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Förord 
 
Föreliggande studie är en licentiatuppsats om lärares bedömningar i ämnet matematik på gymnasiet. 

Problem och icke-problem i bedömningssammanhang har alltid fångat mitt intresse, både i mitt 

arbete som lärare och som lärarutbildare. I början av min lärarkarriär hade jag en känsla inom mig 

av en obalans mellan aktiviteterna i klassrummen och bedömningen i kurserna. Obalansen och min 

erfarenhet vittnar om olika typer av och syften med den bedömning som lärare har gjort. Samma 

mål och betygskriterier ligger officiellt till grund både för nationella prov och lärarnas 

bedömningar. Frågan är varför de då är olika enligt kritiska granskningar. Lärarna själva utgår i sina 

bedömningar från likadana mål och kriterier. Varför bedömer de inte elever likadant? Det här 

öppnar för en rad nya frågor. Ska lärare bedöma likadant? Ska de bedöma likvärdigt eller ska enbart 

betygsättningen vara likvärdigt? Frågorna kan bli många, och de är väldigt relevanta för 

utvecklingen av ämnet matematik.  

Studien har blivit av tack vare några viktiga personer. Härmed vill jag först och främst tacka mina 

två handledare, Claes Ericsson, professor i utbildningsvetenskap och Pernilla Nilsson, docent i 

naturvetenskapernas didaktik vid Högskolan i Halmstad, samt Christer Bergsten, professor i 

matematikdidaktik vid Linköpings universitet, för allt stöd jag har fått under mina licentiandstudier 

vid Linköpings universitet och Högskolan i Halmstad och i skrivandet av licentiatavhandlingen.   

För att inte glömma någon personligen riktar jag ett stort tack till personalen vid Nationella 

forskarskolan FontD vid Linköpings universitet och Högskolan Halmstad, vilka i alla lägen 

tålmodigt har ställt upp och bidragit till förverkligandet av studien. Stort tack till Torbjörn Jansson, 

Högskolan i Halmstad, för hans systematiska och värdefulla språkgranskning av texten. Jag är 

oerhört tacksam för Peter Nyströms, universitetslektor vid Umeå universitet, Jesper Boesens, 

universitetslektor i matematikdidaktik, NCM och Göteborgs universitet samt Christer Bergstens 

oskattbara insatser vid avslutandet av studien. 

Det blir däremot svårt att finna ord för att tacka de lärare som har ställt upp för och berikat studien 

med sina, för mig ovärderliga, resonemang och funderingar om bedömning. Utan dem hade jag inte 

kommit någon vart. 

Albin, Denijel och Ruza har jag flera anledningar att vara stolt över. Tack för visad förståelse och 

enormt stöd!                                     
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Sammandrag 
 
Klassrumsbedömning i matematik på gymnasienivå är en licentiatstudie med en intention att närma 

sig, fånga upp samt förstå och tolka lärares ageranden, tankar, upplevelser och reflektioner inom 

och om bedömningen i matematik i gymnasiet. En annan avsikt är delvis att fylla i luckan mellan 

det målrelaterade kursbedömningssystemet och det praktiska fältet med en kvalitativ 

forskningsstudie om lärarerfarenheter från gymnasiets matematikkurser.  

Studien kan inte på något sätt betraktas som uttömmande. Den är selektiv till sin natur. Det finns 

många andra faktorer som också påverkar de deltagande lärarnas handlingar, funderingar och beslut 

inom bedömningsfältet av vilka endast ett fåtal berörs av studien. Det finns även så många 

matematiklärare utanför studien. Lägg likaså till mer eller mindre involverade och intresserade 

organisationer och institutioner.  

Intervjuer och fokusgruppsamtal med ett antal matematiklärare från diverse gymnasieskolor har 

spelats in och detaljerat analyserats genom transkriberingar. Den metodanalytiska och den 

teoretiska ansatsen från grundad teori har succesivt lett till urskiljandet av åtta typer av 

bedömningsstrategier: den intuitiva, den inväntande, den kontinuerliga, den likvärdiga, den 

målinriktade, den provinriktade, den undervisningskopplade samt självbedömningsstrategin och till 

en teori om hur lärare beskriver och reflekterar om bedömning i matematik på gymnasiet.  

Strategierna uppvisar en rikedom i lärarnas resonemang om bedömning. Teorin har avslutningsvis 

fört studien till ett antal begrepp och tillhörande kategoriseringar som har underlättat förståelsen av 

lärarnas handlingar och resonemang inom matematikbedömningen på gymnasiet.  
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Abstract 
 
Classroom Assessment in Mathematics at secondary school level is a licentiate study with the 

intention to approach and interpret teachers’ actions, thoughts and experiences of assessment in 

mathematics. Another intention of the study is to, through qualitative research on teachers’ 

experiences of the mathematical courses, bridge the gap between the target-related course system 

and teachers´ practical work. Finally, the intent is to provide qualitative formative feedback of the 

course assessment regarding teachers´ evaluation strategies. A more qualitative feedback from 

evaluation, analysis, discussion and reflection will undoubtedly lead to improved mathematics 

assessment.  

There are many other factors that also affect teachers’ activities, thoughts and decisions within the 

assessment area of which few are only concerned within the study. In the present study, interviews 

and focus-group discussions have been conducted with a group of secondary mathematics teachers. 

All interviews were tape recorded and detailed analysed in order to give an insight into teachers´ 

thoughts and action and further, their experiences of assessing students´ mathematic knowledge. 

The analytic and theoretical method of the grounded theory has gradually led to eight assessment 

strategies and a theory of how the teachers describe and reflect on assessment in mathematics at 

upper secondary school. Those strategies were: The intuitive, the awaited, the continuous, the 

equivalent, the target-related, the test-oriented, the instruction-connected and self-assessment 

strategy. Finally the theory that was grounded out of the data brought a number of concepts and 

their categorizations. In turn the concepts and the categorizations have facilitated the understanding 

of the teachers’ activities and thinking in mathematics assessment at upper secondary school.          

The study gives an important insight into teachers´ assessment strategies and the reason for their 

actions, something which has implication for mathematics education in upper secondary school as 

well as teacher education practices.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introduktion 1 
 

Introduktion 
 
Det finns flera skäl att titta närmare på hur lärare resonerar om bedömning och betygssättning på 

gymnasiet.  

 

Trots att det redan finns mängder av styr- och policydokument som på ett eller annat sätt förklarar 

hur bedömning och betygssättning ska gå till råder det, enligt min erfarenhet, en allmän känsla på 

skolorna att lärare har olika utgångspunkter för bedömning, både på den egna skolan och mellan 

skolorna. Matematiklärare ändrar dagligen sina bedömningshandlingar beroende på diverse 

påtryckningar från institutionell, lokal och individuell nivå (Saxe, Gearhart, Franke, Howard, & 

Crockett, 1999, s. 86). Bedömningshandlingar har också ett stort inflytande på elevers inlärning och 

lärares undervisning (Kane, Crooks, & Cohen, 1999, s. 5).  

 

Although documenting the existing state of classroom learning conditions is a useful and necessary 

initial step in understanding and improving teachers’ classroom assessment decision-making, it would 

also be prudent to examine why teachers use specific assessment techniques and approaches. (Duncan 

& Noonan, 2007) 

 

Hur går det egentligen till då lärarna sätter betyg? Vad grundas deras betyg på? Vilka moment vägs 

in i betyget och varför? Att betygen inte enbart mäter kunskaper och färdigheter hos eleverna är 

redan känt (Lekholm, 2010, s. 139). En mer heltäckande forskning om hur lärare tänker och 

förhåller sig till bedömning i matematik saknas i Sverige under åren 1990-2009 (Forsberg & 

Lindberg, 2010). Internationell forskning om bedömning visar att det ofta råder praktikfattighet 

beträffande klassrumsbedömning. Den är för generell och ofokuserad och utan hänvisningar till 

förbättringar (Black & Wiliam, 1998). Mer forskning om lärarnas bedömningspraktik efterfrågas 

och välkomnas (Cizek, Fitzgerald, & Rachor, 1995; McMillan, 2003). Med sin studie om alternativa 

bedömningar av elevers förmågor att lyckas med traditionella matematikprov poängterar Watt 

(2005, s. 23) bland annat vikten av att undersöka såväl lärares sätt att se på bedömning som ett 

spektrum av lärarnas bedömningshandlingar ihop med eventuella möjligheter och hinder. Att dessa 

traditionella matematikprov inte mäter elevers förmågor på ett tillfredställande sätt visar behovet av 

utveckling av nya alternativa bedömningsmetoder.  

 

Bedömning, betygsättning och undervisning är tre oerhört viktiga ingredienser i lärandet, speciellt i 

ungdomsskolan. Vad som ska läras och med vilken kvalitet har i mångt och mycket att  

göra med bedömning och betygsättning. Beträffande betygssättningens likvärdighet är det viktigt 
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med kunskap om hur lärare egentligen gör när de sätter betyg och hur de tänker (Korp, 2010, s. 

147). Med begreppet likvärdighet menas att det inte spelar någon roll var betygen är satta. Fokus 

bör ligga på den kunskapskvalité som avspeglas via dem (Skolverket, 2001, s. 26). Genom att 

bedöma och betygsätta elever skickas, medvetet eller inte, diverse signaler till eleverna. Genom att 

sätta begreppen var för sig, i relation till lärandet, görs viktiga differentieringar. Det kan antas att en 

saknad av några begreppsdefinitioner och begreppens vardagliga bruk har bidragit till att vi har fått 

den här otydligheten. Trots möjliga kopplingar mellan begreppen inom matematikundervisningen är 

de båda processerna oftast åtskilda. Undervisningen lever ofta sitt eget liv vid sidan om bedömning 

och betygsättning i skolsammanhang. Behoven av att se en helhet och samspel mellan planering av 

undervisningen som ska bedrivas och bedömningen/betygsättningen som ska ingå ses här som en 

självklarhet. Baserat också på erfarenhet konstaterar Pettersson (2010, s. 39) att all bedömning inte 

inspirerar lärande och tillit till vår förmåga.  

 

Det är med andra ord viktigt att få igång diskussioner mellan lärare angående betygssättning och 

tolkningar av målen och kriterierna inom den egna skolan eller utanför den (Skolverket, 2009). 

Duncan m.fl. (2009, s. 2) konstaterar att trots att den mest tillämpade bedömningen är kriterie-

baserad är kriterierna inte alltid tydliga. Det anses att lärare inte har så mycket tid till ”professionellt 

liv utanför klassrummet” p.g.a. andra uppgifter de ständigt utsätts för på skolor (Stigler & Hiebert, 

1999, s. 152). Det professionella samarbetet mellan lärarna vad gäller bedömning tycks vara vagt 

(Cizek, et al., 1995). Diskussionerna möjliggör för de professionella lärarindividerna att successivt 

övergå till konsensus om tolkningen av målen och kriterierna. Det vore i ett annat sammanhang 

intressant att se vad man kan samsas om och vilka av delarna som blir svåra att få en 

överenskommelse om. Genom att ta reda på vilka arbetsformer som skapar möjligheter för 

meningsutbyten mellan lärare och hur lärarna samtalar med varandra tydliggörs orsaker och 

processer som initierar lärarträffar. Lärarträffarna organiseras utifrån behov som uppenbarligen 

finns. Hur lärare samtalar med varandra och med vilket kvalitativt djup avslöjar lärarnas intentioner, 

avsikter och engagemang i bedömningsprocessen.  

 

Att försöka få fram vad som anses fördelaktigt respektive bristfälligt med dagens bedömning och 

betygsättning utgör det fjärde skälet för studien och leder till funderingar om vad lärare i matematik 

kan bli bättre på när det gäller att bedöma och betygsätta elever. Redan befintliga och väl beprövade 

bedömningshandlingar kan varieras för att leda till utvecklingen av nya, till vår tids bättre 

anpassade bedömningsformer. Redan etablerade och rekommenderade bedömningsformer kan 

också verka hämmande på dem som lärare själva utvecklar (Schmidt & Brosnan, 1996).  
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Wikström (2006, s. 125) lyfter fram problem med likvärdigheten i bedömningssystemet. 

Slutbetygen är beroende av var och när de är satta samt vem eleven är, vilket ifrågasätter inte enbart 

systemets likvärdighet utan även dess trovärdighet. Betygsavvikelser i lärarnas bedömningar från 

nationella prov inom samma skolenhet och mellan olika skolor tycks vara betydande (Skolverket, 

2009). I samma rapport konstateras vidare att lärarna tolkar målen och kriterierna olika: 

 

Även en stor del av gymnasielärarna anser att målen och betygskriterierna är svåra att tolka och att det 

är svårt att få till stånd en likvärdig betygssättning. Det handlar inte bara om olika tolkningar av vad 

målen och kriterierna står för utan också om olika sätt att bedöma när en elev uppnått 

betygskriterierna. (Skolverket, 2009, s. 9) 

 

Wikström (2005) konstaterar att målrelaterade betyg saknar trovärdighet och giltighet både i 

utvärderingssyfte och i selektivt syfte. Med hjälp av begreppet betygsinflation förklaras 

betygstrenden i landet inom vilken elevernas kunskaper visar sig vara i obalans med betygen. Hon 

föreslår fler studier angående både giltighet och trovärdighet inom betygssättning. Nationella provs 

centrala syfte ligger väldigt nära likvärdighetsfrågan (Lundahl, 2009, s. 14) och konkretiseringen av 

styrdokumenten (Skolverket, 2001, s. 28) 

 

Ytterligare en anledning till studien kan vara behov av att uppmärksamma relationen mellan de 

kvantitativa ingredienserna i målen och de kvalitativa delarna i betygskriterierna. Att studera om 

målen och kriterierna överlappar eller kompletterar varandra kan visa på koherensen mellan dessa 

och hur de koordinerar mot samma syfte.  

 

The criterion-referenced grading system seems to be too complicated. Different types of objectives, 

formulated in general terms don´t offer sufficient support in their task as assessors and graders. 

(Selghed, 2004, s. 210) 

 

Bedömning i matematik tenderar för det första att ha stor inverkan på det som lärs in. Det som inte 

bedöms blir därmed osynligt eller oviktigt för det andra. Hur bedömning av de väsentligaste 

komponenterna inom matematiskt kunnande, förståelse, tänkande, kreativitet, problemlösning och 

övergripande duglighet i så fall ska gå till undrar Niss (1993, s. 27). Lindström (2010, s. 20) ser 

dagens bedömning av förmågor som en fokusförskjutning från produkter (kunskap och färdigheter) 

till processer (lärande, kunskapsbildning). Luckan mellan vad undervisningen bjuder på och vad 

elever tillägnar sig leder Lindström till Martons m.fl. (1977) pedagogiska paradox där för stort 

undervisningsstoff försvårar lärande. De kunskaper och färdigheter som eleverna ska tillägna sig via 



 

4 Introduktion 
 

matematikkurserna är givna som kursmål, medan processer eller förmågor finns med i 

betygskriterierna. På något sätt ska förmågornas utveckling ske via målen i en undervisnings- eller 

bedömningssituation. Accepterar den pedagogiska paradoxen som sådan uppkommer en 

bedömningsparadox ifall kopplingen mellan undervisningen och bedömningen inte fungerar. Det 

handlar i så fall om luckan mellan undervisning och bedömning. Vad undervisning bjuder på och 

vad som bedöms. Med andra ord: hur det egentligen är med möjligheter att detektera dem, är en 

annan intressant fråga.      

 

Oavsett både hur bra eller dåligt skrivna, hur tydliga eller otydliga läro- och kursplanerna är och hur 

väl de överensstämmer eller inte med bedömningen och betygssättningen på skolan blir bilden om 

bedömningen och betygssättningen varken komplett eller verklig ifall yrkesutövande lärares 

uppfattningar av bedömningssystemet utesluts. Förutsägbarhet är svår i skolans värld som är så 

komplex och föränderlig. Hur går det egentligen till då lärarna sätter kursbetyg på gymnasiet? Hur 

resonerar lärarna? Hur legitimerar de sin bedömningsstrategi? 

 

Studiens ramar är tyvärr inte vida nog att besvara alla dessa frågor. Den är begränsad till hur lärarna 

säger sig uppleva matematikbedömningen i den svenska skolan och är enbart ett steg i riktningen att 

medvetandegöra hur stor betydelse och kraft bedömning har inte enbart på elevernas måluppfyllelse 

och undervisning i matematik på skolan utan även i ett bredare samhällsperspektiv. 

 

Mitt syfte med det här introduktionsavsnittet var att ge några relevanta skäl till efterföljande studie. 

Fem av dem är explicit presenterade: lärarnas olika utgångspunkter för bedömning, bedömning 

kontra undervisning, lärarsamarbete kring bedömning, lärarnas uppfattningar om det målrelaterade 

kurssystemet med fokus på bedömning samt dess kvantitativa och kvalitativa innehåll. Möjligtvis 

existerar också några implicita skäl med direkt koppling till de ovan nämnda. Dessa låter jag läsaren 

själv upptäcka och fundera över. 

 

Den här undersökningen tenderar bland annat att avslöja lärarnas bedömningsprocesser och 

intentioner bakom dem. Hur lärare kopplar skolundervisning mot målen, hur betygskriterierna 

används och görs mer synliga och tydliga både för elever och för lärare samt hur lärarnas 

bedömningsarbete anses svara mot det som betygskriterierna och kursplanerna ger uttryck för är 

enbart några av dem.
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Syfte 
 

Syftet med denna studie är att belysa och skapa förståelse för hur lärare resonerar om bedömning i 

matematik på gymnasienivån ur ett teoretiskt perspektiv.   

 

 

Frågeställning 
 

Följande frågeställningar formuleras: Vilka förhållningssätt till bedömning i matematik beskrivs av 

matematiklärare på gymnasiet? Hur relaterar dessa framställningar till varandra och till den tänkta 

bedömningen på gymnasiet?  
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Forskningsöversikt 
 
Bedömning, som den anses av de deltagande lärarna i studien vara, avgränsas i avhandlingen enbart 

till kursmålen och betygskriterierna.  

 
I studien har grundad teori använts för att teoretisera lärarnas uppfattningar inom bedömning i 

matematik. Eftersom teorigenerering enligt en av den grundade teorins huvudprinciper sker 

induktivt utifrån det empiriska fältet, väcks funderingar om för studien nära forsknings- eller 

litteraturöversiktens plats i sammanhanget. Litteraturgenomgångar har både ansetts som risk och 

som drivande kraft, detta oavsett vid vilken tidpunkt i studien litteraturgenomgångarna har blivit 

genomförda (Corbin & Strauss, 2008; Urquhart, 2007). Väl medveten om det har jag försökt att 

hålla både nära och ifrån varandra min egen praktiska och teoretiska erfarenhet inom 

bedömningsfältet på skolan och den grundade teorins huvudprinciper vid datainsamlingen och 

dataanalyseringen. Nära exempelvis för att kunna formulera studiens syfte och frågeställning samt 

för att samla och analysera relevanta data vid teorigenereringen. Ifrån varandra för att exempelvis 

inte påverka kodningar och kategoriseringar, vilket skulle kunna ifrågasätta den induktiva ansatsen 

vid teorigenereringen. Därför ser jag snarare följande forskningsöversikt både som nödvändig och 

som ett komplement för en bättre förståelse av klassrumsbedömningsverkligheten i studien.   

 
Blott tanken på bedömning i matematik på gymnasiet genererar flera centrala frågor. Först och 

främst dyker begreppen bedömning, kursplaner och betygskriterier fram. Kursplanerna varierar 

medan betygskriterierna är oförändrade genom matematikkurserna. Bedömning, kursplaner och 

betygskriterier måste sättas i ett visst sammanhang och i en viss miljö eller omgivning, risken är 

annars att momenten blir kraftlösa. Här införs två nya begrepp, undervisnings- och testmiljön, 

utifrån de förutsättningar och möjligheter inom vilka bedömning, kursplaner och betygskriterier 

verkar. På det här sättet skapas en mer kompakt bild och helhet för analys av lärarnas 

bedömningsprocesser i klassrummen. 

 

Forskningsöversikten delas följaktligen in i olika avsnitt. Jag börjar med kursplanerna och 

kopplingar till undervisning och efterföljande bedömning. Därefter går översikten till 

betygskriterierna där matematiska förmågor och kompetenser utgör huvudingredienserna. Trots 

befintliga försök att avdramatisera och minska provernas roll i bedömningssammanhang verkar 

nationella prov och lärarprov hålla sig fast i framkanten utifrån min egen erfarenhet. Ett helt avsnitt 

ägnas därför åt dem. Lärarnas kursmålstolkningar har avgörande roll både i undervisningen och vid 
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bedömningen. De påverkar läromedelsförfattare och deras kursböcker, utformning av och upplägg 

på nationella prov och utövar därmed stor inflytande på lärarna vid bedömning. Bedömning tas 

vidare upp som ett speciellt avsnitt för att kunna skilja dess olika typer och diverse ändamål. 

Blooms taxonomi tas med i översikten av två anledningar. Den första är taxonomins roll vid 

införandet av det målrelaterade bedömningssystemet. För det andra kan Blooms taxonomis kritik 

hjälpa till att avslöja och analysera svaga punkter i det målrelaterade systemet. Avslutningsvis tas 

forskning om klassrumsbedömning med i översikten. Denna ges i samma ordning som ovan.  

 

 

Kursplaner, bedömning och undervisning 
 

Läro- och kursplaner, bedömning och undervisning utgör tre grundpelare i utbildningssystemet. I 

studien har jag uteslutit läroplanen och fokuserat enbart på kursplanerna. Däremot försöker jag 

koppla, så långt det går, bedömningskriterierna med kursplanerna. En förenklad bild ges i Figur 1. 

  

Att se på hur de tre elementen är relaterade till varandra leder till djupare förståelse av 

skolverkligheten och blir också en av förutsättningarna för en eventuell förbättring av densamma.  

Kursplanerna ihop med betygskriterierna talar om vad som förväntas av eleverna i slutet av 

kurserna och på vilka kvalitativa nivåer eleverna kan tillägna sig denna kunskap.  

 

 

 

 

 

Figur 1 

 

Kursplanerna utgör ett generellt ramverk och påverkar inte det undervisningsinnehåll och de 

metoder lärare väljer (Skolverket, 2005b, s. 30). De innehåller stoff för kurserna, utformat som mål 

som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs (Skolverket, 2000a). En närmare läsning av målen 

leder till uppfattningen att kursbeskrivningarna inte behandlar enbart matematiskt stoff (begrepp) 

utan även en del förmågor som ska utvecklas. Detta är alldeles i linje med vad Hiebert och Stigler 

(1999, s. 141) hävdar om målen som lyfter fram såväl förmågor och begreppsförståelse vilka är 

kortsiktiga och långsiktiga.   

 

Begreppet bedömning används olika i olika sammanhang. Skolverket – lika väl som den gamla 

Läro- och kursplaner 

Bedömning Undervisning 
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(Svensk Författningssamling, 1985) och den nya skollagen (Svensk Författningssamling, 2010b), de 

gamla (Svensk Författningssamling, 1992) och de nya förordningarna (Svensk Författningssamling, 

2010a), läroplanen (Skolverket, 1994) samt kursmålen och betygskriterierna (Skolverket, 2000b) – 

definierar inte begreppet explicit. Nyström (2010) brukar Airasians definition av begreppet: 

 

Assessment is the process of gathering, interpreting and synthesizing information to aid decision 

making (in the classroom) (Airasian & Russel, 2008, s. 2)         
 

Ett liknande försök att fånga in begreppet görs av Harlen (2004, s. 1): 

 

Assessment is a term that covers any activity in which evidence of learning is collected in a planned 

and systematic way to draw inferences about learning 

 

och Niss (1993, s. 3): 

 

Assessment in mathematics education is taken to concern the judging of the mathematical capability, 

performance and achievement – all three notions to be taken in their broadest sense – of students 

whether as individuals or in groups, with the notion of ”student” ranging from Kindergarten pupils to 

Ph.D. students 
 

Palm (2008) hänvisar till praktiska behov och forskningsbehov med att fånga in 

bedömningsbegreppet i ord med syftet att tydliggöra och effektivisera praktiska och teoretiska 

tillämpningar av begreppet. Genom att fokusera på de två mest återkommande 

bedömningskoncepten i forskningssammanhang, prestationsbedömning och autentisk bedömning 

(egen översättning av begreppen performance and authentic assessment), konstaterar Palm 

begreppens närhet och distans till varandra genom historien. De mest tydliga orsakerna anses vara 

diverse skolreformer och syn på kunskap, lärande och bedömning. Artikeln visar på rikligheten av 

definitionsförsök och avslöjar uppenbara meningsskiljaktigheter bland aktörerna. För att inte göra 

avkall på rikedomen i lärarnas implicita reflektioner och uppfattningar om egna bedömningar nöjer 

jag mig med att hänvisa enbart till en del av definitionsdebatten utan att ta ställning i den. 

Bedömning för mig förblir därmed sådan som lärarna i studien presenterar den.  

 

Undervisning ses som en möjlighet för eleverna att tillägna sig kunskapen, medan bedömning 

förväntas ge information om hur bra eleverna har tillägnat sig denna kunskap och rutin (Näsström, 

2008, s. 11). Undervisningsbilden visar sig vara mer komplicerad vid insikten att de tre 
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grundpelarna, var och en för sig, är sammansatta av en mängd olika beståndsdelar. Därmed finns 

det risk att delarna inte fungerar sinsemellan, som det är tänkt. Samspelens analys lockar som en 

självklarhet. I föreliggande studie fokuseras på överensstämmelser mellan läro- och kursplaner, 

bedömning och undervisning med hjälp av några analysmodeller. Hur test och bedömning är 

designade och hur de används praktiskt påverkar lärandet (R. Glaser & Silver, 1994). 

Artikelförfattarna anser vidare att ifall bedömningen ska få en tydlig roll i undervisningens 

utveckling och dess förbättring krävs att det som testas blir accepterat som viktigt och att 

bedömningen är integrerad i läroplaner och kursplaner. Hur styrd och tydlig bedömningen får lov 

att vara sägs det inget om, men behovet av bedömningsstandarder efterfrågas. Lika mycket som 

man behöver standarder för läroplaner, sägs det, behöver man också standarder för bedömning. Ifall 

man vill att elever ska undersöka, upptäcka och utforska kan bedömning inte mäta enbart härmande 

matematik.  

Dagens läroplan är skapad för att utgöra en grund för samarbete mellan lärare och elever vad gäller 

undervisningens innehåll och metoder (Skolverket, 2005b, s. 14). Hur lärarna konstruerar sin 

kunskap om bedömning och betygsättning avslöjas delvis genom de samtalsmetoder som används. 

Kombination, externalisering, socialisation och internalisering är fyra samtalsmetoder utvecklade av 

Nonaka och Takeuchi (1995) med vars hjälp det är möjligt följa upp denna kunskapskonstruktion.  

Författarnas väsentligaste begrepp blir ”kunskapsspiral” skapat rakt igenom de fyra 

samtalsmetoderna: erfarenhetsutbyte, dialog, nätverk och lärande i handling (Wiliam, 2009, s. 17). 

Å ena sidan underlättar kursplanerna undervisningsprocessen genom formuleringar som lämnar 

friare utrymme beträffande innehåll och metoder för utövarna på fältet, medan å andra sidan lokala 

val inom ramen för dessa friheter klargör målen och kriterierna för parterna. Lärares uppfattningar 

om kursmålen och kriterierna samt deras medvetenhet om det fria utrymmet som finns blir därmed 

väldigt centrala. Hur lärare planerar sitt undervisningsinnehåll utifrån sådana förutsättningar och hur 

metoder väljs bör ha klara länkar till den bedömning och betygsättning som är tänkt att tillämpas.   

 

Av många olika anledningar är de analysmodeller som undersöker överensstämmelsen mellan läro- 

och kursplanerna å ena sidan och undervisningen å den andra inte så många. Läro- och kursplanerna 

reglerar varken några specifika undervisningsmetoder, arbetssätt eller undervisningsmaterial. 

Bedömningen utgår från läro- och kursplaner och förväntas därmed influera undervisningen 

(Näsström, 2008). Med utgångspunkt i detta verkar bedömningen vara en sammanbindande länk 

mellan läro- och kursplanerna och undervisningen, vilket enligt författaren anses minska intresset 

för att fokusera på överensstämmelsen mellan dem. Frågan om det överhuvudtaget går att titta på 

samspelet mellan bedömningen och undervisningen dyker naturligt upp i sammanhanget.  
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Bedömning är en ständig följeslagare till undervisningen (Pettersson, 2010, s. 39). 

 

Bedömning anses också spela en viktig förbättringsroll beträffande undervisningen i klassrummen. 

Det räcker inte med tydliga mål om inte lärare skaffar en kontinuerlig information om på vilket sätt 

eleverna uppnår dessa mål. Deras förståelse om hur elever lär i klassrumssituationerna växer 

succesivt om de också kan koppla ihop mål för undervisning, undervisning och elevernas lärande 

(Stigler & Hiebert, 1999, s. 142).   

 

Näsström (2008) finner två huvudsakliga skäl till att hon utesluter undervisning från sin egen 

avhandling. Det ena är att undervisningen varierar mellan elevgrupper, lärare och skolor, och det 

andra är de nationella provens centrala roll i skolstyrningen där proven används i syfte att 

kontrollera hur bra eleverna har uppnått målen. Hon anger författarna till Blooms reviderade 

taxonomi som motexempel (Anderson, Krathwohl, & Bloom, 2001). De ser trots allt taxonomin 

som hjälpmedel vid planering och genomförande av lektionerna i linje med kursmålen (Näsström, 

2008). Undervisningen får variera beroende på olika anledningar och förutsättningar men ändå leda 

till samma mål. Variationen blir intressant med avseende på vilka möjligheter till variation som 

finns och varför. Ingår samma mål oavsett variationen? Då det förekommer skillnader mellan vilka 

betyg lärare sätter på nationella prov och i slutet av kursen finns det anledning att diskutera 

likvärdig bedömning utifrån undervisningsperspektivet. Föregående resonemang talar om att 

undervisningens roll i relation till både läro- och kursplanerna och bedömningen är väsentlig i hela 

sammanhanget och borde enligt min mening också ha flexibel påverkan på läro- och 

kursmålsskapandet.  

 

En annan liknande presentation av bedömningsprocesserna, från Pettersson (2007), ser ut så här: 

 

 

 

 

 

Figur 2 

 

Utifrån målen för kursen väljs först den kunskap som ska läras. Enligt Pettersson är det viktigt att 

direkt sätta den här kunskapen i relation till efterföljande bedömning respektive undervisning. Detta 

bör göras i syftet att knyta närmare an kursmål, bedömning och undervisning och inte för att enbart 

bedöma det mätbara i stället för det väsentligaste. Likheten med den förra modellen (Figur 1) är 
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uppenbar. Kunskapen väljs utifrån målen för kurserna. Kursplanerna finns därmed med i båda 

modellerna likaväl som momenten bedömning och undervisning för vilken lärartillfällena står. Det 

som tillkommer i den andra modellen är lärande, länkat till de resterande momenten. Analysen av 

vilken kunskap eleverna har tillägnat sig och på vilken nivå den leder till bättre förståelse av hela 

bedömningsmodellen (Figur 2) och till nya slipningar och förfiningar av redan prövade 

kunskapsförsök. Bedömningens roll för elevens (elevers) fortsatta studier lyfts också fram och 

begreppet ”bedömning för lärande och undervisning” kommer till. 

 

 

Prestationer, förmågor och kompetenser 
 

Niss (2002) poängterar svårigheter att följa upp, upptäcka och mäta elevernas prestationer i 

matematik. Vad är matematisk prestation och progression? Enligt Niss existerar två problem med 

bedömningen. Det ena är vår egen tolkning av vad vi uppfattar som prestation i matematik. 

Överensstämmelsen mellan bedömningens användning å ena sidan och målen och formerna i 

undervisningen å den andra utgör det andra problemet.  

Nyström (2004) beskriver tre väsentliga bedömningsproblem beträffande trovärdigheten. Det första 

problemet är att elevernas prestationer beror på de uppgifter de arbetar med. Det andra är att 

prestationer kan tolkas olika beroende på vem som gör tolkningen, och det tredje problemet är 

knutet till prestationernas tidsbundenhet. Variationer förekommer ständigt, från den ena dagen till 

den andra.  

 

Att undersöka hur bra överensstämmelsen är mellan läro- och kursplanerna och bedömningen blir 

en viktig ingrediens. Frågan om förmågor som anses vara viktiga i utbildningssammanhang intar en 

speciell plats i diskussionen.  

 

Guskey och Jung (2006) finner fyra väsentliga utmaningar till kriteriebaserade betygsättningar 

beträffande betyg och rapportering. Hälften av dem känns relevanta för min studie. Den ena 

utmaningen är en mix av tre olika typer av kategorier vid betygsättningen: produkt, process och 

progress. Produktkategorin är knuten till förmågor och prestationer från olika sorter av examination, 

exempelvis tester, prov och portfolios. Processkategorin har att göra med elevernas engagemang, 

uppförande och flitighet. Progresskategorin avslöjar hur långt eleverna har kommit i sin utveckling. 

I och med att det inte finns någon tydlig distinktion mellan kategorierna brukar lärarna blanda ihop 

dem vid betygsättningen. Den andra utmaningen aktualiserar den kvalité betygen står för. Vilka 

kunskaper, förmågor och prestationer som speglas i vilka betyg förblir oklart.   
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För att undersöka överensstämmelsen mellan läro- och kursplanerna och bedömningen användes 

först Blooms taxonomi (Bloom, 1984) där kunskap, förstånd, tillämpning, analys, syntes och 

utvärdering ingår som förmågor och är rangordnade från de enkla till de mer komplicerade.  

Blooms reviderade taxonomi (Anderson, et al., 2001) kännetecknas huvudsakligen av två 

kategorier, kunskaps- och kognitivprocesskategorin.  Kunskapskategorin består av faktakunskap, 

begreppskunskap, procedurkunskap och metakognitiv kunskap ordnade efter en konkret–abstrakt-

skala. Kognitivprocesskategorin innehåller begrepp som minnas, förstå, tillämpa, analysera, värdera 

och skapa och vilar på kunskapens användning. 

 

Överensstämmelsen mellan kursplanerna, målen och kriterierna samt den tillämpade bedömningen 

går att uppmärksamma och undersöka med hjälp av metoder utvecklade av Bhola m.fl. (2003). De 

är rangordnade från de enklaste till de mest komplicerade. De enklaste metoderna prickar enbart av 

vilket kursinnehåll som har använts i bedömningen. De mer komplicerade metoderna tar dessutom 

hänsyn till på vilken kognitiv nivå kursinnehållet används. De mest komplicerade metoderna tillför 

också några mångfaldiga färdigheter som kunskapens bredd, representation, kommunikation osv. 

