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Sammanfattning 
 

 

Uppsatsen undersöker om reformen från 2011 om betyg i årskurs 6 påverkade 

läromedelsförfattarna för matematik i grundskolan. Särskilt studeras reformen påverkade 

dem att ändra innehållet i lärarhandledningar i matematik så som att lägga till eller utvidga 

avsnitten om bedömning och bedömningsstöd. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka förutsättningarna för att implementera läroplanen 

2011 och då i synnerhet hur statens direktiv om betyg och bedömning tar sig i uttryck i 

lärarhandledningar.  

Uppsatsens urvalsbegränsningar är att materialet ska ha publicerats innan lagen om betyg i 

årskurs 6 samt innan läroplanen 2011 (10 kap. 15 § SFS 2010: 2022; Skollag, 2010:800).  

Metoden som används i uppsatsen är en kvantitativ innehållsanalys av förekomsten av 

bedömningsstöd i lärarhandledningar från perioden Lpo 94, som kombinerats med en 

fallstudie av vissa utvalda läroboksförfattares bedömningsstöd. Resultatet visade att 

lärarhandledningarna mellan 1994 till 2011 innehöll bedömningsstöd men i väldigt låg grad. 

Boken med mest bedömningsstöd var Matematikboken 6 (Undvall, 2007). I slutsatsen kom 

jag fram till att reformen från 2011 om betygsinförandet i årskurs 6 påverkade 

läromedelsförfattarna till stor del och att det skedde en ökning när det kom till mängden 

bedömningsstöd i lärarhandledningar i matematik. Resultaten av analysen visade att om 

läromedelsförfattarna (transformeringsarenan) inte lyssnar på staten (formuleringsarenan) så 

kan skolan, klassrummet och lärarna (realiseringsarenan) påverkas. Detta kan i längden leda 

till att realiseringsarenan inte följer formaliseringsarenans riktlinjer. 

Betyg, bedömningsstöd, innehållsanalys, läroplansteori, reformer 
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Inledning 
 

Bedömningsstöd har enligt skolverket syftet att ”stödja en likvärdig och rättvis bedömning 

och betygssättning” (Skolverket, 2016). Men vad bedömningsstöd är och hur får lärare 

tillgång till detta kan vara svårt att veta. Intresset för denna studie kommer från vad 

bedömning och bedömningsstöd innebär,  vilket lett till en undersökning om 

läromedelsförfattarna påverkars av olika arenor samt även hur författarna påverkar dessa 

arenor.    

 

Undersökningen görs för att se om bedömningsstödet har förändrats i och med Prop. 

2012/13:195, s.12 som infördes hösten 2012.  Alltså hur bedömningsstödet förändras mellan 

de två tidsperioderna lpo 94 och lgr 11 till nutid 2016. Prop. 2012/13:195 (, s.12) är en lag 

som bestämde att från och med hösten 2012 ska eleverna i årskurs sex få betyg i alla 

skolämnena (10 kap. 15 § SFS 2010: 2022; Skollag, 2010:800).  

 

På Skolverket finns det bedömningsstöd för de flesta ämnena (Skolverket, 2016), däribland 

matematik. Dock anser jag personligen att det vore lämpligare att ha ett bedömningsstöd i 

varje matematikbok och lärarhandledningar så man som lärare har det nära till hands. Även 

om en lärare kan söka efter bedömningsstöd på internet så är begreppet bedömningsstöd 

nytt och det finns inte så mycket att tillgå. Man kan även se det som att bedömningsstödet 

bör finnas med i lärarhandledningarna som ett komplement till det bedömningsstöd som 

sakta men säkert börja växa fram på Skolverkets hemsida. Därför undersökte jag i min förra 

uppsats om det finns bedömningsstöd i lärarhandledningar i matematik. Resultaten visade 

att alla handledningar i mitt urval hade bedömningsstöd men massan/storleken på stödet 

varierade. Eftersom resultaten varierade i de olika handledningarna blev jag intresserad av 

att se om det funnits bedömningsstöd innan lagändringen om betyg 2012 (10 kap. 15 § SFS 

2010: 2022). Vidare även jämföra mellan denna uppsats resultat om lärarhandledningar mot 

den tidigare uppsatsens resultat. Jag vill se om lagreformen om betyg i årskurs 6 kan ha 

påverkat bedömningsstödet i lärarhandledningar och om reformen kan ha påverkat 

läromedelsförfattarna (10 kap. 15 § SFS 2010: 2022). 

 

Från början av 1990-talet infördes det successivt ett målstyrningssystem som visade sig till 

största del i läroplanen från Lpo 94(Läroplan för det obligatoriska skolväsendet). I denna 

läroplan lades största vikten på mål och riktlinjer för skolan och läroplanen hade inte längre 

några metod- och undervisningsrekommendationer. Tanken var att lärarna själva skulle 

kunna bestämma vilka metoder och undervisnings sätt de skulle använda i klassrummet. I ett 

sådant system blir bedömning av måluppfyllelse särskilt viktigt eftersom lärarna får välja 

metod. I det perspektivet blir det intressant att studera bedömningsstöd i lärohandledningar 

och hur de förändras i samband med en reform. 
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2012 infördes en ny betygsreform i svenska skolan. Reformen säger att svenska skolans 

elever ska från årskurs 6 få betyg i alla ämnen (10 kap. 15 § SFS 2010: 2022; Skollag, 

2010:800). Det ansågs vara viktigt att kunna hävda sig internationellt när det kommer till den 

svenska skolan så därför måste den svenska staten satsa mer på utbildningsväsendet, det är 

en av anledningarna att man införde lagen om betyg i årskurs 6(Regeringens proposition, 

2009/10:219). 

 

Skolans huvuduppdrag är att ge elever, oavsett kön, familjebakgrund eller 

bostadsort, förutsättningar att minst nå de grundläggande målen för 

utbildningen(2009/10:219). 

 

Så lyder Regeringens proposition från 2009. Fokus kan alltså anses ligga på att eleverna ska 

uppnå de grundläggande målen, detta betyder att lärarna måste ge eleverna den 

undervisning de behöver för att uppvisa kunskaper så eleven når godkänt betyg i alla ämnen. 

Betyg och bedömning visar eleverna vad det är de ska kunna. 

Sveriges skola lägger stor vikt vid likvärdighet i skolan, att alla ska få tillgång till undervisning i 

skolan samt att alla ska få chansen att tillgodose sig kunskaper. Detta ska i sig öka 

likvärdigheten i landet (Regeringens proposition, 2009/10:219). 

 

Dylan Wiliam skriver att det behövs system för bedömning i klassrummet som visar lärare 

elever och föräldrar vilken nivå eleven ligger på gentemot kunskapsmålen (2013, s.137). 

Dessa system ska utformas för att stödja lärande och lärare (Wiliam, 2013, s.137). När 

bedömning görs sker det alltid ett urval av vad som är viktigt att kunna (Petterson, 2003). 

Detta gör att det finns områden i skolans undervisning som inte blir föremål för bedömning 

(Berg, 2011, s.46). Som resultat får eleverna signaler av läraren vad som anses vara viktigt i 

lärarens klassrum (Berg, 2011, s.46). Det är till stor del så att lärarens kunskaps- och 

värdegrundssyn som avgör vad eleverna blir bedömda på (Berg, 2011, s.46). Enligt skollagen 

2010:800 10 kap 20 § ska betyget bestämmas med hjälp av bestämda kunskapskrav, dessa 

bestämda kunskapskrav finns i läroplanen 2011. Om läraren utgår från sin egen kunskapssyn 

och undervisar till största del från denna kan de tänkas att likvärdigheten över Sveriges skolor 

minskar. Samma gäller värdegrundsynen läraren har, även här ska värdegrunden som 

undervisas i skolan grundas i läroplanen och inte via lärarens värdegrundsyn. Därför kan det 

anses vara önskvärt att lärarna kan få stöd när de gör sina bedömningar. 

Undersökningen av Maja Wendel Örtqvist (2015) visade att det fanns bedömningsstöd i 

svenska lärarhandledningar i matematik för perioden 2011 (från Lgr 11) fram till 2015. Detta 

ledde till att jag fick intresset att undersöka om det fanns bedömningsstöd i 

lärarhandledningar innan 2011. Detta i sin tur ledde till att jag ville undersöka ifall reformen 

om betyg från 2012 påverkade läromedelsförfattarna.  
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Syfte 
 

Syftet är att undersöka förutsättningarna för att implementera läroplanen 2011 och då i 

synnerhet hur statens direktiv om betyg och bedömning tar sig i uttryck i lärarhandledningar  

För att undersöka förutsättningarna kommer en historisk undersökning av förekomsten av 

bedömningsstöd att genomföras för perioden 1994–2011.För att studera förändringen fram 

till 2015 kommer en jämförelse att utföras med hjälp av en tidigare gjord studie av Maja 

Wendel Örtqvist som undersöker bedömningsstödens förekomst efter 2011. Därefter 

kommer en analys av datan från jämförelsen att genomföras.  

 

Frågeställning 
 

Till vilken grad kan staten påverka läromedelsförfattare genom reformer? 

För att kunna besvara frågeställningen har följande forskningsfrågor undersökts. 

 Finns det bedömningsstöd i matematiklärarhandledningarna utgivna under 
perioden Lpo 94? 

 Hur har bedömningsstödet i lärarhandledningarna i matematik förändrats 
mellan de två läroplansperioderna Lpo 94 och Lgr 11? 

 Hur har läromedelsförfattarna påverkats av läroplanen 2011? 
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Teoretisk bakgrund 
 

I detta avsnitt kommer jag att lyfta fram vad ordet läroplansteori innehåller samt vad 

bedömning är samt hur de två inriktningarna summativ och formativ bedömning fungerar. 

Läroplansteori 
 

I denna uppsats kommer ett läroplansperspektiv att användas för att undersöka hur 

reformen i betyg från år 2011 faktisk tar sig i uttryck i den svenska grundskolan genom 

läromedelsförfattarna.  

 

Orden läroplan och läroplansforskning är två mycket svåra begrepp att avgränsa och definiera 

(Lundgren, 1989, s.125). Om läroplanen anger mål, innehåll och metod i undervisningen, kan 

man utgå från att läroplansteori är förklaringen till varför man valt detta innehåll, dessa mål 

och denna metodik (Lundgren, 1989, s.125). Även den dolda meningen som kan kallas 

läroplanskod innehåller utbildningens mål, syfte och innehåll (Lindensjö & Lundgren, 2000, 

s.16). En av de mest grundläggande principerna för den rationella läroplanskoden är ”att 

läroplanen skulle bygga på den enskilde elevens intressen och behov” (Lundgren, 1989, 

s.145).  

