som avsett är. 

Beträffande de skriftliga omdömena verkar det arbetet liksom arbetet med IUP ha en viss 

startsträcka då enheterna uppenbarligen har kommit olika långt i arbetet. Det verkar även vara 

väldigt olika på hur skolledningen på respektive enhet prioriterar frågan. Att de skriftliga 

omdömena har påverkat lärares arbete med bedömningen står klart, bedömningarna skall ju 
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grunda sig på dokumentation och analys av var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling. 

Skriftlig dokumentation om elevens lärande och kunskapsutveckling torde vara ett bra stöd i 

lärarens arbete med att bedöma elevens kunskaper. Det ger också goda förutsättningar för att 

bedöma effekterna av den egna undervisningen och vid behov förändra den. 

Som framgår av resultatet har ofta lärare som arbetar på mellanstadiet en god kännedom om 

sina elevers kunskapsutveckling, det nya är att det ska sättas på pränt. Det är av största vikt 

att lärarna på den egna enheten arbetar fram en modell hur de önskar utforma omdömena. 

Det är även viktigt att man utvecklar ett gemensamt språk så att innebörden i de skriftliga 

omdömena blir samma och att de är begripliga för elev och vårdnadshavare. För detta krävs 

det tid vilket det verkar oklart om huruvida den tiden erhålles. Ytterst är det ändå rektor som 

ansvarar   

Beträffande bedömningens utformning till de skriftliga omdömena så skall den ha en formativ 

funktion (Skolverket, 2008a, s.14). När det gäller huruvida informanterna ansåg att de 

arbetade med formativ bedömning uttryckte de sig väldigt olika. Här går även meningarna 

isär beträffande vad man anser att en sådan bedömning är då de kontinuerliga utvärderingar 

som lärare dagligen gör av sin undervisning för att planera kommande lektioner också är ett 

slags formativ bedömning (Korp, 2003, s.82).   

Jag hävdar dock att vid formativ bedömning är även eleven delaktig. Arbetet med elevens 

IUP är ett sätt att få eleven mer delaktig men det sker kanske mer på det generella planet. När 

det gäller formativ bedömning på det ämnesspecifika planet handlar det om att eleven görs 

mer delaktig i målen för matematik. Det handlar således om att bryta ner de nationella målen 

och göra dem begripliga med konkreta exempel. Arbetet med målen sker väldigt olika enligt 

informanterna, en del använde de mål som hade utarbetats på den egna enheten eller i 

kommunens regi. En del förlitade sig på de mål som läroboken ofta anger i ingressen i ett 

nytt avsnitt eller kapitel.  

Bland informanterna fanns det dock flera som utarbetat eget material där eleverna är delaktiga 

i bedömningen. Deras utsago att det fungerar bra vittnar om att det är möjligt att finna former 

där eleverna är delaktiga, trots att som någon av lärarna hävdade att det är svårt då de 

fortfarande är relativt unga och därmed inte riktigt är mogna för det. Viktigt i processen med 

elevens självvärdering är att den alltid är positivt riktad. Ett av målen med självvärderingen är 

att motivera eleven till fortsatt insats genom ökad självinsikt. Det handlar om att eleven 
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skapar sig en realistisk bild beträffande den egna arbetsinsatsen, färdighetsnivån samt vilka 

kunskaper som förvärvats. För att lyckas måste därför läraren informera och diskutera vad 

som krävs och vilka förväntningar som finns. Eleverna får också en bild av vad de bör arbeta 

vidare med för att utvecklas och läraren får ytterligare ett bedömningsinstrument.  