 

I Skolverkets publikation (Skolverket, 2005b, s. 31) betonas vikten av mer generella kompetenser 

som kommunikativ förmåga och samarbetsförmåga, kritiskt tänkande osv. på bekostnad av s.k. mer 

konservativa skolkompetenser.  

 

I en annan rapport (Palm, Bergqvist, Eriksson, Hellström, & Häggström, 2004) lyfts fram sex 

viktiga matematiska kompetenser utifrån tre huvudsakliga syften med ämnet: att främja matematik 

och studier inom andra skolämnen, livet utanför skolan samt elevernas lärandelust. De mest 

relevanta kompetenserna anses därvid vara problemlösnings-, algoritm-, begrepps-, modellerings-, 

resonemangs- och kommunikationskompetens .  

 

Niss (2002) finner följande åtta viktiga kompetenser: att tänka matematiskt, att ha problemlösnings-

, modellerings-, resonemangs-, presentations- och kommunikationsförmåga samt att kunna hantera 

matematiska symboler, begrepp, hjälpmedel och verktyg. Enligt författaren kan kompetenserna 

användas för tre huvudsyften i undervisningen. Det normativa syftet är relaterat till kursmål och 

önskade elevresultat. Det beskrivande har att göra med den undervisning som förs i klassrummen 

medan det metakognitiva hjälper lärare och elever att fortlöpande utvärdera eget lärande.  

 

PISA tar hänsyn till så gott som likadana kompetenser (Organisation for Economic & Development, 
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2000) utan att direkt testa dem. Man delar in kompetenserna i tre kategorier vid bedömningen. Den 

första kategorin inkluderar beräkningar, definitioner och faktakunskap. Den andra länkar och 

integrerar kompetenserna vid problemlösning medan matematiskt tänkande, generalisering och 

insikt hör till den tredje kategorin. Begreppet ”matematisering” tar sin plats i sammanhanget och 

man pratar om horisontell och vertikal matematisering, beroende på om man för verkligheten in i 

matematiken eller jobbar uteslutet inom den matematiska världen för att lösa problem.  

 

Enligt Mullis m.fl. (2003) delar TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Studies) 

begreppet bedömning i två dimensioner. Den första dimensionen talar om vilket matematikinnehåll 

som är viktigt. Tal, algebra, mätningar, geometri och data ingår. Den andra dimensionen är den 

kognitiva och inkluderar elevers förväntade prestationer. Här ingår fakta- och algoritmkunskap, 

begreppsanvändning, problemlösning och resonemang, och varje enskild kategori består av ett antal 

underkategorier. Att återkalla, känna igen och identifiera redan förvärvade kunskaper, beräkna och 

använda matematiska verktyg hör till den första gruppen av fakta- och algoritmkunskap. 

Begreppsanvändningskategorin består av följande underkategorier: att veta (känna till, hantera), 

klassificera, representera, formulera och skilja diverse begrepp åt.

Att selektera, modellera, tolka, tillämpa och verifiera ingår i den tredje gruppen medan den fjärde 

består av att ställa egna hypoteser, förutse, analysera, utvärdera, generalisera, sammanfatta, 

integrera, lösa icke-rutinproblem och validera lösningar. Kommunikationsförmågans vikt 

poängteras som en både avgörande och sammanbindande länk mellan kompetenserna. 

 

I sin taxonomi lägger Bloom (1984) vikt vid kompetenserna knowledge, comprehension, 

application, analysis, synthesis och evaluation, vilka ordnas i sex huvudkategorier, stigande från den 

enklaste, inom den kognitiva domänen. Begreppet kognitivt förknippas med ett antal aktiviteter som 

komma ihåg, kunskapsåterkallande, tänkande, problemlösning och kreativitet. Varje 

kunskapskategori anses vidare i sin tur bestå av ett antal underliggande kategorier. Exempelvis finns 

sammanlagt nio underkategorier i kategorin knowledge. De andra huvudkategorierna består 

däremot av ett mindre antal underliggande kategorier.  

Syftet med taxonomin var från början dels att underlätta kommunikation mellan examinatorer, dels 

att stimulera forskning om både bedömning och relationen mellan bedömning och utbildning. Man 

fokuserar på olika typer av förmågor hos eleverna samt graden av dessa. Det fanns inledningsvis ett 

antal problem: klassifikation av förmågorna, lärarnas minskade roll i undervisningsprocessen och en 

eventuell framkallad fragmentisering och automatisering. Dagens utbildningsproblem anses, enligt 

Bloom, vara synen på eleven som konsument och kritisk granskare i stället för skapare och 

utvecklare.  Syntesen anses nog inte träda helt och hållet fram i elevernas undervisningsbild förrän 
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vid högre studier (Bloom, 1984, s. 168). Utvärdering bör inte nödvändigtvis komma sist och kan 

användas som utgångspunkt för användning av de föregående kategorierna igen. Taxonomin skulle 

inledningsvis innehålla tre huvuddomäner: den kognitiva, den psykomotoriska och den affektiva.  

 

 

Nationella prov och lärarprov 
       

Utgångspunkterna vid konstruktioner av nationella prov anses vara läroplanen och kursplanerna 

(Skolverket, 2004, s. 15). Frågan är hur ämneslärare individuellt eller kollegialt resonerar vid egna 

provkonstruktioner.  

 

Nationella prov står utanför arbetssätt och läromedel och är en produkt av upprepade tolkningar 

(Skolverket, 2004, s. 16). Samma kursplaner och betygskriterier ligger som grund för lärarnas och 

för nationella provs bedömningar (Skolverket, 2004, s. 78).  

 

Vid sammanställning av prov anses följande väga tungt: kreativitet att skapa uppgifter, 

ämnesdidaktisk kompetens att relatera uppgifter till målen och teknisk kompetens vid analys och 

tolkning (Skolverket, 2004, s. 21). Kreativitet och kompetens hos nyutexaminerade lärare samt 

deras kompetensutveckling blir väsentliga under kommande tjänstgöringar. Man har upptäckt dålig 

överensstämmelse mellan de tänkta målen, de prov som används och provpraktiken (R. Glaser & 

Silver, 1994). 

 

Å ena sidan visar sig att de nationella proven inte har någon stor påverkan på ämnesinnehållet, 

arbetssättet eller valet av läromedel (Skolverket, 2004, s. 38-40). Lägg därtill även provens 

omdebatterade påverkan angående slutbetyget. Provens roll i bedömningssyfte och måluppfyllelse 

anses däremot å andra sidan vara viktig. På något sätt handlar det om att ämnesinnehåll, arbetssätt 

och metoder samt läromedel ska leva ett eget liv vid sidan om målen och bedömningen, men ändå 

utgöra en helhet med dem i utbildningssystemet. 

 

The national test system (Skolverket, 2005b, s. 18) shall, according to the directive from 2004: 

Contribute to increased goals attainment by students . . . 

Exemplify course goals and grading criteria (assessment guidelines) …. 

Assist in the process of setting fair and reliable grades (grading assistance) … 

Show students` strengths and weaknesses (diagnostic function) . . . 

By collating results, indicate the extent of goal attainment (monitoring). 
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I sin rapport visar Skolverket (2004) hur lärare resonerar om nationella prov. Trots att nationella 

prov anses tidskrävande och ibland svåra att hantera uppfattas de som väl värda den ansträngning 

det innebär att genomföra dem. Provens stöd vid bedömningen betonas och anses vara väldigt 

viktigt ifall någon av eleverna ligger på gränsen mellan två betyg. Skillnaden mellan provbetyg och 

slutbetyg visar sig vara störst i matematik jämfört med andra ämnen på gymnasiet. Variationen 

mellan skolorna är också stor. Det finns skolor där skillnader uppgår till ett betygssteg för 50 % av 

eleverna. Yrkesprogrammen uppvisar större skillnader än studieförberedande. I rapporten diskuteras 

en del möjliga förklaringar: Kurser innehåller fler mål än proven testar. Lärarna har bredare 

underlag till bedömningen än proven. Provgruppens och lärarnas tolkningar av målen och 

kriterierna är olika. Lärarna vill inte ha så många underkända elever. Eleverna har arbetat med annat 

stoff än provens. Proven kommer för tidigt och sist men inte minst att frågan är irrelevant, det finns 

inget samband.       

 

Det råder ingen tvekan om att det nationella provsystemet ökar elevernas måluppfyllelse. Ser man 

på den träning eleverna får i slutet av kursen i arbetet med de gamla nationella proven finns hela 

kursens feedback med i bilden. Exemplifieringen av målen och kriterierna samt studenternas 

medvetenhet om vad de kan och inte kan är även ett faktum. Frågan är enbart i vilket tidsperspektiv 

kunskapsinsikterna aktualiseras under kursens gång. Om det är så att elevarbete med de icke 

säkerhetsbelagda nationella proven förs under hela kursens gång och möjligheten att diskutera 

målen och kriterierna mellan lärare och elever därmed finns, likaväl som kopplingar till 

undervisningens innehåll och metoder, blir tydligheten i den målrelaterade undervisningen ett 

faktum. Däremot ifall det inte är fallet kan flertalet av de ovan angivna funktionerna enkelt 

ifrågasättas. Vad händer om exemplifieringen av målen träder fram i slutet av kursen? Hur mycket 

har man redan förlorat och vad går att reparera när studenternas starka och svaga sidor klargörs i 

slutet av kursen? Kopplingen mellan bedömning och de instruktioner som ges till elever innebär, 

enligt Glaser & Silver (1994), att de prestationer som ska bedömas och dess bedömningskriterier 

måste bli synliga för varandra. Utöver författarnas synlighetskrav kan även läggas till en önskan om 

tydlighetskrav.  Från lärarnas synpunkt är nationella prov väl genomtänkta, svarar mot målen och 

bidrar till likvärdigheten i bedömningen (Skolverket, 2005a).  

 

Korp (2010) finner två olika sätt att relatera det nationella provbetyget till betygsättningen. Det 

första är att man summerar resultaten från alla prov och nationella prov samt bestämmer 

betygsgränserna utifrån det. Det andra sättet är att läraren relaterar det nationella provets resultat till 

kursmålen och betygskriterierna. Ifall en elev uppvisar de kunskaper som har saknats tidigare på ett 

nationellt prov blir de tolkade som godkända. Nationella prov visar sig vara en räddning i sådana 
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fall. Bra betyg på nationella prov legitimerar och styrker trovärdigheten på det betyg som sätts. 

 

Boesen (2006) diskuterar nationella provs påverkan på lärares egna prov och konstaterar att 

matematiska kompetenser tyvärr står utanför. Lärarnas prov anses vara i mindre skala inriktade mot 

utveckling av matematiska förmågor och mer gynna imitativt resonemang. Detta ligger i linje med 

en jämförelsestudie mellan USA, England och Wales om hur test/bedömning påverkar lärares 

praktik på mellanstadienivån (Firestone, Winter, & Fitz, 2000, s. 34). Lärarna från England och 

Wales brukar direkt leverera lösningsmetoder till elever som därefter förväntas tillämpa dessa på ett 

antal små problem. Dessa små problem leder tyvärr inte till bättre utveckling av elevernas 

begreppsuppfattningar. I Maryland har man därför bildat en grupp av experter och lärare som 

utvecklar uppgifter som liknar de som används vid nationella tester. 

 

 

Kursmåltolkningar 
 

En tolkning av målen anses vara en avgörande del vid provkonstruktioner. En (flera) tolkning (ar) 

kan nog trots den väl valda och invägda ansatsen ligga långt ifrån utövarna på fältet. I bästa fall får 

lärare och elever, enskilt eller gruppvis, göra sina egna tolkningar av målen. Att olika lärare finner 

vissa delar i bedömningssituationer mer relevanta än andra är ganska bekant (Bloom, 1984, s. 1) 

men en relevant fråga, enligt författaren, är om de alla menar samma sak. White och Fredriksen 

(1998) visar vikten av att studenter/elever förstår målen bakom bedömningen. Att förse elever 

enbart med kvalitativa kriterier gör inte mycket, enligt författarna, för orden i kriterierna har inte 

samma betydelse för eleverna som för lärarna (Wiliam, 2007, s. 1077). Om eleverna ändå lyckas 

förstå kriterierna utifrån det de håller på med, blir läget annorlunda. Stiggins och Chappuis (2005) 

menar att klassrumsbedömning bör ingå som en naturlig del i den rådande skolbedömningen. 

Implementeringen i klassrummen visar stora vinster och minskar prestationsskillnader mellan 

eleverna. Svenska lärare tolkar målen på olika sätt (SOU 2008:27).  

 

Stämmer de här enskilda tolkningarna med varandra och med de tänkta (centrala)? Går det 

överhuvudtaget att besvara frågan? Självklart inte så länge tolkningarna inte möts och sätts mot 

varandra, med påtagliga bedömningskonsekvenser. Vilken information når eleverna? 

Betygskriterierna formulerar vilka kunskapskvaliteter som ska gälla för vilka betyg och tolkas efter 

det. De är generellt skrivna (Skolverket, 2005b, s. 15) och förklarar kvalitativt vilken typ av 

kunskap som bör vara utvecklad för diverse kursbetyg.  

 



 

18 Bedömning 
 

Bedömning 
 

Två begrepp kan ses som centrala när det gäller bedömning: assessment for learning och assessment 

of learning. 1994 års läroplans intentioner låg i linje med det första begreppet medan den senaste 

utvecklingen visar allt mer att en övergång har skett. Om den kommer att fortsätta eller inte vet man 

inte ännu (Skolverket, 2005b, s. 19 och 31). Black och Wiliam (1998) kritiserar assessment of 

learning utifrån dess effekter på inlärning, negativ påverkan på elever och dess marknadsroll. Trots 

lärarnas uppfattning om att proven testar förståelse prövas utantillinlärning. Lärarnas 

erfarenhetsutbyte på samma skola beträffande provuppgifter och provmetoder är vagt och 

provuppgifterna och provmetoderna granskas inte kritiskt. Betygen står i fokus i stället för råd och 

inlärning. En annan aspekt är att det ofta förekommer jämförelser mellan elever i stället för 

individuella kunskapsbehållningar. Provåterkopplingar handlar inte om lärandet utan har andra 

funktioner. Elevernas fortsatta inlärningssteg analyseras sällan.        

Assessment for learning kännetecknas av följande fem huvudstrategier (Leahy, Lyon, Thompson, & 

Wiliam, 2005; Wiliam, 2007): 

 

1. Tydliggör och dela med dig lärande intentioner och framgångskriterier 

2. Konstruera effektiva klassrumsdiskussioner, frågor och inlärningsmetoder som framkallar 

lärandebevis 

3. Ge repetition som leder elever framåt 

4. Aktivera elever som medhjälpare för varandra 

5. Aktivera elever som värdar för sitt eget lärande 

(egen översättning från engelska) 

 

Bedömningen bör vara kontinuerlig, flexibel och stödjande i undervisningsprocessen, sägs det 

vidare i artikeln. Den bör alltid bli riktad mot att förbättra elevers prestationer och inte som fallet är 

nu att delvis upptäcka brister hos eleverna i slutet av det behandlade kursmomentet, brister som 

ingen därefter gör mycket åt.  

 

Broadly, educational assessments serve three functions: supporting learning (formative), certifying the 

achievements or potentials of individuals (summative) and evaluating the quality of educational 

programs or institutions (evaluative) (Wiliam, 2007, s. 1056). 

 

Formativ bedömning kännetecknas vidare, enligt Wiliam, av eventuella lektionsvändningar 

beroende på hur lärandeprocessen fortskrider ihop med eleverna och anses vara ett av de mest 

kraftfulla verktygen för matematisk inlärning vid en processuell tillämpning. En lärares lokala prov 
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bör ha formativ natur (Skolverket, 2006a) och vara en integrerad del i undervisningen för att stödja 

både läraren och eleverna i processen. Att undervisningssituationer avviker från bedömningen beror 

(William, Lee, Harrison, & Black, 2004) på en strävan att tillgodose både den summativa och den 

formativa bedömningen.  

 

Förutom intresset för inramningen av begreppet bedömning, vilket nämnts ovan, visar Harlen 

(2004, s. 1) sitt eget försök till att fånga in i ord begreppet summativ bedömning: 

 

any activity in which teachers gather evidence in a planned and systematic way about their students` 

learning to draw inferences based on their professional judgment to report achievement at a particular 

time 

 

Man skiljer även mellan s.k. övervakande, diagnostisk och formativ bedömning. Den första 

kontrollerar ifall det som ska läras in verkligen gör det. Den andra försöker få svar på frågan vad 

som har gått fel medan den tredje försöker göra något åt det. En annan artikel (R. Glaser & Silver, 

1994) skiljer två typer av bedömningar åt. Den ena verkar för selektion och placering och den andra 

för lärandets resultat. Black och Wiliam (2009, s. 8) skiljer mellan två bedömningstyper. Den ena är 

bedömning för lärande medan formativ bedömning blir den andra:  

 

Assessment for learning is any assessment for which the first priority in its design and practice is to 

serve the purpose of promoting pupils´ learning… An assessment activity can help learning if it 

provides information to be used as feedback, by teachers, and by pupils, in assessing themselves and 

each other, to modify the teaching and learning activities in which they are engaged. Such assessment 

becomes formative assessment when the evidence is actually used to adapt the teaching work to meet 

learning needs.  

 

Newton (2007) ser distinktionen mellan begreppen formativ och summativ genom varierande 

bedömningssyften. Han pratar inte om olika bedömningar utan olika syften mellan dem. I artikeln 

utkristalliseras tre intentionsnivåer med bedömningen: utslag, beslut och påverkan (egen 

översättning av the judgement, the decision and the impact level). Dessa innebär med andra ord den 

tekniska (betygsättning), den praktiska (användning av det tekniska) och den verkande 

(bedömningens inverkan på utbildning). Enligt Newton vilar summativ bedömning enbart på 

utslagsnivån medan formativ handlar om hur man går vidare och använder det man har fått med på 

utslagsnivån (the decision level).       

 



 

20 Kritik mot Blooms taxonomi 
 

I slutdiskussionen (Wiliam, 2007) tydliggörs att många av förslagen till klassrummen inte är nya. 

Det som fungerar på ett ställe behöver inte fungera på ett annat. Vad som är nytt är däremot att 

forskningsempirin tydligt pekar på att en kvalitativ undervisning, där både lärarna och eleverna är 

medvetna och meningsfulla medarbetare i inlärningsprocessen, leder till bättre prestationer hos 

eleverna. 

     

Testresultat från nationella prov anses vara hjälpverktyg i lärarnas bedömning. Man finner det 

däremot intressant att analysera korrelationen mellan slutbetygen och de nationella provens betyg. 

Eventuella avvikelser ska skolorna förklara i sina revisionsrapporter. Hur rättvist och pålitligt bör 

ett bedömningssystem vara (Skolverket, 2005b)? En följdfråga dyker upp: Hur stort frihetsutrymme 

lämnas egentligen åt lärarna? Hur mycket är tillåtet att balansera mellan kursbetyget och det 

nationella provets betyg? Hur många betygssteg anses vara rimliga, bland elever, ämneskollegor 

och inte minst bland rektorer? I rapporten inses svårigheten att statligt reglera hårdare betygsättning 

och bedömning i ett decentraliserat/kommunaliserat system. Man lyfter upp tillitsbegrepp som 

integritet och lärarnas professionella kompetens vid bedömningen. Man inser samtidigt systemets 

sårbarhet på lokal nivå (Skolverket, 2005b).  

 

Kvoten mellan de mål som bedöms vid ett visst tillfälle och alla tänkta mål (läro- och kursplan) 

visar hur bra överensstämmelsen är mellan läro- och kursplanerna med bedömningen (Näsström, 

2008, s. 61). Om graden av överensstämmelse mellan bedömning och undervisning bestäms på 

samma sätt blir det av intresse att titta närmare på kvoten mellan de mål som tas upp i 

undervisningssituationer och de mål som ingår i efterföljande bedömning vid ett speciellt 

bedömningstillfälle.  

 

Korp (2010, s. 153) skiljer mellan tre bedömningstyper. Den analytiska, kvalitativa som förknippas 

med elevernas måluppfyllelse, den aritmetiska, kvantitativa där provresultat och betyg avgör allt 

samt ad hoc- eller den blandade modellen.  

 

 

Kritik mot Blooms taxonomi 

 

Det finns forskningsrapporter vilka av olika anledningar är kritiska mot Blooms taxonomi.  

Booker (2007) grundar sitt huvudsakliga resonemang på två skäl. Det ena är att allt kritiskt och 

avancerat tänkande bygger på faktakunskaper. Att undvika faktainlärning samtidigt som man av 



 

Forskningsöversikt:	  Kritik	  mot	  Blooms	  taxonomi	  	  	  	  	    
 

21 

elever förväntar sig få en högre grad av prestation verkar tyvärr dominera skolverkligheten, enligt 

författaren. Taxonomin var egentligen ämnad till högre studier då man redan hade hunnit med 

grunden. Det andra skälet handlar om den långt ifrån enkla processen från mål och deras mätbarhet 

till förmågor. Faktakunskap, förståelse, tillämpning, analys, syntes och utvärdering anses vara 

lämpliga för ändamålet och bygger på varandra. Att göra kopplingar mellan mål eller de delar av 

målen som går att mäta, uppvisade förmågor och valen av testuppgifter kan upplevas som väldigt 

tidskrävande på skolorna.  

 

I sitt inlägg, presenterat på International Society for Performance Improvement Newsletters 

webbsida, kritiserar Sugrue (2002) taxonomin ur två perspektiv. Taxonomin anses, å ena sidan, vara 

föråldrad, 50 år gammal, och kommen i den tid då våra kunskaper om de kognitiva processerna inte 

var på samma nivå som de är idag. Å andra sidan finns det inget forskningsbelägg för taxonomin 

förutom skillnaden mellan deskriptiva/begrepps- och procedurkunskaper. En konsistent tillämpning 

av taxonomin tycks vara omöjlig redan mellan de två lägsta och de resterande kunskapsnivåerna. 

Bedömningsuppgifter placeras olika av olika användare. Problemet är att allt över 

faktakunskapsnivån betraktas som en högre nivå av inlärningen. Enligt författaren ska man i stället 

ha en s.k. innehåll–prestationsmatris där både innehållet som ska läras och motsvarande 

prestationsnivåer kopplas till varandra på ett enklare och begripligare sätt.  
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Lärarnas klassrumsbedömning 
 
McMillan (2003) fokuserar både på lärarnas praxis och betygsättning:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 

Bedömningspraktik påverkas av ett antal beslut beträffande läraren, externa faktorer och  

klassrumsverkligheten.  

 

Man finner två typer av bedömningar i lärarnas praxis, den summativa och den formativa. Den 

summativa bedömningen tar hänsyn till elevernas hemläxor, prov, förmågor, förhör och delaktighet. 

Den formativa bedömningen tycks vara mer av den granskande typen och informativ i relation till 

de givna instruktionerna. Lärarna visar sig benägna att förändra sin egen bedömning av olika 

anledningar. Några av dem är förändringar i elevunderlaget, undervisningsinnehållet och 

klassrumssammansättningar. Förändringarna görs av lärarna själva och är varken förankrande i 

styrdokumenten eller forskningen. Betygssättningen är influerad av många faktorer. Ett exempel är 

gränsfallselever där elevernas engagemang också ingår som en av bedömningsfaktorerna. Syftet är 

att hjälpa eleverna. Lärarna tycks föra kamp mellan egna värderingar och externa faktorer (Duncan 

& Noonan, 2007; McMillan, 2003, s. 5).     

 

Selghed (2004) har bland annat undersökt hur lärare erfar betygssystemet och funnit att det finns 

fyra olika sätt. I det första upplevs betygssystemet genom förändrad kunskapssyn. Det identifieras 

av lärarna i studien men relateras ytligt till bedömningen. I det andra anses betygssystemet mål- och 

the explanations that teachers gave for 
their assessment and grading practices. 
Teacher internal beliefs and values were 
clearly cited as the most important in- 
fluence on assessment decisions. What 
was particularly interesting was that 
these beliefs and values were not directly 
concerned with measurement princi- 
ples. Even though the questions to the 
teachers focused on their classroom as- 
sessment practices, the most important 
reasons given were based on more gen- 
eral beliefs and values about teaching 
and learning. These more general beliefs 
were often voiced as a philosophy of edu- 
cation, and desired assessment and grad- 
ing practices were consistent with this 
philosophy. In contrast, external pres- 
sures from large-scale testing programs, 
district policies, parents, and practical 
classroom constraints forced teachers to 
use assessment practices that were in- 

consistent with their beliefs and values. 
The resulting tension between these in- 
fluences was clearly evident. Teachers 
struggled to accommodate external pres- 
sures in their decision making. Also, lit- 
tle reference was made to principles of 
good measurement as important to their 
assessment decision making. There was 
virtually no mention of technical mea- 
surement concepts or principles, though 
fairness was emphasized in relation to 
providing opportunities for students to 
demonstrate success. This may not be 
surprising given the well documented 
lack of appropriate training in class- 
room assessment in teacher prepara- 
tion programs. 
Teacher Knowledge, Beliqs, 
Expectations, and Values 
Five categories of teacher knowledge, 
beliefs, expectations, and values were 

identified (Fig. 1). One teacher belief, 
also reported in earlier research by Cizek 
et  al. (1996), was that it was important to 
do whatever would help students suc- 
ceed. We called this “pulling” for stu- 
dents, and it was reflected in manyways. 
In extreme cases, this meant significant 
modifications of assessments, such as 
writing multiple forms of a test to ac- 
commodate different students’ needs 
and abilities, allowing creative expres- 
sions such as artwork to substitute for 
regular paper-and-pencil tests, and al- 
lowing students to veto certain types of 
questions if they felt incapable of re- 
sponding to them. Less extreme forms 
included accepting late work or revi- 
sions, giving extra credit, and including 
ways to earn points for trying. Essentially 
teachers wanted to give students the best 
opportunity to succeed and adopted as- 
sessment and grading practices to pro- 

Teacher Knowledge, Beliefs, 
Expectations, and Values 

Pulling for students 
w Philosophy 

Promoting understanding 
D Accommodating individual 

differences 
Motivation 

Decision-Making Rationale I------ Difficulty explaining . Individualized 
Hodgepodge of 
influences 

w Student engagement 
Student success 

External Factors 

m State Accountability 

District Policies 
Testing 

Parents 
Classroom Realities 

Social promotion 

behavior 
Heterogeneity 

FIGURE 1. Teachers’ classroom assessment decision making. 

Assessment 
Practices 

36 Educational Measurement: Issues and Practice 
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kriterierelaterat. Selghed konstaterar att lärarna inte har uppfattat syftet med deltagande 

målstyrning. Även ett annat begrepp i resonemanget dyker upp, nämligen ett professionellt verktyg 

förknippat med reformintentionen, som det sägs. Frågan dyker upp hur stort friutrymme lärarna 

egentligen vill ha i bedömningssammanhanget. Det tredje sättet erfar betygssystemet som regelverk. 

Det finns ett antal betygssteg med skiftande gap dem mellan. Kunskapen mäts med hjälp av detta 

gap. Bedömningsintentionerna tycks inte heller här finna god mark. I det fjärde sättet ses 

betygssättningen synonymt med det normrelaterade systemet. Författaren anger lärarens sätt att 

arbeta med bedömningen utifrån egna skapta kriterier och enbart med de synliga delarna av 

bedömningen som två av möjliga orsaker. Selghed påpekar avslutningsvis att mål- och 

kriterierelaterad betygssättning är mycket mer än det normrelaterade.     

 

McMillan (2001, s. 31) fann väldigt liten korrelation mellan betygsinnehållet och betygen i 

klassrumsbedömningen, med vissa undantag beträffande prov. Tre fjärdedelar av de deltagande 

lärarna i undersökningen påpekade dessutom att de hade utvecklat sina egna bedömningsformer. 

Några av lärarna avvek betydligt från andra kollegor i antalet inräknade faktorer i betygen. Det 

framgår tydliga skillnader i lärarnas bedömningshandlingar i arbeten med hög- och lågpresterande 

elever. Bedömningsfokus flyttas från utvecklingen av akademiska förmågor till utantillinlärning och 

extra bonusar i enlighet med några externa normer.      

 

Cizek m.fl. (1995, s. 173) konstaterar oförutsägbara och variabla bedömningshandlingar hos 

lärarna. Egna tester, utfrågningar och examinationer blandas ihop med på egen hand utvecklade 

bedömningar och prestations- och icke prestationsrelaterade betyg. Distriktens bedömningspolicy 

används inte för att lärarna antingen känner inte till eller vill inte använda den. På så sätt har lärarna 

utarbetat egna bedömningspolicyn som speglar av egna värderingar och uppfattningar om lärandet.    

 

Duncan m.fl. (2009, s. 3) gör skillnad mellan traditionell, kriterie- och policybaserad betygsättning. 

Den traditionella betygssättningen bygger vanligtvis på olika överenskomna resultatberäkningar 

med medel- och medianbetyg samt lämpliga grafiska presentationer. Det viktigaste är att betyg och 

betygssteg känns trovärdiga och giltiga. Trots saknaden av reella kopplingar mellan betyg och 

prestationer anses systemets verktyg kunna spå elevers framtid på ett bra sätt. Den andra 

bedömningstypen relaterar elevers prestationer till kriterier. Man samlar fortlöpande information 

om insatserna och gör en bedömning av den. Produkt (prestationer från prov, examination, 

portfolios osv.), process (engagemang, deltagande, flitighet, …) och utveckling är 
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huvudingredienser. Den tredje betygssättningstypen är i linje med en etablerad betygspolicy på 

skolan. I jämförelserna mellan den kriterie-baserade och den mer öppna ansatsen i betygssättningen 

finner författarna skiljaktigheter i lärarnas sätt att agera. I den senare anses lärarna inte bundna till 

några i förväg utarbetade avvägningsprocedurer vid betygssättningen. Procedurerna skapas 

kontinuerligt i arbetet. Inom ramen för den kriterie-baserade ansatsen finns relativa 

avvägningsprocedurer redan inledningsvis.  

 

Brookhart (2003) lyfter fram en del problem med klassrumsbedömningen som hon anser vara starkt 

påverkad av storskaliga, omfattande bedömningar. Validitets- och reliabilitetsnormer lånas, formas 

om och tillämpas inom ramen för klassrumsbedömningen. Andra överenstämmelser och antaganden 

för omfattande bedömningar matchar inte bedömningar i klassrummen. Skillnader finns bland annat 

beträffande innehåll, uppgifter och förutsättningar. Klassrumsmiljön påverkar bedömning, uppgifter 

är länkade till varandra och fältstorleken är mindre.  

 

I en annan studie fokuserar Brookhart (2001) på högpresterande elevers uppfattningar och bruk av 

informationen, från både den formativa och summativa bedömningskaraktären. Trots tydliga 

skillnader i syften mellan bedömningarna använder eleverna dessa framgångsrikt både för att ta 

reda på hur de har presterat och för att planera fortsatta inlärningar.   

 

Ett forskningsprojekt med syftet att förbättra lärarnas bedömningspraktik i klassrummet har gjort 

dem mer medvetna om vilka typer av frågor och uppgifter de levererar till eleverna (Panizzon & 

Pegg, 2008, s. 433). Frågorna och uppgifterna har inte gynnat elevernas möjlighet att resonera och 

tänka på högre kognitiva nivåer utan har i stället utvecklat elevernas förmågor att använda 

algoritmer och memorera. Mer öppna och problembaserade uppgifter i klassrummet har däremot 

skiftat elevernas prestationer mot högre ambitionsnivåer.   

 

Watson (2000, s. 80) identifierar i sin studie delar av lärares praktiska, informella 

bedömningshandlingar: 
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     Figur 4 

 

Hon finner en del problem relaterade till observationer, perspektiv, interpretationer och 

förväntningar och utesluter inte möjligheten till olika bedömningar av elever av olika lärare. Hon 

efterfrågar också fortsatta studier om vilken påverkan den informella bedömningen har på elevernas 

inlärning, kunskapsinhämtning och storskalig (nationell) bedömning  

 

Suurtamm m.fl. (2010) visar med sin studie att lärarna vanligen har stor variation av strategier, 

verktyg och metoder vid klassrumsbedömning trots att de mest validerar tester, utfrågningar och 

kvalitativa uppgifter (förmågor relaterade) vid betygsättning. Andra typer av bedömningar, som 

samtal med elever, läxor, observationer av studenter, projekt, elevers presentationer, själv-och 

kompisbedömning osv., skapar för lärarna någon ”känsla om elevers förståelse” och utgör därmed 

ett viktigt verktyg för stöd i undervisningen. Författarna konstaterar dessutom en bindande länk 

mellan de instruktioner som elever får i klassrummen och de bedömningshandlingar som tillämpas 

av lärarna.  

 

Den här presenterade forskningsöversikten startar med att först fånga upp kursplaner, undervisning 

och bedömning i en helhet för att sedan relatera dem till varandra. Ifall betygssättning, där 

betygskriterierna utgör grunden, ses som en del av bedömningsprocesserna dras även elevernas 

prestationer med bakomliggande förmågor och kompetenser in i bilden. Dessa s.k. kvalitativa 

prestationsnivåer talar om hur väl elever har uppnått målen och avgör därmed betygen. Eftersom 
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lärarnas bedömning vilar på kursmålsinnehållet, vilket behandlas och gestaltas via undervisningen, 

samt betygskriterierna anser jag de här två bedömningsmomenten väldigt relevanta för min studie. 

Ett försök med att få lärare att fundera någorlunda vettigt kring sin egen bedömning utan att nämna 

och beröra kursmålen och betygskriterierna skulle sluta i ett rent fiasko, enligt min egen 

uppfattning. Tolkningssvårigheter visar sig också vara aktuella beträffande både kursmålen och 

betygskriterierna. Det här medför vissa likvärdighetsrisker inte enbart vid lärarnas bedömningar 

utan även vid provsammanställningar, rättningar och utvärderingar. Nationella prov utnyttjas bland 

annat i syftet att balansera mellan olikheterna. Genom tolkningsexemplifieringar hoppas man verka 

mot målet om en likvärdig bedömning. Att bedömning ibland betraktas som att gå hand i hand med 

undervisningen, utanför provsammanhanget, har lett oss till distinktionen mellan den formativa och 

den summativa bedömningen. Några sekvenser från den praktiska klassrumsbedömningen visar 

avslutningsvis såväl på enorma outnyttjade möjligheter som på svårigheter med 

bedömningsprocesserna i utbildningssammanhang. De gamla bedömningstraditionerna lever kvar 

medan de nya kämpar om positionerna. 
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Metod 
  
Det finns ett antal skäl till att valet av metoden för studien har fallit på grundad teori. Det främsta 

har att göra med teoriluckan som har uppstått mellan de nationella bedömningsriktlinjerna för 

matematikämnet och kurserna på gymnasiet och det praktiska (klassrums-) fältet där 

implementeringen av dessa ska ske. Genom att analysera, sammanfatta och teoretisera om lärarnas 

förhållningssätt mot och ageranden inom bedömningsklassrumsfältet öppnas möjligheter för 

framtida, både teoretiska och praktiska, justeringar från de nämnda bedömningsriktlinjerna till det 

praktiska fältet.  