 

Läroplanen skapas på uppdrag av staten. Den är en så kallad formulerad läroplan (Linde, 

2012, s.55). De som skapar läroplanen och dess innehåll kan kallas för formuleringsarena 

(Linde, 2012, s. 64). Den faktiskt genomförda undervisningen ska utgå från den formulerade 

läroplanen (Linde, 2012, s.55). Formuleringsarenan kan ses som en av många delar som 

påverkar skolans undervisning. Med detta innebär det att formuleringsarenan inte kan styra 

allt. Alltså så kan man se att en ny läroplan, exempelvis Lgr 11, är en strävan att reformera 

skolans innehåll (Linde, 2012, s.55). Det önskvärda resultatet i skolan är det som läroplanen 

beskriver i sitt innehåll och i sina målformuleringar (Linde, 2012, s.55). 

 

Realiseringsarenan är skolan, händelserna i undervisningen och i klassrummet som gör 

utspel av läroplanen, alltså formuleringsarenans bestämmelser (Linde, 2012, s.64). Mellan 

formuleringsarenan och realiseringsarenan har vi transformeringsarenan, den arenan består 

av skilda aktörer som tolkar läroplanen (Linde, 2012, s.64). Hit hör läromedelsförfattarna i 

denna uppsats.  

 

Grundskolan fick sin första läroplan så sent som år 1962, Lgr 62 (Linde, 2012, s.129). 

Läroplanen var mer konventionell när det kom till ämnenas mål och huvudmoment gentemot 

de tidigare idéerna som 1946 års skolkommission hade (Linde, 2012, s.129). 

Nästa läroplan kom 1969 och hette Lgr 69 för grundskolan och Lgy 70 för gymnasiet (Linde, 

2012, s.129). Dessa läroplaner hade samma form, inledningen börjades med mål och 
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riktlinjer, sedan timplaner och anvisningar för de olika ämnena (Linde, 2012, s.129). 

Läroplanerna hade ett givet innehåll men de var inte särskilt detaljerade vilket lämnade 

utrymme för användaren för tolkning (Linde, 2012, s.129). 1980 kom en ny reviderad läroplan 

ut, Lgr 80, även här fanns det mål och huvudmoment för att få en nationellt sammanhållen 

skola men Lgr 80 var fortfarande för vid (Linde, 2012, s.129). Detta skapade ett stort 

tolkningsutrymme för lärarna som skulle följa den.  

 

Redan på tidigt 1980-tal började skolan decentraliseras, staten ansvarade för ekonomi, samt 

gav kommunerna riktlinjer som kommunen förväntades följa (Larsson & Westberg, 2011, 

s.126). År 1989 togs ett viktigt beslut i den decentraliserande riktningen, mindre statlig 

styrning och mer frihet för kommuner och enskilda medborgare var den allmänna trenden 

(Larsson & Westberg, 2011, s.126). Kommunens lokala ansvar skulle öka och den tidigare 

regelstyrda skolan skulle till att ersättas av mer mål och färre regler. Skolan skulle bli målstyrd 

(Larsson & Westberg, 2011). Skolan skulle även bli mer utvärderad och kommunen skulle 

skaffa en mer effektiv tillsyn av skolans verksamhet (Larsson & Westberg, 2011, s.126). 

Skolan ansågs vara för detaljstyrd och därför avsattes flera statliga nämnder och styrelser 

(Larsson & Westberg, 2011, s.127). Skolverket ersatte dessa och skulle bli ett verk som hade 

uppdraget att följa upp och utvärdera Sveriges grundskolor samt "ge tillstånd till nya 

friskolor" (Larsson & Westberg, 2011, s.127). Nu blev det åter tydligt gällande 

ansvarsuppdelningen av skolan mellan staten och kommunen (Larsson & Westberg, 2011, 

s.127). Decentraliseringen gjorde att friskolorna i slutet av 1980-talet garanterades finansiella 

garantier (Larsson & Westberg, 2011, s.127). 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Lgr 69 och Lgr 80 hade styrt vilket stoff som skulle tas upp, 

men just när det gäller bedömning var mycket upp till lärarens tolkning. I början av 1990-

talet blev skolan än mindre detaljstyrd utan det var upp till läraren att bestämma hur målen 

skulle uppfyllas och bedömas. 

 

År 1990 annonserade skolminister Göran Persson att skolöverstyrelsen skulle läggas ner 

eftersom man ansåg att det var en organisation som var uppbyggd för och anpassad till en 

detaljstyrd och hårt reglerat skolverk (Lindensjö & Lundgren, 2000, s.101). En del av 

propositionen var att staten ska ange mål och riktlinjer för skolan som alla skulle följa och att 

dessa skulle finnas i en läroplan. Läroplanen riktar sig till lärare och skolledningen. Det är upp 

till kommunen att organisera verksamheten och att se till att verksamheten följer läroplanen 

(Lindensjö & Lundgren, 2000, s.101f). En läroplanskommitté tillsattes år 1991 som till slut tog 

fram den nya läroplanen Lpo 94 som hade en tydligare struktur än förut (Larsson & Westberg, 

2011, s.127). Den hade endast omfattande mål och riktlinjer och inget stoff eller 

undervisningsmetoder som visade hur målen skulle nås (Larsson & Westberg, 2011, s.127). 

Styrningsformen i läroplanerna innan Lpo 94 var att föreskriva ett "visst innehåll, ett pensum 

för studier" (Linde, 2012, s.129). Dessa läroplaner hade en mer detaljerad beskrivning hur en 

lärare skulle utföra sin undervisning. I Lpo 94 var målen var av två slag. Mål att sträva efter 
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samt mål som skolan hade ett ansvar att eleverna uppnådde för att bli godkända (Larsson & 

Westberg, 2011, s.127; Linde, 2012, s.130). Meningen var att målen skulle vara direkt 

styrande för skolans undervisning (Lindensjö & Lundgren, 2000, s.103). Det ansågs att de 

skulle bli ”en allt för långt driven detaljstyrning” (Lindensjö & Lundgren, 2000, s.103). Målen 

skulle istället utformas så att de kan presideras och konkretiseras på lokal nivå (Lindensjö & 

Lundgren, 2000, s.103).  

 

En del av skolans uppgift är att främja jämlikhet för alla barn oavsett bakgrund, alla bör ha 

rätt till samma möjligheter. Dock så skapade decentraliseringen att alla kommuner skulle få 

frihet att styra själva och detta gör att jämlikheten mellan olika kommuner inte blir lika hög. 

Var skola och var kommun har rätt att välja mellan alla de olika läromedlen som finns. Det 

har därför framförhållits att det skulle bli större jämlikhet i mellan Sveriges skolor om alla 

skolor använde samma läromedel (Lindensjö & Lundgren, 2000, s.118f).  

 

I de nyare läroplanerna övergick de stegvis mot en struktur med övergripande mål och mer 

riktlinjer. De var så övergripande mål att det var svårt att tolka vilket mål ett ämne tillhörde 

(Linde, 2012, s.129). Utöver lärarplaner skapades det också kursplaner (Linde, 2012, s.129). I 

kursplanerna uttrycktes målen för varje kurs. Dessa läroplaner utgick från en så kallad 

målstyrningsmodell (Linde, 2012, s.129). I målstyrningsmodellen var tanken att "stoffurvalet 

ska ske lokalt och eleverna ska vara delaktiga i urvalet" (Linde, 2012, s.129). Till målen fanns 

betygskriterierna för varje ämne. En elev kunde uppnå godkänd, väl godkänd och mycket väl 

godkänd på sina prov och som slutliga betyg (Linde, 2012, s.130). Termerna som utryckte 

målen och betygstermerna var kunskapsrelaterade verb, detta för att visa bredden på de 

kursmål som fanns i betygskriterierna (Linde, 2012, s. 130). 

När betygen godkänt, väl godkänt och mycket väl godkänt infördes år 1994 så överlåter 

staten till läraren att själv välja hur, när och i vilket sammanhang eleven ska erhålla förmågan 

att uppnå målen (Linde, 2012, s. 131). Staten styr "endast" skolan genom att sätta upp 

målen. Staten säger vilka mål ska uppnås för respektive betygssteg men överlåter till läraren 

att ta reda på hur de ska använda målstyrningsmodellen (Linde, 2012, s.131). Detta innebär 

att lärarens bedömning av eleven får väldigt stor makt då läraren själv avgör vad elevens 

bedöms på och vilka krav läraren ställer för de olika betygsstegen (Berg, 2011, s.46). En mer 

målstyrd skola kan tänkas öka avståndet mellan realiseringsarenan och formaliseringsarenan. 

Sammanfattningsvis kan man säga att skolan har en formuleringsarena som är regeringen 

och riksdagen och en realiseringsarena som är skolan, undervisningen i klassrummet i första 

hand. Det är i formuleringsarenan som lagar och styrdokument för skolan skapas medans det 

är i realiseringsarena som dessa lagar och styrdokument blir till undervisning. Det är viktigt 

att formuleringsarenan tänker på att det inte är de som ska genomföra detta i praktiken och 

att dessa lagar och styrdokument måste kunna anpassas till skolan så att de går att 

genomföra. Ett sätt att omvandla dessa lagar och styrdokument är att sätta in hjälp i skolan. 

Antingen via läromedel eller via undervisningsmaterial eller böcker. Ett led mellan 
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formulerings- och realiseringsarenan är lärarnas handledningar till olika läromedel. Dessa 

handledningar från 2011 och framåt innehåller bedömningsstöd och är på så sätt en hjälp 

och ett stöd för läraren. Det intressanta med dessa handledningar är att de inte författas av 

regeringen eller riksdagen utan av privata aktörer. Läromedelsförfattarna är del av 

transformeringsarenan (Linde, 2012, s.64). Frågan är nu om författarna till 

lärarhandledningarna och läromedlen blir påverkade av formuleringsarenan. 