Det är således viktigt att man på skolorna diskuterar hur man på bästa sätt kan göra målen 

möjliga för eleverna att förstå. Åter igen handlar det om att erhålla tid, finna rätt former och 

utarbeta lämpligt materiel. Det som är glädjande är att lärare på mellanstadiet verkar i större 

utsträckning göra en helhetsbedömning av elevernas kunskaper än lärare som arbetar i senare 

årskurser där prov i stor utsträckning är den dominerande formen vid bedömning av elevers 

kunskaper. Därmed inte sagt att vanliga matematikprov är mindre bra. Rätt använda ger de 

mycket information då de innehåller relativt många uppgifter. De är dessutom mycket 

kostnadseffektiva och bedömningen kan ske relativt snabbt. Däremot är det viktigt att de inte 

betraktas som det enda sättet utan att vi reflekterar hur vi bäst kan bedöma elevernas 

kunskaper, vad som skall bedömas och varför (Nyström & Palm, 2001b, s.41). Nu är det 

skillnad att undervisa på mellanstadiet där du kanske inte undervisar fullt så många elever 

som de lärare som undervisar i senare årskurser gör, å andra sidan är dessa lärare kanske mer 

vana vid just bedömning då deras bedömning även skall resultera i ett betyg.      

 

AVSLUTANDE REFLEKTION 

 

Bedömning av elevers kunskaper är ett komplext och mångfasetterat arbete. Det handlar i 

skolans värld om att mäta, pröva och värdera elevers kunskaper och prestationer. Lärare har 

olika syn på bedömning vilken ofta är knuten till deras värderingar och sätt att se på 

undervisning (McMillan m.fl., 2004, s.204). Under senare år har lärare utarbetat fler 

alternativa metoder till skriftliga tester och prov. Lärare som undervisar på mellanstadiet 

använder sig inte så mycket av just prov som bedömningsunderlag. Däremot verkar diagnoser 

av olika slag användas flitigt vid bedömningen vilka anges söka identifiera en elevs 

uppfattningar och missuppfattningar för att kunna vidta lämpliga åtgärder i undervisningen. 

Däremot bör nog lärare fundera över hur dessa diagnoser används och vad de tillför. Även 

kvaliteten på diagnoserna bör ses över, ofta används de diagnoser som finns i läroboken och 

de kan vara av skiftande kvalitet.  
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Studien visar att lärare som undervisar på mellanstadiet ofta känner sina elever väl och har 

ganska god kontroll på deras kunskaper i matematik. De verkar även bedöma eleverna på ett 

mångsidigt sätt. Detta sker mycket genom det dagliga arbetet som sker i klassrummet. Att 

eleverna får möjlighet att uttrycka sig både muntligt och skriftlig ligger ju även i kursplanens 

intentioner. Ändå upplevde de flesta av informanterna att de önskade mera av just 

diskussioner då de ansåg att den typen av bedömning är viktig. I detta ligger något av en 

paradox då just bedömningen av elevernas kunskap skall grunda sig på något och då ligger det 

nära till hands att förlita sig på konkreta skriftliga tester. Detta trots att lärare uttryckligen 

skall bedöma elevernas muntliga förmåga och att de värdesätter denna typ av bedömning då 

den ofta kan säga mer än skriftliga testuppgifter.  

Huruvida lärare använder formativ eller summativ bedömning eller både och beror på en rad 

olika faktorer. Men helt klart är att den formativa bedömningen är mer eller mindre en del av 

den dagliga undervisningen och är något som ständigt bör pågå då den även har till uppgift att 

stödja den enskilde elevens utveckling och lärande. Den formativa bedömningen som är 

informell och diagnostisk till sin karaktär försummas ofta på grund av att den summativa 

funktionen att kontrollera dominerar (Lindqvist, 2003, s.18). När jag ställde frågan till mina 

informanter hur och när de ansåg att eleverna upplevde att de visade kunskap så var det flera 

av dem som inte hade tänkt så mycket på det. Men det vanligaste var att de menade att 

eleverna upplever att de visar kunskap i första hand vid tester, diagnoser och eventuella prov, 

det vill säga då det sker skriftligt. Detta kan vara en förklaring till varför det kan vara svårt att 

få den formativa bedömningen att fungera tillfredställande då det parallellt med den sker en 

summativ bedömning och att eleverna har en tendens att rikta in sig på den summativa 

formen. Att dessa båda bedömningsformer pågår parallellt är viktigt att klargöra för eleverna 

då de är snabba att ställa in sig på det som gagnar dem själv. Jag menar att i den summativa 

formen av bedömning så skall eleven visa upp det han/hon kan medan i det formativa arbetet 

skall eleven arbeta med det som denne behöver förbättra. Om eleven tror att det enbart pågår 

summativ bedömning visar han/hon kanske inte upp alla sina eventuella svagheter. Däremot 

om eleven tror att det även sker en formativ bedömning och om det sedan visar sig att det bara 