För att göra en distinktion så tydlig som möjligt mellan det som ska studeras i studien och med 

vilket verktyg detta ska ske använder jag mig av begreppen studieobjekt och kunskapsobjekt 

(Fransson & Lundgren, 2003) och begreppens analogi med termerna territorium och karta. Kartan 

(kunskapsobjekt) används för att studera territoriet (studieobjekt) (Lindblad, Kyndel, & Larson, 

2004, s. 13). Verksamheten som tillämpas vid studierna av terrängen genererar kunskapsobjektet 

med tillhörande begrepp, teorier och undersökningar som avgränsar, tolkar och förklarar fenomenet 

som studeras.  

I enlighet med det här resonemanget knyts studieobjektet, dvs. lärarnas beskrivningar och 

reflektioner om bedömningen på skolan, till kunskapsobjektet, dvs. vetenskaper, teorier och 

metoder vars främsta uppgift är att fånga upp, förstå och tolka studieobjektet. Med detta i bagaget 

bäddas uppenbart för grundad teori. Min förhoppning är att teorigenerering, såväl i process- som i 

produktdelen, kommer att avslöja bedömningssystemets fördelar och nackdelar med betydelsefulla 

konsekvenser framöver. Lärarnas teoretiska bas är väldigt vag att stå på för deras bedömningar på 

skolan. De flesta lärare har knappast erhållit någon riktig utbildning om ämnesbedömning utan 

kastas in i skolans värld i hopp om att de ska lösa det på något mer eller mindre naturligt sätt. 

Lärarutbildarna har inte heller lätt att tolka allt som står i styrdokumenten angående bedömningen. 

Ju längre deras distans till skolorna är, desto svårare uppgift tycks det vara. Det görs visserligen 

enstaka försök på lärarutbildningarna runt om i landet att närma studenterna till bedömningsfältet 

och hjälpa dem i tolkningarna av dessa av olika slag. Men tolkningar förblir enbart tolkningar trots 

allt. Vilket innehåll styrdokumenten om bedömningen hanterar, varför det ser ut som det ser ut och 

hur det är tänkt att det ska tillämpas är några frågeställningar som är enklare att angripa för 

studenterna än att tala om hur det verkligen fungerar inom praktiska situationer i skolan. Man pratar 

även väl om den formativa bedömningen. Trots att den ses som en självklarhet finns det inte många 

lärare i landet som försöker implementera den i verkligheten. Frågan är varför undrar en av 

förespråkarna, Jönsson (2010) undrar.  

Hur det egentligen är tänkt att bedömningen överhuvudtaget ska genomföras av lärarna i praktiska 
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klassrumssituationerna är inte enkelt att lista ut. Studien kommer även att visa behov av teoretiska 

inramningar av bedömningsprocesserna i syftet att förtydliga dessa processer för alla aktörer. En 

teoretisk inramning med grundad teori om hur ett antal lärare upplever och agerar vid bedömningen 

ger nya möjligheter både för lärare och för bedömningskonstruktörer till påverkan och 

korrigeringar. Varför ger just grundad teori denna möjlighet? Teorin underlättar förståelsen för hela 

bedömningsprocessen och bidrar även till att en kontinuerlig process med länken mellan 

konstruktion och praktik kommer till stånd. Detta skulle skapa gynnsammare förutsättningar för alla 

involverade aktörer. Begreppet ämnesbedömning används vid sidan om begreppet kursbedömning. 

Detta för att urskilja den bedömning som är ämnad att tillämpas inom vilket ämne som helst och 

den som används vid enstaka kurser.  

Individuella halvstrukturerade intervjuer med 15 lärare från 5 olika kommunala gymnasieskolor och 

7 lärarfokusgrupper med en avslutande diskussion om bedömning och betygsättning på gymnasiet 

tillsammans med författarens praxisnära anknytning utgör den empiriska delen av studien.  Lärarna 

har genom intervjuerna bland annat försökt att ge sina egna bilder av hur det egentligen går till då 

de sätter kursbetyg, hur undervisning och bedömning/betygssättning hänger ihop och vilka 

nackdelar/fördelar man stöter på. Dessa kärnfrågor eller kärntrådar har stått för ryggraden för 

intervjusamtalen som därefter har förts fram och tillbaka inom bedömningsfältet för gymnasiet.    

Under länsstudiedagen, vårterminen 2009, fick lärare från olika gymnasieskolor möjlighet att 

diskutera bedömning på gymnasieskolans nivå. De här lärardiskussionerna, med totalt 7 

skolblandade grupper, har spelats in lika väl som den gemensamma diskussionen med alla 

deltagande lärare i slutet. Alla intervjuer och diskussioner har sedan transkriberats. Ett fåtal lärare 

har deltagit i både intervjugruppen och i någon av fokusgrupperna, men de flesta har enbart deltagit 

i en av dem, vid ett enda tillfälle. Ett tydligt undersökande syfte riktat mot bedömning och 

betygsättning har präglat annars ganska öppna och varierade intervjuer och diskussioner med 

avseende på innehåll. Innehållet har regelbundet påverkat teman på de individuella intervjuerna och 

på så sätt fört dem både närmare och längre ifrån varandra. Syftet med de individuella intervjuerna, 

fokusgruppsdiskussionerna och den avslutande diskussionen med lärarna från fokusgrupperingarna 

har varit att tömma ut lärarna på bedömnings- och betygssättningsfunderingar och idéer inom 

gymnasiet. Allt detta för att ringa in en mer omfattande teori med vars hjälp det går att förstå de 

processer som pågår och anses viktiga av lärarna inom fältet för bedömning och betygsättning i 

matematik på gymnasiet.   

 

Grounded theory methods depend upon a similar kind of flexibility. In addition to picking up and 

pursuing themes in interviews, grounded theorists look for ideas by studying data and then returning to 

the field to gather focused data to answer analytic questions and to fill conceptual gaps (Charmaz, 



 

Metod	  	  	  	  	    
 

29 

2003, s. 3)  

 

Allt det här och frånvaron av teoribildning som utgår från lärares uppfattningar kring bedömning 

och betygsättning i skolans matematik utgör en forskningsutmaning. Eftersom studien verkar vara 

först i sitt slag ter det sig naturligt att välja lärare och deras resonemang och reflektioner om 

bedömning och betygssättning i skolan som grund. Det underlag som lärarna via intervjuer och 

gruppdiskussioner bjuder på används därefter, i linje med den grundade teorins principer, induktivt i 

sökandet efter teorin.  

 

Transkriptionerna har analyserats via en kodningsprocess med både öppen, axial och selektiv 

kodning. Via den öppna kodningen har det transkriberade materialet delats in i minsta meningsfulla 

beståndsdelar, självklart ur en bedömningssynpunkt. Varje textstycke har tilldelats en eller flera 

koder (nyckelord), beroende på vilket begreppsinnehåll de har, och en rubrik. Ett textstycke kodas 

därmed via en enda eller flera koder. Rubriken står för det textstycket handlar om medan koderna är 

begreppsknutna. De här begreppen avgör så småningom de första kategorier inom vilka textstycken 

placeras. Via s.k. ”memos” förs anteckningar över kategoriseringar, begreppsuppfattningar och 

processen. Det finns inget hinder att placera någon av texterna i flera av kategorierna p.g.a. 

begreppsinnehållet de bär med sig. Därmed har en begreppskategorisering påbörjats. Den kan 

inledningsvis anses preliminär och ändras efterhand, men ju längre analysprocessen pågår desto 

stabilare framstår den. Målet med den axiala kodningen är att samla ihop kategorierna i större 

grupperingar utifrån de egenskaper de har. Avslutningsvis selekteras en kärnkategori utifrån 

förhållandet mellan kategorierna från den axiala kodningen. Studiens fokus framträder ihop med 

den kärnvariabel som präglar alla kategoriseringar. Den axiala kodningen har fört fram ett antal 

kategorier. Kategorierna har omfamnat olika typer av bedömningar, kursmål, betygskriterier, 

undervisning, aktörer och artefakter. Den första kategorin innehåller sex typer av framträdande 

bedömningar. Den andra kategorin, kursmål, har inga underkategorier medan de resterande 

kategorierna har två underkategorier var (se Tabell 1). Det som kännetecknar varenda kategori, det 

som beskriver det mesta av vad som pågår och förklarar hur lärarna försöker hantera bedömning i 

skolan utgör empirins kärnvariabel.  Med det här i bakgrunden visar sig begreppet ”Strategier” med 

full rätt ta kärnvariabelrollen. Strategierna är utmärkande inte enbart för hela studiens empiri oavsett 

förekommande temavariationer i dem utan även för en del praxis och forskning inom 

bedömningsfältet. Empirin delas därmed in i en huvudkategori och två underkategorier beroende på 

hur relationen mellan begreppen bedömning, å ena sidan, och betygssättning och provhantering å 

andra uppfattas och tolkas. I analysen förekommer följande tre begreppskategorier: 

bedömningsstrategier, betygsstrategier och provstrategier.  
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Det ter sig mer naturligt att se lärarnas betygssättning och provhantering som en innefattande del av 

bedömningen. Av den här anledningen görs ingen distinktion mellan dem av två enkla motiv. Först 

vill jag komma närmare åt de skilda processerna vid bedömningen via bedömningsstrategierna. 

Sedan vill jag lyfta fram strategierna så tydligt som möjligt för läsaren. Det hade varit otydligt och 

spretigt om jag inte hade bakat in betygssättning och provhantering in i bedömningsstrategierna. En 

hel del av variationen inom betygsättningen och provhanteringen går inte förlorad eftersom den tas i 

diskussionsavsnittet.  

 

Huvudkategorin bedömningsstrategier består av åtta lärarstrategier: den intuitiva, den inväntande, 

den kontinuerliga, den likvärdiga, den målinriktade, den provinriktade och den 

undervisningskopplade strategin samt självbedömningsstrategin. Dessa kategorier presenteras mer 

ingående vidare i texten. De andra kategorierna, vilka är produkt av den axiala kodningen, är 

introducerade i Tabellen 1.  

 

Kombinationen mellan syftet för studien, forskningsfrågorna, den grundade teorin och temat med 

det empiriska fältet har lett mig till diverse överväganden och beslutsfattanden. Nedan följer en kort 

översikt av dessa.   

 
Det bör påpekas att vissa citat är enbart utelämnade till läsaren utan i princip några kommentarer. 

Där det finns ett sådant innehåll som gör att citatens plats upplevs som mer naturligt i 

sammanhanget har det skett. Här vill jag lämna plats för läsaren själv att fundera över möjliga 

länkningar vilket blir mer naturligt och kommer att göra texten både rikare och läsarens roll mer 

aktiv i syftet att ta till sig så mycket av texten som möjligt.    

 

Alla typer av kodningar i studien är gjorda med hjälp av Transana programmet. Ur den 

transkriberande texten har via den öppna kodningen plockats textenheter som analyserats utanför 

den kontext från vilken de har härstammat. Ett antal nyckelord och en rubrik har tilldelats enheterna 

med utgångspunkt i vilket innehåll de har stått för och vilka egenskaper de har burit med sig. Via 

”memos” har tilldelade nyckelord och rubriker identifieras, behandlats, definierats, kommenterats 

och relaterats till andra textenheter. Jämförelserna mellan textenheterna har skapat förutsättningar 

för efterföljande kategoriseringar via den axiala kodningen. Avslutningsvis har den selektiva 

kodningen och den komparativa analysen med de redan etablerade och de ständigt nykomna 

kategorierna lett till teorigenereringen om hur lärare uppfattar och agerar inom bedömningen och 

betygsättningen på skolan.  
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Grundtanken i teorigenereringen är att tömma fältet på fakta. Detta kan göras på olika sätt. 

Forskarens närhet och distans till fältet avgör några av dem. Att gå in i fältet och göra s.k. ett skotts 

intervjuer anses inte trovärdigt enligt Charmaz (2003). Författaren menar att data måste studeras 

och analyseras enligt den grundade teorins principer innan man kastar sig över 

forskningslitteraturen och fältet igen för att fördjupa sina insikter: 

 

Should ambiguities arise, the grounded theorist returns for another interview. Through additional 

interviews, the researcher can check whether and how his or her interpretations of “what is 

happening” fit with participants’ views. (Charmaz, 2003, s. 12) 

 

Studiens intervjuer är först genomförda förutsättningslöst, med min erfarenhet från fältet i 

bakgrunden, tillsammans med tre lärare från tre olika skolor, vid tre olika tidpunkter. Genom att 

koppla direkta analyser av intervjuerna ihop med erfarenheter från fältet har det skapats nya 

förutsättningar för kommande intervjuer. Metoden har genererat nya intervjufrågor och insikter. 

Dessa har tillämpats vidare i de kommande intervjuerna i en kontinuerlig process.  

 

                

Reliabilitet och validitet 
 

Studien baseras på lärarnas beskrivningar av egna och delvis kollegors bedömningar. Ur denna 

synpunkt studeras i avhandlingen det som är avsett att studeras, nämligen lärarnas resonemang om 

bedömningen på skolan. Studiens validitet verkar därmed vara på plats. Lärarnas resonemang om 

bedömningen på skolan kan däremot bli mer ifrågasatt som verkligt, trovärdigt eller konstruerat. Är 

de av lärarna levererade bilderna förankrade i klassrumsverkligheten? Å ena sidan om vi under 

begreppet klassrumsverklighet inkluderar lärarnas reella handlingar kvarstår svårigheter i 

granskningen av dessa. Trots att bedömning är tänkt som en fortlöpande process i klassrummet är 

den sällan öppet verifierad av läraren mot eleven med undantag i lärarnas prov och testanalyser. I 

den processen bygger läraren kontinuerligt sin egen bedömning av eleven. Den här bedömningen är 

inte alltid explicit uttalat till eleverna och därmed väldigt svår att komma åt. Både för läraren och de 

utomstående. Å andra sidan trots att intentionen inom grundad teori är att så nära som möjligt 

bearbeta och granska fakta blir inget förlorat: 

 

However, even if some of our evidence is not entirely accurate this will not be too troublesome; for in 

generating theory it is not the fact upon which we stand, but the conceptual category (or a conceptual 

property of the category) that was generated from it. (G. B. Glaser & Strauss, 1967, s. 23)  
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Det här skiftar fokus till de begreppskategorier och deras egenskaper på vilka jag grundar min teori 

om bedömning på gymnasiet. Ur samma aspekt tappar frågan om lärarnas konsekvens vid 

bedömningar betydelse i teorigenereringen. Trots att reliabilitets- och validitetsaspekter behandlar 

generering av kategorierna utesluter jag absolut inte min egen erfarenhet i bedömningssammanhang 

från resonemangen.   

 

En annan sak som påverkar studiens reliabilitet och validitet är dess upplägg där femton 

individuella lärarintervjuer har mixats och utsatts för komparativa jämförelser med sju fokusgrupps 

diskussioner, den gemensamma diskussionen i slutet och författarens lärarerfarenhet från 

bedömningsfältet på gymnasiet. Idén med teorigenerering från empirin ställer krav på ständiga 

kopplingar mellan det empiriska fältet och analysprocessen. Analysen, vilken bör ske omedelbart 

efter datainsamlingen, manar till nya ingrepp i fältet. Dessa kan likna eller avvika från de inledande 

ingreppen beroende på vilka resultat som börjar utkristalliseras. Processen fortlöper ända tills en 

viss mättnad, som nämnts tidigare, inträtt. Med andra ord nya ingrepp i det empiriska fältet 

frambringar inte något nytt utan upprepningar förekommer. Den här studien avviker från det 

beskrivna förfarandet p.g.a. författarens kännedom och inblick i bedömningsfältet på gymnasiet.  

 

The theory that emerges from the researcher´s collections and analysis of qualitative data is in one 

sense equivalent to what he knows systematically about his own data. … What is more, if he has 

participated in the social life of his subject, then he has been living by his analyses, testing them not 

only by observation and interview but also by daily living. (G. B. Glaser & Strauss, 1967, s. 225)     

 

Detta tvingar uteslutet inte teorigenerering i analyseringsprocessen utan används parallellt med 

andra metoder från den grunda teorin, vid datainsamlingen och den rättframma analysen av 

densamma. Detta leder till att den insamlade empirin blir successivt allt mer och mer berikad tills 

mättnaden inte vinns eller börjar framträda mer regelbundet i empirin. Forskarens roll och hans 

erfarenhet är oerhört viktiga. Erfarenhet kan hjälpa till i analysprocessen i sökandet efter empirin, 

men får inte ta huvudrollen vid teorigenereringen.  

 

These conceptual categories arise from the data. Using pre-determined coding categories and seeking 

to fit data into such categories is against the spirit of the grounded theory. (Robson, 2002, s. 493)  
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Hur mycket min egen närvaro, den intervjuades fördomar och i förväg skapade uppfattningar om 

hur det verkligen går till påverkar validiteten? Att balansera mellan neutralitet och agerande är inte 

enkelt. Man vill att lärarna ska mer självmant fundera över hur de gör när de sätter betyg samtidigt 

som man bör ingripa ifall resonemanget tenderar att ta en oönskad väg eller pekar på något mer 

intressant ur forskningsperspektiv. I och med att lärarna själva har valt att delta i den första studien, 

utan någon avsiktlig sidopåverkan (chefen, rektorer, andra kollegor), blir det mer troligt att deras 

tankar och funderingar stämmer med det de anses vara verksamma med.  

 

 

Studiens forskningsetik 

 

Ett mail, information, om mig, undersökningen, dess syfte, konfidentialiteten och nyttjandekravet 

har skickats i förväg till lärarna så att ställningen till eget deltagande i den här studien tas opåverkat 

av några eventuella yttre faktorer. Lärarna har på egen hand valt att medverka i studien.  

 

Intervjuerna är genomförda på lärarnas gymnasieskolor. Min närvaro på skolorna har observerats. 

Intervjurummen har varit skiftande nära till lärarrummen med möjligheten för lärarna i rummet att 

se vilka av personerna som har blivit intervjuade. Detta ihop med att lärarna känner föga till och har 

lite uppfattningar om hur kollegorna agerar kan nog tänka sig ställa till för de intervjuade lärarna. 

Däremot har jag i min analys försökt att dölja deras personlighet via kategoriseringar som är 

begreppsgenererade och inte personknutna. Att någon läsare ändå utifrån denna kännedom försöker 

koppla någon av lärarna i studien till någon av strategierna skulle i så fall enbart leda till 

spekulationer.  

 

Vid fokusgruppsdiskussionerna har informationen till lärarna om studien och forskningsetikens 

huvudprinciper skett i direkt samband med utförandet. Det var tydligt uttalat att valet att delta i 

studien är frivilligt. Lärarna har även fått möjlighet att tacka nej till ljudupptagningar i 

fokusgrupperna. Ingen av de närvarande lärarna har avvisat sitt deltagande varken i studien eller vid 

ljudupptagningarna. Att informera lärarna om studien i direkt anslutning till den väcker en del 

tankar. Trots att någon annan möjlighet inte har funnits, eftersom lärarna från de olika skolorna har 

varit samlade för ett enda speciellt tillfälle, dyker funderingar om lärarnas frihet upp. Så är det alltid 

om man väljer ihop med andra från gruppen. Grupptrycket kan, medvetet eller inte, finnas med i 

bilden. Positiv feedback från lärarna i slutet av passet och från utvärderingen av dagen talar 

förhoppningsvis sitt eget språk. Ingen av lärarna har på något sätt reagerat mot förfaringssättet trots 
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de givna möjligheterna, både i början och i slutet av studien.  

 

Inga känsliga uppgifter om deltagarna eller utomstående har förekommit i studien. Utöver detta 

skyddas och garanteras ytterligare lärarnas identitet inom studien. Inga uppgifter får lämnas ut för 

andra ändamål utanför forskningen.      

    

Därmed har hänsyn tagits till informations-, samtycke-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Stensmo, 2002, s. 27) 

 

Jag har själv hållit mig ifrån kommentarerna i direkt anslutning till intervjuerna. Min erfarenhet har 

nog påverkat lärarna vid den här delen av insamlingen i och med att de har känt till min bakgrund 

som lärare. Det har hjälpt mig att spetsa intervjuerna och leda dem i olika riktningar för att täcka in 

bedömningsfältet så bra så möjligt. Det har gjort intervjuerna helt olika trots inledningsvis den 

gemensamma ramen. Intervjuerna har skiftat beroende både på den utveckling de har haft och på 

andra intervjuer som har öppnat för en del nya infallsvinklar i bedömningssynen. Analysen har 

redan börjat, så att säga, i intervjufasen för att möjliggöra en effektiv teorigenerering. Här har jag 

lutat mig väldigt mycket på tidigare intervjuer och min egen erfarenhet av fältet. Min normativitet 

ifall den inledningsvis har funnits måste ha bleknat i takt med teorigenereringen både vid 

intervjuandet och vid rapporterandet.     

 

       

Grundad teori 
 

Kvale och Brinkmann (2009) ser den grundade teorin som en strategi för teoriutveckling utan något 

i förväg givet teoretiskt ramverk. Teorin genereras och utvecklas från den insamlade empirin från 

forskningsfältet. I ett ständigt samspel mellan empiriinsamling och komparativ analys sker 

teorigenerering. Teorigenereringen avslutas när det inte längre tillförs nya begrepp till den 

uppkomna teorin. En typ av teorimättnad nås. Å ena sidan är genereringsprocessen induktiv till sin 

början i takt med att teorin och ett antal hypoteser framkallas från empirin. Å andra sidan är den 

likaså deduktiv för dess verifiering av hypotesernas trovärdighet och giltighet kontra empirin. 

Forskningssyftet står alltid som fokus för studien och forskningsfrågorna.           

 

Trots studiens kvalitativa natur är kodning en av de väsentligaste ingredienserna. Kodningen, som 

inledningsvis påminner ganska mycket om den som tillämpas vid innehållsanalys, behöver inte 



 

Metod:	  Grundad	  teori	  	  	  	  	    
 

35 

nödvändigtvis vara kvantifierbar. Den används för att relatera innevarande koder till varandra, i 

relation till materialets innehåll och aktionskonsekvenser (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 202). Det 

finns tre kodningstyper inom grundad teori. Öppen, axial och selektiv kodning. Det transkriberade 

materialet från intervjuerna och diskussionerna i studien granskas noga, inledningsvis i sin helhet 

och därefter del för del. Empirin sönderdelas därmed i beståndsdelar, textstycken. Öppen kodning 

karakteriseras av att varje meningsfullt textstycke, i bedömnings- och betygssättningssammanhang, 

tilldelas en lämplig kod, ett nyckelord. Den tilldelade koden eller de tilldelade koderna står för det 

innehåll som finns i stycket. Frågan är vad textstycket handlar om och vad det presenterar. Idén är 

att undersöka och tolka varje textstycke i tur och ordning. Textstyckena bildar mestadels 

självständiga enheter och levererar likadana meningsbud både inom och utanför texten. De binds 

ihop med en eller flera koder och kan hamna i flera kategorier beroende på det innehåll de bär med 

sig. Flera koder för att en del av textsekvenserna innehåller begrepp väldigt nära varandra och en 

eventuell sekvensklyvning utefter dessa begrepp skulle äventyra deras begriplighet och tydlighet. 

Koderna är begrepps- eller datadrivna beroende på om de kommer från litteraturen eller empirin. 

Axial kodning för ihop kategorierna bildade genom den öppna kodningen.  

 

Glaser och Strauss (1967, s. 31) avgränsar processer med vilka teorin genereras och presenteras. 

Grundad teori presenteras, enligt författarna, antingen i kodifierad eller kategoriserad form. Teorin 

kan vara selektiv (verklig, faktisk), utvecklad för något empirisk fält, och formell, mer 

begreppsdriven. Patientomsorg, ras relationer, professionell utbildning anges som exempel för den 

första medan avvikande uppförande, formell organisation och socialisation för den andra. Den här 

studien med dess fokus på lärare och deras resonemang om bedömning och betygssättning hamnar 

därmed i den första gruppen. Analysen används inom och mellan grupper från en likadan selektiv 

area. Begreppskategorier och deras egenskaper samt hypoteser eller relationer mellan kategorier och 

egenskaper är huvudelement i teorin. 

 

Glaser och Strauss (1967, s. 3) finner sin egen teori fördelaktig för dess ursprung ur empirin och 

därmed närhet till den jämfört med teorier som används i förväg på den insamlade empirin i syfte 

att tolka den. Problemet som visade sig vara aktuellt var nya verktyg för validering och verifiering 

av de gamla, väl accepterade teorierna. Jag nämner fortsättningsvis några av de väsentligaste 

premisserna i teorigenereringen enligt Glaser och Strauss (1967). Teorin genereras inte enbart från 

data utan även i den ständiga genereringsprocessen. Den komparativa metoden som används vid 

teorigenereringen är väl känd sedan tidigare och har visat sig användbar också i andra teoretiska 
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sammanhang. I och med att verifikation av teorin är en av grundprinciperna i vilken teori som helst 

aktualiseras den även här. Det sägs att trots enorma, teoretiska bidrag från väl kända teoretiker inom 

sociologin har man omöjligen lyckats täcka alla sociala fält. Detta öppnar utrymme för grundad 

teoris intrång i teorigenereringen från empirin där vissa av de tidigare, väl beprövade procedurerna 

kan tillämpas. Empirifakta utsätts för ständiga jämförelser i syftet att besvara frågan: ”Är fakta 

fakta?” Fakta leder succesivt till begrepp som definieras av Glaser och Strauss som teoretisk 

abstraktion av det som sker i det fokuserade fältet. Likheter och skillnader mellan fakta leder till 

kategoriseringar. Kategorierna kännetecknas av egna egenskaper som fortsättningsvis används i den 

kommande kategoriseringen. Den genererade teorin granskas kontinuerligt i processen mot data 

som finns och den som oavbrutet materialiseras. Detta understödjer teoriverifiering som faktum att 

en eventuell granskning med nyfunna fakta enbart modifierar teorin utan att angripa den.   

 

… but the pressure is not on the sociologist to know ”the whole field” or to have all the facts ”from a 

careful random sample.” His job is not to provide a perfect description of an area, but to develop a 

theory that account for much of the relevant behaviour. The sociologist with theoretical generation as 

his major aim need not know the concrete situation better than the people involved in it (an impossible 

task anyway). His job and his training are to do what this laymen cannot do – generate general 

categories and their properties for general and specific situations and problems. These can provide 

theoretical guides tp the laymen´s action. (G. B. Glaser & Strauss, 1967, s. 30). 

     

Jag använder mig av Corbin och Strauss (2008) definitioner av teorins huvudelement. Begrepp är 

ord som står för grupper eller klasser av objekt, händelser och aktioner vilka delar några 

gemensamma egenskaper. Kodning är en process inom vilken begrepp upptäcks och utvecklas. 

Konstant komparation är en process av jämförelser mellan empirins delar i syftet att finna likheter 

och skillnader. Komparativ analys står för jämförelser mellan händelser för likheter och skillnader. 

Öppen kodning står för empiribrytning och avbildning av begrepp. Axial kodning relaterar begrepp 

till varandra.  
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Resultat 
 

Dataanalysen leder till en sammanfattande teori om hur lärarna resonerar kring bedömning i 

matematik på gymnasiet. Den kärnvariabel som visar sig prägla hela studien är strategi. Lärarnas 

resonemang och reflektioner leder till och avslöjar deras i olika grad individualiserade 

bedömningsstrategier.  

 

Teorin om lärarnas bedömning härstammar och vilar på ett antal kategorier skapade genom 

kodningarna: den öppna, den axiala och den selektiva kodningen.  

 

Den axiala kodningen genererar bedömningsformer, kursmål, betygskriterier, undervisning, 

bedömningsaktörer och artefakter (Tabell 1). Kategorierna består huvudsakligen av ett antal 

underkategorier alstrade i den öppna kodningen. I kategorin bedömningsformer ingår muntlig, 

skriftlig, formativ, målrelaterad, relativ och likvärdig bedömning. Betygskriterierna består av två 

underkategorier, förmågor och betygsättning. Undervisningskategorin inkluderar underkategorier 

som berör lektioner samt eventuella kopplingar till den aktuella bedömningstypen. Kategorin 

bedömningsaktörer omfattar både kategorin om elever och kategorin om lärare. Läroboks- och 

provkategorin bildar tillsammans kategorin artefakter.  

 

Den selektiva kodningen mynnar ut i lärarnas strategier där det således finns intuitiv, inväntande, 

kontinuerlig, likvärdig, målinriktad, provinriktad, undervisningskopplad och självbedömning samt i 

teorin om hur lärare resonerar om bedömning på skolan.  

 

Ett specificerat schema, med den beskrivna kodningsprocessen, visas i tabellform på nästa sida. 

Tabellen ger kategoriseringarna utifrån de beskrivna kodningsprocesserna: den öppna, den axiala 

och den selektiva. Kategoriseringarna från den öppna kodningen mynnar ut i motsvarande 

kategoriseringar från den axiala kodningen vilket tabellen visar med hjälp av färgerna och 

kantlinjerna. Förmågor och betygsättning hamnar således i kategorin kriterier. Kategorierna 

muntlig, skriftlig, formativ, målrelaterad, relativ och likvärdig slutar likaså i kategorin 

bedömningsformer. Alla kategoriseringar från den axiala kodningen, bedömningsformer, kursmål, 

kriterier, undervisning, aktörer och artefakter leder gemensamt via den selektiva kodningen till de 

åtta strategierna och teorin om lärarnas resonemang om bedömning. Det visas med färgen och 
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inramningen med kantlinjerna. Strategiernas placering och turordning i tabellen har ingen betydelse 

och relateras inte på något annat sätt till de andra kategoriseringarna från den öppna och axiala 

kodningen.    

T E O R I N  O M  H U R  L Ä R A R E  R E S O N E R A R  O M  B E D Ö M N I N G 
      
  Intuitiv Inväntad Kontinuerlig Likvärdig  
 Målinriktad Provinriktad Undervisningskopplad Självbedömning  
      

S T R A T E G I E R 
 é  é  é 

S  E  L  E  K  T  I  V  
k o d n i n g 

            
Bedömnings-
former Kursmål Kriterier Undervisning Aktörer Artefakter 

          	  	  
  é  é    é 

A	  	  X	  	  I	  	  A	  	  L	  	  
k	  o	  d	  n	  i	  n	  g	  

Muntlig     	  
Skriftlig     	  
Formativ  Förmågor	   Lektioner	   Elever	   Prov	  

Målrelaterad  Betygsättning	   Bedömningsrelaterad	   Lärare	   Läroböcker	  
Relativ      

Likvärdig é  é  é 
Ö  P  P  E  N 
k o d n i n g 

 

Tabell 1  

 
Studiens resultat presenteras med strategierna inledningsvis och teorin om hur lärare upplever 

bedömning på gymnasiet avslutningsvis. Genom presentationen av strategierna varvas stundtals 

empirin med min egen röst av flera anledningar. Dels underlättas och forceras teorigenereringen 

igenom texten. Teorin växer från empirin. Dels är detta varken unikt eller konstigt på något sätt 

eftersom forskaren själv är en del i studien. Enstaka eller separata analyser av strategierna på ett 

speciellt för ändamålet bestämt ställe i texten byts ibland ut mot direkta, sporadiska och närbelägna 

(till empirin) kommentarer. Det öppnar även för möjligheten att teorin som slutligen alstras, som 

resultat av studien, diskuteras i diskussionsavsnittet. Eftersom teorin byggs upp och härstammar 

från strategierna skulle utelämnandet av de direkta reflektionerna enbart urvattna kvalitén på 
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studien. En nackdel finner jag i att dessa övergångar mellan empirin och min egen röst alltid inte är 

explicit uttalade vilket möjligen försvårar läget för läsare som trots allt vill dra gränserna mellan 

dessa båda framställningsformer. Problemet visar sig vara mer komplicerat genom att empirin 

enbart inte presenteras via lärarnas citat utan också i löpande text.           

 

 

Bedömningsstrategier 

 

Det förekommer åtta bedömningsstrategier som lärarna använder i bedömningssammanhang. Som 

det framgår från tabellen är det den intuitiva, den inväntande, den kontinuerliga, den likvärdiga, den 

målinriktade, den provinriktade, den undervisningsrelaterade och självbedömningen. Strategierna 

påminner både om och avviker från varandra i olika grad. Det gemensamma för alla strategierna är 

närvaro eller användning av lärarnas egna prov och nationella prov. Medan nationella provs 

konstruktion är och förblir oberoende av strategierna påverkas lärarnas prov av dem. 

Provutformningen ser annorlunda ut beroende på hur nära från målen och kriterierna 

bedömningsstrategin ligger eller i vilken grad lärarna använder sig av målen och 

bedömningskriterierna vid provkonstruktionerna, både på egen hand och i samråd med 

arbetskollegor på skolan.   

 

 

Den intuitiva bedömningen 
 
Den intuitiva bedömningen bygger på lärarens egen känsla och intuition om hur det går för 

eleverna. Bedömningen sker i formella och informella, mer eller mindre kontinuerliga, träffar 

mellan läraren och eleverna eller vid lektionsgenomgångar. Provens resultat kompletterar och 

säkerhetsställer avslutningsvis den här typen av bedömning.  

 

Det går liksom på någon slags känsla, intuition eller vad man ska kalla det för. Ganska mycket i alla 

fall under kursens gång. Så bedömer man hela tiden eleverna på något sätt för att bilda sig någon 

uppfattning om det. Och då är det mycket känsla. Hur de angriper problem, hur de löser dem, hur de 

resonerar kring matematiken. Det är den typ av bedömning som man gör då. Och också kommentera 

deras tankar, idéer i någon slags formativ bedömning, vet inte riktigt ... det andra heter ... ju det 

stämmer ... hjälp mig ...         