 

Bedömning 
 

Lärare arbetar under ett helt läsår för att sätta betyg på en elevs förmågor. Detta gör det 

svårt att studera betyg i praktiken (Korp, 2006, s.103). För att eleven ska kunna uppnå alla 

mål i läroplanen så måste lärare undervisa denne i cirka ett år innan ett betyg kan ges, att det 

tar ett år indikerar på att målen är rätt många (Korp, 2006, s.103). För att kunna sätta betyg 

på en elev måste läraren kunna bedöma elevens förmågor. Bedömningens syfte är att stödja 

läraren i dennes undervisning och även stödja eleven i hens utveckling. Utöver detta så är 

bedömningens syfte att finnas som underlag till styrning och administration i skolan samt 

frambringa ett omdöme eller betyg till eleverna (Westlund, 2010, s.189f; Lundahl & Roman, 

2010, s.20f; Korp, 2003, s.71). Att bedöma eleven går ut på att läraren jämför tidigare 

prestationer med nuvarande prestationer eller att läraren bedömer eleven utifrån 

läroplanens kunskapsmål (Knubb-Manninen, Wikman & Hansén, 2011, s.306).  

Ordet bedömning har till stor del en negativ klang i skolan, men detta är något som den 

pedagogiska forskningen och Skolverket försöker ändra på (Westlund, 2010, s.185). Även om 

bedömning har en negativ klang så är bedömning något väldigt kraftfullt i skolan och har 

mycket stort inflytande över skolundervisningen (Weeden, Winter & Broadfoot, 2002; 

Holmgren, 2010, s.167). Bedömning är ett sätt att informera eleverna om deras nuvarande 

uppnådda nivå samt motiverar i sin tur eleverna att studera mer samt att den är ett verktyg 

för att sortera eleverna i fack inför kommande högre studier (Knubb-Manninen et al., 2011, 

s.306; Lundahl & Roman, 2010, s.20; Korp, 2003, s.81). Många forskare menar att om man 

informerar eleven om vad eleven ska lära sig och varför den ska lära sig kunskapen så ger det 

en större positiv effekt än en teknik som informerar eleven om vad den kan genom betyg 

(Lundahl & Roman, 2010, s.17; Korp, 2003, s.52, s.81, s.140; Holmgren, 2010, s.166). Dessa 

två tekniker har namnen formativ bedömning och summativ bedömning. 

 

Formativ bedömning och summativ bedömning   

Två av de största inriktningarna inom bedömning är väldig olika varandra (Lundahl & Roman, 

2010, s.17). Den ena tekniken arbetar med elevens framgångar från ena tillfället till den 

andra medan den andra bedömningstekniken arbetar med att bedöma vad eleven kan här 

och nu. Inriktningarna har flera olika namn så som bedömning av och för lärande eller 
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formativ och summativ bedömning, men i denna uppsats kommer begreppen formativ 

bedömning och summativ bedömning att användas (Holmgren, 2010; Westlund, 2010).   

Summativ bedömning har till syfte att sammanfatta elevens kunskaper och ge dessa ett 

meritvärde i förhållande till läroplanens kunskapskrav (Lundahl & Roman, 2010, s.17; Korp, 

2003, s.77). Bedömningstekniken vill alltså summera elevens kunskaper och uppnådda 

resultat vid en viss tidpunkt i skolan. Detta för att kunna sätta in eleverna i fack för att senare 

kunna använda dessa fack för framtida antagningar till skola och universitet eller till 

arbetsmarknaden (Korp, 2003, s.77f; Knubb-Manninen, Wikman & Hansén, 2011, s.306).   

Inom den summativa bedömningsläran dominerar prov, tester och diagnoser som 

bedömningsverktyg. Dessa verktyg har sitt främsta syfte i att ge läraren ett 

bedömningsunderlag att basera betygen på (Berg, 2011, s.46). Men betygen är även det sätt 

som den summativa bedömningen använder sig av för att kommunicera till eleven. Att sätta 

betyg på proven, uppgifterna och elevernas arbeten ska visa eleven var den ligger i sin 

kunskapsutveckling. Vid de tillfällena som eleven gör mindre bra ifrån sig på prov eller 

liknande så kan denna metod kan skada elevens motivation och självkänsla (Holmgren, 2010, 

s.173f). Detta är en negativ aspekt av användningen av prov men till den positiva sidan hör 

att man kan se en tydlig utveckling av elevens kunskaper genom provet (Holmgren, 2010, 

s.173f). Betyg och summativ bedömning är starkt sammankopplade och många forskare 

menar att eleverna på grund av betygen kan få mer fokus på att bara bli godkänd än att göra 

ett bra arbete med uppgiften ifråga (Lundahl & Roman, 2010, s.17; Knubb-Manninen, 

Wikman & Hansén, 2011, s.306). Detta sätt att arbeta kan göra elever ”egoinvolverade” 

(Holmgren, 2010, s.174) – att de ser betyget på uppgiften som ett betyg på dem själva.   

Formativ bedömning fokuserar på elevens process och att bedömningen ska vägleda lärandet 

och utvecklingen till eleven (Berg, 2011, s.46). Denna tekniks syfte är att bedömningen från 

läraren ska vara löpande till eleven genom feedback och omdömen så att eleven vet var den 

ligger gentemot kunskapskraven (Lundahl & Roman, 2010, s.17). Återkoppling eller feedback 

till eleven är det viktigaste inslaget för formativ bedömning (Lindström & Lindberg, 2005, 

s.15). Denna bedömningsteknik gör att eleven blir mer medveten om sin egen 

inlärningsprocess (Westlund, 2010, s.195; Korp, 2003, s.81). Den formativa 

bedömningsmetoden bygger på att läraren talar om för eleverna vad de blir bedömda på och 

på så sätt ökar deras inlärningsprocess för att eleven nu vet vad som förväntas av dem (Korp, 

2003, s.81; Holmgren, 2010, s.167). Motivationen till att studera ökar för eleven genom 

denna metod (Korp, 2003, s.81).   

En annan del av formativa bedömningens syfte är att den ska ge läraren information om var 

elevens kunskaper brister så att läraren kan anpassa sin undervisning till elevens behov 

(Lundahl & Roman, 2010, s.17). Alltså att formativ bedömning ger läraren kunskaper om när 

den egna undervisningen brister i och med att den visar elevens förändringar och 

förbättringar samt visar när den eleven halkar efter i undervisningsprocessen (Korp, 2003, 

s.57, s.81; Knubb-Manninen, Wikman & Hansén, 2011, s.306; Holmgren, 2010, s. 167). Till 
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skillnad från detta visar den summativa bedömningen bara elevens resultat på ett prov eller 

en diagnos och då visas bara var eleven har brister. När man dokumenterar formativa 

bedömningar i ett klassrum så finns det olika sätt att observera dessa, några viktiga sätt är att 

använda sig av kartläggning, deltagande observation och intervjuer (Berg, 2011, s.46). Detta 

analysverktyg är icke-normerande, eftersom detta bedömningsverktyg tar hänsyn till elevens 

egna erfarenheter och kunskaper. Den syftar även till att utveckla elevens kunskaper genom 

bedömningen och hjälpa läraren genom att hitta stöd för förändring i undervisningen (Berg, 

2011, s.46). Vissa forskare menar att formativ bedömning är en pedagogisk 

undervisningsmetod och inte en bedömningsteknik (Holmgren, 2010, s.179). Detta för att 

läraren bör i vilket fall ändå följa upp hur undervisningen i klassrummet påverkar eleverna 

och vilka effekter den ger. Man menar att formativa bedömningsmetoder formar 

undervisningen så att den anpassas till elevens framsteg och är ett sätt att utvärdera 

undervisningen istället för att bedöma eleven. Forskarna menar också att man ser större 

positiv effekt på eleverna när läraren använder sig av formativ bedömning och att summativ 

bedömning skapar låg motivation hos eleverna och till och med motverkar elevens 

självkänsla (Holmgren, 2010, s.173f).   

Under 2000-talet var det många lärare som tyckte att man skulle undvika att använda 

summativ bedömning så mycket som möjligt och bara använda sig av formativ bedömning. 

Nu är det istället många lärare som förespråkar och använder båda bedömningssätten 

kombinerat (Holmgren, 2010, s.173). En av riskerna med att kombinera de två 

bedömningssätten är att eleven lägger större vikt vid den summativa bedömningen som, 

som tidigare sagts, kan skapa låg självkänsla (Holmgren, 2010, s.173; Lundahl & Roman, 

2010, s.17; Korp, 2003, s.52). Bara för att summativ bedömning med betygsbedömning har 

ett negativt rykte så är det inte självklart att elever ger en mer positiv respons på formativ 

bedömningsmetod med feedback (Holmgren, 2010, s.166). Vissa elever har fått betyg i så 

många år att det kan vara svårt för eleverna att ställa om sig till en ny bedömningsmetod. Det 

är de elever som är inlärningsorienterande som lättast accepterar formativ bedömning 

(Holmgren, 2010, s. 166, s.168; Korp, 2003, s.82). En studie visar dock att den formativa 

bedömningen är speciellt bra för elever som är svaga i vissa ämnen. Studien visade att om 

man använde bedömning som var formativ på eleverna så förbättrades deras resultat mest 

gentemot de högst presenterande eleverna (Korp, 2003, s.81)   

 

Bedömningsstöd 
 

Skolverket anser att bedömningsstöd har syftet att ”stödja en likvärdig och rättvis bedömning 

och betygssättning” (Skolverket, 2016). Alltså ska bedömningsstödet hjälpa lärare i Sverige 

att bedöma eleverna på lika villkor och så rättvist som möjligt. Detta gör att det behövs 

system i skolan och klassrummet som stödjer läraren i sin bedömning och "informerar på en 

nivå som lärare, elever och föräldrar kan använda för att avgöra var eleverna befinner sig i sitt 
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lärande" (Wiliam, 2013, s.137). Alltså system som visar lärare, elever och föräldrarna på ett 

bra och lätt sätt var eleven ligger till gentemot kunskapskraven och stödjer läraren i 

bedömningarna hen gör dagligen. Bedömningsstöd skulle kunna ses som ett system och som 

skulle kunna vara ett bra stödjande hjälpmedel. Detta är något som Skolverket ligger i 

framkant med och arbetar med kontinuerligt för att skapa ett ännu bättre stöd till svenska 

skolans lärare. Skolverket ger ut bedömningsstöd till alla olika ämnen, i vissa i större 

utsträckning än andra (Skolverket, 2016). 