är den summativa som är allenarådande så kan eleven känna att alla dåliga kort lagts ut och 

visats. Det viktiga är dock att bedömningen blir en del i det dagliga arbetet, att få det att 

fungera är en utmaning. Det fordras en viss planering då det handlar om att utnyttja uppgifter 

och diskussioner för att ta reda på vad elever förstår och inte förstår. Läraren måste även vara 
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förberedd på elevernas respons. Att se när eleverna inte förstår är förhållandevis lätt jämfört 

med förståelsen bakom deras misstag. För det krävs det att läraren har goda kunskaper i 

matematiska koncept och under vilka principer elever lär sig (Burns, 2005, s.31).  

När det handlar om bedömning fordras det fortbildning och det på många plan. Det är allt från 

praktiskt görande till att lärare kan utvärdera sina egna bedömningssätt. I detta ligger även att 

kunna avgöra kvaliteten på förlagsproducerade bedömningsunderlag jämfört med eget 

producerat material (McMillan m.fl., 2004, s.204). Det vill säga med en ökad kunskap kan vi 

även avgöra vad som bäst passar i den egna verksamheten. Ofta finns det bra material ute på 

enheterna och om lärare kunde finna tid att träffas i t. ex lokala nätverk skulle goda exempel 

kunna spridas och utvecklas. 

 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

 

Studiens fokus har legat på bedömning och när jag nu avlutar mitt arbete ser jag ett antal 

tänkbara möjligheter att gå vidare och söka mer kunskap. En sak som slagit mig under 

studiens gång är vad läraren fokuserar på under en elevs lärandeprocess – är det vad eleven 

gör eller vad eleven lär? En till synes enkel fråga men inte lika enkel att besvara. Frågan kan 

lätt vidgas till vad det är egentligen lärare bedömer och hur vet vi säkert att eleven kan det 

enligt kursplanens mål? I samband därmed kan man titta på hur lärare viktar olika moment vid 

sin bedömning, detta kan variera kraftigt även inom samma skola där man kan tycka att lärare 

borde ha diskuterat bedömningen med dess grunder, men som tidigare nämnts hänger den 

enskilda lärarens bedömning samman med den personliga synen på undervisning och lärande. 

Att lärare diskuterar bedömning och framförallt vad de bedömer är fundamentalt inte minst då 

det kan sända ett klarare budskap till eleverna om vad som är viktigt. Ett icke här nämnt 

inslag vid bedömning är elevens arbetsinsats och ansträngning, hur påverkar den lärarens 

bedömning? Andra frågor som dykt upp under arbetet är om det är skillnad i bedömningen 

beroende på om eleven är hög eller lågpresterande och hur bedömer vi tysta elever? Är prov 

deras enda sätt att visa kunskap på? 

Ett annat spännande område att titta närmare på är den formativa bedömningen eller 

pedagogisk bedömning som den ibland kallas då den skall integreras i undervisningen. Att 
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den kan få effekter på lärandet är klart men hur fungerar det i praktiken? Vilken arbetsinsats 

måste läraren/lärarna göra för att verkligen kunna skörda frukt av nedlagt arbete?  
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      Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

1. Hur bedömer du elevers kunskaper i matematik? 

2. Hur dokumenterar du elevens kunskap? 

3. Hur arbetar du vidare efter att du dokumenterat elevernas kunskaper? 

4. Hur vet eleverna hur du bedömer deras kunskaper i matematik? 

5. Hur kommunicerar du målen i matematik med eleverna? 

6. Hur kommunicerar du målen i matematik med vårdnadshavare? 

7. När upplever eleverna att de visar kunskap? 

8. Hur sker återkoppling? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Bilaga 2 

Del av en mattecirkel 
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