 



 

40 Den intuitiva bedömningen 
 

Bedömning påstås bland annat vara av den formativa karaktären. Den är konstant, men svår att 

fånga i ord. Den vilar på lärarens ”känsla” och ”intuition” vilka är erfarenhetsbaserade med möjliga 

rötter i egen skolgång, akademisk utbildning, arbete på skolan, samarbete med kollegor eller 

liknande. Ett omedelbart försök att lokalisera den ”känslan” eller den ”intuition” och att förstå 

varför den skapas leder tankar mot tydligheten i bedömningssammanhang. Det är nog mindre troligt 

att en tydligare bedömning, både för eleverna och för läraren, skulle ha lämnat lika stort utrymme 

för samma resonemang hos lärarna. Ju mer tydlighet det finns med i bedömningsbilden desto 

mindre eget handlingsutrymme för lärarna. Processerna verkar vara omvänt proportionella mot 

varandra. Där kursmålen och betygskriterierna inte är så explicita öppnas möjlighet för egna 

aktioner. Att sätta betyg verkar inte vålla så stora problem för lärarna eftersom det anses räcka med 

att ta reda på hur elever hanterar, resonerar och löser matematiska problem. Med andra ord det går 

att göra bedömningar utan att fullt koppla dem till kriterierna och målen för kurserna.   

 

 ... och sedan är det vanliga traditionella prov. På varje eller vartannat kapitel. Och så kursprov eller 

nationellt kursprov i slutet. Som då jag tycker mycket det är ... ett sätt ... ett enkelt sätt att visa upp för 

eleven vad den har uppnått. Som är mycket enklare om jag skulle argumentera för det, muntligt med 

mina ord. Utan att säga så här många poäng, det här betyget. Och det är väldigt sällan som 

poängsiffrorna inte stämmer överens med det jag redan visste. Kan man säga. 

… Det är en kombination av känslan och mina prov. Framför allt känslan, tycker jag. Eller vi ska 

kanske inte kalla det känslan för det är en typ utav bedömning fast den inte sker på papper, utan det 

sker bara i mitt huvud. 

 

En blandning av den formativa och den summativa bedömningen träder fram. Trots att de här 

bedömningsformerna växelverkar under lika villkor tolkas de olika. Den summativa bedömningen 

anses traditionellt inrotad och icke nog ifrågasatt i skolpraktiken, varken av elever eller av lärare. Så 

är inte fallet med den formativa bedömningen. Den anses gå på känsla och intuition trots lärarens 

fasta uppfattning om överensstämmelsen dem emellan. Den formativa bedömningen är inte 

dokumenterad och är svårargumenterad för eleverna och därmed osäker. Som det sägs sker den inte 

på papper utan i huvudet.  Att göra den här typen av bedömning mer tillgänglig och öppen både för 

eleverna och för läraren skulle innebära enorma konsekvenser för lärarens praktik och elevernas 

kunskapsutveckling. Det verkar finnas en parallell länk mellan klara mål- och tydligheten i 

bedömningen. Länken är dubbelriktad. Precis på samma sätt som tydliga mål underlättar 

bedömningsprocesser så borde klara bedömningsprocesser underlätta måluppfyllelser för eleverna. 

  

 ... diskussion är kanske väl avancerat ord, men på något sätt de frågar om hjälp på någon uppgift, jag 
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ger lite ledtrådar kanske, eller försöker locka ur dem sina tankar. De är oftast ganska dåliga på att 

själva berätta hur de tänker och vad de vet från början. Hur de tänker sig att de angriper problemet, 

men med lite knuffar i rätt riktning så lyckas de ju komma igång. Då ser man liksom hur mycket man 

behöver hjälpa dem och vilken typ av hjälp ger man dem. Och då är det då förhållandet mellan den 

hjälpen jag ger dem och hur de svarar mot den, kan man säga. Som på något sätt ger dem 

kvalitetsnivåerna på G, VG och MVG, kan man nog säga. 

 

Läraren utrycker betygssättning inom ramen för den formativa bedömningen som förhållandet 

mellan den hjälp som kommer från läraren och elevernas svar på den. Eleverna förväntas ge mer 

kvalitetsmässigt för mindre hjälp för att nå högre betygsnivåer. Deras kunskaper blir bekräftade. 

Elevernas medvetenhet om att den här typen av bedömning ständigt pågår kan göra dem strategiska 

i hur de hanterar och svarar mot den här bedömningen.  

 

Det märks på genomgångarna också om man står vid tavlan och går igenom någonting så märker man 

ju vilka som hänger med och på vilken nivå de hänger med, lite ... i alla fall ibland när de ... när man 

ställer sådan fråga rakt ut. Så ... så märks ju det också. Men oftast är det ju vid enskilda arbetet, tycker 

jag. Och det är inte alltid att det är kanske bara jag och en elev, det är kanske jag och tre elever som 

diskuterar samma problem. Då ser jag hur de tänker. ... ... Så mycket bedömning sker under 

lektionstid. Men sedan när det ska väl motiveras för eleven då är proven bra att ha och luta sig tillbaka 

mot, kan man nog säga. ... För det är betydligt ... att visa på för eleverna. Det är argument som är 

mycket lättare att förstå. Än om jag liksom på något sätt bara ska säga vad jag tycker, då känns det 

kanske inte objektivt. Än en siffra på papper.   

 

Betygsmotivering leder till insikten att proven gör det säkrare för läraren att argumentera för 

bedömningen och betygsättningen i slutet. Hur många poäng eleven får upplevs enklare att förstå. 

Hur de här poängen är relaterade till betygskriterierna undrar ingen. Vi får benämna den här 

bedömningen ”kvantitativ”. Den här, kvantitativa, bedömningen fungerar så här: ju fler poäng på 

provet desto bättre betyg. Var någonstans betygsgränser dras och på vilka grunder tas inte så ofta 

upp på djupet. Hur mycket i poängdragningar på uppgifterna tar hänsyn till uppgifternas kvalitet 

och betygskriterierna avgör provernas samstämmighet med den föreskrivna bedömningen. Den här 

delen av bedömningen kan kallas för den kvalitativa. Förhållandet mellan den kvantitativa och den 

kvalitativa bedömningsdelen visar vilken standard eller kvalitet proven håller.    

 

Intuitionen faller vanligen väl överens med elevers provresultat. Trots obefintliga 

prestationsavvikelser från intuitionen används proven i syftet att motivera betyg och bedömning för 

eleverna. Lärares intuition blir såväl bekräftad som elever får svart på vitt vad de har presterat för.    
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Den inväntande bedömningen 
 
Läraren avvaktar inledningsvis med bedömningen av eleverna med syftet att få lära känna dem 

bättre och upptäcka deras styrkor och svagheter. Detta för att försöka göra bedömningen mer rättvis 

och säker. Lärarens strategi bygger på hennes/hans uppfattning om elevernas kunskaper som 

successivt utvecklas och blir bättre.     

  

Jag försöker ha, det är det som personliga ... jag är då, men jag försöker ha ganska is i magen i början. 

Och väntar in tills jag börjar se saker som de kan och deras svagheter. Jag för ingen dagbok över det 

och så, det kanske man skulle göra, men jag tycker att jag kommer ihåg det mesta i ... sådant kommer 

jag ihåg. Väldigt bra. Framför allt vilka frågor de har ställt, vilka saker vi har diskuterat ... jag har de 

oftast numera stående vid tavlan ju och resonerande med varandra eller med mig. Jag har sett en stor 

fördel med att jobba med dem så. Och det får då bilda grund för den formativa bedömningen då som 

jag känner det är ... en stor del men som är svårdefinierbar när man väl sätter betyget i slutet. 

 

Eleverna framställs som svåra att kartlägga kunskaperna på i början. Elevernas ytliga och ännu icke 

befästa matematiska kunskaper i början och den inskolnings fas som eleverna går igenom med den 

nya läraren kan vara några av orsakerna. ”Lära känna perioden” med funderingar om hur man får 

lärarens uppmärksamhet ifall man behöver hjälp, hur man ställer frågor, vilken typ av hjälp man 

kan förvänta sig att få och vad som får frågas. Inga enkla handlingssituationer vid den första 

skolperioden. Läraren å andra sidan levererar en bild av sig själv som kunnig, reflekterande, 

tålmodig och medveten om vad han/hon håller på med. Lärarens förmåga att memorera och komma 

ihåg vad elever frågar anses enbart inte vara på hög nivå utan även skapa en väsentlig form av 

betygsunderlag för eleverna. Betygsunderlaget lägger grund, enligt läraren, för den där typen av 

bedömning som läraren kallar formativ. Den här formativa bedömningen brukar vara svår att sätta 

ord på, enligt läraren, samt att argumentera för inför eleverna. Vad vi kan säga om hur elevernas 

eventuella kännedom om den här typen av bedömning i klassrummet skulle påverka både elevernas 

kontakter med läraren, undervisningssituationen och själva bedömningen som praktiseras 

aktualiseras här som tidigare.   

 

Sedan kommer då slutprov ... sedan har vi givetvis under tiden prov på detta som kommer att vägas 

samman med den formativa bedömningen. Och sedan kommer till slut då ett slutprov då som vi brukar 

använda tidigare givna nationella prov eller nationella prov som ska göras … Och sedan så väger man 

samman det här och oftast det är ju så att det de kan i slutet oftast så visar det mer hur långt de har 

kommit än om de hade VG+ på första provet på hösten. 
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Den summativa bedömningen sätts slutligen i korrelation till den formativa och avgör betyget. En 

uppfattning om att den summativa och den formativa bedömningen bekräftar varandra råder. Frågan 

är vilken av de här två bedömningsformerna som säkrar och bekräftar den andre och hur. Det 

framstår som om elevernas bästa resultat avgör slutbetyget oavsett från vilken typ av bedömning det 

härstammar från. Det kan antas att den rådande skoltraditionen påverkar processen. Matematik har 

alltid handlat om prov. Inga prov ingen riktig matematik, låter det som. Ur bedömningsaspekten är 

det väsentligt för eleverna att känna till när de här bedömningsformerna avlöser varandra.  Ju mer 

läraren använder sig av den formativa bedömningen desto viktigare verkar det vara för eleverna att 

känna till det.  Vid prov säkras ibland den formativa bedömningen. Den kan ibland leda till en ny 

omprövningschans för eleverna ifall prestationer under lektionerna och på proven avviker från 

varandra. Vad som i så fall säkrar den summativa bedömningen kan vara intressant att titta på.  

 

Så det är klart att slutprovet väger ju tungt, men ... men om den formativa bedömningen säger 

någonting annat än slutprovet som kanske då blir sämre så brukar jag ge dem extra uppgifter för att 

visa det var bara tillfällighet. Om jag känner att de är nästan ända framme vid målet så att säga vid sitt 

VG eller MVG så brukar jag säga att då har man en muntlig, ett muntligt avgörande ... avgörande träff 

och den ... det de inte kan när de går in där ska de kunna när de går ut, tycker jag. Och det innebär då 

de ska de vara nästan framme. Så det gäller det inte att lyfta dem över järnskon där utan det handlar på 

något vis om att faktiskt ... försöka vara så rättvis som möjligt. 

 

Betygsobalans mellan de här två bedömningsformerna, den formativa och den summativa, avgörs 

ändå summativt i slutet av kursen antingen skriftligt eller muntligt ihop med läraren. Det blir en 

chans till för eleverna och betygsverifiering för läraren. Implicit visar sig den summativa 

bedömningen vara mera avgörande vid betygssättningen än den formativa. Om elevernas 

provresultat (den summativa bedömningen) jämförs med det de har presterat under kursens gång, 

(den formativa bedömning som den upplevs av lärarna vara) i möten med läraren kan likvärdigheten 

mellan bedömningarna utmanas. Ifall provresultaten är högre än lärarens uppfattning om elevernas 

kunskaper sätts slutbetyget efter vad eleverna presterat på proven. Omvänt säkrar den formativa 

bedömningen enbart ett nytt provtillfälle för eleven i fråga. Detta nya provtillfälle har också 

summativ karaktär. Skoltraditionen att oftast bedöma kurser i matematik oftast via prov visar sig 

vara väldigt stark. Den summativa bedömningen verkar ha högre dignitet än ”den formativa” inom 

strategin. Nästa utdrag visar hur läraren kvalitetsmässigt sorterar sina möten med eleverna. 

 

Första frågan kan det vara t ex på den lägsta nivån kan det vara ... "Läraren (3a-namnet) kom hit jag 

fattar ingenting". Nr 2 kan vara att "jag har börjat här, men jag ... jag förstår inte frågan". Nr 3 att man 
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säger "jag har kommit dit och dit ... och det första blir rätt men det andra funkar inte riktigt”. Och 

sedan är det ... gradvis upp där ... dvs. att man visat en stor grad av självständighet i lösandet och i 

resonerandet. Men man har inte kommit ända fram. Och det är ofta VG nivån. De eleverna som ligger 

på VG-nivån, de eleverna som ligger på VG och över … de är oftast där att de ... försöker, de testar 

samma modell som de har gjort tidigare och upptäckt att det funkar inte denna gången och de förstår 

också ... det är nästan man hör att de förstår varför inte den gamla modellen fungerar. Det är det enda 

de har. Så de är lite där slumpmässigt, abstrakt slumpmässigt dvs. att man ... man testar ... även om 

man vet att det är fel så testar man för att få bekräftat att det är fel och sedan kan man gå vidare. Så att 

frågan kommer längre fram då, tycker jag. De är ganska lätta att betygsätta i slutet för jag vet att de är 

lägst VG nästan. 

 

Resonemanget klarnar beträffande de olika betygsnivåerna som eleverna uppvisar vid den så 

kallade formativa delen av bedömningen. Genom att ta upp bedömningsprocessen i klassrummet 

presenterar läraren sina egna taktiker dragna från individuella träffar med eleverna. Kvaliteten på en 

elevs fråga och resonemang kring den avslöjar för läraren den kunskap eleven besitter utifrån vilken 

läraren bildar sin egen uppfattning om eleven. Enkelt beskrivet ses frågor av en mer algoritmisk 

natur ligga på godkänd nivå. Har elever däremot svårigheter då förutsättningar i algoritmiska 

uppgifter ändras kommer man till den andra betygsnivån, VG eller minst VG som det var uttryckt. 

Det lämnas ett visst betygsutrymme för elevernas eventuella kunskapsutveckling och resultat från 

kommande nationella prov. Detta kan i sin tur leda till högre betygsättning. Det finns inget 

resonemang kring MVG betyget förutom den höga självständigheten elever uppvisar i 

resonemanget och lösandet av uppgifterna. Därmed har en, så gott som, fullständig formativ 

bedömningspolicy konstruerats. Elever kan men behöver inte alls vara insatta i den. Ur deras 

perspektiv är det oerhört viktigt att de känner till och är medvetna om att en sådan ständig 

bedömning äger rum för att kunna handla i linje med den. Elevernas handlingsstrategier kan därmed 

variera. Vissa av dem kan överväga att söka kontakt med läraren om de vet att läraren tar hänsyn till 

deras frågor i bedömningssammanhang. Valet av frågorna blir också viktigt. I syftet med att 

leverera så bra bild av sig själv som möjligt till läraren finns det även möjlighet att ställa frågor om 

det man redan klarar av. Lärares roll som bedömare, föreläsare och undervisningsledare skiftar 

oavbrutet under processen. Detta gör det inte lätt för eleverna att läsa av när och hur dessa roller 

avlöser varandra. Klassrumssituationen blir allt mer komplicerad. Lärare tros mäkta med uppgiften 

för att bygga upp en korrekt bild av elevens kunskaper och förmågor. Bilden är inväntande och 

föränderlig och utgör så småningom en viktig del i betygsunderlaget. Träffar mellan lärare och 

elever initieras huvudsakligen av eleverna själva vilket ger dem en styrande roll medan lärare 

inledningsvis har en avvaktande roll. Dröjer det med elevernas initiativ agerar läraren och söker 
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kontakt med dem. Lärares skiftande roll sätts härmed på spets.  

 

Betygsskalan bygger en hel del på elevernas självständighet i undervisningsprocessen. De som är 

mest självständiga kan oftast matematiska metoder och är duktiga att använda dem både muntligt 

och skriftligt vid olika typer av problemlösningar. De minst självständiga som knappt vågar göra 

något på egen hand ligger i andra änden av skalan. De behöver mycket hjälp att hitta i 

metoddjungeln. Den tredje gruppen rör sig mellan dessa två.      

 

Å ena sidan anses bedömningskriterierna svåra att få överenstämmelse om och reda ut. Elevernas 

chanser att sätta sig in i och förstå vad de blir bedömda på ser inte ut att vara lovande med tanke på 

hur lärarna uppfattar betygskriterierna. Att prestera på MVG nivån enligt kriterierna verkar mer 

akademiskt än det verkligen är tänkt att vara på gymnasieskolans nivå. Det anses ibland omöjligt att 

uppnå enligt de rådande beskrivningarna (jfr med avsnittet kritik mot Blooms taxonomi). Ribban 

ligger för högt, helt enkelt. Det krävs däremot ”en viss insikt” på G-nivån i enstaka uppgifter på 

våra nationella prov: 

 

För det står inte så i kriterierna från början. Det står viss insikt. Och i betygskriterierna nu så står det 

mer räknat upp att du ska klara dit och du ska klara dit ... det står inte från början så. Jag kanske läst ... 

kriterierna för dåligt ... på sista tiden ... 

 

 

Den kontinuerliga bedömningen 

 

Ett rikt bedömningsunderlag om eleverna används för att bedöma dem. Underlaget har kontinuerligt 

bildats och varierat under kursens gång. Betygssättningen sker slutligen utifrån elevernas 

provresultat, läxförhör, redovisningar på tavlan och inlämningsuppgifter.  

 

Om jag tänker på just när jag sitter där i slutet på maj och ska sätta betygen då har jag under årets lopp 

skaffat mig ganska mycket underlag som jag plockar fram då. Jag har ju listor över mina elever där jag 

skrivit ner dels provresultat då, vilka uppgifter de har klarat vilka de inte har klarat och betyg och så på 

proven. Sedan har vi ju läxförhör och sedan har vi också att de gör redovisningar vid tavlan … Sedan 

är det inlämningsuppgifter som jag främst har för att kunna kontrollera under tiden att de förstått vad 

jag menar och hur man gör de olika momenten … och vi har ju nationella prov också på alla kurser. 

 

Elevernas provlösningar sparas så att lärare och elever alltid får möjlighet att titta på och reflektera 
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över elevernas prestationer. Läxförhören omfattar ett antal i förväg valda lektioner under vilka det 

genomgångna undervisningsstoffet tas upp igen av eleverna och granskas. En läraruppfattning om 

hur bra eleverna har tillägnat sig undervisningsmaterialet skapas. Redovisningar går ut på att varje 

elev presenterar en lösning på en vald uppgift inför hela undervisningsgruppen på tavlan. Detta sker 

under en tidsram av två månader. Uppgifterna väljs ifrån läroboken antingen med eller utan samråd 

med läraren. Ett antal inlämningsuppgifter ska också lämnas in till läraren. Efter att läraren har 

rättat uppgifterna lämnas de tillbaka till eleverna med hänvisningar om hur det har gått till. Det här 

anses öka elevernas kännedom om hur mycket de klarar av i ämnet. På det här viset får elever ta 

reda på både sina starka och svaga kunskapssidor. En typ av avstämning för hur det har gått till för 

eleverna och lärarna. Tidsaspekten anges också här som en hindrande faktor i tillämpningen.  

 

Några stora betygsöverraskningar förekommer sällan för lärare i slutet av kurserna. Det vad 

betygsunderlaget visar brukar mestadels stämma väl med nationella provs resultat. Kursmålens 

dominans präglar matematikundervisningen oavsett var den kommer ifrån. Bedömning kommer 

sedan, när det blir dags. Resonemanget lämnar varken mycket utrymme till den formativa 

bedömningen eller bedömningen för lärande. Det verkar å ena sidan inte finnas några som helst 

problem med bedömningen av eleverna. Å andra sidan: 

 

I: När du säger att vi sätter olika betyg ...    

 

L: Ju, att en lärare på en skola och lärare på en annan skola ... det är klart att vi är olika personer, det är 

klart att vi tolkar betygskriterierna olika. Och även om vi har (Gustav) här som läser så är han också 

människa som tolkar på sitt sätt. Så är det klart att det blir olika …  

… Det tror jag inte att det att vi sätter olika betyg att det är orättvist. Det tror jag inte spelar ... det tror 

jag det gäller alla betygssystem. Så vi kan hålla på och ändra betygsystem hela tiden det kommer i alla 

fall att vara så. Så att ... ja, då kan vi lika gärna ha det här.  

 

Tolkningar anses aldrig kunna bli lika. Detta gör däremot inte dem nödvändigtvis icke likvärdiga. 

Så länge betygen inte sätts olikt kan det nog fungera.  

 

Den här typen av bedömning ställer speciella krav på undervisningstempot i klassrummet. Om 

elever ska samarbeta, få hjälp av varandra samt hänga med på varandras redovisningar ställs det 

speciella krav på lärarens sätt att hantera elevgruppen/klassen. Valet mellan att ha en homogen eller 

en splittrad grupp är därmed avgjort. Undervisningsstrategin finner bra mark i parallellen till de 

andra ämnena på skolan.  
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… jag har tänkt så här att när det gäller takten så är de när de kommer hit från grundskolan så händer 

ju att de är vana vid att få arbeta i sin egen takt. Men då har jag tänkt så här att det finns inget annat 

skolämne där man tillåter det. Jag har genomgångar, jag har ... ni ska åtminstone ha hunnit hit. För 

detta är takten som vi har här. För att annars så ... om de har hunnit halva kursen när kursen är slut så 

kan man inte ha det. Utan de måste då förstå att här gäller det att arbeta. 

 

Nya förutsättningar har skapats för elever som har uppvisat svårigheter i kurserna genom att 

eliminera tidsaspekten. Det gäller samma mål och betygskriterier och elever får arbeta med kursen 

tills de blir klara. Möjligheterna att klara studier i matematik har därmed ökat. Eleverna gör andra 

sorters prov, välanpassade till deras individuella förutsättningar. Proven rättas ibland ihop med 

lärare, görs i två eller tre delar samt omformuleras vid behov, vilket gör dem mer begripliga för 

eleverna. 

 

Det som är fördelen med _____ är att det är mindre grupper. Så de har elever som gör prov på väldigt 

många olika sätt. Även om vi då har förlagan som vanligt pappersprov. Så vi har de som då räknar 

igenom den ena gången så till nästa gång så går vi igenom utan att jag rättat. Dels för att se vad det var 

vad de gjorde och rätta sig utan, i väldigt hög grad själva. När de får ta det en gång till och så den 

diskussionsformen mera. I ______ har vi inte den tidsbegränsningen heller så vi inte har den 

tidspressen heller. Det är väldigt viktig faktor, tycker jag. Där har vi också möjligheten att anpassa det 

i otroligt hög grad till hur eleverna vill ha det. Är de inte mogna för provet denna dagen de får ta det 

ansvaret själva och säga men, jag tycker jag kan det här, nu vill jag. 

 

Trots insikten att lärare har väldigt svårt att räcka till i klassrummet på likadant sätt går lärares 

funderingar bakom verksamheten och problematiserar implementeringen av delar av den här typen 

av bedömning i de vanliga klasserna.   

 
Man har kanske 5, 6 elever då de får nästan 10 min på en timme då utav en. Man har helt annan koll 

då och då har man också ... får man den här känslan av vad precis det är där det strular ihop sig, vad 

det är som går det bra, var kan jag börja någonstans i min förklaring. Man vet mer hur de tänker så 

man vet var man ska starta och fånga upp dem och ta med dem. Nej då funkar inte det, så prövar jag så 

här. Det är svårare när det är 18 olika än när det är 5  

 

Trots problem i klassrummet som läraren möter dagligen görs ständiga små bedömningsförsök i 

samma riktning: 

 

Vi försöker tänka så här även i klass. Vi får se hur det går i klassen. Vi är inte färdiga med det. Men 
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alltså man försöker göra så. Det jag berättade innan, det är de allmänna som, skolans normala 

mattenorm, som jag känner att jag aldrig passat väl in i. Och det vet jag inte om det beror på att jag 

inte bara är mattelärare utan jag har svenskan också. Jag kan sätta betyg i svenska utan att ha haft ett 

enda prov. Jag skulle jätte gärna komma dit i matten också.  … ... i svenska binder man ihop alltihopa 

liksom till i en helhet … 

 

I viss mån framträder eleverna som speciella i sitt sätt att tänka kring och hantera 

matematikundervisning i skolan. 

 

… det är prov allteftersom och elever, upplever jag, är väldigt konservativa. Matte, det börjar i boken 

första sidan, räknar och så gör du prov efter varje kapitel… 

 

I syftet att närma kursmålen till eleverna i de vanliga klasserna gör lärare lektionsplaneringar och 

lägger in kursmålen och delmålen till. En efterföljande konkretisering av vad de målen betyder och 

hur de kan tolkas och begripas kommer till. Vid ett provtillfälle fick eleverna möjlighet att skatta 

sina prestationer efter provet utifrån de här konkretiserade målen. Elevernas skattningar visade sig 

ha en väldigt hög grad av överensstämmelse med lärarens egen provbedömning.            

 

Det här med uppföljning och sådant. Jag skulle ju vilja kunna göra det, betydligt mer kontinuerligt. 

Betydligt mer på individuell nivå än jag känner att jag hinner med. 

 

Det framgår att tydlighet mot eleverna och elevernas medvetenhet om vad de ska bli bedömda på 

och när underlättar både för dem och för lärarna. Var gränsen mellan undervisning och bedömning 

går är inte enkelt att alltid lista ut. Varken för elever eller för lärare.  

 

Samtidigt som jag försöker också vara jätte tydligt mot dem att jag inte betygsätter hela tiden. För då 

skulle de aldrig våga fråga mig när de inte kan. Utan att tala om att nu blir det examination. Nu 

betygsätter jag er. När ni står vid tavlan då betygsätter jag er. När ni ... när ni gör er läxförhör, när ni 

gör era inlämningar och prov och så här vad, då betygsätter jag er. När ni ... men jag betygsätter inte 

när ni frågar mig om hjälp. Och det tycker jag är jätte viktigt i allt man gör på skolan. Nu ... för det kan 

man tycka är negativt med systemet att jag som undervisar jag också sätter betyg. För de blir ju de 

rädda, de vill inte visa mig att de inte fattar, de vill låtsas att de fattar mer än de gör.   

 

Lärarnas uppgift blir tveeggad. De är undervisningshandledare och bedömare. Lärarna besitter 

rollerna som kontinuerligt avlöser varandra. Att lista ut hur de rollerna avlöser varandra är inte klart 

för lärarna själva, för att inte tala om eleverna. Bedömning med en extern bedömare skulle 
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förmodligen varit summativ med allt vad det innebär. Ett prov, ett antal poäng och slutbetyg 

avslutningsvis. Det kan vara en maskin som en av lärarna utryckte det. Ett av hindren till 

bedömningsprocesserna under lektionstid anses vara själva undervisningen som oftast planeras och 

ligger på en godkänd nivå. Grunderna som tas upp på tavlan är av den här typen och handlar oftast 

om att få så många elever som det går på dem.  

 

Lärare blir tvungna att tänka till innan de sätter betyg. Det blir nödvändigt att fundera vad man 

sätter betyg på. Vad man har uppnått och på vilket sätt. Elevernas vetskap om vad de blir bedömda 

på kan leda eleverna på rätt spår. Inser de prestationsskillnader och kan relatera dem till betygen 

underlättas processen. Kan du det här så får du det här betyget, brukar lärarna säga. Lärarnas 

argumenteringar ser ungefär så här ut: 

 

I: Vilka förklaringar när du säger kan du det här så får du ... ?   

L: Då försöker jag att säga, kan du tänka fritt utifrån de kunskaper du har och göra nya teorier, lösa en 

annan typ av problem som du inte sett förut, men ändå har kunskap för att läsa, då har du chans för att 

få MVG. Kan du klara en flerstegs uppgift och göra en egen matematisk modell så har du VG. Alltså 

när du grovt och ... kan du lösa uppgifter i ett steg, derivera en funktion, en enkel funktion, du kan ta 

en primitiv funktion av en enkel funktion, du kan ... du kan lösa randvinkelsatsen i det enklaste i någon 

given uppgift med randvinkelsatsen i enklaste formatet då har du G. Så är det så jag försöker ... 

enstegsuppgifter, flerstegs uppgifter ... fritt tänkande. I grova drag, så där jag. Och det förstår ju dem 

också.     

 
Väldigt tydligt hur läraren lyckas med att förklara kriterierna på ett fältnära sätt för eleverna. Det 

avspeglas klart tre betygsnivåer i ett stegs, två eller fler stegs uppgifter och lite utöver det som redan 

sagts. Utan någon som helst koppling till betygskriterierna. Lärarnas förklaringar går inte in i 

betygskriteriernas formuleringar utan tas som tolkningar av dessa.  

 

Väldigt brett bedömningsunderlag skapas kontinuerligt i syftet att göra bedömning mer rättvist och i 

linje med kursmålen och kriterierna som upplevs svårtolkade. Speciella krav ställs på elever och 

lärare. Medan lärare tvingas skifta roller som bedömare och hjälpare håller elever samma 

inlärningstempo. Detta möjliggör och underlättar samarbete, kommunikation och inlärning mellan 

dem. Redovisningar inför klassen på tavlan, exempelvis.  
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Den likvärdiga (traditionella) bedömningen 
 
Den likvärdiga bedömningen vilar mestadels på elevernas resultat från lärarnas egna kapitelprov 

och det nationella provet i slutet. Den likvärdiga, av lärarna ibland kallade traditionella, 

bedömningen kännetecknas oftast av en starkt lärarledd undervisningsform med 

lektionsgenomgångar på tavlan, prov samt skol- och hemuppgifter för eleverna. Den här typen av 

bedömning finns både hos erfarna och oerfarna lärare. Anledningar till valet av den här typen av 

bedömning är olika. De mest framträdande är erfarenhet och ämnestradition med prov samt 

summativ bedömning i centrum.  Avsnittet som följer tar upp strategins generella drag, lärarnas 

erfarenhet, lärarsamarbete, prov, likvärdighet, mål och betygskriterierna samt ingredienser i den 

formativa och summativa bedömningen. Genom upplägget har jag försökt hålla mig till en viss 

presentationsstruktur, vilket ibland har visat sig väldigt svårt då två eller flera av de ovan nämnda 

momenten har gått in i varandra. 

 

Det är mycket att prova sig fram som man är ny, men ... när man får en ny klass så är det väldigt 

traditionellt, tror jag, att jag ... att vi tar ett avsnitt, vi räknar det tillsammans och sedan försöker jag 

göra ett prov då som ska stämma med det som är tanke att man ska lära sig med det kapitlet. 

 

Bedömningsstrategin är inte klart konstruerad för läraren utan byggs successivt upp.  Läraren 

känner inledningsvis trygghet i sin yrkes- och bedömningsutövning på det här viset och det hindrar 

inte henne/honom att själv kalla det för den traditionella bedömningen. Det läggs något slags 

bakomliggande garanti att åtminstone minimera risk för bedömningsmissar i början.  Proven byggs 

utifrån ”förväntningar” som explicit varken läggs fram eller förklaras innehållsligt.  

    

Och sedan när kursen är slut sedan så ... summerar man ju det då. På något sätt och försöker bedöma ut 

efter resultaten man fått och förhoppningsvis har man lärt känna dem ganska mycket mer också så att 

man ... så att man kan se den här dalen, ... topparna och dalarna hur, vad de berodde på ... den 

personen kanske väldigt bra det provet ... kanske hade pluggat för lite på det här ... eller så hade man 

en dålig dag ... man ska se att ... då kan man bedöma ut efter det vad man haft får man betyg. Men 

väldigt mycket går ju på resultatet, tycker jag. 

 

Elevernas prestationer summeras i slutet av kursen. Provresultaten utgör en betydande del i lärarens 

bedömning trots att ”lärarens uppfattning om eleverna” finns med i bedömningsbilden. Ifall 

provresultaten och lärarens uppfattning om betyget i något individuellt fall inte bekräftar varandra 

lyfts vanligen bakomliggande orsaker fram vilka påverkar slutbetyget beroende på hur motiverade 

och verklighetstrogna orsakerna är.    
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Ämnestradition kommer in i bilden: 

 

Kan väl säga så här att matematik, det är ju ett ämne där alltså väldigt mycket proven, provresultat får 

avgöra vilket betyg man får.  

 

Läraren är erfaren och har jobbat ett antal år i yrket. Bedömningen grundas övervägande på de 

resultat eleverna visar på proven. Både lärarens egna prov och nationella prov. Proven intar därmed 

en central roll i lärarnas bedömning. Vid uppföljningssamtal med elever utgår lärare oftast från 

provbetygen. Detta avslöjar en kraftig summativ eller kvantitativ bedömningsnatur. 

 

Följande bedömningsbild kopplar ihop prov, lektioner … 

 

När det gäller matten så är det ju ganska mycket prov, skulle jag säga och tester faktiskt som jag 

grundar min betygsättning på och min bedömning. Det är givetvis också, de visar givetvis också vad 

de kan och vilken nivå de ligger på när de räknar under lektionstid. Men jag tror det är mest bygger 

upp en känsla för hur eleverna är, vad man kan förvänta sig av eleven. Men min huvudsakliga 

bedömning alltså betygsättning går, går jag på proven. Det gör jag. Utan det är oftast så det de visar på 

lektionerna kanske ställer, ge mig känslan av att den här eleven skulle jag kunna pusha lite mer och 

kanske gör de här uppgifterna för du skulle kunna nå de här målen, du skulle kunna nå upp till VG 

eller upp till MVG. Så det de presterar på lektionstid är ofta min bedömning hur mycket jag ska pusha 

dem var någonstans kan de nå ... kan de nå...    

 

Bedömningen baseras på proven, lärarens vanliga prov och nationella prov i slutet. Samarbetet 

mellan lärarna vid provsammanställningar syftar till att minska lärarnas eventuella menings- och 

tolkningsskiljaktigheter om bedömningsfrågor och säkra likvärdigheten. Lärare är medvetna om att 

elever även visar kunskaper under lektionstid, men de här kunskaperna tolkas enbart som signaler 

till läraren om vilken typ av hjälp eleven ifråga bör ha i fortsättningen. ”Att kunna pusha lite”, som 

läraren uttrycker det. Lärarens vanliga prov, oftast 2-3 per kurs, influeras av nationella provs 

utprövningsuppgifter. Detta i syftet att göra eleverna mer vana vid den här typen av uppgifterna som 

förekommer på nationella prov.  