Att ta fram elevexempel och visa eleverna hur bedömningen på en uppgift går till och varför 

den bedöms på det sättet gör att elever får mer förståelse för kunskapskraven samt hur 

processen för bedömning går till (Holmgren, 2010, s.177; Korp, 2006, s.12). Men 

elevexempel kan även användas för att läraren ska få en förståelse hur denne ska bedöma 

eleven. 

Det finns ett värderande moment i summativ bedömning från lärarens sida, ett moment som 

avgör vad som ska bedömas (Korp, 2003). Det sker ett urval av kunnande från lärarens sida, 

ett urval som visar eleverna vad som är viktigt att kunna. Detta urval görs av läraren, inte av 

läroplanen. Det är lärarens kunskaps- och värdegrundssyn som bestämmer vad som ska 

bedömas (Berg, 2011, s.46). Men i svensk lag så ska eleven bedömas efter kunskapskraven i 

läroplanen från 2011 (Skollagen 2009:800). Ett sätt att skapa jämlik bedömning i skolan är att 

låta lärare utbilda sig mer i bedömning, få mer bedömningsstöd till hjälp i sin undervisning 

samt att läromedelsförfattarna för in mer bedömningsstöd i sina läromedel för lärarna. 

 

Betygsreformen 
 

Betygsreformen från 2012 infördes hösten samma år och den påverkade inte bara att 

eleverna skulle få betyg från och med årskurs 6, den påverkade även lärarna. Den satte krav 

på lärare som troligtvis aldrig tidigare satt betyg på elever. Den påverkade författares sätt att 

skriva lärarhandledningar och den ökade arbetsbelastningen för en hel del lärare. Varför 

gjordes denna reform? Måhända kan det kopplas samman med att riksdagen röstade Ja till 

att införa en lärarlegitimation som satte högre krav på lärarna (2011:326). En annan 

anledning kan vara att Sverige började halka efter i de internationella undersökningarna 

TIMMS och PISA (Regeringens proposition, 2009/10:219). Det finns tidiga läroplaner i Sverige 

som påverkades av den läroplansteori som utvecklades i USA. Tack vare detta har den 

fortsatta läroplansreformeringen fortsatt att påverkas av internationella strömningar inom 

läroplanstänkandet (Lundgren, 1989, s.115). Var de internationella strömningarna så starka 

att de i slutändan även indirekt påverkade författarnas beslut om bedömning? 
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Tidigare forskning 
 

Det tar tid – om effekter av skolpolitiska reformer 
 

Per Thullberg anställdes och gavs i uppdrag, av regeringen, att utreda hur implementeringen 

av de åtgärderna för att öka måluppfyllelsen i svensk skolan från 2007 har utspelat sig (Åsén, 

2013). Utredningen var i första hand till för att reformer och åtgärder i första hand 

förbättrade studieresultaten i skolan, eftersom de flesta åtgärder och reformer hade detta 

syfte. Utredningen tittade på allt från forskning till lärarlegitimationen till nationella provet 

och fristående skolor. Utredningen bedömer att sådana åtgärder som påverkar 

undervisningen har störst förutsättningar att påverka studieresultaten till de bättre. Detta 

resultat stöds av forsningen menar utredningen. Ju närmare en reform är i mötet mellan 

läraren och eleven, med så lite steg där i mellan desto större är förutsättningarna att 

reformen påverkar studieresultaten positivt.   

Utredningen har tittat på hur läroplanen 2011 har gett sig i uttryck i skolan och vad som gett 

bäst resultat. Att satsa på kompetensutveckling menar utredningen på kan ge väsentligt 

snabbare resultat än den nya lärarutbildningen. Något som ligger en lärare nära till hands är 

en lärarhandledning i ämnet. Här får läraren stöd och riktlinjer hur den ska undervisa sina 

elever. Något som utredningen inte har tittat på är just hur läroplanen har implementeras i 

lärarhandledningar och detta i sin tur hur läroplanen påverkat läromedelsförfattarna. Det är 

här min undersökning fyller ett kunskapshål.  

Att hjälpa lärare bedöma elever 
 

Denna uppsats använder sig av data från min egen tidigare uppsats Att hjälpa lärare bedöma 

elever om bedömningsstöd (Wendel Örtqvist, 2015). I "Att hjälpa lärare bedöma elever" så 

undersöks om det finns bedömningsstöd och vad bedömningsstöd kan bestå av. Även i denna 

uppsats såväl som i Att hjälpa lärare bedöma elever använder jag mig av en innehållsanalys 

då frågeställningarna kräver att undersökningsmetoderna är samma för att få fram ett bra 

resultat.  

Syftet med Att hjälpa lärare bedöma elever "är att undersöka hur bedömning behandlas i 

lärarhandledningar i matematik för grundskolans tidigare år" (Wendel Örtqvist, 2015, s.7). 

Metoden som användes för att nå syftet var en innehållsanalys som hade fyra specifika 

sökord som var betyg*, bedömning*, formativ* och summativ*. Resultatet visade att 

lärarhandledningarna skriven under perioden Lgr 11 hade bedömningsstöd och slutsatsen 

blev att en lärarhandledning är i sig ett bedömningsstöd till läraren och att allt dess innehåll 

är ett bedömningsstöd.  
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Metod 
 

I min tidigare uppsats, Att hjälpa lärare bedöma elever använde jag mig av metoden kvalitativ 

innehållsanalys (Wendel Örtqvist, 2015; Bryman, 2002, s.190f).  Jag kommer i denna uppsats 

använda mig av data från Att hjälpa lärare bedöma elever. Detta för att kunna använda 

resultaten från de två uppsatserna i en jämförelseanalys. Därför kommer jag använda mig av 

samma metod i denna uppsats, alltså metoden kvantitativ innehållsanalys (Wendel Örtqvist, 

2015). Jämförelserna mellan de två uppsatsernas resultat analyserar alltså förändringen över 

tid mellan perioden före att betygsreformen från 2012 genomfördes och perioden efter. 

Denna uppsats försöker alltså undersöka hur reformen påverkat läromedelsförfattarna. 

Kvantitativ innehållsanalys 
 

Innehållsanalysens grund ligger i att mäta förekomsten av något i en eller flera texter (Boréus 

& Bergström, 2012, s.50). Det kan vara antal uppgifter, sidor eller antal bilder. 

Innehållsanalysen har en tydlig sökning på olika inslag i texter, alltså sådant som det skrivs 

om explicit (Boréus & Bergström, 2012, s.50).  innehållsanalysen är speciellt bra för att hitta 

mönster i större material (Boréus & Bergström, 2012, s.51). Innehållsanalys anses vara en 

kvantitativ inriktad analys som analyserar en viss text utifrån sökord som bestäms innan 

analysen görs (Bryman, 2002, s.192). Den är även en forskningsteknik som avser ”en objektiv, 

systematisk och kvantitativ beskrivning av det konkreta eller manifesta” (Berelson, 1952, 

s.18).   

Innehållsanalys innebär varje teknik som används för att dra slutsatser utifrån 

en objektiv och systematisk beskrivning och specifikation av det karaktäristiska i 

olika slags budskap (Holsti, 1969, s.14) 

Objektiviteten i innehållsanalys bygger på att det klart och tydligt framgår hur man använder 

analysen som process för att kategorisera råmaterialets innehåll (Bryman, 2002, s.191). Detta 

för att mina personliga värderingar i minsta möjliga mån inte påverkar processen (Bryman, 

2002, s.191). Samma sak gäller när de kommer till systematik. Reglerna för analysprocessen 

bör tillämpas på ett konsekvent sätt för att undvika skevhet och personliga värderingar av 

mig (Bryman, 2002, s.191). För att öka validiteten i en kvantitativ innehållsanalys så kan en 

systematisk sammanställnig göras. Denna sammanställning undersöker om sökorden i 

Kvantitativ innehållsanalys står i rätt sammanhang, 

 

 Analysen av de tio lärarhandledningarna har ett angreppssätt som är systematiskt och 

replikerbart (Bryman, 2002, s.191). Urvalspunkter, även kallad sökord, till denna 

innehållsanalys är orden bedömning*, betyg*, formativ* och summativ*. Dessa ord har stor 
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relevans i undersökningen då bedömningsstöd är allt som har med betyg och bedömning att 

göra. Dessa sökord bestäms innan lärarhandledningarna analyseras (Bryman, 2002, s.191). 

Innehållsanalysen kommer att ge ett diagram som visar hur ofta dessa ord förekommer i de 

utvalda matematiklärarhandledningarna. Innehållsanalys kan även användas för att 

framställa textinnehållet på ett systematiskt vis (Boréus & Bergström, 2012, s.50). Efter 

innehållsanalysen kommer en systematisk sammanställning av lärohandledningarna att göras 

för att ta reda på om orden som undersöks är skrivna i de sammanhang som jag undersöker 

(Boréus & Bergström, 2012, s.82). Med sammanhang menar jag om sökordet finns med i 

texten för att hjälpa lärarens bedömning av eleven. Sökorden bedömning*, betyg*, formativ* 

och summativ* kommer sökas efter i hela lärarhandledningen, från första till sista sida.  

Systematisk sammanställning 

På grund av analysens natur står inte alltid orden i samband med något slags 

bedömningsstöd. Detta gör att metoden innehållsanalys kommer inte göra 

lärarhandledningarna rättvisa. För att göra dem rättvisa måste man titta på hela innehållet i 

böckerna. Detta gör att uppsatsen kommer innehålla en systematisk sammanställning för att 

göra lärarhandledningarna rättvisa (Boréus & Bergström, 2012, s.50). Sammanställningen 

utformas utifrån innehållsanalysens premisser. Sammanställningen visar i vilket sammanhang 

sökorden förekommer och om sökorden kan räknas med som relevanta 

bedömningsstödsord. För att ordet ska vara relevant till bedömningsstöd måste sökordet 

skrivas tillsammans med något som kan vara till lärarens eller elevens hjälp. Detta för att 

bedömningsstöd handlar om att hjälpa en individ med bedömningen av sitt kunnande. 

Exempelvis är det inte bedömningsstöd när eleven ska göra en rimlighetsbedömning om 

hens resultat i matematikuppgiften stämmer. Utan sökorden måste förekomma när läraren 

får stöd i hens kunskapsbedömning av eleven.   