 

Lärarsamarbete inom strategin sker vanligen vid provsammanställningar och rättningskonferenser 

där både lärarprov och nationella prov ingår. Det finns möjlighet att diskutera elevernas lösningar 

och bedömningar med kollegorna. Lärarsamarbetet kring proven sker således på vissa av skolor, 

vanligen inom samma program och med hög grad av likt kollegialt resonemang om provernas 
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upplägg. Det intressanta är att i de här skolorna avviker lärarnas bedömningsstrategier inte markant. 

Lärarna utanför, även inom samma skola, lämnas att sköta det mer eller mindre på egen hand. Detta 

avser såväl provkonstruktion som analys och utvärdering av dessa. Likvärdigheten vid 

bedömningen betraktas av lärarna vara en av de främsta orsakerna till lärarprovsamarbetet. 

 

Sedan jobbar mattelärarna här ganska tätt intill varandra. Vi har gemensamma prov. Alla natur, alla 

teknikelever skriver vid samma tillfälle. Och det är så trillande schema då, två lärare som ansvarar för 

det prov som man har. Vi har gemensam rättningsmall. Vi har alltid diskussion om kring rättningen. 

Någon konferens där vi träffas allihop som haft skrivningen och diskuterar. För tillfället jag får ändra 

proven lite grann nu så att vi skiljer ut G poäng, VG poäng och MVG poäng. Så de liknar väldigt 

mycket de nationella proven. Vi har någon aspektuppgift. Och sedan utöver de proven som vi har 

själva så har vi nationella prov.  
 

Det finns alltså en gemensam rättningsmall som tjänar som grund för analyserna. Där har lärarna 

enats om gränsdragningarna. Proven har max 50 poäng och betygsgränserna går vid 15, 30 och 40 

poäng till G, VG och MVG betygen.  

 

Det är ... alltså vi försöker hålla likartade prov varje gång, där max poäng är 50, VG är 30. Och så 

försöker vi att säga ... i stället för att ändra på gränserna så ändrar vi på uppgifterna. Så att vi får 

tillräckligt många svåra, tillräckligt många lätta, G poäng och VG poäng så att 30 poäng ska, ska bli 

ett VG på proven. Det är klart att man ... man skulle ju först kunna ta och göra provet och sedan 

bestämmer man var ska VG gränsen gå, vi gör det tvärtom. Det händer väl någon gång att sedan 

räknar vi provet och innan vi släpper det så att säga och säger vi att det här är lite för svårt. Och då har 

vi två val. Vi, ... gå ner i gränsen och så byter man ut den svåra uppgiften mot en lätt. Det är andra 

modellen. För det mesta så gör man nog så att vi byter nog ut en uppgift. Så att eleverna alltid ska veta 

att ... har jag 15 är jag godkänd, har jag 30 så är det så ... har jag 40, ..., över 40 så är det MVG. Då vet 

de om det. 

 

En stark tillit till de nationella proven och deras sätt att (kvalitets-) bedöma elevernas kunskaper har 

även påverkat innehåll och form på lärargjorda prov samt deras konstruktion och bedömning. 

Provkonstruktioner görs av alla, i kursen involverade, lärare. Lärarna väljs utifrån vilka kurser de 

har. Har lärare samma kurs tillhör de en grupp. Varje sådan lärargrupp väljer därefter ut två till tre 

lärare som gör ett första provutkast med en rättningsmall. Dessa skickas vidare till de andra lärarna 

på remiss.  Provuppgifter väljs från en, för skolan inköpt, gemensam provbank. Lärarna träffas, 

diskuterar och accepterar avslutningsvis en finalversion vilken används i alla berörda klasser på 
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skolan under samma tid. Å ena sidan anses detta lärararbete säkra lärarens position i 

bedömningssammanhang. Lärare känner sig väl komfortabla med den skapta lärarpolicyn. Å andra 

sidan sluts lärarens egen handlingscirkel inom bedömningsfältet. Ingen motivation till någon 

förändring i bedömningssammanhang strålar ut vare sig från lärarna eller från deras diskussioner.    

 

Jag har faktiskt inte upplevt att alltså haft problem vid betygsättningen... 

 

Provbetygen lämnar ingen fundersam ifall de inte varierar för mycket ifrån varandra. Små 

variationer brukar lärarna alltid lösa till elevernas fördel. Att matematiken har en hög status på de 

skolor där lärare samarbetar tätt ihop vid provkonstruktionerna speglas via elevernas respons:  

 

... det är väldigt sällan som en elev klagar på sitt betyg i matematik. Jag vet inte om de ställer in sig på 

om man har ju haft tre prov och man har haft tre G då förutsätter eleven också att det kommer att bli 

G. Och det är klart om man borde ful om jag gjorde tre svåra prov så eleven fick tre G då skulle 

eleverna ifrågasätta sitt betyg fast egentligen det kanske skulle kunna vara värdigt ... alltså att det låg 

på G tre gånger det beror på att läraren gjorde för svårt prov.  

 

Uppgiftsdatabaser används flitigt av lärarna vid provkonstruktioner. Det anses både riskabelt ur 

likvärdighetssynpunkt och för tidskrävande att göra egna provuppgifter. Frågan som kan diskuteras 

i sammanhanget är överensstämmelsen mellan uppgifter från läroboken, nationella proven och 

databasen att inte krångla ännu mer och försöka relatera allt detta till betygskriterierna och målen 

för kursen. Nedan följer ett sådant försök: 

 

L: Vi läser betygskriterierna eller jag gör det i alla fall ganska ofta. Så jag har dem med mig i detta. 

Jag vet hur en G uppgift ser ut, jag vet hur en VG uppgift ser ut. Är det matematisk modellering så är 

det VG automatiskt. Och är det bara en formelinsättning eller ett stick så är det en G uppgift. Är det 

något nytänkande så det är mer en MVG uppgift.    

I: Och uppgifterna är av den typen att du ... du klart kan se den skillnaden.    

L: A, det är inte alltid så ... nej, det är inte alltid, men ... men ... då får man göra en avvägning, 

bedömning var ska den ligga någonstans. Och det är klart att ... att om man är ... ett antal lärare så 

kanske man inte har samma bedömning på alla uppgifter men slutsumman överensstämmer nästan 

alltid. Visst.  

 

Uppgifterna hämtas vanligtvis från den inköpta uppgiftsdatabasen. Man använder även gamla prov 
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och egna konstruerade uppgifter. På frågan hur man relaterar de valda uppgifterna till poäng, betyg 

och betygskriterier lyder ett av svaren: 

 

I: När ni sätter, du har en viss erfarenhet av detta ... ni väljer vilka uppgifter ska leda till, du kallar det 

G poäng, VG poäng och MVG poäng ... vad är det ni mest tänker på? Hur relateras uppgifterna till de 

poängen som är ... ja, rel ... , ja, ... som har sådan nivå G, VG och MVG?     

L: Mhn ... ... det har jag inget snabbt svar på.  

 

Det märkliga är att lärare från samma skola trots ett väl etablerat samarbete som finns där hamnar i 

olika tolkningar av likadana företeelser. Ett exempel är lärarnas resonemang om valet av 

uppgifterna till proven. Uppgiftsdatabaserna innehåller sorterade uppgifter efter betygsstegen. Det 

finns G, VG och MVG uppgifter. Den ena gruppen av lärarna har intryck av att det råder hög 

överenstämmelse mellan uppgifterna och deras egna uppfattningar om vad eleverna ska klara av för 

motsvarande betyg.  

 

Aaa ... då kan du gå till styrdokumenten och ... titta vad där står och sedan har man ju faktiskt hjälp 

utav den här nationella provbanken där man faktiskt har delat upp uppgifterna i G och VG och MVG 

uppgifter. 

 

Den andra gruppen har däremot olika uppfattningar om kvalitén på uppgifterna från både 

provbanken och nationella prov.  

 

A…, det ... det är väl det ... det är ofta läraren som får bestämma, det här är en VG uppgift. Den där 

banken vi har den är delad i MVG, VG och G uppgifter. Men trots allt så är det bara människa som har 

gjort det också. Och det är inte alltid vi är överens om ... att om vi plockar en VG uppgift så kan vi 

tycka att det här är nog bara G ... då är det frågan om vem som har rätt. Men det är en människa som 

har gjort det också. Nej, det är ... det är väl svårigheten att göra ett prov, det är väl att ... alltså få det 

lagom svårt.    

 

”Lagom svårt” tenderar implicit att bli kopplat till betygskriterierna. Medvetet försöker lärarna få 

det omedvetna att stämma överens med deras prov så att proven verkligen speglar av förväntningar 

på vad eleverna ska klara av för respektive betyg.  
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Alltså att hitta uppgifter det är inget stort problem. Problemet, det är ju att få det, att säga, lagom svårt. 

Det tror jag delvis är det en erfarenhet ... man lär sig med åren. Det här provet är för svårt och det här 

är för lätt. Men vi är ju ganska många som gör det här ihop och det är ... när man är ny på skolan är det 

en trygghet att vi ...  

 

Två frågor dyker upp här. Den första är hur väl de valda uppgifterna till proven överensstämmer 

med målen för kurserna och den andra hur väl de här provbetygen speglar betygskriterierna. Varken 

ur elevernas eller ur lärarnas perspektiv tycks de här frågorna ha någon större relevans. Ifall 

variationen i provresultaten inte tycks vara för hög verkar betyget vara givet och inte ifrågasatt.   

 

Den där banken vi har den är delad i MVG, VG och G uppgifter. Men trots allt så är det bara människa 

som har gjort det också. Och det är inte alltid vi är överens om ... 

 

Det uppvisar trots allt lite skepsis beträffande provbanken.  Däremot fokuseras på provens roll i 

rättvisans och likvärdighetens tecken.:  

 

… Och så får det inte bli någon orättvisa inom skolan, åtminstone. Och det går att justera då. Vi gör, 

om vi säger att ... om vi tittar på proven eller ... det som är lättast att jämföra när man ska jämföra 

lärare mellan det är att ta prov. Vi har alla samma prov. 

 

Rättvisa eller intention till en likvärdig bedömning, åtminstone på den egna skolan, finns med i 

bilden. Betygsdiskussioner mellan lärarna på skolan anses viktiga och lyfts fram. Man jämför 

elevernas prestationer utifrån deras betyg på de olika proven i slutet av kurserna. Trots att de flesta 

av eleverna redan brukar vara betygsklara samlas man för att tillsammans titta på några enstaka 

”gränsfall”. Två betyg från de vanliga proven och ett betyg från det nationella provet utgör 

underlaget för betygsdiskussioner. Man bildar sig också en uppfattning om hur det har gått för 

eleven i fråga under kursens gång.   

 

Dessutom förhindras inflation. Alltså om jag skulle få vara ensam och sätta mina betyg, jag vet ju att 

ingen annan någonsin kommer att titta på vad jag satt för betyg. Så skulle jag ju undvika ganska 

mycket magont genom att sätta för höga betyg. Alla skulle vara nöjda. Jag skulle kanske haft dåligt 

samvete. Man minimerar den risken om man är många lärare som sätter betygen ihop.  

 

Resonemang kring vad man lyfter upp i diskussionerna om gränsfallseleverna leder till tanken om 

betygskriteriernas dolda närvaro i bedömningsprocessen. Medvetenhet om kriteriernas existens 
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bekräftas, deras roll och en insikt om behov av tillämpningar. Trots det uppvisas trygghet med 

proven. Hur regelbundet och tätt mot kriterierna några av lärarna arbetar visar följande utsaga:  

 

Jag tror inte att vi sitter egentligen med kriterierna för en och en elev. Någon sorts lista och bokar av 

Kalle Persson, hur många av kriterierna Kalle har klarat, det gör vi nog inte. Det skulle vi kanske ha 

gjort men så gör inte vi. Det här är väl ett sätt att få det rättvist, ...  

 

På avslutningsfrågan om det fanns något utöver det vi redan hade diskuterat i intervjun angående 

betygsättning och bedömning svarade en av lärarna:  

 

L: Nej, ... jag ... kanske hade tänkt, trott att du skulle liksom förhöra mig lite ... kan, vet du vilka 

kriterier som ingår på kurs B och så vad ... och det var bra att du inte gjorde det, för jag är inte säker på 

att alla lärare kan de där kriterierna.     

I: Och därför frågar jag inte. Skojar ...    

L: För det ... det kunde varit ganska intressant att veta kan lärarna kriterierna.   

 
Ingen av de intervjuade lärarna har varken riktat sin fokus på betygskriteriernas innehåll eller 

lyckats nämna flera av dem på egen hand. Trots att lärarna inte använder betygskriterierna 

kontinuerligt används de i vissa sammanhang: 

 

… men däremot när jag ska sätta betyget har jag nog ibland gjort så att jag plockat fram kriterierna för 

mig själv och liksom läst vad som krävs då vad ... vad de ska kunna och så titta tillbaka kan den här 

eleven det, finns det underlag för att jag ska kunna försvara ett G till exempel här eller ett VG. I det 

läget har jag målen så att säga. 

 

Intervjuerna visar ibland att lärarna kan sväva mellan begreppsbildningar beträffande målen och 

betygskriterierna: 

 

Sedan lever jag väl inte med alltså målen utantill i huvudet och liksom tänker här utan man ... man har 

sin erfarenhet av vad det är som krävs på de här nivåerna men däremot när jag ska sätta betyget har jag 

nog ibland gjort så att jag plockat fram kriterierna för mig själv och liksom läst vad som krävs då vad 

... vad de ska kunna och så titta tillbaka kan den här eleven det, finns det underlag för att jag ska kunna 

försvara ett G till exempel här eller ett VG. I det läget har jag målen så att säga.  

 

Man börjar med målen, går över kriterierna och avslutar med målen igen. Ett intressant läraruttryck 

är ”… och så titta tillbaka kan den här eleven det …” vilket återkommit i flera av intervjuerna. 
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Lärarna reflekterar genom att använda frasen ”titta tillbaka” och jämför elevens prestationer med de 

beskrivna i kursmålen och betygskriterierna. Det verkar vara en ganska förtrogen bild av eleven 

som skapas för lärarna eftersom lärarna bygger huvudsakligen sin bedömning på den. Läraren 

skapar på det här viset ett betygsunderlag som används som argumentation vid betygssamtal med 

elever eller kollegor.        

 

Trots att betygskriterierna inte finns med i bedömningsbilden är läraren någorlunda medveten om 

dem: 

 

Men det finns ju inte tid att gå igenom efter ... det finns ju annars scheman på hur långt man kommit i 

steg och den här strävans mål och alla sådana här grejer. Det finns inte tid att liksom fylla i sådana här 

scheman och så detaljerat blir det inte. Nej, det gör det inte  

 

Det avslöjas en annan bedömningsmöjlighet som förkastas med hänvisningen att kurstiden inte 

räcker till. Problemet med tiden för kurserna blir aktualiserad. Då lärarna inte har någon tid 

inplanerad för bedömning under lektionstid, blir det väsentligt att aktualisera frågan vid 

diskussioner om den formativa bedömningens vara eller inte vara i skolan. Ifall lärartid för 

bedömningen anses ligga utanför undervisningstiden ställs frågan om den formativa bedömningens 

existens i undervisningssammanhang på sin spets.  

 

Strategin uppvisar också delar av den formativa aspekten i bedömningen: 

 

Så hela tiden lever man med det här att det ska sättas betyg på slutet. Och samtidigt att jag får föra en 

dialog med eleverna liksom hur ligger de till och de frågar ibland då hur ligger jag till och ... så att jag 

tycker nog att vi har en sådan dialog där de någorlunda vet var de är, vad. Och sedan försöker man ju 

efter prov, till exempel då de visat att ... markera vad är det som ... vad är det för brister de har som de 

skulle leva upp till mera. 

 

Bedömningen anses vara ett snäpp formativ och har syftet att tätt informera eleverna om deras 

prestationer i kursen. Strategins två huvuddelar syns tydligt. Den ena delen har att göra med 

uppföljningen av eleverna medan den andra delen är mer inriktad mot prov och resultat från dessa. 

Det används också givna prov från läroboken och lärarhandledningen. Provresultaten utgör även 

underlag för uppföljningssamtal med elever. Trots detta anses bedömningen ändå vara traditionell 

till sin natur:    
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Sedan efter ett avsnitt så brukar vi ta ett prov, så det är lite traditionellt egentligen. Det kommer till 

ett... provdatum vad, ... jag tycker att då ... det är många elever då som liksom de vet att det här är 

provet ... det är nu det ska visas     

 

Inom strategin finns lärare med svårigheter att relatera undervisning och bedömning. Anledningen 

tycks ligga i att lärarnas bedömning av elevernas kunskaper huvudsakligen sker via prov. Lärarna 

anser helt enkelt att de bedömer och betygsätter prov och därmed elevernas kunskaper medan 

lektionerna används till något annat.  

 

Jag ska försöka idag prata med eleverna också vad jag tänker säga, skriva ner till den 

klassföreståndaren där ... men det är inte frågan om att sätta betyg idag utan ... mera en sorts tendens ... 

så ... jag kan inte liksom svara direkt på frågan om kopplingen där ... 

 

Elevernas delaktighet påverkar det utslag lärarnas och nationella prov gör på elevernas slutbetyg. 

”Ej synbara elever” som det var utryckt i en intervju är ganska svåra att bedöma utan prov. Därför 

blir provens påverkan på slutbetyget avgörande. Trots att lärare lätt upptäcker de här eleverna och 

försöker ändra deras lektionsuppfattningar förblir de som de är.   

 

Så försöker man ju genom andra typer av samtal, utvecklingssamtal, samtal utanför klassrummet ... att 

du måste ställa mig frågor. Fråga dina kompisar mer. För passiva elever lär sig mycket mindre. Man 

måste vara aktiv i sitt lärande. 

 

Det är också uppenbart att betygsättning och bedömning alltid inte står högst på lärarnas 

prioriteringslistor som någon av lärarna uttryckte det: 

 

Det med betygsättningen är ju inte ... första prioritet i skalen egentligen när jag träffar eleverna. Utan 

det är liksom att de ska lära sig någonting att de ska bli bra på detta, de ska kunna räkna sina volymer 

och lösa uppgifter och tänka rätt där och göra det lite formellt viktigt också och något. Alltså ditt 

intresse är betygsättningen så att säga ...  

 

 

Den målinriktade bedömningen 

 

Bedömningsstrategin formas uteslutande utifrån kursernas mål och betygskriterierna. Det finns flera 

anledningar till detta. Den första anledningen är den tydliga kopplingen mellan Skolverkets 
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officiella bedömningsstyrdokument och undervisningspraktiken i skolan. Trots då och då 

återkommande tolkningsproblem anses skolarbetet vara roligt och utmanande. Problem dyker upp 

när lärare försöker länka ihop målen för kurserna med betygskriterierna på ett, för eleverna, mer 

tydligt och acceptabelt sätt så att eleverna ska kunna förstå vad de blir bedömda på. 

 

Jo, att jag ville det ska bli tydligare för eleverna vad det egentligen står i betygsdelen, för jag tror att 

det är svårt att förstå. … Så jag hoppas att bedömningen blir tydligare på något sätt, men jag ... jag vet 

ju inte ... om det kommer att bli så ... jag vet inte om de kommer att tycka det är krångligt, om de 

tycker att jag håller på att tjafsa för mycket eller ... men samtidigt tror jag man måste vara intresserad 

av vad det är som man får betyget för. Till slut. 

 

Elevernas erfarenheter av bedömningstraditionen från den tidigare skolgången avviker ganska 

mycket från de ovan beskrivna. Det kan skapa en viss oro hos eleverna innan de vänjer sig att 

hantera och handskas med den nya typen av bedömning. Eleverna ska upptäcka och bekanta sig 

med betygsnivåerna ur ett annat perspektiv. I skolarbetet fokuseras bland annat på elevernas arbete 

med s.k. ”rika problem” och inlämningsuppgifter. Redovisningarna visar en kontinuerlig 

förbättringstendens. Att bedömningen väcker upp enstaka elevreaktioner och att några av eleverna 

helst vill falla tillbaka i den traditionella bedömningsbilden där uppgifternas svårighetsgrad avgör 

betygsättningen är ganska känt.  

 

Jag har fortfarande elever som säger vi vill hellre räkna i boken. Men då ler jag bara mot dem ... så jag 

gör som jag vill göra. Och sedan så ... det finns särskilt en elev som tycker det är jätte jobbigt att vi 

inte räknar i boken.  

 

Den makt lärare har att bestämma över bedömningssituationen kommer med i bilden. Man har i 

förväg, utifrån egen erfarenhet, bestämt sig att leda bedömningen ifrån den vanligen förekommande 

traditionella till en mer målinriktad och är beredd att strida med argument för den, både mot 

eleverna och mot kollegorna.   

 
Men sedan tror jag också att ... det som jag kan se på de grejerna de lämnar in ... de har fått en mycket 

bättre kvalité ... jag har tagit in kanske ... 10 inlämningar eller något sådant här ... det är kanske någon 

gång varannan vecka eller som de får lämna in. Och kvalitén på det de lämnar in har ju förbättrats 

under året. Så de börjar förstå vad det handlar om att ... att skriva ner matematik. Och sedan så tycker 

jag också att ... är det de rika problemen så går det alldeles utmärkt att jobba i grupp då ska man arbeta 

att lösa problem. Och sedan som sista uppgiften så är det formulera ett liknande problem. Om man ska 

formulera ett liknande problem så måste man ha förstått matematiken i ursprungsproblemet. Och det 
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är också något som jag försöker arbeta i år att de ska klara av den punkten. Och det har också 

utvecklats. De börjar förstå vad de ska leta efter i det problemet för att kunna konstruera ett liknande. 

Och det ser jag också i min bedömning att det går bättre och bättre ...      

 

Det finns tendens inom den målrelaterade bedömningsstrategin att låta eleverna påverka mer på 

egen hand vid provtillfällen. Provtillfällen anses vara vilka tillfällen som helst som det går att visa 

sina kunskaper på. Genom att se till att de här tillfällena kommer till stånd ökas elevernas möjlighet 

att drastiskt påverka bedömningssituationerna samtidigt som det ställs enormt stora krav på eleverna 

att hantera processen. Självklart är inte läraren helt och hållet utesluten utan finns med och hjälper 

till.   

 

Den målrelaterade strategin kan betraktas som gynnande för elevernas individuella utveckling med 

grupptillfällen för resonemang och diskussion samt fler möjligheter för läraren att se hur elever 

uppfyller undervisningsmålen. Här finner man både problembaserad undervisning, inriktad mot 

förbättring av elevernas matematiska förmågor, och inlämningsuppgifter samtidigt som man 

konstaterar elevernas arbete med läroboken.  

 

Jag utgår väldigt mycket ifrån de skolverkets kriterier både kursmålen och betygskriterierna. Jag gör 

dem om eftersom de är skrivna i text, i löpande text, i stort sett, och jag brukar göra dem om till 

matriser. Så jag har dem i matrisform och så ... … Jag tar i stort sett deras text och så sätter jag dem i 

matriser. Då blir det de olika kursmålen och så vilka betygskriterier som finns ... alltså det går inte att 

koppla det i matematiken just så kursmålen och sedan kriterier utan då har jag kursmålen och så har 

jag några rutor eller kolumner där jag kan markera sedan vilken nivå eleverna uppfyller … 

 

Bedömningsmatriser skapas med hjälp av kursmålen och provuppgifter som hämtas från en databas, 

inköpt av skolan till lärarnas provsammanställningar, eller från andra läromedel avsedda för 

matematik på gymnasiet. Matriserna innehåller högst uppe, på den översta raden, alla mål och till 

vänster, kolumnen med de olika betygsstegen. Betygsstegen står för den kvalitativa delen av 

bedömningen, i stället för betygskriterierna (jfr med Bhola m.fl.). Det anses att det inte går att 

koppla målen och kriterierna på ett liknande sätt. På det viset finns kriterierna inte med i matriserna. 

Däremot måste betygsgränserna ha kommit på något sätt från betygskriterierna. Det verkar som om 

betygskriterierna omedvetet tas in i resonemanget om matriserna trots att de inte syns. Lärare har 

sina egna matriser för elever på samma sätt som elever har egna matriser att fylla i ifall de vill. 

Matrisernas överensstämmelse utgör grunden i uppföljningssamtal mellan elev och lärare. Lärare 

brukar ha många prov där diverse matematiska moment upprepas. Missar en elev något prov skriver 
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eleven helt enkelt ett annat prov vid nästa provtillfälle. Inga omprov finns med i bilden. Möjligheter 

att visa sina kunskaper på de olika målen finns alltid med under provtillfällena. Det traditionella 

bedömningssättet kritiseras för sina brister beträffande kännedomen om vilka mål eleverna har och 

inte har klarat av. Det tillämpas individuell uppföljning av elevernas prestationer där matriser ihop 

med elevernas provresultat utgör grunden för samtalet.  

 

Framför allt är det så här att jag har de bedömningarna tillgängliga. Det för eleverna också. I stort sett 

kan de, när som helst, titta på hur det står till, kunskapsmässigt och vilka mål som de behöver uppfylla 

och ... då har de tillfälle vid varje lektion att ställa en sådan fråga ... men …  

 

Det här ”men” avslöjar missnöjet med hur ofta elever använder sig av den här möjligheten. Det 

finns också andra undervisningsgrupper där denna bedömningsstrategi aldrig skulle anses fungera.  

 

Det är många elever som inte klarar av det. Då måste jag gå in och styra väldigt mycket. T ex den här 

gruppen då arbetar jag på ett helt annat sätt. Då löser vi uppgifterna hela tiden... jag låter dem inte 

arbeta självständigt därför att de gör inte det. De enda uppgifterna de löser är de uppgifterna som vi 

löser tillsammans, hela gruppen. Så då dem släpper jag inte.  

  

Trots att läraren genom bedömningsstrategin vill låta elever växa ihop med uppgiften inser läraren 

ibland begränsningar i tillämpningen vilka oftast tolkas som grupprelaterade.  

 

Inom strategin har också förekommit försök att tillämpa muntlig bedömning vilket har stött på 

hinder av olika slag. Ingen tidigare tradition har påverkat lärarna så mycket som nationella prov. 

Där finns bedömningsmatriser för elevernas muntliga presentationer. Trots att matriserna upplevdes 

som någorlunda användbara visade de sig vara svåra att konstruera på egen hand utifrån det 

ämnesstoff man behandlade i kurserna. Hanteringen var tidskrävande, både i konstruktionsfasen och 

vid bedömningen i praktiken. Den nödvändiga tiden saknades. Det andra hindret utgör eleverna 

själva, som är ovana att tala matematik med klasskompisar och läraren. Det var svårt att göra dem 

mer kommunikativa än de brukar vara. Tradition från tidigare skolgång blir avgörande.  

 

De ville inte berätta, de ville inte förklara för varandra, de vill inte diskutera andras lösningar … 

 

Hindret för implementeringen anses vara den tid lärare och elever har till förfogande för sina kurser. 

Det återstår inte så stort utrymme för den här typen av bedömningen, varken i planerings- eller i 

utförandefasen. Att bedömning bör ingå som en naturlig del i planeringen av kurstiden framgår 
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därmed som en självklarhet.  

 

Det finns även fördelar med den muntliga bedömningen hur svårt genomförbar den än verkar vara 

för lärarna. Den ena är tydlighet. Det blir så tydligt för lärare att se vad elever klarar och inte klarar 

av. Detta underlättar fortsatt inlärning i matematik och det ligger väldigt nära till den formativa 

bedömningen där man bland annat vill veta var eleven är innan man planerar nästa steg. Är eleverna 

medvetna om hur tydligt de visar upp sina kunskaper när de pratar matematik? Är de strategiska? 

De andra fördelarna är många och kan knytas enkelt till det samhälle i vilket vi arbetar och lever där 

det ställs enormt stora krav angående presentationsmöjligheterna.  

 

Lärare som jobbar med mer målrelaterad bedömning upplever meningsskiljaktigheter i mötena med 

de andra lärare som har en annan bedömningssyn. Lärarna har helt enkelt för svårt att förstå 

varandras bedömningar: 

 

För de frågorna som jag ofta får med de lärarna som inte tar på det här sättet är vad är det som krävs 

för att man ska få godkänt? Hur vet jag att eleven får godkänt? För att få godkänt då har vi kommit 

överens om att då måste kursmålen vara uppfyllda. Har man inte uppfyllt kursmålen, saknas det 

någonting då får man se till då har man ett halvt år på sig att komplettera det målet. Har man inte gjort 

det så ... Det är väldigt hårda krav igen ... för att få godkänt så kräver vi i stort sett att alla kursmålen är 

uppfyllda. På något sätt, antingen visar man sina kunskaper via prov eller på proven, eller på 

lektionstid. På något sätt så ska vi se att alla kursmålen är uppfyllda. 

 

Även inom den här bedömningen använder lärare nationella prov av tre anledningar. Den första är 

att överensstämmelsen med de nationella proven väl bekräftar lärarnas bedömningssätt. Den andra 

är att läroboksuppgifter avviker ganska rejält från dem som kommer med nationella prov och den 

tredje är att nyttja nationella prov som verktyg för att uppnå ännu bättre förståelse av 

betygskriterierna.  

Bedömning och betygssättning närmar sig till de nationella provens, där de rika problemen och 

”skriva ner matematik” ligger högt i kurs i betygsättningssammanhanget. Elevernas chanser att 

prestera på topp på ett nationellt prov i matematik stegras tack vare övningar med den här typen av 

uppgifter. I och med att nationella provs anseende tycks vara väldigt högt är ett sådant närmande till 

nationella proven bara positivt och i rätt riktning. Genom att göra eleverna mer tränade och vana vid 

den här sorten av öppna eller rika problem skapas goda förutsättningar för dem att prestera högre på 

nationella prov.  
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… betygskriterierna är väldigt otydligt skrivna. De är inte lätt att använda sig av. Då använder jag 

nationella provet för att få en bild för mig vad det är som tanken är med det här målet. Vad det är man 

ska klara av på en viss nivå för att det ska motsvara till ett visst betyg. Jag använder nationella prov 

mycket för att se ... som en normering för vad matematikkursen ska innehålla. 

 

Trots stora ansträngningar visar sig betygskriterierna vara väldigt svåra att tolka. Genom att vinkla 

hela problemet mer mot de nationella provens utformning och bedömningsstrategier försöker lärare 

få en tydligare bild av hur bedömning och betygsättning ska se ut. Bedömningsanvisningarna till de 

nationella proven tycks vara tydliga och stödja lärarna. Lärarnas resonemang sträcker sig så långt 

att ju mer arbete som ligger i linje med nationella prov desto större samstämmighet blir det med 

kursmålen.  Bedömningsanvisningar och matriser är bra vilket inte är fallet mellan matriserna och 

målen att uppnå: 

 
Ja, oftast tycker jag det stämmer överens. Sedan kan jag tycka ibland det är kanske lite ... att jag inte 

riktigt förstår ... för som till exempel att formulera problem det står som ett mål att uppnå att alla ska, 

för målet uppnå det ska göra ... det ska man göra för att man ska klara av för att man ska ha G. Men i 

bedömningsmatriserna behöver man inte kunna formulera problem för att få G utan det behöver man 

inte göra förrän på VG nivån formulera om man kollar på nationella ... det stämmer ju inte helt ... de är 

inte överens. Men jag kan också, just det att formulera ett problem är ju ganska klurigt så jag kan 

också fundera på om det verkligen hamnar på en G nivå. Om de tänkte genom när de satte upp det som 

ett mål att uppnå. Eller om det bara råkade komma med som ett fint ord där eller ... För ibland känns 

det som om de radat upp väldigt många ord. Och jag vet inte riktigt om man tänkte riktigt igenom 

varje ord och vilken konsekvens det ordet har. För de här ... det är så som om att ... det kommer 

"hantera" ska man kunna göra med funktioner. Och så ska man kunna "använda" dem också. Vad är 

det skillnaden mellan "hantera" och "använda" eller ... finns det mer i hantera ... alltså ... så orden är ju 

... och jag vet inte riktigt hur de tänkte när de alla orden kom till i målen uppnå om de tänkte genom 

allt som står där och ... eller om det gick lite fort eller ... och sedan kan jag hålla med ... när man gjorde 

det här målrelaterade systemet så passade inte egentligen det ihop att ha betygssteg samtidigt. På ett 

naturligt sätt, för först skulle man inte ha ... skulle det bara finnas att man vara godkänd eller inte 

godkänd utifrån målen. Vad det tanke från början eller ...  

 
Enkla ord, svåra att tolka i visst matematiskt sammanhang, visar lärarnas behov av konkretiseringar. 

De här konkretiseringarna finner de enbart på nationella prov och det kan vara en av de främsta 

anledningarna varför nationella prov uppskattas så högt av dem. Konkretiseringar kan ske via 

uppgifter, bedömningar av målen och kriterierna och dylikt. Det viktiga är att de är väl anpassade 

till det lärare och elever håller på med.  
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Rent allmänt förknippas bedömning av eleverna väldigt mycket med lärarnas olika tolkningar av 

densamma.  

 

Nackdelen är... jag tycker grundskolan är på väg till ... det som händer i grundskolan nu … det med 

individuella utvecklingsplanen, det är mycket bättre, tycker jag. För då... det blir inte lika flummigt. 

Det jag önskar att även fanns i på gymnasienivå är att de här, mer specificerat, de här sakerna, ska ingå 

i den här kursen … … … Just nu det här systemet bygger väl väldigt mycket på lärarens egen 

tolkning. Så vissa skolor löser det genom att ha gemensamma prov, så att i alla fall inom skolan har de 

likvärdig betygssättning. 

 

För att komma runt problemet tolkas bedömningssystemet som något som förutsätter en 

sammanhängande diskussion bland lärarna i arbetet med det. Nackdelen är att ämneslagen har 

tappat den kraft de hade förr av flera anledningar. Arbetslagstanken med ämnesövergripande 

karaktär och färre träffmöjligheter till ämnesgemensamma frågor, det ekonomiska läget och 

ständiga ”innovativa” påtryckningar beträffande skolornas profileringar i den hårda 

marknadskonkurrensen är bara några av dem.  

 

Det finns funderingar som går så långt att bedömningen framställs som svår: 

 

Nej, tror jag, ... alltså jag tycker att det är svårt, det här ... jag tycker det är otydligt vad som ska 

bedömas, hur det ska bedömas, men jag försöker göra det så på bra sätt som möjligt, men det är 

ganska krångligt ... och som du har varit lite inne på så borde det varit enklare om man hade 

kollegorna med sig lite mer att de tänkte på det lite ... för det ... om man gjorde det tillsammans så 

skulle det varit lite enklare ... men ... och jag försöker i alla fall jobba efter de här ... men det har jag 

mycket berättat om tror jag ...  

 

Trots svårigheterna görs försök av lärarna att sätta sig in i, förstå och implementera bedömningen 

som den ges via kursmålen och kriterierna. Bedömningslikvärdighet aktualiseras i sammanhanget. 

Blir det likvärdigt eller inte? Skolverkets intention om en likvärdig bedömning blir rejält ifrågasatt.  

 

Målen för kurserna uppfattas av lärarna som komplicerade att ha förståelse för. Vad betyder ”känna 

till”, undrar en av dem. Ju längre man arbetar med dem desto känns det enklare. Erfarenhet spelar 

stor roll.  

 

Sedan som lärare när man ska använda de här kursmålen och betygskriterierna för att bedöma då, så är 
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det så att ... de går nästan inte att använda. För de är så helt konstigt skrivna … … lite av det som står 

under målet uppnå borde stå i betygskriterierna och det som står i betygskriterierna borde stå som 

målet uppnå. Och sedan så går de in i varandra och ... och ... alltså försöker ... det är därför är det svårt 

att sätta betyg nu för man förstår ju inte ... 

 

Målen borde vara tydligare och specificerade precis som de är på nationella prov. Oklarhet leder 

läraren till läroboken och dess uppgiftsklassificeringar i sökandet efter det rätta ifall det finns. Det 

förklarar delvis deras så utbredda systematiska användning. Att målen blandas och mixas i kurserna 

tycks försvåra bedömningssituationen för lärarna.  

 

 

Den provinriktade bedömningen 

   

Den provinriktade bedömningsstrategin utgår ifrån det elever presterar på ett antal prov under 

kursens gång och det nationella provet i slutet av kursen samt ifrån bedömningen av eleverna under 

lektionstid i klassrummet. Å ena sidan påminner strategin delvis om den likvärdiga (traditionella) 

bedömningen beträffande dess provanvändning. Å andra sidan finns ändå skiljetecken mellan dessa 

strategier angående resultatbehandling och tolkning av undervisningssituationer.  

 

Generellt för alla ämnen är det väl att jag alltid försöker hantera lektioner som inlärningstillfällen och 

inte som bedömningstillfällen förutom i positiv mening. Presteras det positivt så försöker jag att kunna 

ta det med mig i bedömningen sedan så småningom då. Men aldrig att det får negativt att fråga att det 

påverkar betyg.    

 

Lärare har förhoppningar om att elever väl förstår bedömningssignaler riktade mot dem angående 

hur bedömningen i kursen ska gå till:   

 

… jag hoppas att jag är tydlig mot dem och ibland kanske man aldrig ge det för man inbillar sig, har 

man sagt någonting i sju år så inbillar man sig. Man inbillar sig ibland att eleverna ska veta om det, 

men, jag försöker påtala om för- och nackdelarna att jag bedömer positivt. Och det betyder att 

lektionerna blir ju lika för det, inte mycket bedömnings... utan mer inlärningsdel.   

 

Proven, deras resultat och undervisningssituationer hanteras som inlärnings- i stället för 

bedömningstillfällen i syftet att få elever mer engagerade, uppmuntrade och motiverade till att fråga 

och diskutera matematik med klasskamraterna och läraren. Det är precis det som avgränsar den här 

strategin från den likvärdiga. Att en del av bedömningen ändå sker omedvetet har inget att göra med 
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strategins avsikt.      

 

I matematiken är så proverna väldigt stor del av betygssättningen, man får inte säga all eftersom 

lektionerna är ändå lite... Det är svårt att bedöma mycket efter lektionerna även om min bild av 

lektionerna är oftast väl med proven. Så använder jag stort underlag i många prov så många man kan 

så inte eleverna tycker det är för jobbigt. De får vara med och bestämma. 

 

Lärarna tar upp kursmålen utifrån sitt eget och elevernas perspektiv. Variationen mellan lärarna 

både vad det gäller målkunnande och måltillämpning i kursundervisningen är ganska rik. Alla lärare 

visar sig däremot bekanta med att målen finns och att man ska arbeta utifrån dem.  

 

… men jag kanske inte sitter och använder kursbeskrivningarna så mycket som jag tycker att jag gör 

indirekt genom att använda och utnyttja nationella proven. 

 

Det blir inte så enkelt för elever att förstå målbeskrivningarna heller. 

 

Det är svårt att säga, det är... jag tycker ändå liksom att kursmålen och sådant, jag tycker det är helt 

rätt tänkt. Sedan är det klart att eleverna, även om du visar de kursmålen fram eller inte, så kommer 

hälften att säga att de inte sett dem ändå. Det är jättesvårt för dem att läsa dem. Så jag tror ändå att de 

lägger och vi lägger väldigt stort ansvar på oss lärare på att förklara … alltså de litar på att vi liksom 

guidar dem rätt i det här, vad … 

 

Idén med målen verkar vara alldeles på plats, men elevförståelsen sviker. Eleverna som saknar 

kunskap om stoffet som finns med i målbeskrivningarna kan inte heller ha lika möjligheter som 

lärarna att begripa dem. Chanserna ökar successivt ju mer de arbetar med målen, lär känna och 

lyckas prestera inom dem. Lärarnas möjligheter att förklara målen för eleverna ökar därmed 

drastiskt. En viss lärarguidning inledningsvis tills elevernas kännedom är sådan att de törs ta över 

ansvaret. En av lärarna i undersökningen har granskat hur bra elevernas målskattning stämmer 

överens med provprestationerna. Eleverna gjorde först provet och skattade sedan sina egna resultat 

på provet utifrån målen för kursen.  Deras målskattning, efter ett prov, visar väldigt god 

överensstämmelse med vad de presterat på provet. Lärarens ambition är nu att upprepa samma 

försök fast innan provet.  

Lärarnas arbete med bedömningen anses vara individuellt betonad trots att det går att få kollegornas 

hjälp om det behövs, det vill säga de kollegor som man jobbar ganska tätt med. 

Bedömningsstrategin är väldigt väl influerad av de nationella provens. Genom att tillämpa ett 

likadant bedömningstankesätt tycks man arbeta tätt med målen för kurserna och enligt de officiella 
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föreskrifterna från Skolverket.  

Det anses ha skett en förändring under den senaste tiden:  

 

... Det har skett en utveckling under de här tio åren jag har jobbat. Det går mindre och mindre mot att 

man ska kunna avancerad algebra och mer och mer att man ska ha mer förståelse, tycker jag. Så 

uppgifterna har ändå karaktär rätt så mycket. Långa krångliga bevis är inte så vanliga även om de 

fortfarande finns kvar. Det har skett en redning och ... man samlar på sig sina uppgifter, man sitter och 

gör och efter tio år, så ifall jag använder uppgifter som jag ... efter tio år ... blir det lite svårt, de blir lite 

inaktuella, då är det viktigt att man omarbetar lite och tittar på det. Då tycker jag att det är lämpligt ... 

alltså för mig är det ett riktmedel, kraftigt riktmedel. 

 

Några skolor har möjlighet att på förhand testa en del av de nationella provens framtida 

breddningsuppgifter. Lärarna får på det viset möjlighet att träna och testa elever på de högre 

betygsnivåerna, vilket ofta saknas. Fällan att eleverna gör den ena uppgiftstypen under lektionstid 

för att sedan blir testade och utvärderade på de andra finns alltid med i bilden. Det mest normala är 

om elever bedöms utifrån de grunder de är tränade på. Att träna en idrottstrupp i att spela fotboll 

och därefter ställa krav på den att spela volleyboll känns orimligt. MVG kvalité anses vara svårt att 

testa under lektionstid. Dels för att lektionstiden inte räcker till och dels för att uppgifter som testar 

MVG kvalitéer är svåra att konstruera och hitta. Gamla nationella provs uppgifter upplevs slutkörda 

och föråldrade. Här skulle den formativa bedömningen av eleverna spela avgörande roll vid 

bedömningen om den hade fungerat på ett riktigt bra sätt.  

 

Man märker en viss förändring beträffande uppgifter på nationella prov och bedömning av dessa. 

Färre bevis och mer förståelse, sägs det. Målen för kurserna och betygskriterierna är däremot 

likadana. Hur hänger det ihop? Det görs vissa förändringar i nationella prov, läroböcker anpassas 

successivt därefter med bibehållandet av samma kursmål och kriterier. Man undrar verkligen hur 

man lyckats förändra karaktären på uppgifterna angående nationella prov utan att röra i målen och 

betygskriterierna för kurserna.  

 

Delaktighet och intresse hos eleverna att bli involverade i bedömningsprocesserna ligger inte på 

topp. Det kan delvis förklaras med deras erfarenheter av att läsa ämnet på skolan och delvis med 

ämnets tradition trots bedömningsintentionerna. Eleverna anses ibland ”konservativa” i sitt sätt att 

se på matematikundervisningen.  

 

… eleverna upplever jag är väldigt konservativa. Matte, det börjar i boken första sidan, räknar … och 
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så gör du prov efter varje kapitel. 

 

Elevernas intresse visar sig beröra huvudsakligen arbetsformer under vilka de ska arbeta på 

lektionerna, antalet prov och inlämningar under kursen: 

 

… och de gångerna man försökt få dem delaktiga ... så är det mer så... det är mer arbetsformen de är 

intresserade av, att påverka antalet prov, inlämningar och ... när vi ska ha prov och hur många som 

sagt, det är det … De frågar sådana saker. 

 

Å ena sidan är elever inte skolade in i delaktighet på en tillfredställande nivå i bedömningssystemet 

där medverkan anses vara självklar. Å andra sidan visar elever större intresse vid betygsättning. 

Deras tilltro till lärarnas bedömning verkar inte vara ifrågasatt ända fram till slutet av kursen. Ett 

ställningstagande som gör elever kraftlösa och leder dem längre från implementeringen av den 

formativa bedömningen.  

 

Trots det finns elever som vill veta vad de bör prestera för en viss betygsnivå. Lärarens uppgift blir 

då att förse elever med uppgiftstyper, att följa upp och hjälpa till. Ingredienser av den formativa 

bedömningen finns med i bilden. Lärare och elever är däremot mer fokuserade på de uppgifter som 

leder till ett visst betyg. Detta utan kopplingar till betygskriterierna viket leder till frågan om vi 

överhuvudtaget kan betygssätta uppgifter eller inte med utgångspunkten i dagens rådande 

betygskriterier. Om vi anser att vi kan göra det så fokuserar vi på uppgiftskvalitén i stället för på 

förmågorna som egentligen ska bedömas. Ännu mer krångligt blir det om vi betraktar förmågor som 

knutna till individ och det en individ gör i ett visst sammanhang eller vid en arbetsuppgift. Det är 

inte uppgiften som leder till förmågorna utan snarare individen som använder sig av och utvecklar 

förmågor för att lösa uppgiften.    

Elevens prestationer bildar ibland någon sorts uppfattning om hur det går för eleven. Eleven anses 

känna till det och bedömningsprocessen fortskrider varken med några som helst invändningar eller 

med några betygskriterier. Betygskriterierna betraktas som svåra: 

 

… Utan att liksom plocka fram de där kryptiska formuleringarna ... ha, ha …  

 

Lärarnas prov ställs mot nationella: 

 
Annars tycker jag, jag tycker att det verkar som om uppgifterna är genomtänkta och att det finns en 

tanke bakom dem. Jag tycker att de verkar ... jag gillar nationella proven för att ... tycker att den ... de 
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känns mer genomtänkta. Uppgiftsmässigt, de testar liksom förståelsen kanske mycket mer än det här 

med att metoden. Det är väl det som jag tycker är skillnad mellan mina prov och nationella provet att 

... det är väldigt många ... jag kan ... jag kan ha ... jag vet att jag har elever som har klarat godkänt på 

delproven, men som skulle inte klarat ett nationellt prov för att jag tror att de lär sig väldigt mycket 

metoder så att ... det här kapitlet gör man så här ... logaritmer gör man så här att ... man logaritmerar 

den och logaritmerar den så delar man med den så får man svaret liksom. Men sedan när man kommer 

till nationella provet då frågar de efter någon ... de ska man förstå någonting och då kan de inte det. 

Och den koppling kan jag se ... de eleverna vet att ... de har precis klarat godkänt, det som jag kräver 

på proven liksom. Och sedan vet jag ... att de kommer inte att klara nationella provet och det är inte 

bra. ...  

 

Läroböcker som används i undervisningen har ganska stor påverkan på lärare, elever, undervisning 

och till och med bedömning. Det sätts inte alltför sällan likhetstecken mellan läroboken och kursens 

innehåll. Å ena sidan leder läroböckernas ständiga uppdateringar kursmålen i skymundan. Lärarnas 

uppfattning är att läroböckerna speglar kursmålen och genom att följa bokens upplägg arbetar man 

nära målen och kriterierna. Trots att kursmålen och betygskriterierna inte har förändrats på ett bra 

tag har det hänt en hel del med innehållet i läroböckerna. Läroböckernas avspegling av målen och 

kriterierna borde därmed bli mer uppmärksammad och granskad å andra sidan. Lärarna har 

självklart friheten att trycka mer på vissa delmoment i kursen och mindre på andra. 

 

... så jag tycker kursböckerna alltid uppdateras så... följer man kursboken så tror jag att, om man pratar 

nu vilka element som ingår i kursbeskrivningar, plus att man vet om det här brukar inte komma ... och 

så... det är diskussion också ... så man anpassar undervisning efter det som ...  

  
Uttrycket ”… det här brukar inte komma …” väcker och relaterar mina tankar mot 

provbedömningar, både lärarnas egna och nationella. Lärarinstruktioner leder ofta elever på ”rätt 

spår” att arbeta med det de så småningom ska bli bedömda på. En pakt skapas ihop med eleverna 

med syftet att prestera så bra som möjligt på prov. Kursmålen och betygskriterierna finns inte med i 

bilden. Lärarnas erfarenhet talar om vad som är bra att kunna och inte. Det intressanta är vilka 

signaler som skickas till eleverna i sådana fall och vilka konsekvenser det har på elevernas inlärning 

och kunskapsinhämtning. I och med att de goda betygen uppnås via arbeten med svårare uppgifter 

blir läroböckernas nivåsorteringar av uppgifterna avgörande för eleverna. Eventuella avvikelser från 

nationella och lärarens egna provbedömningar anses vara förödande. Ju mer läroboken används 

desto viktigare blir koordinationen mellan för eleverna. Lärarens roll blir allt viktigare här:  
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Till exempel ligger det fortfarande kvar att böckerna gärna är uppdelade i A, B och C där C ska 

motsvara högsta betyget, men sanningen är att det är kanske den gamla typen av den svåraste 

uppgiften som inte används, som inte riktigt ligger med det hela …  

 

Lärarens egen bedömning av uppgiftens kvalité kolliderar med lärobokens. Det ligger inte riktigt 

med det hela, sägs det. En likadan bedömningsgrund med målen och betygskriterierna skapar ändå 

olika tolkningar. I detta fall mellan läroboken och läraren. Bedömningarnas likvärdighet blir delvis 

ifrågasatt.  

 

Att sätta betyg utan att ha mål för undervisningen uppfattas som omöjligt. Det blir tydligare vad 

man ska kunna och vad man ska få betyg för. Lärare kan plocka fram målen och kriterierna och 

använda dem som diskussionsunderlag i möten med eleverna eller vid betygsättningen i slutet. Att 

det används annorlunda än det är tänkt händer med: 

 

Ja, det är väl det ... fördelen är väl att lärare det är väldigt bekvämt att bara kunna liksom peka på ett 

prov att du presterade så där och så där och så där ... det blir liksom, det är väldigt lätt att motivera sitt 

betyg jämt emot eleven. Och det är väl alltid ... det är en fördel för matten att det är lätt eller lätt 

bedömt men det är lätt att sätta siffror på det de gör. Och då är det lätt att kunna jämföra med andra 

också. Och det är väl en fördel och en nackdel också, kan jag tycka. Att det är så lätt att bedöma 

proven som man bara bedömer proven. Det är fördel och en nackdel då. Kan jag tycka.  

 

 

Den undervisningskopplade bedömningen 

 

Strategin anses vara nära kopplad till undervisning. Det finns två huvuddelar vid bedömningen. Den 

första delen avser undervisning som sker via lärarledda genomgångar eller s.k. dialoger mellan 

lärare och elever. Läraren skapar undervisningsförutsättningar som bygger väldigt mycket på 

elevernas tidigare förvärvade kunskaper. En väsentligt stor del av bedömningen sker i dialogen 

mellan läraren och eleverna.  

 

Därför i ämnena jag försöker koppla bedömningen till undervisningen. Alltså sättet att undervisa och 

jag undervisar inte likadant i naturkunskap respektive i matematik. ... Det bygger på att jag hela tiden 

för en dialog med de studerande jag har. Och den dialogen kallar de flesta för genomgångar. Och att 

jag ändå kallar det för en dialog beror på att när jag går igenom saker och ting så ställer jag väldigt 

mycket frågor till de studerande. Jag bara inte talar om så här är det utan jag börjar och sedan får 

eleverna fortsätta och så bygger jag vidare på utifrån elevernas förslag. 



 

Resultat:	  Den	  undervisningskopplade	  bedömningen	  	  	  	  	    
 

71 

Lektionsgenomgångar tycks därmed utgöra en betydande del i bedömningen. Den kopplas i en 

väldigt nära relation till undervisning. Dialogerna initieras av läraren och riktas mot eleverna och 

deras engagemang via frågor. En typ av feedback finns med i bilden.  

 

Sedan är det också så här att jag har ... när jag då ska bedöma elevernas kunskaper så går jag i 

huvudsak utifrån proven. Men, när jag är osäker eller eleverna säger att provsituationen stressar dem 

så tittar jag även efter hur väl är de med i den dialogen på lektionerna. Och då kan det då höja eller 

sänka min bedömning utav deras kunskaper.   

 

Bedömnings- och inlärningssyften förekommer som anledningar till prov. Enligt den första är 

provens främsta uppgift utvärdering av elevernas kunskaper vilket i sin tur leder till flera 

betygsättningar och utgör grunden för betygsättningen i kursen. Den andra betraktar proven mer 

som inlärningstillfällen för eleverna: 

 

Sedan när det gäller bedömning på de delprov jag gör så tycker jag att ett prov inte bara ska vara ett 

sätt för mig att testa elevernas kunskapsnivå just då ... utan det ska också vara möjlighet för 

inlärningstillfälle. 

 

Vikten av dialogerna/genomgångarna tonas ned lite och provresultaten intar toppositionen i 

bedömningssammanhang och utgör den andra huvuddelen av bedömningen. Elevernas delaktighet 

och engagemang vid genomgångar sätts i relation till provresultaten. Detta vid osäkra 

provbedömningsfall. Varierar elevens provprestationer mycket avgör lärarens uppfattning från 

dialogerna betyget. Lärarens bedömning blir därmed både prov- och dialog baserad.  

 

Individuella möten mellan lärare och elever förekommer även under lektionerna. Syftet är både för 

att hjälpa och stötta eleverna och för att skaffa sig bättre kännedom om elevernas kunskaper. 

Mötena är kontinuerliga och delvis formativt laddade samt tenderar att samla in all möjlig 

information om elevernas utveckling och framsteg i ämnet. Därmed påstår sig lärare kunna sätta 

betyg på eleverna utan några som helst prov.  

 

Bedömningen har jag under hela kursens gång och det är viktigt att säga till eleverna när man börjar 

att det betyget du kommer att få det är på kunskap när kursen är slut annars vågar de inte fråga. Men 

de är ändå bedömda under hela tiden för jag vill mäta deras utveckling. Och ju mer de frågar så du ... 

det är inte om att ställa dumma frågor så jag vet att efter jag ska tagit dem lärt sig så vet jag att då kan 

de det. Så måletvis ... det märker man ju på responsen sedan och i framtida frågor sedan också. Så 
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bedömningen sker under hela kursens gång.  

Hur går det, kan jag fråga då. Hur har du kört med den då. Och ... aaa ... då kan jag få svar på de 

frågorna jag vill ha. Det är inte de som ska fråga till mig bara utan jag ställer frågor till dem också. 

 

Lärarens och elevens roll skiftar i samtalet. Den ena stunden äger eleven frågan och den andra inte, 

beroende på vem som frågar och till vem frågan är riktad. Eleven frågar och blir utfrågad. 

Situationen kompliceras ännu mer med insikten om dess både hjälp- och bedömningsfunktion. Med 

andra ord förväntar sig eleven att få behövande lärarhjälp med studierna medan den här typen av 

hjälp nyttjas av läraren i bedömningssyftet. I samtalen får läraren ta reda på om elevernas svaga och 

starka sidor vilket kan både gynna och missgynna eleven. Elevernas medvetenhet eller inte om detta 

kan göra undervisningssituationen ännu mer komplicerad.  

 

… jag, jag gör ändå en viss bedömning av ... och det vet de ju om också ... för det säger jag också det 

att bedömningen sker kontinuerligt men det är min ... min, min bedömning som jag har när kursen är 

slut, det är den som ger betyget. Men sedan sker bedömningen hela tiden. Det vet de också om. Det är 

klart att ... då är vissa rädda för ... gör fel på vägen ... och de blir lidande av det själva. Så försöker man 

ju genom andra typer av samtal, utvecklingssamtal, samtal utanför klassrummet ... att du måste ställa 

mig frågor. Fråga dina kompisar mer. För passiva elever lär sig mycket mindre. Man måste vara aktiv i 

sitt lärande.     

 

Undervisningen anses vara målorienterad. Målen visas under kursens gång och sätts även ibland i 

början av lektionsgenomgången. Betygskriterierna behandlas oftast vid arbeten med olika uppgifter 

på tavlan. Då talar läraren om vilken svårighetsgrad uppgifterna har och hur de bedöms.  

 

Följande utdrag visar inställning till nationella prov: 

 

I: Tycker du att matriserna speglar av de kunskaper eller det som krävs, det som står i kursmålen och 

... betygskriterierna ganska väl?    

L: Jag har inte tänkt i de banorna. Däremot så har jag tänkt så här, ibland är breddningsuppgifterna lite 

för lätta, ibland är breddningsuppgifterna lite för svåra. Så det är inte alltid de lyckas heller. Och 

utifrån min erfarenhet ... ,men att rätta utifrån deras mallar ... det är lätt. Om det sedan skiljer en poäng 

hit och en poäng dit med VG eller VG (...) spelar inte mig någon roll för det är ändå jag som gör total 

bedömning i slutet.    

 

Lärarnas prov tros i vilket fall som helst vara influerade av läroböckers och nationella provs 

uppgifter.  
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Det är ju så här att de nationella proven ... utformning ska ju styra lite granna hur mina prov ska se ut. 

Det fick jag reda på från skolverket redan från början när jag började jobba på gymnasiet. Och det har 

jag försökt tänka mig så att uppgiftstyperna ... försöker jag föra över till mina prov så att jag har med 

olika typer av uppgifter som testar lite olika saker. 

 

Likvärdigheten mellan olika undervisningsgrupper kan komma i fara: 

 

I: Ser du några problem med systemet, eller betygen, eller målen eller kriterierna? Något som du 

tycker att det inte fungerar eller trivs du?    

 

L: Jag tycker nog att det fungerar rätt så bra. Det som kan vara ett bekymmer med likvärdigheten, 

likvärdigheten mellan grupp... och det är likvärdighet på många nivåer då. Likvärdighet mellan, inom 

gruppen, mellan grupper mellan lärare, mellan skolor, kommuner...   

 

 I: Det kan vara skillnader ...   

 

L: Det kan vara så illa, ja. Men om man som målsättning har att man försöker vara så rättvis det går ... 

... vad ville jag säga då ... då är det ju faktiskt så att man utvecklar en förmåga att åtminstone vara nöjd 

själv när man sätter betygen. Men det tar tid. Det tar många år, I.   

 

 

Självbedömning 

 

Självbedömningsstrategin bygger på uppfattningen att bedömningen är till för eleverna och deras 

kännedom om hur stor del av det matematiska stoffet de behärskar, är bekanta med och på vilken 

nivå. Elevernas insyn i deras egna kunskaper betonas starkt. Tanken är att eleverna ska kunna 

planera sina fortsatta studiesteg i matematikutbildningen med grunden i detta.  

 

… ju  högre man kommer upp så går bedömningen till lite annorlunda, men utifrån elevernas 

möjligheter att se det ungefär lika, de ska ha ungefär samma möjlighet att kunna själva bedöma sina ... 

de ska, måste kunna själva kunna bedöma sina kunskaper. Och då måste man ge dem samma 

möjligheter att kunna göra en självbedömning utav sina kunskaper. För att jag skulle inte ... själv 

behöva ... alltså så länge upp man kommer så behöver man inte ... behöver inte jag ha så mycket 

utvärdering för ... för att bedöma deras kunskaper utan ... den utvärderingen är till för de själva i stort 

sett.   
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Bedömningsstrategin går mycket ut på elevernas engagemang, inte enbart vid lärargenomgångar 

och individuella träffar med läraren utan även i bedömningssammanhang. Elever introduceras med 

lärarens hjälp in i utövningen av något slags självbedömning. När elever får tillbaka sina prov 

granskar de sina egna kunskaper på provet. Proven anses serva eleverna i sökandet efter vad de är 

bra på och vad de måste jobba mer med. 

  

… för jag säger nästan alltid att proven är till för dem. Proven är inte till för mig, alltså min egen 

bedömning, så att ... ni ska själv ... bedöma er själva hur mycket kunde, kunde jag detta. Eller kunde 

jag det inte. Varför ... om jag inte kunde varför kunde jag inte det. Alltså löste ... eller någonting annat, 

så att de ... de värderar ... tar inte bara in och ... in provet. Utan jag är ganska mån också om att jag 

lämnar tillbaka alla proven. Alltså de får, de får tillbaka alla proven, de får titta på vad är det nu inte 

kunnat och så tänka igenom vad är det, vad är det jag inte kunde på provet. Så att de, de använder 

provet som en, som en utvärdering till sig, till sig själva. 

 

Eller då eleverna sätts i grupper för att arbeta med provuppgifterna och utvärdera sig själva: 

 

Och det, det provet ... de är väldigt medvetna om att det är inte till för att jag ska värdera ... alltså 

värdera ... en enskild elev i klassen utan det är bara till för att jag ska se att, att ... att gruppen har nått 

upp till de mål som vi ställt. Och de ska ... och den är till för att de ska utvärdera sig själva, alltså. Och 

de ... de hjälper varandra och de lär sig väldigt mycket på det. Det säger de själva att de lär sig väldigt 

mycket på den typen utav uppgifterna, de sätter sig tre och tre och diskuterar.          

      

Självbedömningssituationen blir lite grann ifrågasätt. Det framgår av intervjuerna att proven, som 

eleverna efteråt får behålla för självbedömningsändamålet, ändå rättas av läraren. Frågan är vad 

som kännetecknar och avgränsar den här typen av bedömningsstrategi från de andra. Följande 

utdrag belyser strategin på ett tydligare sätt:  

 

Jag pratar betyg, målsättning alltså betyg. Alltså det är egentligen ... Är det ett VG, är det där vi har 

din målsättning eller MVG eller G. Och ... och ... de ... de brukar vara ganska realistiska mål, alltså. Vi 

är ganska överens om att ... att ... att eleven och jag att det är ... det är nog en ganska realistisk 

målsättning. Och då brukar jag, brukar jag säga till ... brukar säga till dem så här att är det nu så här att 

... vid nästa provtillfälle eller, eller ... om det är nu fysik eller laboration eller vad det är nu för 

någonting då vad, är det så att du inte uppfyller kriterierna för VG eller för det som är sitt mål jobbar 

du inte enligt de förutsättningarna för att du ska nå så, så kommer jag att tala om det för dig. Under 

resans gång. Säger jag ingenting då, då ... uppfyller du de målen som ... som vi har satt upp för dig.  
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Betygsgränserna är redan dragna. Utifrån resultaten planeras ”målsättning” för kursen. En ganska 

trygg lärarposition med facit, provresultaten i handen. Naturligt att eleverna lyfter förväntningarna 

uppåt och inte tvärtom. Hur det går för dem vid nästa provtillfälle kan man inte veta i förväg. 

Risken att ambitionen sätts för lågt kan finnas. Elevens motivation utmattas i så fall.  

 

Egentligen, egentligen ... egentligen, egentligen sätter ju jag alltså, egentligen är det en process som 

tänker alltså ... vi har ju kanske redan i början då satt oss ner när vi var ute kanske 25 % av kursen. 

Ställt upp målet, alltså VG eller MVG, vi har redan, vi sätter betyget där redan efter 25% utav kursen. 

Och sedan meddelar jag bara eleven ja eller nej, under resans gång. Säger jag ingenting ... ja, ja, ja ... 

då är det ett VG i slutet i princip om det inte händer någonting. Men oftast händer det någonting så 

händer det uppåt att de visar på slutprovet att de ... om de är G kanske att de ... de har nått upp till VG. 

Fast vi inte hade det som ... mål.     

   

Målen står för slutbetyget beträffande kursen och inte för målen i kursen. Strategin anses vara en 

fortlöpande process där man kontinuerligt stämmer av elevernas prestationer i kursen. Å ena sidan 

kan den här självbedömningsstrategin tolkas som en för sig samtidigt som den innehåller många av 

de redan ovan nämnda lärar- och elevhandlingarna i bedömningssammanhang å andra sidan. Lärare 

rättar prov, lämnar proven till eleverna, diskuterar betyg med eleverna och följer upp. Skillnaden är 

att lärare sätter upp (betygs) mål för hela kursen ihop med eleverna och fortlöpande följer upp det. 

Hade eleverna rättat sina egna prov på egen hand, individuellt eller gruppvis, med eller utan 

lärarens hjälp då hade bedömningsstrategin levt upp till namnet ännu mer. 
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Kort sammanfattning av strategierna 

 

Den intuitiva strategin villar på lärares känsla om hur det går för elever. Känslan skapas under 

kursens gång. Intentionen brukar stämma väl överens med proven och det nationella provet i slutet 

av kursen. Proven används för att göra bedömning tydligare för elever. Antal poäng avgör betyg. 

Betygsargumentation förenklas.  

Den inväntande strategin väntar tills elever börjar visa sina kunskaper i ämnet. Genom 

kommunikation och träffar byggs bedömningsunderlag som kompletteras med prov. Risken för fel 

inledningsvis anses minska och elever bedöms då de presterar bäst.  

Genom den kontinuerliga strategin bedöms elever sammanhängande och ett rikt och brett 

bedömningsunderlag bildas. Inlämningsuppgifter, redovisningar och hemläxor varvas med prov. 

Syftet är bland annat att förebygga eventuella felaktiga tolkningar av kursmålen och 

betygskriterierna.  

Den likvärdiga strategins syfte är likvärdighet, åtminstone inom skolan. Lärarnas engagemang och 

samarbete vid provsammanställningar och betygssättningar är på en hög nivå. Gemensamma prov 

och lärarledda lektionsgenomgångar kännetecknar strategin. 

Den målinriktade strategin utgår ifrån målen och kriterierna både i undervisnings- och 

bedömningssammanhang. Avsikten är att bedöma eleverna efter riktlinjerna från styrdokumenten 

och att göra bedömningen tydligare för dem.  

Den provinriktade strategin vilar mestadels på prov. Lärarna är medvetna om att bedömning också 

sker under lektionerna, men underlaget används i andra syften än att sätta betyg. Det gäller att pusha 

elever i rätt riktning, visa på starka och svaga sidor, hjälpa till vid planeringen osv.  

Den undervisningskopplade strategin använder lektionsgenomgångar och prov huvudsakligen som 

bedömningsunderlag. Kommunikationen i klassrummet anses också vara viktig, både mellan elever 

och mellan elever och lärare. 

Självbedömningsstrategin vilar på elevernas egen bedömning av prestationer. Avsikten är att göra 

eleverna medvetna om vad de presterar och hur de lär in. Proven används i kurserna men rättas av 

eleverna själva.     

Som det framgår har var och en av strategierna någon utgångspunkt (känsla, avvaktan, likvärdighet 

osv.) skapad från lärarnas förhållningssätt till förutsättningarna för bedömning i matematik på 

skolan. Trots att det finns gemensamma element igenom strategierna är lärarnas förhållningssätt till 

dem inom strategierna olika (lärarnas och nationella prov, undervisning, genomgångar osv.).  
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Kort resonemang om strategierna 

              

Lärarnas beskrivningar av och reflektioner om egna och kollegors bedömningar uppvisar 

sammanfattningsvis en tanke- och handlingsrikedom samt mynnar ut via studien i åtta 

bedömningsstrategier. Eftersom bedömningsstrategierna är uppbyggda av ett antal konstituerande 

element och av lärarnas förhållningssätt mot dem, uppvisar strategierna både likheter och skillnader. 

Likheterna avspeglar sig i strategiernas gemensamma kärninnehåll och lärarnas någorlunda 

samstämda förhållningssätt till dem. I annat fall är skillnaderna ett faktum. Undervisning, lärarprov, 

nationella prov, likvärdighet osv. är enbart några exempel på de konstituerande elementen. Det 

finns därmed strategier väldigt nära varandra, exempelvis den likvärdiga och den provinriktade, och 

väldigt långt från varandra, den likvärdiga och den målinriktade. Trots att både den likvärdiga och 

den provinriktade strategin mestadels kännetecknas av prov (lärarnas egna och nationella) och 

undervisningssituationer, avgränsar de varandra i lärarnas syn på och förhållningssätt till prov och 

undervisningssituationer samt i graden av samarbete mellan lärarna inom strategin. Eftersom den 

likvärdiga strategin vanligen brukar prov och målet är likvärdighet inom bedömningen på skolan, är 

samarbetet mellan lärarna väldigt väl och tätt utvecklat. Den provinriktade strategin tolkar däremot 

prov- och undervisningssituationer som inlärningstillfällen. Avståndet mellan den likvärdiga och 

den målinriktade strategin ligger däremot i strategiernas distans och närhet till målen och 

kriterierna. Medan den målinriktade strategin strävar efter att anpassa både undervisningssituationer 

och bedömning i så nära anslutning som möjligt till målen och kriterierna anses lärarnas prov och 

läromedel fylla direkt den här funktionen inom den likvärdiga strategin.     