Validitet och reliabilitet 

När det kommer till validiteten och reliabiliteten i uppsatsen metod så sätter 

innehållsanalysen reliabiliteten före validiteten (Boréus & Bergström, 2012, s.82). Alltså, 

reliabiliteten är hur exakt man är i undersökningen, till exempel att man tar med alla 

förekomster av ett ord, även de gånger ordet används i ett annat sammanhang än den 

analysen är till för(Bryman, 2002, s.86). Realiteten ökar i och med att innehållsanalysen inte 

tar någon hänsyn till i vilket sammanhang sökorden står i. detta gör att om ett sökord finns 

med men inte handlar om bedömningsstöd ska ordet ändå registreras. Analysen 

sammanfattas i ett diagram i resultaten. Validitet mäter det man vill undersöka och därmed 

bortser man från förekomster av ord som används i annat sammanhang än det man 

analysera(Bryman, 2002, s.88). Det är i den systematiska sammanställningen som visar att 

sökorden står i rätt sammanhang, alltså att sökorden handlar om bedömningsstöd.  



   

 

18 
 

Tillvägagångssätt av analysen 

Efter innehållsanalysen kommer en jämförelse ske mellan denna uppsats och uppsatsen Att 

hjälpa lärare bedöma elever (Wendel Örtqvist, 2015). Jämförelsen kommer att ske i tre steg. 

En jämförelse kommer ske med innehållsanalysen för böckerna från de två olika 

tidsperioderna 1994-2010 och 2011-2015. Ytterligare en jämförelse sker på samma 

bokgruppering men med hjälp av resultaten från den systematiska sammanfattningen.  Den 

tredje jämförelsen kommer vara mellan de författarna som skrivit böcker på båda sidorna av 

2011. Jämförelsen går till på sätt att jag tittar på skillnader mellan de olika böckerna och dess 

resultat. Samt räknar ut procentuella ökningar mellan de olika böckerna. Denna uppsats 

kommer alltså undersöka förändringarna i lärarhandledningar i och med en ny läroplan med 

hjälp av de tre arenorna; formuleringsarenan, transformeringsarenan och realiseringsarenan. 

Att hjälpa lärare bedöma elevers resultat 
I diagram 1:1 visas data från uppsatsen Att hjälpa lärare bedöma elever. Datan kommer 

användas för att göra en jämförelse mellan de två perioderna Lpo 94:s och Lgr 11:s 

läromedelsförfattare.  
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Urval 

Det finns två huvudalternativ att ta ställning till när man gör urval i en undersökning, 

antingen görs ett urval som blir för snävt eller så blir urvalet för brett (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud, 2012, s.220). Detta är inte ett lätt beslut att fatta (Bryman, 2002, 

s.111). Urvalet blir ofta en kompromiss mellan tid, pengar och behovet av precision samt en 

hel del andra faktorer (Bryman, 2002, s.111). Analysformen påverkar urvalsstorleken 

(Bryman, 2002, s.113). Detta beror på att man måste anpassa sig efter den avsatta tiden för 

uppsatsen, i detta fall cirka åtta veckor. 

Jag gör mitt urval från de böcker som finns på Blåsenhusbiblioteket. Detta för att jag studerar 

i Uppsala och måste ha tillgång till böckerna i praktiken för att kunna göra en innehållsanalys 

(Bryman, 2002, s.99). Detta kallas ett bekvämlighetsurval, alltså böcker som väljs ut för att de 

råkar finnas tillgängliga för författaren (Bryman, 2002, s.114). Undersökningen kommer att 

göras på matematiklärarhandledningar i årskurs 6. När det kommer till vilket urval man ska 

göra så är det optimala att välja all relevant material (Esaiasson et al., 2012 s.220). Detta 

skulle vara omöjligt i detta fall då det finns cirka 145 lärarhandledningar att välja mellan 

enligt mina sökningar via Blåsenhus bibliotek. Denna urvalsram måste det sållas ur för att 

analysen och jämförelserna ska hinnas med på åtta veckor, detta gör att jag begränsar mig till 

tio stycken lärarhandledningar (Bryman, 2002, s.101). I den tidigare uppsatsen från 2015 om 

bedömningsstöd så analyserades även då tio matematiklärarhandledningar (Wendel Örtqvist, 

2015). Urvalet har gjorts via metoden obunden slumpmässigt urval (Bryman, 2002, s.104). 

Denna metod är den mest grundläggande formen av sannolikhetsurval och baserar sig på att 

varje enhet har möjlighet att blir utvald (Bryman, 2002, s.104). Denna sökning: ”y.02 ta” AND 

lärar*” genererar 145 olika träffar på biblioteket. ”y.02 ta” AND lärar*” betyder alla 

läromedel i årskurs 4-6, i ämnet matematik och de ska vara kopplade/innehålla ordet lärar. 

Alltså kan sökningen generera lärarhandledningar i årskurs 4-6 i ämnet matematik. Denna 

sökning kommer från en bibliotekarie på Blåsenhusbiblioteket som är ansvarig för 

läromedlen på biblioteket. Därefter måste jag göra ett urval om vilka år jag söker från. 

Eftersom detta är en undersökning hur betygsreformen påverkar läromedel när det gäller 

bedömningsstöd så väljer jag att ta böcker från tidsperioden 1994 till nutid (Bryman, 2002, 

s.194). Som tidigare sagts har denna undersökning redan gjords på läromedel i matematik 

årskurs 4-6 för åren 2011-2015. Detta gör att jag kortar ner tidsperioden från 1994 - 2016 till 

1994-2010. Den sökningen drar ner träffarna till ca 45 böcker att välja mellan. Därefter måste 

jag välja bort de böcker som inte är anpassade för årskurs 6. Slutligen har jag ett visst antal 

böcker att göra ett obundet slumpmässigt urval från. Detta är min urvalsram (Bryman, 2002, 

s.101). 

Eftersom en del av analysen kommer gå ut på att jämföra författares material från 1994-2010 

och från 2011-2015 så blir urvalet att automatiskt välja författare som jag i min tidigare 

uppsats redan har analyserat. Efter att sökningarna har gjorts hittades tre böcker där det är 
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samma författare från uppsatsen 2015 (Wendel Örtqvist). Dessa tre böcker valdes ut med 

metoden Systematiskt urval (Bryman, 2002, s.105), alltså att man väljer ut böcker ur 

urvalsramen utan att använda någon slumpgenerator (Bryman, 2002, s.105). 

 

De tre böcker som kommer att användas för att jämföra författares utveckling från Lpo 94 till 

Lgr 11 valdes av flera olika anledningar. Det fanns en bekvämlighetsfaktor som avgjorde vilka 

böcker som skulle väljas. Denna bekvämlighetsfaktor var att författarna som valdes ut redan 

hade blivit undersökta i Att hjälpa lärare bedöma elever (Wendel Örtqvist, 2015). 

Intresset för denna jämförelse ligger i att undersöka hur det såg ut innan 2011 och efter. Ett 

alternativ kunde ha varit att välja att jämföra slumpmässigt utvalda författare som inte skrivit 

handledningar i båda perioderna. Dock hade man inte med säkerhet kunnat säga att 

författarna har påverkats av reformen. Resultaten hade kunnat visa en ökning men resultatet 

hade inte blivit tillförlitligt. Att välja författare som har skrivit på båda sidorna ger ett mer 

tillförlitligt resultat då den undersökningen visar om författarna har ökat sitt bedömningsstöd 

i lärarhandledningarna.  

 

Denna vägledning har jag använt för att välja ut de sju resterande lärarhandledningarna jag 

behöver till min analys som ska basera sig på tio böcker. 

1. Definiera antal lärarhandledningar i matematik som är tillgängliga för undersökningen 

(Bryman, 2002, s.101). 

2. Utforma en urvalsram (Bryman, 2002, s.101). 

3. Bestäm urvalsstorleken (Bryman, 2002, s.101). 

4. Gör ett kodningsschema på urvalsramens böcker och numrera dessa med 1-10 

(Bryman, 2002, s.101, 199). 

5. Ta hjälp av en slumpgenerator för att välja ut de fem lärarhandledningar som fattas till 

de 10 böcker som ska analyseras (Bryman, 2002, s.101). 

Efter denna urvalsprocess så sammanställdes en lista och dessa tio böcker blev sedan 

materialet som skulle analyseras i denna uppsats. 

 

1. Andrén, C. (2003). Mattestegen. C, Höst. Lärarpärm. (1. uppl.) Stockholm: Natur och 

kultur. 

2. Berg, I., Jönsson, G. & Larsson, B. (2005). Klara matten! 6, Lärarhandledning. (1. uppl.) 

Stockholm: Natur och kultur. 

3. Carlsson, S., Liljegren, G. & Picetti, M. (2004). Matte direkt. Borgen. 6 A, 

Lärarhandledning. (1. uppl.) Stockholm: Bonnier utbildning. 

4. Rockström, B. (1998). Matteboken. 6, Lärarhandledning. (1. uppl.) Stockholm: 
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Bonnier utbildning. 

5. Rosenlund, K. & Backström, I. (2007). Mattestegen. C 4-6, Vår. Lärarbok. (1. uppl.) 

Stockholm: Natur och kultur. 

6. Skoogh, L., Johansson, H. & Ahlström, R. (2004). Matte mosaik. 6 A, Minihandledning. 

(1. uppl.) Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

7. Skoogh, L., Johansson, H. & Ahlström, R. (2005). Matte mosaik. 6 B, Minihandledning. 

(1. uppl.) Stockholm:  

8. Almqvist & Wiksell. Svensson, L., Tidäng, G. & Öreberg, C. (1996). Talriket. 6, 

[Lärarhandledning]. (1. uppl.) Malmö: Gleerup. 

9. Undvall, L., 1941. (1999). Alma: Almqvist & Wiksells matematik. C, lärarens bok (2. 

uppl. ed.). Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

10. Undvall, L. (2007). Matematikboken. 6, Lärarhandledning. (2. uppl.) Stockholm: Liber. 
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Resultat 
 

Efter innehållsanalys gjorts på de tio lärarhandledningarna så kunde jag konstatera att orden 

summativ och formativ bedömning inte förekom i någon av böckerna samt att även ordet 

betyg inte förekom. Detta gjorde att sökorden blev endast en i denna innehållsanalys. De 

orden som kunde hittas i matematiklärarhandledningarna var ord som började eller slutade 

med ordet *bedömning*. Diagrammet 1:2 nedan visar hur ofta sökorden förekommer i varje 

lärarhandledning. 