 

Strategierna är inte enhetligt presenterade i texten. Anledningen är att både bedömningselement och 

lärarnas förhållningssätt till bedömningselementen varierar mellan strategierna. Den likvärdiga 

strategin introduceras bland annat med lärarnas erfarenhet, samarbetet mellan lärarna, 

överenstämmelsen mellan målen/kriterierna och provuppgifterna samt likvärdigheten, medan den 

kontinuerliga strategin gör det via målen, tempot för kurserna, ämnestraditionen och länken mellan 

undervisningen och bedömningen.  

 

I och med att studiens empiri vilar på ett antal lärarintervjuer och diskussioner från fokusgrupperna 

är studien av selektiv karaktär. Därmed är de åtta strategierna inte på förhand givna. Förändrar man 

lärargruppsammanställningen bäddar man förmodligen för andra strategier. De nya strategierna 

behöver nödvändigtvis inte ha likheter med studiens trots att de kan ha det ändå. Det bör påpekas att 

studiens avsikt aldrig har varit att komma åt alla möjliga lärarstrategier inom bedömningen utan att 
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ur ett teoretiskt perspektiv illustrera och skapa förståelse för hur lärare resonerar om bedömning i 

matematik på gymnasienivån. Studiens främsta behållning ligger därmed i förekomsten av 

strategierna och i teorin om hur lärare resonerar om den bedömning som reser sig ur dem. Vilka av 

strategierna som dyker upp i ett eller annat fall bekräftar strategiernas existens och leder till en 

bättre förståelse av det fenomen, vilket fortsättningsvis diskuteras.  
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Teorin om hur lärare uppfattar bedömning på gymnasiet 
 

På grund av styrdokumentens oprecisa utformning finns det så mycket olika tolkningsmöjligheter 

att bedömningen varierar beroende på lokala förutsättningar. Dessa lokala förutsättningar omfattar 

såväl individuella som kollegiala möjligheter för lärare att agera inom bedömningsfältet på skolan.  

En konkurrensladdad men respektfull miljö genererar chansen att en lärorik arena skapas för lärare 

för reflektion, resonemang och diskussion om bedömning.  

 

Lärarna befinner sig i valet mellan styrdokumentens tolkningar (egna och kollegiala), skolans 

bedömningspolicy, individuella och kollegiala handlingar, bedömningsformer, bedömningsmetoder, 

bedömningsobjekt och bedömningssätt.  
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Diskussion och slutsatser 
 

Saknaden av det teoretiska underlaget för bedömning på gymnasiet har skapat variation i lärarnas 

sätt att betrakta och hantera de här processerna i sina yrkesutövningar på skolan. De flesta av 

lärarna, förutom de som jobbar mer målrelaterat och som är mer skeptiska, anser att deras 

bedömning inte avviker för mycket från kollegornas inom samma skola. Ändå är variationen ett 

faktum. Den har visat sig påtaglig genom intervjuerna och diskussionsgrupperna och är som störst i 

de skolor där lärarna inte har något samarbete alls med kollegor inom bedömningsfältet. Ju starkare 

samarbete, desto mindre variation råder, åtminstone inom samma skola. Shulman kallar 

karakteristiska former av lärandet som har nått en viss överenskommelse inom skolan för ”signature 

pedagogies” och anser att de inte behöver vara perfekta, men kan vara tillräckligt bra (Wiliam, 

2009, p. 25). Skolverkets rapport (2006b) bekräftar både överlappningar och avvikelser i lärarnas 

handlingar utifrån rekommendationerna.  

 

Den intuitiva, den inväntande, den kontinuerliga, den likvärdiga, den målinriktade, den 

provinriktade, den undervisningskopplade och självbedömningsstrategin härstammar inledningsvis 

från lärarnas förhållningssätt till styrdokumenten (kursmålen och betygskriterierna), skolans policy, 

kollegornas individuella och gemensamma handlingar, bedömningsformer, bedömningsmetoder och 

bedömningsobjekt. Dessa förhållningssätt har jag kallat för bedömningssätt. Lärarnas 

bedömningssätt har fört lärarna till strategierna med intuition, avvaktan, bedömningsunderlag, 

likvärdighet, kursmål och betygskriterier, prov, genomgångar och egen bedömning i centrum.   

 

Nedan följer förklaringar och kategoriseringar av begreppen. Kategoriseringarna och begreppen har 

ett tydligt bedömningsperspektiv och bör uppfattas som sådana för att undvika eventuella 

missförstånd.  

 

Styrdokumenten för lärare är flera. Skollagen, förordningar, läroplanen osv. är enbart några av dem. 

De begränsas i studien enbart till kursmålen och betygskriterierna, vilket är tidigare nämnt. Under 

begreppet styrdokumentens tolkningar finner jag två typer: individuella och kollegiala. De här två 

kategorierna kan vara influerade av varandra, gå in i varandra eller stå helt för sig själva. Med andra 

ord är relationen mellan kategorierna skiftande, beroende på graden av påverkan mellan dem. Det  

också påfrestningar mellan kategorierna. Påtryckningar är i stånd att utövas från vilket håll som 

helst. En väldigt stark individuellt skapad tolkning klarar av att sätta sin prägel på de kollegiala 

tolkningarna och tvärtom. Det visar sig i lärarnas funderingar om befintliga bedömningsformer på 
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skolan. Jag har svårt att förstå deras sätt att tänka, liksom de har svårt att förstå mitt, som en av de 

intervjuade lärarna konstaterar. Den här typen av konflikt existerar och förblir. Den leder inte till 

någon lösning och motparter tillåts fortsätta bedömningsarbetet vid sidan om varandra trots allt. 

Detta är ytterligare ett tecken på otydlighet och osäkerhet med bedömningskriterierna och målen. 

Att bedömningen vilar på tolkningar blir självklart, men ifall elever bedöms på olika grunder 

riskeras hela bedömningskonceptet.  

     

Skolans bedömningspolicy, sammansatt av ett antal mer eller mindre överenskomna, etablerade och 

erfarenhetsbaserade lärarhandlingar (praktiska och mentala) inom bedömningsfältet, är skapat för 

att underlätta och påtvinga såväl tolkningar av målen och kriterierna som bedömningsprocesser. Det 

anses av lärarna ha betydelse att komma överens om vad som är mest rimligt i olika 

bedömningssituationer. ”Mer rättvist och likvärdigt, åtminstone på skolan”, som någon av de 

intervjuade lärarna har uttryckt. Risken för fel förefaller minska. Att det kan bli fel är lärare väl 

medvetna om, men vad som kan gå snett är svårt att lista ut, förutom diverse tolkningar av målen 

och kriterierna.  

 

Individuella och kollegiala handlingar inom bedömningen avser de gärningar lärare utför i 

bedömningssyfte. Det kan lika väl gälla bedömningsmetoder (begreppet förklaras nedan) som 

arbetsformer och arbetssätt inom undervisningen. Gärningarna går också här att kategorisera som 

mentala och praktiska. Skillnaden mot bedömningspolicyn är dels i kategoriseringen, dels i graden 

av överenskommelserna mellan lärarna. Gärningarna, som sagt, kan vara individuella, kollegiala, 

mentala och praktiska med starka och svaga kopplingar inom respektive gärningstyp. 

     

Under begreppet bedömningsform återfinns både den aktuella bedömningens natur och syfte. Med 

grund i bedömningens syfte (Newton, 2007) kallas de för formativa, summativa, diagnostiska eller 

analytiska, medan de i annat fall kan vara normrelaterade, målrelaterade, kriterierelaterade samt mål 

och kriterierelaterade. De är helt enkelt övergripande bedömningskonstitutioner med explicit uttalat 

syfte och natur. Bedömningsformen avgör och präglar lärarnas sätt att agera i 

bedömningssammanhang. Den står för grund och avstamp för bedömningshandlingar eller 

bedömningsstrategier av varierande styrka. Strategins konsistens avgör dess styrka. Ju mer 

konsistenta och genomtänkta strategierna blir, desto starkare är de i mötet med varandra. Att 

nyutexaminerade lärare inte har några i förväg utarbetade strategier bekräftar deras process- och 

erfarenhetsbenägenhet. Det är tids- och meningskrävande att bygga upp egna eller individuella 

bedömningsstrategier.     
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Bedömningsmetoder innefattar de grundmetoder som används vid bedömningen av eleverna, 

metoder som den som bedöms utsätts för vid bedömning. Den skriftliga och den muntliga är 

exempel.  

 

Inlämningsuppgifter, prov och hemläxor är verkliga objekt, skapta för bedömningsändamål. De är 

materiella, och bedömningen av dem görs vanligen av examinator med eller utan den som ska 

examineras. Olika typer av utfrågningar och diskussioner riktade från lärare till elever eller enbart 

mellan elever vid grupparbeten används också i bedömningssyfte. Svar från dessa går även att tolka 

som bedömningsobjekt. Dessa kan utsättas för bedömningar av olika slag, fast de är kommunikativa 

och muntliga samt skapas i mötet mellan individer. Dessa bedömningsobjekt innehåller ett visst 

matematiskt innehåll relaterat till faktakunskaper, matematiska metoder och förmågor.         

 

Avslutningsvis kallar jag lärarnas förhållningssätt till styrdokumenten, bedömningspolicyn, 

lärarhandlingar, bedömningsformer, bedömningsmetoder och bedömningsobjekt för 

bedömningssätt. Här inkluderar jag också alla konstituerande inslag inom de ovan nämnda 

momenten med relevans för bedömning som betyg, omdömen, undervisning, elever och lärare osv. 

samt en del lärar- och elevmaterial och verktyg. Läroböcker, lärarhandledningar och tekniska 

hjälpmedel som datorer och räknare hör också hit.   

 

Klassrumsbedömning, som den har blivit presenterad av lärarna i studien, avslöjar sitt rika innehåll. 

Å ena sidan är det ingen lätt uppgift att sönderdela klassrumsbedömning i beståndsdelar. Dels är 

elementen för många och dels går det att koppla ännu fler beroende på vilket perspektiv man har. 

Undervisning, som element, kan exempelvis tas med och utanför resonemanget. Detta med hänsyn 

tagen till undervisningens plats i bedömningssammanhanget. Risken att man missar något finns 

alltid. Å andra sidan är beståndsdelarna nyckel till förståelsen om hur lärare resonerar om 

bedömning. Varför? De konstituerande elementen inom klassrumsbedömningen leder till ett antal 

begrepp som underlättar förståelsen av lärarnas resonemang om bedömning. Med utgångspunkten i 

studien, begreppen och förklaringar ovan försöker jag nedan koppla ihop strategierna, begreppen 

och elementen.     

 

Var kommer klassrumselementen ifrån? Elementen kommer via kodningsprocessen från den 

grundade teorin. Rubriker, egenskaper och nyckelord till inledningsvis små och avslutningsvis stora 

textenheter har successivt lett till bedömningsformer/bedömningstyper, kriterier, undervisning osv. 

(Tabell 1).     
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Var kommer begreppen ifrån? Önskemål om att fånga upp elementen från de två första 

kodningsprocesserna har bidragit till begreppens tillkomst. Begreppet bedömningsform används 

således för att fånga upp alla typer och former av bedömningar som har förekommit i intervjuerna 

och fokusgruppssamtalen. Samma sak har gjorts med begreppen bedömningsmetod och 

bedömningsobjekt där syftet var att fånga upp skriftliga och muntliga metoder respektive prov, 

presentationer, inlämningar, läxor, förhör osv. Begreppet bedömningssätt är tankemässigt 

konstruerat i syftet att täcka lärarnas förhållningssätt till klassrumsbedömningselementen.  

 

Hur bidrar begreppen  till en förståelse för lärarnas resonemang om bedömning? Bedömningssätten 

avslöjar lärarnas förhållningssätt till styrdokumenten (kursplaner och betygskriterier), skolans 

bedömningspolicy, individuella och kollegiala handlingar, bedömningsformer, bedömningsmetoder 

och bedömningsobjekt samt en del material och verktyg, som nämnts tidigare. Förhållningssätt som 

lärarna uppvisar mot klassrumsbedömning är en grundstomme till strategierna. Bedömningssätt står 

därmed för strategibildningar, och strategibildningar kan enbart beskrivas med hjälp av dem.  

Vi tar ett exempel. Den intuitiva strategin använder styrdokumenten implicit. Kursmålen och 

betygskriterierna anses redan vara inbakade i matematiska problem som elever arbetar med. 

Problemen är hämtade från läroböcker, gamla prov, handledningar och liknande. Detta 

bedömningssätt leder lärare till en intuition (målen och kriterierna finns med på något sätt i bilden) 

om hur bedömning av elever går till. Intuitionen byggs upp under lektionstid då man träffar elever 

och ser hur de arbetar med olika typer av problem. Någon typ av lektionsbedömning. Den är inte 

summativ, inte heller formativ fullt ut. Informationen från lektionsbedömningen används inte alltid 

i formativt syfte utan bygger upp känslan hos lärare om elever. Komplexitet vid analysen avslöjas 

direkt. Analysen börjar med bedömningssätt till styrdokumenten och hamnar på bedömningssätt till 

bedömningsformer. Strategierna är nämligen uppbyggda av ett antal bedömningssätt som ibland står 

väldigt nära varandra och ibland går in i varandra. Det gör ibland också 

klassrumsbedömningselementen. Ta exempelvis styrdokumenten och bedömningsformer, eller 

tydligare kursmålen med betygskriterierna och bedömningsformer.          

 

Går det att fullständigt beskriva strategierna med bedömningssätt? Enligt mig hänger det mycket på 

vilket perspektiv man använder. Min studie är selektiv och knuten till en viss grupp av lärare som 

hjälpt till att erhålla strategierna och teorin om hur lärare resonerar om bedömning i matematik. 

Ansatsen med den grundade teorin är oerhört viktig. Den har lett till en sådan teorigenerering som 

gör strategiinramning helt möjlig. Den visar även på empirins mättnad och är naturligt kopplat till 

studiesyftet där det teoretiska perspektivet ingår.        
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Varför verkar strategierna gå in i varandra? Flera bedömningssätt utvecklar en strategi. Antalet 

bedömningssätt varierar inom strategierna. Det möjliggör att ett eller flera liknande eller samma 

bedömningssätt ingår i olika strategier. Strategier kommer då närmare eller längre ifrån varandra,  

exempelvis provinriktade och likvärdiga eller målinriktade och likvärdiga. Ett tydligt avskilt 

bedömningssätt leder till två strategier.      

 

En intressant möjlighet dyker upp om man funderar på eventuella korrelationer mellan 

bedömningsformer, metoder och objekt. En snabb tillbakablick genom historien avslöjar ständiga 

förändringar av bedömningsformerna, medan bedömningsmetoder och bedömningsobjekt förblir de 

samma. Vid Gy 11:s införande går man från den mål- och kriterierelaterade bedömningsformen till 

den kriterierelaterade. Dessa förändringar kommer inte att föra med sig någon ny metod- eller 

objektutveckling inom bedömningen. På något sätt växlas och ändras formen, men allt annat förblir 

detsamma. Inte konstigt att i fältet mellan bedömningsformen, metoderna och objekten uppstår 

luckor som fylls med lärarnas olika tolkningar och strategibildningar.   

 

Studien visar att lärarnas sätt att resonera, reflektera och agera utifrån det aktuella 

bedömningssystemet för matematikkurserna på gymnasiet mestadels vilar på lärarnas egna 

utformade och sammanställda strategier. Harlens (2004) rapport bekräftar praktiska variationer 

mellan lärarna och skolor i tillämpningen och tolkningen av de nationella kriterierna. 

Bedömningsstrategierna inkluderar inte enbart lärarnas tankar och reflektioner om tolkningar, 

handlingar, former och metoder utan avslöjar också ageranden vid provhanteringar och 

betygsättningar. För lärare tillgängliga bedömningsmetoder (som de tolkas i artikeln) uppvisar 

variation vilket också avspeglas i praktiken, konstaterar Duncan m.fl. (Morgan & Watson, 2002, p. 

80) med hänvisning till Stiggins. Strategierna byggs upp av tre relativt olika men ändå naturligt nära 

didaktiska områden: bedömning, provhantering och betygsättning. Det blir inte alltid lyckat att 

länka dem i sin helhet till varandra. Exempelvis har den inväntande bedömningsstrategin varken 

någon motsvarande prov- eller betygsättningsstrategi, medan den målrelaterade strategin har båda. 

Det finns nämligen en provstrategi som är väldigt nära knuten till den målrelaterade bedömningen, 

likaså en motsvarande betygsättningsstrategi.   

 

Avsaknaden av en bedömningsteori, beträffande både det teoretiska underlaget och den praktiska 

implementeringen, leder lärarna till tolkningar och konstruktioner av egna strategier. Olyckliga och 

felaktiga klassrumstillämpningar av bedömningsteorierna från s.k. omfattande (storskaliga, 

nationella) bedömningar kräver utvärderingar och värderingar. Detta öppnar i sin tur för 
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utvecklandet av nya bedömningsteorier inom fältet för klassrumsbedömningen (Duncan, et al., 

2009, p. 2). 

 

Strategierna är oftast sammansatta av läraren på egen hand eller i samarbete med andra 

arbetskollegor. De individuella strategierna löper därmed större risk att bli varken utprövade eller 

ifrågasatta. Deras uppkomst, genomförande och utveckling hör mestadels till konstruktören. 

Prognoser till någon drastisk förändring är ändå väldigt osäkra. Lärarna avstår sällan från sina 

sammanställda praktiker om de inte markant avviker från de vanliga och blir föremål för 

granskningar från högre instanser. Däremot slipas de gemensamma strategierna regelbundet i 

vardagssituationerna på skolan och i möten mellan kollegor. Skillnader mellan strategierna skiftar 

beroende på hur starka och nära relaterade grundtankarna är bakom dessa strategier. Ju närmare till 

varandra de är, desto mindre är avvikelserna mellan strategierna och tvärtom. Med grundtankarna 

bakom strategierna menar jag sådana som att invänta elevers kunnande, att närma bedömningen till 

kursmålen, att göra kontinuerliga bedömningar osv.   

 

Ifall lärarnas prov- och betygsättningshantering läggs under bedömningsparaplyet, vilket verkar 

vara alldeles på sin plats här, öppnas ännu fler tolkningsmöjligheter och bedömningsvariationen 

stärks ännu mer. Vid sidan om, eller inom ramen för, bedömningsstrategier dyker det upp diverse 

prov- och betygsättningstillvägagångssätt vilka ibland går hand i hand med de tillhörande 

strategierna. Ibland lever de också sitt eget liv utanför dem. Jag kallar dem prov- och 

betygsättningsstrategier.  

 

Provstrategierna behandlar huvudsakligen provkonstruktioner, sammanställningar, 

provbetygsättningar och utvärderingar. Lärarnas provkonstruktioner och sammanställningar ser 

ungefär likadana ut. Provuppgifter väljs oftast ut ur någon av skolan inköpt uppgiftsdatabas, 

läroböcker och gamla nationella prov eller gestaltas av lärarna själva i mån av tid. 

Uppgiftskonstruktioner tycks ta mycket lärartid och håller inte samma kvalité som nationella prov 

gör. Trots vissa sällsynta undantag har lärarna i studien av olika anledningar inte lyckats skapa 

några arbetsgrupperingar eller arbetslag med den här uppgiften. Den mest framförda är skolornas 

prioriteringar av andra typer av arbetslag. Uppgifterna poängsätts eller kategoriseras vanligen efter 

betygen, målen och kriterierna. Förfarandet är väldigt knutet till de funna bedömningsstrategierna. 

Den målrelaterade kategorin använder således uppgifter som är på ett eller annat sätt länkade till 

målen och delvis till kriterierna för kurserna. Uppgifter relateras till målen och kriterierna av lärarna 

själva. Tanken är att knyta kursen och bedömningen till det de verkligen är eller borde vara, med 

andra ord, till det som står i mål och bedömningsbeskrivningarna. Processen är inte enkel och 
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kräver helt naturligt samarbete mellan lärarna, ett samarbete som igen ställer speciella krav på hur 

en annan typ av arbetslagsorganisering borde se ut för att gynna bedömning på skolan. Lärarna som 

arbetar på det här viset känner sig oftast utlämnade åt sig själva med större eller mindre 

samarbetsmöjligheter med kollegor inom bedömningsfältet. Inom ramen för andra 

bedömningsstrategier har man relaterat provuppgifterna mestadels till den befintliga betygsskalan, 

från G till MVG. Genom att ha ett antal G-, VG- och MVG-uppgifter på provet har man också 

utarbetat provbedömningssystemet. Det finns två sådana. Det ena systemet sammanfogar 

uppgifterna med antalet poäng, och poängsumman på provet avgör betyget. Hänsyn tas ibland till de 

olika uppgiftstyperna, G, VG och MVG och poängen på dem och ibland inte. Emellanåt dras 

betygsgränserna utifrån totala antalet poäng på provet, procentuellt eller rent numeriskt.         

 

Det bör nog påpekas att lärare som arbetar annorlunda med provbedömningar har väldigt svårt att 

förstå varandras sätt att tänka. Den första gruppen som arbetar med målen och kriterierna har 

väldigt svårt att likställa antalet provpoäng med målen och kriterierna eftersom poängen kommer 

från alla möjliga håll, medan den andra lärargruppen anser att det inte alls går att relatera 

uppgifterna mot målen och kriterierna som man försöker göra. Funderingar om när en elev blir klar 

med ett av målen och på vilken nivå blir här igen aktualiserade och kan, enligt min egen 

uppfattning, ifrågasätta och rubba intentionen om likvärdig bedömning på skolan i matematik.  

 

Betygsättningsstrategierna är ganska lika varandra genom alla bedömningsstrategier, trots allt, ifall 

vi med begreppet betygsättning åsyftar de processer och handlingar som utmynnar i ett kursbetyg. 

Underlaget för betygsättningen utgörs vanligen av ett antal provbetyg, där både lärarnas prov och 

nationella prov är inräknade och det som lärarna oftast utrycker som kännedom om eleven eller om 

elevens prestationer. Den sistnämnda kännedomen brukar lärare få naturligt av eleverna under 

kursens gång via olika typer av aktiviteter på vilka eleverna har möjlighet att visa sina prestationer. 

Det kan röra sig om inlämningsuppgifter, diagnoser, redovisningar på tavlan inför hela klassen, 

hemuppgifter, laborationer i skolan och utanför den, frågekontakter med läraren, grupparbeten osv. 

Den här kännedomen om eleven i fråga tolkas ibland som ett sätt att höja elevernas betyg. Lärare 

använder elevernas engagemang, utveckling och förmåga i någon typ av formativt underlag som 

påverkar slutbetyget (Brookhart, 2003). Prestationer jämförs inom klassen och extra bonus, utanför 

prov, används för gränsfall. Trots den breda variationen får vi inte glömma nationella provs kopiösa 

påverkan på slutbetyget vilket vi har diskuterat tidigare.      

 

Var förekommer variation i lärarnas bedömning? Variation i lärarnas bedömning förekommer på 
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alla praktiska områden inom bedömningsfältet. Styrdokumentens tolkningar, skolans 

bedömningspolicy, individuella och kollegiala lärarhandlingar, bedömningsformer, metoder, objekt 

och bedömningssätt skiftar såväl institutionellt som individuellt. Under begreppet bedömningssätt 

inkluderar jag lärarnas förhållningssätt till de ovan nämnda momenten, vilket nämnts tidigare. 

Eftersom det finns en mängd alternativ för lärarna att ta ställning till görs kontinuerligt olika 

överväganden. Enligt empirin i min studie uppvisar lärarna mer eller mindre mångsidiga 

bedömningssätt. Dessa bedömningssätt i en mer strukturerad form skapar strategier. Därför 

resulterar föreliggande studie i strategier. Lärarnas strategier avslöjar inte enbart skillnader i 

resonemangen utan även i intentionerna inom bedömningsfältet. Dessa intentioner skapar praxis för 

lärarna och tenderar successivt att övergå till traditionen inom ämnet. ”Så här har vi alltid gjort”, 

som man brukar säga. De här traditionerna kan i sin tur bli ett hinder i undervisningssammanhang, 

speciellt för nyanlända och nyutexaminerade lärare, ifall traditionerna visar styrka och är svåra att 

komma förbi. Selghed (2004, p. 190) citerar Liedman (1997) vad gäller motståndet mot nya 

regelverk och deras idéer. Lärarnas kunskap om bedömningsprocesserna på skolan förmedlas 

mellan dem via socialisation, en av samtalsmetoderna som är nämnd tidigare (Nonaka & Tackeuchi, 

1995). De skolas in i den etablerade praktiken. Det visar sig i studien att skolor som i någon form 

lyckats skapa samarbete inom bedömningen uppvisar färre avvikelser mellan lärarnas uppfattningar 

om och ageranden inom bedömningen. Ju starkare samarbete, desto mindre variation och tvärtom. 

På något sätt har gemensamma processer mellan lärarna på skolan bidragit till detta. Traditionen är 

skapad utifrån lärarnas ständiga resonemang och verklighetens påverkan på den. För hur mycket 

lärarna än tänker och funderar kring bedömningspolicyn så utsätts den alltid för verklighetens 

påverkan. Det leder till nya slipningar, omformuleringar och omstruktureringar av traditionen. 

Dessa traditioner kan å andra sidan vara så starka att de motsätter sig alla alternativa bedömningar 

(Watt, 2005, p. 24). Motståndet speglas i lärarnas kunskaper och övertygelser om matematik samt i 

deras medvetenhet om svårigheter vid kompetensbedömning som av lärarna anses vara starkt 

subjektiv. Lärarnas, inte så positiva, uppfattningar om alternativa bedömningars trovärdighet bör tas 

på allvar som utgångspunkt vid nya reformarbeten. Firestone m.fl. (2000) inser att lärares kunskap 

och uppfattningar om matematik är väldigt stabila och svåra att påverka. 

  

Varför förekommer variationer i lärarnas bedömning? En anledning är av teoretisk natur. Det 

finns ingen lämplig teori för bedömning och betygsättning i matematik på skolan. Hur dagens 

bedömningssystem fungerar för lärarna på fältet har inte heller undersökts noga (Forsberg & 

Lindberg, 2010). Förutom variationen i matematiklärarnas sätt att bedöma elever har Saxe m.fl. 

(Stigler & Hiebert, 1999) funnit att nya bedömningsformer avviker från de funktioner de borde 

stödja. Nya bedömningsformer tjänar gamla bedömningsfunktioner och tvärtom. Författarna 
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konstaterar att nya bedömningsformer och bedömningsfunktioner kräver ny kunskap om 

matematikämnet och verktyget som ska fånga upp det som ska mätas. I saknaden av den här 

kunskapen tvingas lärare till både individuella handlingar och grupphandlingar inom 

bedömningsfältet. Beslut angående bedömning tas ur klassrumsverkligheten, externt och från 

läraren (McMillan, 2003), vilket bäddar för olika tolkningar.  

 

Blivande lärarstudenter får knappt någon utbildning om bedömning på skolan (Saxe, et al., 1999), 

för att inte tala om kursmålskunskaperna som uppskattas vara vaga för lärarna själva 

(Skolinspektionen, 2010, p. 7). Inget förändras heller under praktiktiden på skolorna. Stiggins 

(1999) ger verktyg för utvärdering av egna program i arbeten med bedömningen. Behov av 

kompetensutveckling inom bedömningsfältet ses som självklart. Studenternas uppfattning om 

bedömningen på ungdomsskolan bildas utifrån de här premisserna och tenderar att lägga 

bedömningen i skymundan bakom undervisningen. Länken mellan undervisningen och 

bedömningen blir därmed vriden. Den formativa bedömningens inträde i skolans värld hindras.  

 

En annan mer teoretisk anledning finns i mötet mellan gamla och nya läro- och kursplaner med sina 

specifika, tillhörande bedömningsanvisningar och instruktioner samt bakomliggande lärandeteorier. 

Trots att det svenska skolsystemet har gått över till det målrelaterade betygssystemet under 1990-

talet lever rester av det gamla kvar i mer eller mindre oförändrad form. Detsamma skedde vid 

reformskiftet från 1960 till 1990-talet. Trots existensen av betyg och likartade 

utvärderingshandlingar i reformerna ansågs deras roll vara förändrad. (Widén, 2010, p. 274). Ett 

liknande problem upptäcker Shepard (2000) om bedömningsrollen i en lärande kultur (egen engelsk 

översättning) där hon i mötet mellan gamla och nya läro- och kursplaner, lärandeteorier och 

bedömningar finner prov (som rest av det gamla) och det hon kallar för ”instruktion”(aktivitet som 

förbättrar lärandet). Hon ställer också gamla utvärderingssätt av elevernas kunskaper mot nya och 

gör distinktionen mellan dem med begreppen vetenskapliga mätningar (jag skulle kalla dem för 

vetenskapliga utvärderingsmätningar) och klassrumsbedömningar. Ärftlighetsteorin om individuella 

skillnader, associations- och behavioristiska lärandeteorier kontra socio-konstruktivistisk teoretisk 

inramning med kognitivism, konstruktivism och sociokulturella lärandeteorier. Likheter med 

svenska läroplaner är uppenbara (Skolverket, 2003, p. 9). Shepard (Shepard, 2000) anser att 

styrdokumentens skapare, lärare och föräldrar bygger sina föreställningar och övertygelser om 

skolan utifrån de gamla principerna och teorierna. Lärarnas övertygelser visar sig vara väldigt starka 

gentemot nya bedömningsreformer och tillhörande instruktioner (Bliem & Davinroy, 1997). 

Skolinspektionens utvärderingar (Skolinspektionen, 2010) radar upp flera brister på gymnasiet både 
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i utbildnings- och i bedömningssammanhang där exempelvis utantillinlärningar och 

algoritmhanteringar kännetecknar undervisningssituationer, medan möjligheter för eleverna att 

utveckla matematiska förmågor lämnas åt sidan. Lägg därtill Boesens avhandling (Boesen, 2006) 

om lärarnas prov som gynnar mer imitativt resonemang kontra matematiska förmågor, så blir 

bedömningsfällan ett faktum. Detta beror på att förmågorna finns utanför 

undervisningssituationerna och lärarnas prövningar och med hänsyn tagen till innehållet i 

betygskriterierna. Bedömningsmodellerna från forskningsöversikten (Figur 1 och 2) underlättar 

analysen av och förståelsen för de pågående processerna i rummet mellan kursmålen och 

betygskriterierna, bedömningen och undervisningen. Det är då inte alls konstigt att lärarnas 

individuella och kollektiva handlingar samt tolkningar tar över och utgör grund för 

strategibildningar. 

 

En annan anledning till förekomsten av strategierna är lärarnas spektra av olika bedömningssätt 

vilka utgör byggstenar vid strategibildningen. Lärarna skapar helt enkelt egna förhållningssätt till 

styrdokumenten, policyn, befintliga handlingar, bedömningsformer, bedömningsmetoder och 

bedömningsobjekt. Dessa förhållningssätt, som vi tidigare benämnt bedömningssätt, individuella 

eller kollegiala, avgör lärarnas ageranden i bedömningssituationerna. Bedömningssätten växlar med 

avvikande kraft som varierar mellan lärarna. Dessa avvikelser fastställer tillkomsten av strategierna. 

Med andra ord – en enda strategi kan innehålla flera olika bedömningssätt med inte så stora 

växlingar dem emellan . En hel strategi kan däremot bestämmas av ett specifikt innehållsrikt 

bedömningssätt ifall ett sådant existerar.  

 

När det gäller styrdokumenten har jag för att begränsa studiens omfång enbart fokuserat på målen 

och betygskriterierna för kurserna. En hel del av skolornas bedömningspolicyer samt individuella 

och kollektiva bedömningshandlingar förmedlas vanligen mellan lärarna med diverse 

samtalsmetoder och utgör grunden för materialiseringen av nya. Lärarna har att ta hänsyn till 

diverse bedömningsmetoder och bedömningsformer, av vilka några är väldigt nära länkade till den 

undervisning som försiggår. De vanligast förkommande bedömningsobjekten är lärarnas prov och 

nationella prov. Lärarnas resonemang kretsar därmed kring policyn, handlingar, former, metoder 

och objekt, vilka visar sig vara produkter från den axiala kodningen (se Tabell 1), samt belyser 

orsaker och källor till strategibildningar. Strategierna består egentligen av en mängd olika 

bedömningssätt. Bedömningssätten sätter samman strategierna och utgör deras minsta 

beståndsdelar. Lärarnas synsätt på och attityder till det målrelaterade systemet (med målen och 

betygskriterierna för kurserna), betyg, prov, klassrumsundervisning, samtalsmetoder (mellan 

lärare), den summativa och den formativa bedömningen och andra involverade aktörer (elever, 
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arbetskollegor, rektorer, politiker) samt artefakter (läroböcker, lärarhandledningar) varierar ur ett 

bedömningsperspektiv. Variationen bidrar till de nämnda skillnaderna och utgör grunden för 

strategibildningarna.  

 

Medan vissa av strategierna (den målinriktade och den likvärdiga) ligger diametralt långt ifrån 

varandra med klart avskilda och explicita bedömningssätt gentemot flera av produkterna från den 

axiala kodningen, finns strategier (den undervisningskopplade, den provinriktade och den 

kontinuerliga) med bedömningssätt som både är gemensamma för några av strategierna och som 

skiljer dem åt. De gemensamma bedömningssätten hanterar nationella prov och delvis lärarnas egna 

prov (den undervisningskopplade och den provinriktade). Uppfattningar om i vilken grad 

undervisning ska kopplas till bedömning är däremot olika. En del av bedömningssätten är också 

generellt uttalade och står därmed utanför strategikategoriseringar. Nationella provs roll vid 

betygssättning, tid till bedömning, utvärdering och analys av lärarnas egna prov är enbart några av 

dessa. Lärarnas bedömningssätt är först och främst väldigt relevanta för studien. De skapar större 

förståelse för strategibildningar, relationer mellan strategierna och för teorin om hur lärare resonerar 

om bedömningen.  

 

Sammanfattningsvis uppvisar lärare diverse bedömningssätt till klassrumsbedömningselementen 

tack vare styrningen av lärarnas resonemang mot de konstituerande elementen i 

klassrumsbedömningen. Dessa bedömningssätt står för strategibildningar. Strategiernas närhet och 

eller distans till varandra är väldigt bunden till hur nära till varandra de bedömningssätt ligger från 

vilka strategierna härstammar. Därför upplevs strategier både väldigt nära till och avlägsna från 

varandra.  

 

Med teorin om hur lärare resonerar om bedömning i matematik på gymnasiet och teorins begrepp, 

element och kategoriseringar visar det sig vara enkelt att fånga upp vilken av strategierna som helst. 