Diagram 1:2 
 

 
 

Ordet bedömning förekommer inte i alla handledningarna utan endast i åtta av tio 

handledningar. De två handledningar där bedömning inte förekom var Mattestegen C från 

2007 och i Mattestegen från 2003 (Rosenlund & Backström; Andrén). 

Sammanlagt förekommer ordet bedömning* på 19 ställen i de tio lärarhandledningarna.   
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Systematisk sammanställning 
 

Matte mosaik. 6 B, Minihandledning  

Bara icke-relevanta förekomster av sökorden. 

Tre gånger tar Matte Mosaik upp ordet bedömning*. 

 

”Om bedömningen innebär att eleven har behov av mer grundläggande 

undervisning bör ett åtgärdsprogram upprättas. Skolledningen bör informeras 

och en specialpedagog bör kopplas in för ytterligare utröna vilka åtgärder som 

är mest lämpliga i det enskilda fallet” (Skoogh, Johansson & Ahlström, 2005, 

s.5). 

 

Första gången som ordet bedömning* dyker upp i handledningen så får man läsa om hur 

läraren bör gå till väga för att starta upp ett åtgärdsprogram för eleven med bristande 

grundläggande kunskaper. Avsnittet i läromedlet handlar om begreppen enheter, så som 

minuter och gram. (Skoogh et al., 2005, s.5) 

  

”Hur gick det? 

Eleverna bör försöka att göra en bedömning på egen hand. De som känner sig 

osäkra bör liksom tidigare gå vidare till Grön linje, vilket innebär att de kommer 

arbeta med mer grundläggande begrepp inom området. Elever som väljer Blå 

linje måste känna sig helt säkra på uppgifterna på Upptakten och ha förmågan 

att arbeta självständigt.” (Skoogh et al., 2005, s.35) 

  

Den andra gången handlar de om att eleven själv ska göra en bedömning om hur de gick i 

avsnittet Geometri 6B(se ovan). Bedömningen de ska göra avgör om de bör gå mot den 

Gröna linjen i boken om det gick sämre eller om de anser att de ska gå vidare till den blåa 

linjen. För att gå vidare i den Blåa linjen måste eleven känna sig helt säker på uppgifterna 

samt ha förmågan att arbeta självständigt. (Skoogh et al., 2005, s.35) 

  

”Elever som har uppenbara svårigheter att klara uppgifterna på sid 77 – ”klarar 

du det här?” – kan arbeta vidare med lämpliga arbetsblad och 

repetitionsuppgifter under förutsättningarna att det är mer träning eleverna 

behöver. 

Vid en bedömning att det inte är ytterligare träning som krävs utan att de 

istället behövs mer arbete med grundläggande begreppsbildning krävs det 

förmodligen helt andra insatser. I ett sådant läge förordar vi ett en 

specialpedagog gör en djupare analys av elevens kunskaper och att ett relevant 

åtgärdsprogram tillskapas”. (Skoogh et al., 2005, s.39) 
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På sidan 39 kan en läsa om bedömning* i lärarhandledningen Matte mosaik 6B. Här 

författarna ännu en gång ger rådet att sätta in åtgärdsprogram till elever som inte klarar av 

uppgifterna på sidan 77. Uppgifterna är på en grön nivå och författarna menar att läraren bör 

göra en bedömning om eleven behöver mer träning eller kanske även behöver ett 

åtgärdsprogram. (Skoogh et al., 2005, s.39) 

Alma matematik C, lärarens bok  

Bara icke-relevanta förekomster av sökorden. 

Alma matematik lärarhandledning tar upp ordet bedömningar* två gånger i hela 

handledningen. Båda gånger kommer ordet i samband med rimlighetsbedömningar. Detta 

handlar om att eleven ska göra en rimlighetsbedömning innan de går vidare till nästa uppgift 

i matematikboken. Ordet rimlighetsbedömningar har inte i detta sammanhang något med att 

hjälpa läraren med att bedöma eleven på rätt sätt (Undvall, 1999, s.48-84). 

Mattestegen C Höst, Lärarpärm 

 

Mattestegen nämner aldrig ordet bedömningar* i något sammanhang.  

Matte direkt Borgen 6 A, Lärarhandledning 

Tveksamma förekomster av sökorden. 

Två gånger finns ordet bedömning* i lärarhandledningen Matte Direkt Borgen 6A. Under 

rubriken Prov i Matte Direkt Borgen 6A så läser man  

 

"vi ger förslag till rättningsmall där vi tillämpar positiv 

poängbedömning"(Carlsson, Liljegren & Picetti, 2004, s.9).  

 

Här menar de att läraren inte ska ge avdrag på elevens svar i en uppgift utan vara positiv till 

eleven så man påverkar elevens inställning till matematik till de bättre (Carlsson et al., 2004, 

s.9). Längre ner i stycket om prov så står de "resultaten på proven är bara en del av den 

totala bedömningen" (Carlsson et al., 2004, s.9). Författarna påpekar i texten att det inte 

bara är på proven som eleverna visar upp sina kunskaper i matematik utan även under 

lektionerna muntligt och skriftligt (Carlsson et al., 2004, s.9). 
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Matteboken. 6, Lärarhandledning 

Bara icke-relevanta förekomster av sökorden. 

Den enda gången ordet bedömningar* förekommer handlar det om "storhetsbedömningar" 

(Rockström, 1998, s.92). Med storhetsbedömningar menar författaren hur elevens 

taluppfattning är och rimligheten för enheternas innebörd. 

 

Mattestegen C 4-6 Vår, Lärarbok 

 

Mattestegen C vår 4-6 nämner aldrig ordet bedömningar* eller betyg* i något sammanhang. 

Mattestegen är en så kallad lärarbok utgiven 2007. 

Klara matten! 6, Lärarhandledning.  

I Klara matten! 6 förekommer orden bedömningar* en gång där sökordet är icke-relevant för 

bedömningsstöd. Under rubriken 2.3 Överslagsräkning hittas ordet bedömningar* (Berg, 

Jönsson & Larsson, 2005, s.42)  

 

”Överslagsräkning innebär att man gör bedömningar av tals värde i relation till 

den situation man befinner sig i” (Berg, Jönsson & Larsson, 2005, s.42).  

 

Även här har inte ordet bedömning* något med att bedöma eleven utan här är de eleven 

som ska bedöma om rimligheten i sitt svar. Dessa är de enda två tillfällena som 

lärohandledningen tar upp något om bedömning.  

 

Matematikboken 6, Lärarhandledning 

Flertalet förekomster av sökorden är relaterade till bedömningsstöd. 

Matematikboken 6:s lärarhandledning skriven av Lennart Undvall är den boken som 

bedömning* förekommer oftast av de tio undersökta lärarhandledningarna. Hela fem gånger 

förekommer orden bedömning*. På sidan 7 kan vi läsa om läxor och här kommer bedömning 

upp första gången i boken. 

 

”Låt eleverna få ett speciellt räknehäfte för sina läxor, ett häfte som de lämnar 

in för bedömning efter varje läxa” (Undvall, 2007, s.7). 

 

Här är det läraren som ska göra en bedömning på elevens arbete med läxor. Författarna 

menar alltså att läraren ska bedöma eleven efter varje läxa. Nästa tillfälle som bedömning* 

kommer upp i lärarhandledningen så skriver författarna om prov.  

 

”vårt förslag är att rätt svar på uppgifterna i del 1 ger 1 poäng, uppgifterna i del 

2, 2 poäng och i del 3, 3 poäng. Det innebär att eleverna maximalt kan få 25 
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poäng på varje prov. Vår bedömning är att en elev bör ha minst 10 poäng för att 

ha nått upp till de uppsatta målen. De elever som inte når upp till målen bör 

ges ny möjlighet vid senare tillfälle. Ibland gör eleverna ’slarvfel’. Hur ska de 

bedömas? Detta är något som varje lärarlag måste bestämma. Vi 

rekommenderar följande bedömning: […] ”(Undvall, 2007, s.7). 

 

Här visas riktigt bedömningsstöd upp för läraren, författarna har givit lärarna kriterier om hur 

en elev ska nå upp till målen på ett prov. Författarna diskuterar även hur läraren ska hantera 

bedömningen av” slarvfel” för en elev. 

 

Man tar upp samma saker om bedömning* när de kommer till prov på sidan 32-33 i 

Matematikboken 6:s Lärarhandledning. Under rubriken Diagnoser diskuterar författarna 

ännu en gång om bedömningen av slarvfel och ger läraren bedömningsstöd i fallet. 

  

”De elever som har gjort något eller några fel på diagnoser behöver kanske öva 

mera. Om du bedömer felen som slarvfel kan du låta eleven börja direkt på 

avsnittet ’Träna mera’” (Undvall, 2007, s.7).  

Matte mosaik. 6 A, Minihandledning. 

Bara icke-relevanta förekomster av sökorden. 

Första gången ett av sökorden förekommer i lärarhandledningarna så är det ordet 

bedömningar*. Ordet bedömningar står i samband med ordet rimliga, alltså även här 

förekommer ordet bedömningar* i en text som handlar om att eleven ska göra en rimlig 

bedömning av uppgifterna.  

Talriket årskurs 6, lärarhandledning.  

Bara icke-relevanta förekomster av sökorden. 

Två gånger nämner Talriket lärarhandledning för årskurs 6 något av sökorden i sin text 

(Svensson, Tidäng, & Öreberg, 1996).  

 

De två andra tillfällena som boken tar upp något av sökorden är den rimlighetsbedömningar 

som nämns (Svensson, Tidäng, & Öreberg, 1996). Här handlar det om att eleven ska bedöma 

sitt eget arbete i matematiken och själva bedöma om metoderna och svaren är rimliga i 

samband med de olika matematikdelarna.  
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Jämförelse  
Här uppvisas resultaten mellan de två innehållsanalyserna som har gjorts i denna uppsats 

samt från uppsatsen Att hjälpa lärare bedöma elever (Wendel Örtqvist, 2015). Diagrammen 

presenteras nedan och förändringarna redovisas. I diagrammen indikeras de författare som 

har skrivit på de båda undersökta lärarplansperioderna med en *. 

Jämförelse diagrammens innehållsanalys  
I diagram 1:3 visas resultaten från innehållsanalysen från uppsatsen Att hjälpa lärare bedöma 

elever (Wendel Örtqvist, 2015). 

Diagram 1:3 
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Det andra diagrammet visar resultaten från denna uppsats innehållsanalys. 

Diagram 1:4 
 

  

Det första utpekande skillnaden mellan de två diagrammen är att undersökningen från 2015 

visar ett beredare bedömningsstöd än undersökningen i denna uppsats (Wendel Örtqvist). 

Eftersom förekomsten av bedömning* är större och att i den tidigare uppsatsens data 

förekommer fler bedömningsmetoder (Wendel Örtqvist, 2015). Den undersökningen är även 

bredare eftersom det förekom flera sökord i lärarhandledningarna än i undersökningen från 

2016 (Wendel Örtqvist). I denna uppsats förekommer bara begreppet bedömning*. I 

undersökningen från 2015 förekommer begreppen formativ* summativ*, bedömning* och 

betyg* (Wendel Örtqvist). En annan stor skillnad mellan diagrammen är att förekomsten av 

begreppet bedömning, där det i lärarhandledningarna från 2011 och framåt, förekommer 

totalt nästan 200 gånger (Wendel Örtqvist, 2015; Wendel Örtqvist, 2016). Det antalet är 

mycket större än i lärarhandledningarna innan 2011, där förekomsten av begreppet 

bedömning* är endast 19 gånger. Det är en procentuell ökning på över 900 % . 

Lärarhandledningarna från innan 2011 har inga förekomster av följande tre begrepp betyg*, 

formativ *eller summativ* medan handledningarna från 2011 och framåt har 89 förekomster 

av dessa tre begrepp (Wendel Örtqvist, 2015).  
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Jämförelse av den systematiska sammanställningen 

I de läromedel som publicerats innan 2011 visar den systematiska sammanställningen att 

nästan alla förekomster av sökorden inte handlar om lärarens bedömning av eleven. Istället 

handlar de oftast om att eleven ska bedöma sin egen förmåga eller om 

rimlighetsbedömningar. I de läromedel som publicerats efter 2011 handlar de flesta 

förekomsterna av sökorden om bedömningsstöd. Även i dessa läromedel förekommer dock 

fall där sökordet påträffats i sammanhang som till exempel elevens rimlighetsbedömning. 

Jämförelse Undvall genom innehållsanalys 

Lennart Undvall har under åren varit en flitig läromedelsförfattare. I denna studie har han 

skrivit boken Alma från 1999 samt Matematikboken från 2007. I min tidigare uppsats Att 

hjälpa lärare bedöma elever, Hur bedömningsstödet ser ut i matematiklärarhandledningar i 

grundskolans tidigare år undersökte jag Undvalls lärarhandledning Alfa skriven 2011, samt 

Beta skriven 2012 (Wendel Örtqvist, 2015). Innehållsanalysdiagrammen från de två 

undersökningarna visar på några förändringar. Från de två tidiga böckerna finns bedömning* 

med totalt sju gånger i innehållsanalysen medan i Alfa och Beta böckerna förekom sökorden 

totalt 37 gånger(Wendel Örtqvist, 2015). Jämför man de fyra böckerna kronologiskt så kan 

man se att begreppen stegvis ökar mellan böckerna. Alma har ordet bedömning* på två 

ställen i boken (Wendel Örtqvist, 2016). Matematikboken har begreppet bedömning* på fem 

ställen (Wendel Örtqvist, 2016) (, 2015). Samt att den mest aktuella boken, Beta, 

förekommer summativ*, formativ* och bedömning* totalt 32 gånger (Undvall; Wendel 

Örtqvist, 2015). 

Den andra boken (Matematikboken, 2007) har alltså 400 % mer förekomster än den första 

(Alma, 1999). Den tredje boken (Alfa, 2011) som är den första efter 2011, har lika många 

förekomster av sökorden som den andra boken. Den fjärde och sista boken (Beta, 2012) har 

240 % mer förekomster än den föregående boken. Den fjärde boken har alltså en ökning med 

1500 % jämfört med den första boken. 

Jämförelse Carlsson genom innehållsanalys 

Här jämförs författarnas olika upplagor av böckerna för Matte Direkt Borgens (Carlsson, 

Falck, Liljegren, & Picetti, 2012; Carlsson, Falck, Liljegren, & Picetti, 2013; Carlsson, Liljegren, 

& Picetti, 2004). Här kan man se en stor skillnad till författarnas sätt att skriva i 

lärarhandledningarnas förnyade version från 2012 och 2013 till versionen från 2004 (Carlsson 

et al.; Carlsson et al.; Carlsson et al.). I Matte Direkt Borgen 6A från 2004 förekommer det två 

tillfällen då författarna tar upp bedömning* (Wendel Örtqvist, 2016). I författarnas böcker 

efter 2011 förekommer sökorden i snitt 44,5 gånger per bok. Matte Direkt Borgen 6a från 

2012 och i 6B från 2013 så använder sig författarna av orden formativ bedömning*, 

summativ bedömning*, betyg* och bedömning* för att skapa ett bedömningsstöd till lärarna. 

Förekomsten av sökord i böckerna efter 2011 är 1383 % större än den tidigare skrivna 

handledningen från 2004. 
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Slutsats 
Efter en analys av de två innehållsanalyserna från uppsatsen Att hjälpa lärare bedöma 

elever(2015) och denna uppsats, så visade resultaten att bedömningsstödet har ökat 

markant mellan de två perioderna från Lpo94 till Lgr 11.  

 

I början av denna undersökning så var utgångspunkten att det skulle finnas förekomster av 

begreppen betyg*, summativ* och formativ bedömning*, men resultatet visade annat. Det 

fanns inga förekomster av dessa begrepp i böckerna mellan 1994 och 2010 vilket ledde till en 

minskad mängd data från innehållsanalysen. Undersökningen visade dock att mängden 

förekomster av begreppet bedömning* har ökat från perioden 1994-2010 till perioden 2011-

2015. Bedömningsstödet har ökat efter att läroplanen 2011 trädde i kraft. Detta i form av att 

olika slags bedömningsmetoder infördes i handledningarna. I de böckerna från 2011 och 

framåt tar författarna upp betyg, summativ bedömning och formativ bedömning i böckerna, 

där formativ och summativ är två olika bedömningsmetoder.  

 

När det gäller böckerna före 2011 förekommer sökorden i samband med bedömningsstöd vid 

endast fyra tillfällen. Alltså förekommer det 15 icke-relevanta förekomster av begreppet 

bedömning* i innehållsanalysen. Detta är viktigt att påpeka då undersökningen inriktar sig på 

metoden innehållsanalys. Analysen måste därför kompletteras med en systematisk 

sammanställning för att få fram det riktiga resultatet på förekomster av bedömningsstöd. 

Alltså förekommer det endast fyra tillfällen då jag med säkerhet kan säga att läromedlen för 

Lpo 94 har förekomster av bedömningsstöd.  

 

De två författarna som jämförts både före och efter hade ökat sin användning av sökorden 

med betydlig mängd. En möjlig anledning till detta är att reformen som staten genomfört har 

tagit sig i uttryck i lärarhandledningarna. Detta mönster ser vi även på de enskilda författarna 

som bara analyserats på ena sidan av reformen. Hos de författare som skrivit 

lärarhandledningar före reformen så förekommer sökorden fyra gånger medan hos de 

författare som skrivit efter formen förekommer sökorden 193 gånger. Även här är det alltså 

möjligt att statens reform påverkat läromedelsförfattare och därmed i förlängningen även 

påverkat undervisningen i klassrummet. 

Läromedelsförfattarna i uppsatsen befinner sig i transformeringsarenan. Detta gör att det är 

dem som staten måste påverka för att kunna påverka läromedlen, som i sin tur påverkar 

lärarna och undervisningen. Uppsatsens resultat visat tydligt att författarna har tagit till sig 

de mål och riktlinjer som staten ändrat på från Lpo 94 till Lgr 11. Detta gör att 

transformeringsarenan har makt att styra vad realiseringsarenan ska undervisa om i 

klassrummet. 
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Sammanfattningsvis vill jag besvara mina frågeställningar och slutsatsen är följande: I 

läromedlen för Lpo 94:s läroplan så finns det bedömningsstöd, men den finns inte i alla 

läromedlen. Detta gör det svårt att besvara frågeställningen om huruvida bedömningsstöd 

finns i de äldre böckerna. Endast 4 av de 19 förekomster av bedömning* handlar om 

bedömningsstöd. Det är cirka en femtedel av alla förekomster. Bevisligen finns det 

bedömningsstöd i läromedlen men till en så liten del att den nästan är obetydlig. Jag kan 

däremot säga att bedömningsstödet har ökat massivt i och med den nya läroplanen och de 

nya läromedlen för Lgr 11. Den har ökat i både mängd och uttrycksform. Innan 2011 fanns 

det endast bedömningsstöd i samband med ordet bedömning* medan efter 2011 har 

bedömningsstöd med olika inriktningar tillkommit. Dessa inriktningar är summativ 

bedömning och formativ bedömning. Tack vare dessa resultat kan man dra slutsatsen att 

läromedelsförfattarna har blivit påverkade av betygsreformen och den nya läroplanen från 

2011. De författare som skrivit på båda sidorna av 2011 visade att de hade utökat mängden 

bedömningsstöd avsevärt samt även utvecklat läromedlen med nya bedömningsmetoder.  

Eftersom transformeringsarenans läromedelsförfattare anpassar sig till formuleringsarenans 

mål och riktlinjer i en läroplan så har formuleringsarenan goda möjligheter att påverka 

läromedelsförfattarna som i sin tur påverkar realiseringsarenan.   
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Diskussion 
 

Mina resultat visade att implementeringen av läroplanen 2011 påverkade 

läromedelsförfattarna. Den tidigare forskningen visade liknande resultat om än i andra 

områden.  Forskningen visade att de åtgärder och reformer som direkt påverkade 

undervisningen hade störst förutsättningar att påverka studieresultaten.  

 

Lärarhandledningar 
 

En lärarhandledning är i första hand till för läraren och ska hjälpa läraren att undervisa i 

klassrummet samt leda läraren genom elevbokens alla delar. Ur resultaten kan man utläsa att 

lärarhandledningarna för perioden Lpo 94 inte innehåller speciellt mycket bedömningsstöd. 