Det går även att peka på likheter och skillnader mellan strategierna genom att analysera de 

bedömningssätt som strategierna är uppbyggda på. Skillnader och likheter mellan bedömningssätten 

leder till skillnader och likheter mellan strategierna.  
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Epilog 
 

Bedömningsprocesser blir, med indelningen i styrdokument, bedömningspolicy, 

bedömningsformer, metoder, objekt och bedömningssätt som de har presenterats i studien, tydligare 

för utformare, lärare och elever. Genom att granska lärarnas olika bedömningssätt finns alltså 

möjlighet för konstruktörerna att följa upp, påverka och justera styrdokumenten i den önskade 

riktningen. Lärarnas kännedom om bedömningsprocesserna i klassrummen öppnar för nya 

handlings- och samarbetsmöjligheter mellan lärarna. Lärarnas engagemang inom samt medvetenhet 

och reflektion över den bedömning som är aktuell och pågår är förutsättning för elevernas intåg in i 

bedömningsfältet. Eleverna blir därmed riktiga aktörer i undervisnings- och 

bedömningssammanhang med goda utsikter för påverkan.  

 

Den historiska utvecklingen inom bedömningen visar tydliga tecken på förändringar beträffande 

bedömningsformer. Påverkan på bedömningsmetoder och bedömningsobjekt är däremot obefintlig. 

Avsaknaden av tillhörande och anpassade bedömningsmetoder och bedömningsobjekt är också 

uppenbar. Enligt min studie skapas därmed förutsättningar för lärarnas mångfaldiga bedömningssätt 

som resulterar i en mängd av bedömningsstrategier så att variationen inom bedömningen verkar 

vara större än inom själva matematikundervisningen. Tanken var att arbetsformer och arbetssätt 

inom undervisning skulle uppvisa rikedom för att tillgodose elevernas individuella behov och 

förutsättningar medan bedömning skulle vara mer enhetlig och tendera till och med att vara 

likvärdig. Detta medför ett starkt forskningsbehov inte enbart om metoder och objekt inom 

bedömningen utan även vad gäller arbetsformer och arbetssätt inom undervisningen eftersom det 

ena hänger ihop med det andra.     

 

Om strävan är en mer genomtänkt bedömning som går hand i hand med undervisningen aktualiseras 

teorier om lärandets roll ur både ett historiskt perspektiv och ett framtidsperspektiv. Med hjälp av de 

gamla lärandeteorierna och de kommande finns det möjlighet inte enbart att förstå lärarnas 

handlingar inom bedömningen och undervisningen utan även att se nya, framtida 

forskningsutvecklingsområden inom teoribildningen.  

 

Studien öppnar även för en rad nya forskningsförsök inom bedömningsfältet på skolan.  

 

Att rikta uppmärksamhet såväl på lärare som på elever i bedömningssammanhang kan ge många 

svar på de frågor man har brottats länge med. Processen att producera bilar utan att testköra dem 
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känns metaforiskt inte som en vettig väg att gå. Pendeln måste gå för fullt från den ena sidan, 

styrdokumenten för bedömningar i matematik, till den andra, klassrumsfältet där elever och lärare 

försöker tolka och tillämpa dem. Eventuella modellslipningar blir möjliga.  

 

Studien har också lyft fram en del av lärarnas funderingar som kan vara intressanta för en eventuell 

forskning. Nationella provs roll i bedömningssammanhang har blivit aktualiserad. Trots att 

Skolverket har gjort en hel del utredningar känner sig inte lärarna i studien fullt bekväma på fältet. 

Lärarna uppskattar och värderar högt det arbete som läggs på konstruktionerna, anser att proven 

håller väldigt bra kvalité och är vägvisare för lärarna i deras egen bedömning. Det mesta handlar om 

hur lärarna ska förhålla sig till de nationella proven, både i relation till sina egna prov och i relation 

till sin egen bedömning. Jag tror att en sådan studie skulle bli väldigt uppskattad av lärarna. 

 

Studien öppnar också för nya möjligheter. Bedömningens naturliga plats i 

matematikundervisningen bör uppmärksammas mer, för både lärarnas och elevernas bästa. Ju 

tydligare det blir för eleverna vad de blir bedömda på, desto enklare är det för dem att nå dit. Det 

handlar inte om att lotsa eleverna till målen utan att ha alla ”kort på bordet”. Det de tränar på ska de 

också bli bedömda på. Idag verkar det finnas skillnader mellan dessa två betingelser. På ena sidan 

finns bedömningsstrategier, på andra lärarnas prov och på tredje sidan nationella prov.  Hur 

koordineras dessa? Hur leder de till en likvärdig bedömning?     

         

Studien kan också göra både lärare och Skolverket mer medvetna om klassrumsprocesser som blir 

följden av den politik som förs inom bedömnings- och betygssystemet. Detta bör i sin tur sätta 

igång en kontinuerlig forskningsloop mellan klassrums- och forskningsfältet i syfte att kontinuerligt 

upptäcka, tolka och klargöra bedömningshandlingar. Det anses viktigt att lärarna är medvetna om 

sina handlingar, handlingar som bör utsättas för reflektion och konfrontation med syftet att bättre 

matcha kommande bedömningsreformer. (Bliem & Davinroy, 1997).  

 

Studiens aktualitet är ännu mer påtaglig inför införandet av Gy 11 (Skolverket, 2011) med nya 

kursplaner och betygskriterier. Betygsstegen blir fler, A-F, och kursinnehållet står vid sidan om 

betygskriterierna till skillnad från hur det var förr. Textmängden i betygskriterierna är betydligt 

större för betygen E, C och A och mer inriktad på ett antal i förväg bestämda förmågor som elever 

ska utveckla och visa upp i de olika bedömningsrelaterade klassrums- och provsituationerna på 

skolan och utanför den. Min erfarenhet av introduktionsarbetet om betygskriterierna med lärarna på 

skolan avslöjar lärarnas förvirring och fundersamhet, inte beträffande betygsstegen utan tolkningen 

av texten i betygskriterierna. Detta bäddar för olikheter i lärarnas resonemang och har som 
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konsekvens olikartade handlingar inom bedömningsfältet. Flera betygssteg leder automatiskt till 

flera gränsfall och därmed inga enkla beslut för lärarna att fatta i slutet av kurserna. Risken att idén 

med likvärdigheten stadigt äventyras finns ifall kompetensutveckling av lärarna angående nya sätt 

att bedöma elever inledningsvis inte sätts in. Kursbeskrivningarna omfattar det centrala innehållet, 

förmågorna och kunskapskraven. Lärarnas uppgift blir att fokusera på ett segment från det centrala 

innehållet, forma en innehållsrik, motiverad och varierad undervisning som ska plocka med sig de 

tänkta förmågorna till eleverna samt bedöma dem efter de föreskrivna kunskapskraven där 

ytterligare en del nivåreglerade förmågor beskrivs. Vill man ha bedömning i nära anslutning till 

undervisning, vilket verkar vara det mest rimliga, försvåras planeringsfasen för lärarna. Lägg därtill 

genomförande och utvärdering av det planerade, så är bilden komplett. En bred forskning inom 

detta område kan betraktas som angelägen.    

 

Trots att min studie kan uppfattas som speciell, på ett eller annat sätt, för dess innehåll, 

genomförande, design eller till och med natur, är strategi- och teoribildningen ur den väldigt 

intressant för praktiska och teoretiska fält ur bedömningsperspektivet.  

 

Min förhoppning är att studien blir inspirerande för fortsatta studier inom bedömning på skolorna 

både vad det gäller bredden och vad det gäller djupet, med målet ett mer trovärdigt 

bedömningssystem för alla involverade parter. 

  



 

98 Epilog 
 

 



 

Referenser	  	  	  	  	    
 

99 

Referenser 
 

Airasian, P. W., & Russel, M. K. (2008). Classroom assessment: concepts and applications. New 

York: McGraw-Hill. 

Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., & Bloom, B. S. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and 

assessing: a revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York: Longman. 

Bhola, D. S., Impara, J. C., & Buckendahl, C. W. (2003). Aligning tests with states' content 

standards: methods and issues. Educational Measurement: Issues and Practice, 22(3), 21-

29. 

Black, P., & Wiliam, D. (1998). Inside the black box. Phi Delta Kappan, 80(2), 139. 

Bliem, L. C., & Davinroy, H. K. (1997). Teachers´beliefs about assessment and instruction in 

literacy (No. CSE Technical Report 421). Los Angeles: National Center for Research on 

Evaluation, Standards and Student Testing. 

Bloom, B. S. (1984). Taxonomy of educational objectives: the classification of educational goals. 

Handbook 1, Cognitive Domain. New York: Longman. 

Boesen, J. (2006). Assessing mathematical creativity. Comparing national and teacher-made tests 

explaining differences and examing impact. Umeå university, Umeå. 

Booker, M. (2007). A roof without walls: Benjamin Blooms taxonomy and the misdirection of 

american education. Academic Questions, 20(4), 347-355. 

Brookhart, S. M. (2001). Successful students' formative and summative uses of assessment 

information. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 8(2), 153-169. 

Brookhart, S. M. (2003). Developing measurement theory for classroom assessment purposes and 

uses. Educational Measurement: Issues and Practice, 22(4), 5-12. 

Charmaz, K. (2003). Qualitative interviewing and grounded theory analysis. In A. J. Holstein & F. 

J. Gubrium (Eds.), Inside interviewing (pp. 311-329). Thousand Oaks, USA: SAGE 

Publications, Inc. 

Cizek, G. J., Fitzgerald, S. M., & Rachor, R. A. (1995). Teachers' assessment practices: preparation, 

isolation, and the kitchen sink. Educational Assessment, 3(2), 159. 

Corbin, S., & Strauss, A. (2008). Basic of qualitative research. Techniques and procedures for 

developing grounded theory. Los Angeles: SAGE Publications. 

Duncan, C. R., & Noonan, B. (2007). Factors affecting teachers´grading and assessment practices. 

The Alberta Journal of Educational Research, 53(1), 1-21. 

Duncan, C. R., Noonan, B., Simon, M., Tierny, R., Forgette-Giroux, R., & Hachey, K. (2009). 

Comparing grading practices between secondary mathematics teachers in Ontario and 



 

100 Referenser 
 

Saskatchewan.   Retrieved February 2011, from 

http://www.mea.uottawa.ca/documents/CSSE-2009-RD.pdf 

Firestone, W. A., Winter, J., & Fitz, J. (2000). Different assessments, common practice? 

Mathematics testing and teaching in the USA and England and Wales. Assessment in 

Education: Principles, Policy & Practice, 7(1), 13 - 37. 

Forsberg, E., & Lindberg, V. (2010). Svensk forskning om bedömning - en kartläggning (Rapport nr 

2:2010). Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Fransson, K., & Lundgren, U. P. (2003). Utbildningsvetenskap - ett begrepp och dess sammanhang. 

Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Glaser, G. B., & Strauss, L. A. (1967). The discovery of grounded theory: strategies for qualitative 

research. New York: Aldine de Gruyter. 

Glaser, R., & Silver, E. (1994). Assessment, testing, and instruction: retrospect and prospect. 

Review of Research in Education, 20, 393-419. 

Guskey, T. R., & Jung, L. A. (2006). The challenges of standards-based grading. Leadership 

Compass, 4(2), 1-4. 

Harlen, W. (2004). A systematic review of the evidence of reliability and validity of assessment by 

teachers used for the summative purposes. London: EPPI-Centre, Social Science Research 

Unit, Institute of Education. 

Jönsson, A. (2010). Att utveckla lärares bedömarkompetens. Retrieved from 

http://www.larandebedomning.se/presentationer.asp 

Kane, M., Crooks, T., & Cohen, A. (1999). Validating measures of performance. Educational 

Measurement: Issues and Practice, 18(2), 5-17. 

Korp, H. (2010). Nationella prov och likvärdig betygsättning i gymnasiet. In C. Lundahl & F. M. 

Folke (Eds.), Bedömning i och av skolan - praktik, principer och politik. Lund: 

Studentlitteratur. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interviews. Learning the craft of qualitative research 

interviewing. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc. 

Leahy, S., Lyon, C., Thompson, M., & Wiliam, D. (2005). Classroom assessment minute by 

minute, day by day. Educational Leadership, 63(3), 18-24. 

Lekholm, K. A. (2010). Vad mäter betygen? In C. Lundahl & F. M. Folke (Eds.), Bedömning i och 

av skolan - praktik, principer, politik. Lund: Studentlitteratur. 

Liedman, S. E. (1997). I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria. Viborg: Albert Boniers 

Förlag. 

Lindblad, S., Kyndel, D., & Larson, L. (2004). Internationella arenor för utbildningsvetenskaper - 

om forskarorganisationer, vetenskapliga tidskrifter och överstatliga organisationer. 



 

Referenser	  	  	  	  	    
 

101 

Stockholm: Vetenskapsrådet  

Lindström, L. (2010). Pedagogisk bedömning. In L. Lindström & V. Lindberg (Eds.), Pedagogisk 

bedömning. Att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: Stockholms 

universitets förlag. 

Lundahl, C. (2009). Varför nationella prov? Lund: Studentlitteratur AB. 

Marton, F., Dahlgren, L. O., Svensson, L., & Säljö, R. (1977). Inlärning och omvärldsuppfattning. 

Stockholm: Almqvist och Wiksell. 

McMillan, J. H. (2001). Secondary teachers' classroom assessment and grading practices. 

Educational Measurement: Issues and Practice, 20(1), 20-32. 

McMillan, J. H. (2003). Understanding and improving teachers' classroom assessment decision 

making: implications for theory and practice. Educational Measurement: Issues and 

Practice, 22(4), 34-43. 

Morgan, C., & Watson, A. (2002). The interpretative nature of teachers' assessment of students' 

mathematics: issues for equity. Journal for Research in Mathematics Education, 33(2), 78-

110. 

Mullis, I. V. S., Martin, M. O., Smith, T. A., Garden, R. A., Gregory, K. D., Gonzales, E. J., et al. 

(2003). TIMSS Assessment frameworks and specifications 2003. 2010, from 

http://timss.bc.edu/timss2003i/frameworksD.html 

Newton, P. E. (2007). Clarifying the purposes of educational assessment. Assessment in Education: 

Principles, Policy & Practice, 14(2), 149-170. 

Niss, M. (1993). Assessment in mathematics education and its effects. In M. Niss (Ed.), 

Investigations into assessment in mathematics education. An ICMI study. Dordrecht: Kluwer 

Academic Publishers. 

Niss, M. (2002). Mathematical competencies and the learning of mathematics: The danish KOM 

project (Vol. 2009). 

Nonaka, I., & Tackeuchi, H. (1995). The knowledge-creating company: How Japanese companies 

create the dynamics of inovation. New York: Oxford University Press. 

Nyström, P. (2004). Reliability of educational assessments: the case of classification accuracy. 

Scandinavian Journal of Educational Research, 48(4), 427-440. 

Nyström, P. (2010). Bedömning - för vem och vad.   Retrieved 2011.07.16., from 

http://www.google.se/search?q=peter+nystr%C3%B6m+defintion+av+bed%C3%B6mning

&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sv-SE:official&client=firefox-a 

Näsström, G. (2008). Measurement of alignment between standards and assessment. Unpublished 

Thesis. Umeå University, Sweden. 



 

102 Referenser 
 

Organisation for Economic, C.-o., & Development. (2000). Measuring student knowledge and 

skills. A new framework for assessment (Vol. 2009). 

Palm, T. (2008). Performance assessment and authentic assessment: a conceptual analysis of the 

literature. Practical Assessment Research & Evaluation, 13(4). 

Palm, T., Bergqvist, E., Eriksson, I., Hellström, T., & Häggström, C. M. (2004). En tolkning av 

målen med den svenska gymnasiematematiken och tolkningens konsekvenser för 

uppgiftskonstruktion (Rapport nr 199). Umeå: Umeå Universitet. 

Panizzon, D., & Pegg, J. (2008). Assessment practices: empowering mathematics and science 

teachers in rural secondary schools to enhance student learning. International Journal of 

Science and Mathematics Education, 6(2), 417-436. 

Pettersson, A. (2007). Pedagogisk bedömning - bedömning för lärande. In M. Olofsson (Ed.), 

Bedömning, flerspråkighet och lärande. Symposium 2006. Stockholm: HLS Förlag. 

Pettersson, A. (2010). Bedömning - varför, vad och varthän? In L. Lindström & V. Lindberg (Eds.), 

Pedagogisk bedömning. Att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: 

Stockholms universitets förlag. 

Robson, C. (2002). Real world research. A resource for social scientists and practitioner-

researchers. Second Edition. Oxford: Blackwell Publishing. 

Saxe, G. B., Gearhart, M., Franke, M. L., Howard, S., & Crockett, M. (1999). Teachers' shifting 

assessment practices in the context of educational reform in mathematics. Teaching and 

Teacher Education, 15(1), 85-105. 

Schmidt, M. E., & Brosnan, P. A. (1996). Mathematics assessment: practices and reporting 

methods. School Science and Mathematics, 96(1), 17-20. 

Selghed, B. (2004). Ännu icke godkänd. Lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning 

i yrkesutövningen. Malmö: Malmö Högskolan. 

Shepard, L. A. (2000). The role of assessment in a learning culture. Educational Researcher, 29(7), 

4-14. 

Skolinspektionen. (2010). Undervisningen i matematik i gymnasieskolan (Rapport nr 2010:13). 

Stockholm. 

Skolverket. (1994). Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94.   Retrieved 2011.07.16., from 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolve

rket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk

%3D1071 

Skolverket. (2000a). Kursplan för MA1201 - Matematik A.   Retrieved 2011.01.18., from 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3202/titleId/MA1201 - 

Matematik A 



 

Referenser	  	  	  	  	    
 

103 

Skolverket. (2000b). Matematik.   Retrieved 2011.07.16., from 

http://www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?sprak=SV&id=MA&skolform=21&ar=0809&inf

otyp=17 

Skolverket. (2001). Bedömning och betygssättning. Kommentarer med frågor och svar. Stockholm: 

Liber Distribution. 

Skolverket. (2003). Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002. Lusten att lära - med fokus på 

matematik. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2004). Det nationella provsystemet i den målstyrda skolan - omfattning, användning 

och dilemman. Stockholm: Fritzes  

Skolverket. (2005a). Lärare och elever om gymnasieskolans nationella prov - en enkätstudie. 

Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2005b). National assessment and grading in the swedish school system (Report No. 

05:921). Stockholm: Edita Stockholm. 

Skolverket. (2006a). Med fokus på matematik och naturvetenskap. En analys av skillnader och 

likheter mellan internationella jämförande studier och nationella kursplaner (Rapport nr 

06:970). Stockholm: Fritzes kundservice. 

Skolverket. (2006b). Nationella prov.   Retrieved 2011.03.19., from 

http://www.skolverket.se/sb/d/1453 

Skolverket. (2009). Likvärdig betygssättning i gymnasieskolan? En analys av sambandet mellan 

nationella prov och kursbetyg. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2011). GY2011 Ämnesplaner Matematik.   Retrieved 2011.03.18., from 

http://www.skolverket.se/sb/d/4168/a/23357/func/amnesplan/subjectId/MAT/titleId/Matema

tik 

Stensmo, C. (2002). Vetenskapsteori och metod för lärare. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala 

AB. 

Stiggins, R., & Chappuis, J. (2005). Using student-involved classroom assessment to close 

achievement gaps. Theory Into Practice, 44(1), 11. 

Stiggins, R. J. (1999). Evaluating classroom assessment training in teacher education programs. 

Educational Measurement: Issues and Practice, 18(1), 23-27. 

Stigler, W. J., & Hiebert, J. (1999). The teaching gap. Best ideas from the world´s teachers for 

improving education in the classroom. New York: Free Press. 

Sugrue, B. (2002). Problems with Blooms taxonomy. 2009, from 

http://www.performancexpress.org/0212/ 

Suurtamm, C., Koch, M., & Arden, A. (2010). Teachers` assessment practices in mathematics: 



 

104 Referenser 
 

classrooms in the context of reform. Assessment in Education: Principles, Policy & 

Practice, 17(4), 399 - 417. 

Svensk Författningssamling. (1985). Skollag (1985:1100).   Retrieved 2011.07.16., from 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100 

Svensk Författningssamling. (1992). Gymnasieförordning (1992:394).   Retrieved 2011.07.16., 

from http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=1992:394 

Svensk Författningssamling. (2010a). Gymnasieförordning (2010:2039).   Retrieved 2011.07.16., 

from http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:2039 

Svensk Författningssamling. (2010b). Skollag (2010:800).   Retrieved 2011.07.16., from 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:800 

Urquhart, C. (2007). The evolving nature of grounded theory method: the case of the information 

systems discipline. In A. Bryant & K. Charmaz (Eds.), The SAGE handbook of grounded 

theory. London: SAGE Publications Ltd. 

Watson, A. (2000). Mathematics teachers acting as informal assessors: practices, problems and 

recommendations. [Article]. Educational Studies in Mathematics, 41(1), 69-91. 

Watt, H. (2005). Attitudes to the use of alternative assessment methods in mathematics: a study 

with secondary mathematics teachers in Sydney, Australia. Educational Studies in 

Mathematics, 58(1), 21-44. 

White, B. Y., & Frederiksen, J. R. (1998). Inquiry, modeling and metacognition: making science 

accessible to all students. Cognition and Instruction, 16(1), 3-118. 

Widén, P. (2010). Bedömningsmakten. Berättelser om stat, lärare och elev, 1960-1995. Linköpings 

universitet, Linköping. 

Wikström, C. (2005). Criterion-referenced measurement for educational evaluation and selection. 

Umeå: Umeå University. 

Wikström, C. (2006). Education and assessment in Sweden. Assessment in Education: Principles, 

Policy & Practice, 13(1), 113 - 128. 

Wiliam, D. (2007). Keeping learning on track: classroom assessment and the regulation of learning. 

In K. F. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teaching and learning: 

a project of the National Council of Teachers of Mathematics (pp. 1051-1098). Charlotte, 

NC: IAP - Information Age Publishing, Inc. 

Wiliam, D. (2009). Assessment for learning: why, what and how? London: Institute of Education, 

University of London. 

William, D., Lee, C., Harrison, C., & Black, P. (2004). Teachers developing assessment for 

learning: impact on student achievement. Assessment in Education: Principles, Policy & 

Practice, 11(1), 49-65.



 

FontD:	  Studies	  in	  Science	  and	  Technology	  Education	  	  	  	  	    
 

105 

 

 

Studies in Science and Technology Education 

ISSN 1652-5051 

 
 

1. Margareta Enghag (2004): MINIPROJECTS AND CONTEXT RICH PROBLEMS – Case 

studies with qualitative analysis of motivation, learner ownership and competence in small 

group work in physics. (licentiate thesis) Linköping University 

2. Carl-Johan Rundgren (2006): Meaning-Making in Molecular Life Science Education – 

upper secondary school students’ interpretation of visualizations of proteins. (licentiate 

thesis) Linköping University 

3. Michal Drechsler (2005): Textbooks’, teachers’, and students´ understanding of models used 

to explain acid-base reactions. ISSN: 1403-8099, ISBN: 91-85335-40-1. (licentiate thesis) 

Karlstad University 

4. Margareta Enghag (2007): Two dimensions of Student Ownership of Learning during 

Small-Group Work with Miniprojects and context rich Problems in Physics. ISSN: 1651-

4238, ISBN: 91-85485-31-4. (Doctoral Dissertation) Mälardalen University 

5. Maria Åström (2007):  Integrated and Subject-specific. An empirical exploration of Science 

education in Swedish compulsory schools. (Licentiate thesis) Linköping university 

6. Ola Magntorn (2007): Reading Nature: developing ecological literacy through teaching. 

(Doctoral Dissertation) Linköping University 

7. Maria Andreé (2007): Den levda läroplanen. En studie av naturorienterande 

undervisningspraktiker i grundskolan. ISSN: 1400-478X, HLS Förlag: ISBN 978-91-7656-

632-9 (Doctoral Dissertation, LHS) 

8. Mattias Lundin (2007): Students' participation in the realization of school science 

activities.(Doctoral Dissertation) Linköping University 

9. Michal Drechsler (2007): Models in chemistry education. A study of teaching and learning 

acids and bases in Swedish upper secondary schools ISBN 978-91-7063-112-2 (Doctoral 

Dissertation) Karlstad University 

10. Proceedings from FontD Vadstena-meeting, April 2006. 

11. Eva Blomdahl (2007): Teknik i skolan. En studie av teknikundervisning för yngre skolbarn. 

ISSN: 1400-478X, HLS Förlag: ISBN 978-91-7656-635-0 (Doctoral Dissertation, LHS) 



 

106 FontD: Studies in Science and Technology Education 
 

12. Iann Lundegård (2007): På väg mot pluralism. Elever i situerade samtal kring hållbar 

utveckling. ISSN:1400-478X, HLS Förlag: ISBN 978-91-7656-642-8 (Doctoral 

Dissertation, LHS) 

13. Lena Hansson (2007): ”Enligt fysiken eller enligt mig själv?” – Gymnasieelever, fysiken 

och grundantaganden om världen. (Doctoral Dissertation) Linköping University. 

14. Christel Persson (2008): Sfärernas symfoni i förändring? Lärande i miljö för hållbar 

utveckling med naturvetenskaplig utgångspunkt. En longitudinell studie i grundskolans 

tidigare årskurser. (Doctoral Dissertation) Linköping University 

15. Eva Davidsson (2008): Different Images of Science – a study of how science is constituted 

in exhibitions. ISBN: 978-91-977100-1-5 (Doctoral Dissertation) Malmö University 

16. Magnus Hultén (2008): Naturens kanon. Formering och förändring av innehållet i 

folkskolans och grundskolans naturvetenskap 1842-2007. ISBN: 978-91-7155-612-7 

(Doctoral Dissertation) Stockholm University  

17. Lars-Erik Björklund (2008): Från Novis till Expert: Förtrogenhetskunskap i kognitiv och 

didaktisk belysning. (Doctoral Dissertation) Linköping University. 

18. Anders Jönsson (2008): Educative assessment for/of teacher competency. A study of 

assessment and learning in the “Interactive examination” for student teachers. ISBN: 978-

91-977100-3-9 (Doctoral Dissertation) Malmö University  

19. Pernilla Nilsson (2008): Learning to teach and teaching to learn - primary science student 

teachers' complex journey from learners to teachers. (Doctoral Dissertation) Linköping 

University 

20. Carl-Johan Rundgren (2008): VISUAL THINKING, VISUAL SPEECH - a Semiotic 

Perspective on Meaning-Making in Molecular Life Science. (Doctoral Dissertation) 

Linköping University 

21. Per Sund (2008): Att urskilja selektiva traditioner i miljöundervisningens 

socialisationsinnehåll – implikationer för undervisning för hållbar utveckling. ISBN: 978-

91-85485-88-8 (Doctoral Dissertation) Mälardalen University  

22. Susanne Engström (2008): Fysiken spelar roll! I undervisning om hållbara energisystem - 

fokus på gymnasiekursen Fysik A. ISBN: 978-91-85485-96-3 (Licentiate thesis) Mälardalen 

University 

23. Britt Jakobsson (2008): Learning science through aesthetic experience in elementary school 

science. Aesthetic judgement, metaphor and art. ISBN: 978-91-7155-654-7. (Doctoral 

Dissertation) Stockholm university 

24. Gunilla Gunnarsson (2008): Den laborativa klassrumsverksamhetens interaktioner - En 

studie om vilket meningsskapande år 7-elever kan erbjudas i möten med den laborativa 



 

FontD:	  Studies	  in	  Science	  and	  Technology	  Education	  	  	  	  	    
 

107 

verksamhetens instruktioner, artefakter och språk inom elementär ellära, samt om lärares 

didaktiska handlingsmönster i dessa möten.  (Doctoral Dissertation) Linköping University 

25. Pernilla Granklint Enochson (2008): Elevernas föreställningar om kroppens organ och 

kroppens hälsa utifrån ett skolsammanhang. (Licentiate thesis) Linköping University 

26. Maria Åström (2008): Defining Integrated Science Education and putting it to test (Doctoral 

Dissertation) Linköping University 

27. Niklas Gericke (2009): Science versus School-science. Multiple models in genetics – The 

depiction of gene function in upper secondary textbooks and its influence on students’ 

understanding. ISBN 978-91-7063-205-1 (Doctoral Dissertation) Karlstad University 

28. Per Högström (2009): Laborativt arbete i grundskolans senare år - lärares mål och hur de 

implementeras. ISBN 978-91-7264-755-8 (Doctoral Dissertation) Umeå University  

29. Annette Johnsson (2009): Dialogues on the Net. Power structures in asynchronous 

discussions in the context of a web based teacher training course. ISBN 978-91-977100-9-1 

(Doctoral Dissertation) Malmö University 

30. Elisabet M. Nilsson (2010): Simulated ”real” worlds: Actions mediated through computer 

game play in science education. ISBN 978-91-86295-02-8 (Doctoral Dissertation) Malmö 

University 

31. Lise-Lotte Österlund (2010): Redox models in chemistry: A depiction of the conceptions 

held by upper secondary school students of redox reactions. ISBN 978-91-7459-053-1 

(Doctoral Dissertation) Umeå University 

32. Claes Klasander (2010): Talet om tekniska system – förväntningar, traditioner och 

skolverkligheter. ISBN 978-91-7393-332-2 (Doctoral Dissertation) Linköping University 

33. Maria Svensson (2011): Att urskilja tekniska system – didaktiska dimensioner i 

grundskolan. ISBN 978-91-7393-250-9 (Doctoral Dissertation) Linköping University 

34. Nina Christenson (2011): Knowledge, Value and Personal experience – Upper secondary 

students’ use of supporting reasons when arguing socioscientific issues. ISBN 978-91-7063-

340-9 (Licentiate thesis) Karlstad University 

35. Tor Nilsson (2011): Kemistudenters föreställningar om entalpi och relaterade begrepp. 

ISBN 978-91-7485-002-4 (Doctoral Dissertation) Mälardalen University 

36. Kristina Andersson (2011): Lärare för förändring – att synliggöra och utmana föreställningar 

om naturvetenskap och genus. ISBN 978-91-7393-222-6 (Doctoral Dissertation) Linköping 

University 

37. Peter Frejd (2011): Mathematical modelling in upper secondary school in Sweden An 

exploratory study. ISBN: 978-91-7393-223-3 (Licentiate thesis) Linköping University 



 

108 FontD: Studies in Science and Technology Education 
 

38. Daniel Dufåker (2011): Spectroscopy studies of few particle effects in pyramidal quantum 

dots. ISBN 978-91-7393-179-3 (Licentiate thesis) Linköping University 

39. Auli Arvola Orlander (2011): Med kroppen som insats: Diskursiva spänningsfält i 

biologiundervisningen på högstadiet. ISBN 978-91-7447-258-5 (Doctoral Dissertation) 

Stockholm University 

40. Karin Stolpe (2011): Att uppmärksamma det väsentliga. Lärares ämnesdidaktiska förmågor 

ur ett interaktionskognitivt perspektiv. ISBN 978-91-7393-169-4 (Doctoral Dissertation) 

Linköping University 

41. Anna-Karin Westman (2011) Samtal om begreppskartor – en väg till ökad förståelse. ISBN 

978-91-86694-43-2 (Licentiate thesis) Mid Sweden University 

42. Susanne Engström (2011) Att vördsamt värdesätta eller tryggt trotsa. Gymnasiefysiken, 

undervisningstraditioner och fysiklärares olika strategier för energiundervisning. ISBN 978-

91-7485-011-6 (Doctoral Dissertation) Mälardalen University 

43. Lena Adolfsson (2011) Attityder till naturvetenskap. Förändringar av flickors och pojkars 

attityder till biologi, fysik och kemi 1995 till 2007. ISBN 978-91-7459-233-7     (Licentiate 

thesis) Umeå University 

44. Anna Lundberg (2011) Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasie-matematiken – 

en studie om läromedel och nationella prov. ISBN 978-91-7393-132-8 (Licentiate thesis) 

Linköping University 

45. Sanela Mehanovic (2011) The potential and challenges of the use of dynamic software in 

upper secondary Mathematics. Students’ and teachers’ work with integrals in GeoGebra 

based environments. ISBN 978-91-7393-127-4 (Licentiate thesis) Linköping University 

46. Semir Becevic (2011) Klassrumsbedömning i matematik på gymnasieskolans nivå. ISBN 

978-91-7393-091-8 (Licentiate thesis) Linköping University 
 

 





 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 6.496 x 9.449 inches / 165.0 x 240.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20090225115229
       680.3150
       S5
       Blank
       467.7165
          

     Tall
     1
     0
     No
     724
     429
     None
     Down
     70.8661
     85.0394
            
                
         Both
         405
         AllDoc
         410
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     5.6693
     Left
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     1
     124
     123
     124
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 6.890 x 9.843 inches / 175.0 x 250.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20070320125831
       708.6614
       S5-utfall
       Blank
       496.0630
          

     Tall
     0
     0
     No
     635
     395
     None
     Up
     0.0000
     0.0000
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     Uniform
     0.0000
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     124
     123
     124
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   DefineBleed
        
     Range: all pages
     Request: bleed all round 14.17 points
     Bleed area is outside visible: no
      

        
     0.0000
     0
     0.0000
     14.1732
     0
     0
     581
     343
     0.0000
     Fixed
            
                
         Both
         AllDoc
              

       PDDoc
          

     0.0000
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     124
     123
     124
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   StepAndRepeat
        
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins: left 0.00, top 0.00, right 0.00, bottom 0.00 points
     Horizontal spacing (points): 0 
     Vertical spacing (points): 0 
     Crop style 1, width 0.30, length 5.67, distance 14.17 (points)
     Add frames around each page: no
     Sheet size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Sheet orientation: tall
     Layout: rows 0 down, columns 0 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     14.1732
     5.6693
     1
     Corners
     0.2999
     ToFit
     0
     0
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20071003103129
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Tall
     589
     352
     0.0000
     C
     0
            
       PDDoc
          

     0.0000
     0
     2
     1
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     562
     409
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     Range: all pages
     Trim: fix size 6.496 x 9.449 inches / 165.0 x 240.0 mm
     Shift: none
     Normalise (advanced option): 'original'
      

        
     32
            
       D:20090225115229
       680.3150
       S5
       Blank
       467.7165
          

     Tall
     1
     0
     No
     724
     429
    
     None
     Down
     99.2126
     85.0394
            
                
         Both
         405
         AllDoc
         410
              

       CurrentAVDoc
          

     Uniform
     99.2126
     Bottom
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

        
     0
     121
     120
     121
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