Tydligen tycks inte läromedelsproducenterna varit så intresserade av bidra till att utveckla 

skolans bedömningspraktiker. Praktiker som blev så viktiga i och med övergången till 

målstyrning eftersom lärarna inte får samma tydliga direktiv från läroplanen längre. Lpo 94:s 

nya riktlinjer för skolan kan ha blivit ett test, ett test att se hur duktiga lärare faktiskt är på sitt 

yrke. Men det kan även vara så att transformeringsarenan missade att föra in dessa 

bedömningspraktiker och det är därför resultaten ser ut som de gör. En av anledningarna till 

att summativ och formativ bedömning inte förekommer i läroböckerna skrivna för Lpo 94 kan 

vara att ordet formativ först börjades användas i februari 2006 (Google trends, formativ 

bedömning). Samt att summativ bedömning inte förekommer förrän i september 2006 

(Google trends, summativ bedömning). När nya ord och begrepp kommer till kan det ta tid 

att etablera orden i samhället. Det kan även vara så att formativ bedömning inte finns med i 

lärohandledningarna skapade för Lpo 94 för att det inte skapas nya läromedel hela tiden. 

Läromedlen byt ut i och med nya läroplaner och resultaten från Att hjälpa lärare bedöma 

elever, visar att formativ bedömning fanns med i Lgr 11:s generations läromedel. I 

handledningarna från perioden Lpo 94 använder man sig av prov, diagnoser och tester. Inom 

den summativa bedömningsläran dominerar prov, tester och diagnoser som 

bedömningsverktyg. Dessa verktyg har sitt främsta syfte i att ge läraren ett 

bedömningsunderlag att basera betygen på (Berg, 2011, s.46). Detta betyder att 

lärarhandledningarna som innehåller diskussioner eller texter om prov, diagnoser eller texter 

har ett summativ bedömningsstöd i sig. Som tidigare skrivet så är det därför det är viktigt att 

göra en systematisk sammanställning av innehållsanalysens resultat. Det är den systematiska 

sammanställningen som visar validiteten, alltså vad som undersöks. Medan det är 

innehållsanalysen som ökar realiteten. Även om innehållsanalysen inte har hittat förekomster 

av summativ bedömning så betyder det inte att summativa bedömningsmetoder inte 

använts i läromedlen. Men det kan även vara så att resultaten visar att realiseringsarenan 

inte hade några krav på transformeringsarenan gällande bedömningsstöd efter införandet av 

Lpo 94. Även om realiseringsarena inte hade några krav så kanske detta berodde på att 

formuleringsarenan inte ansåg att de behövdes ett bedömningsstöd till lärarna; att 
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formaliseringsarenan inte ansåg att den detaljstyrning som fanns innan Lpo 94 behövdes 

längre.  

Bedömningsstöd och läromedelsförfattare 
Vissa av böckerna i undersökningen från 2015 visar en skillnad i ökning av bedömningsstöd 

mellan böcker i samma serie. Exempelvis så kan man se en ökning mellan Alfas och Betas 

lärarhandledningar. Detta kan dock eventuellt bero på att handledningarna kommer ut olika 

år. Alfa gavs ut 2011 precis när Lgr 11 kom ut medans Beta gavs ut ett år efter. Även om 

läroplanen kom ut 2011 så kom inte betygsreformen ut förrän 2012 och det var först hösten 

2012 den infördes i skolan (realiseringsarenan). Det är möjligt att läromedelsförfattarna 

påverkades mer av reformen än av läroplanen och detta lede till en ökning av 

bedömningsstöd i Beta-boken. I andra handledningar minskade bedömningsstödet mellan A 

versionen och B versionen av boken. Detta kanske beror på att materialet i elevboken inte är 

lika omfattande och lärarhandledningen i sig blir mindre och därför minskade antalet 

förekomster av bedömningsstöd. Att stödet minskade kan även bero på att lärare troligtvis 

använder samma serie av matteböcker för klassen oavsett årskurs och detta medför att 

författarna inte anser att böcker behöver återupprepa sig.  Detta är en intressant aspekt då 

både läroplanen och reformen kommer från formaliseringsarenan. Kan de vara så att en 

reform som leder till en ändring i lagen påverkar transformeringsarenan mer än en ny 

läroplan? Ökningen kan även bero på att författarna lade mer tid på Betas utformning eller 

att författarna ansåg att det är viktigare med bedömningsstöd i Beta då den skulle kunna 

användas för en äldre årskurs. Detta är en viktig aspekt att tänka på då det kan ha funnits 

olika förutsättningar att målstyra bedömningen i skolan före och efter 2011.  

 

Arenor 
 

Som konstaterat av resultaten så påverkar transformeringsarenan realiseringsarenan. 

Resultaten visar även att formaliseringsarenan påverkar transformeringsarenan. Men man 

ska inte glömma bort att realiseringsarenan själva bestämmer vilka läromedel de ska 

använda. Detta göra att om realiseringsarenan vill ha läromedel som följer läroplanen måste 

transformeringsarenan uppfylla dessa krav för att kunna sälja böcker. Detta gör att 

realiseringsarenan i sin tur kan påverka transformeringsarenan. Om transformeringsarenan 

inte följer formaliseringsarenans riktlinjer så kan de i slutändan hamna i läget att läromedlen 

inte köps. Utefter dessa kriterier så har formuleringsarenan möjligheter att påverka 

realiseringsarenans elevbedömningar i en målstyrd skola. Men det är även så att om inte 

läromedelsförfattarna rättar sig efter styrdokumentet så kommer lärare i mindre utsträckning 

att anpassa sig efter reformerna. Kanske borde formaliseringsarenan införa en myndighet 

som kontrollerar läromedel igen istället för att förlita sig på att transformeringsarenan rättar 

sig efter det mål och riktlinjer som sätts i läroplanen. 
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Metodval 

Vad är det som säger att metoden som används i denna undersökning är den bästa för att 

undersöka om transformeringsarenan har blivit påverkad av formaliseringsarenan? Kan det 

vara så att metoden är bra men att jag som utfört undersökningen har tolkat resultaten fel. 

Det kan ju vara så att bedömningsstödet ökade i lärarhandledningarna för att det vara mode 

att skriva om formativ och summativ bedömning och att detta i sin tur påverkade 

läromedelsförfattaren. Metoden innehållsanalys görs för att tar reda på om ett visst antal 

sökord förekommer i lärarhandledningarna, resten av resultaten och slutsatsen är en 

läromedelanalys utan någon bestämd metod hur den ska göras. Slutsatsen i denna uppsats 

har en risk att vara helt fel. Slutsatsen kanske heller inte kan dras på grund av urvalet som har 

gjorts. Tio böcker som undersökningsmaterial är en bra mängd för en uppsats i denna skala. 

Men urvalet kan påverka resultatet mycket i en uppsats, i denna uppsats lades urvalet till stor 

del till slumpen. Slumpen kan ha valt ut tio lärarhandledningar som hade väldigt låg 

bedömningsstöd i jämförelse med de cirka 150 lärarhandledningar som inte blev 

slumpmässigt utvalda (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, s.220). Om urvalet 

hade gjorts utefter de författare som skrivit på båda sidor om 2011 kanske resultatet hade 

visat att bedömningsstödet inte alls har ökat efter 2011. Utan att bedömningsstödet endast 

stagnerat. Dessa saker måste man ta i åtanke i en diskussion. Valet av metod och urval är inte 

alltid den bästa vägen att gå för att få fram bra resultat, det viktiga är dock att analysera om 

man i sin forskning gjorde ett bra val eller inte. 

För att få bästa resultatet ur lärarhandledningarnas innehållsanalys så hade det bästa varit 

om de undersökta handledningarna hade funnits som elektroniska resurser. Detta för att 

kunna använda mig av ett ordsökningsprogram för att inte missa några av sökorden. Detta 

hade gjort undersökningen mer objektiv än vad den är nu. Även om innehållsanalys anses 

vara en objektiv analys så kan mina undersökningar göra den subjektiv då jag som person kan 

missa ett sökord i texten. Det jag har gjort för att undvika detta misstag är att läsa 

handledningar vid flera tillfällen med flera dagars mellanrum, detta för att vara så säker som 

möjligt på att jag inte missat något sökord. En annan sak jag kunnat göra för att undvika 

missar av ord är att be en kollega läsa handledningarna. Detta har tyvärr inte gjorts eftersom 

jag gör denna underökning själv. Hur som helst, några eventuella missar när jag letat sökord 

borde inte ha påverkat uppsatsen resultat nämnvärt. Därmed anser jag att metoden är 

fullgod för uppsatsen ändamål. 

 

  



   

 

35 
 

Resultat 
Som jag tidigare tagit upp betyder inte att en förekomst av sökorden automatiskt är ett 

bedömningsstöd. Det betyder heller inte att sökorden måste finnas med för att 

lärarhandledningarna ska ha bedömningsstöd i sig. Det är därför en systematisk 

sammanställning görs av handledningarna. Den är till för att upptäcka de felaktiga sökorden 

och ge handledningarna en mer rättvis bild över vad de faktiskt innehåller. Det är denna som 

har bekräftat att innehållsanalysens resultat stämmer. Det är låg förekomst av utskrivet 

bedömningsstöd i lärarhandledningarna från Lpo 94:s tidsperiod.  

 

En klar skillnad har jag upptäckt i de olika böckerna för de olika tidsperioderna. Det är att 

man tydligt ser att handledningarna från Lpo 94-perioden är mer inriktade på hur läraren 

skulle undervisa lektionen medan handledningarna från Lgr 11:s tidsperiod även fokuserade 

på hur läraren skulle bedöma eller pröva eleverna på sina kunskaper.  

Framtida forskning 
Min studie visar att innan 2011 var det inte särskilt mycket bedömningsstöd i läromedlen. 

Detta kan ha medburit att staten (formuleringsarenan) kan ha haft det svårt att 

implementera sin målstyrning i skolan (realiseringsarenan). Det kan också visa att 

målstyrningen inte var så bedömningsinriktad. Detta är inte mitt huvudfokus i denna uppsats, 

dock anser jag att det är intressant att diskutera. Efter 2011 har bedömningsstödet ökat i 

läromedel (transformeringsarenan) och staten har därmed lyckats att få igenom sina önskade 

förändringar i skolan (realiseringsarenan). Det kan även bero på att realiseringsarenan haft 

det svårt med bedömningen under Lpo 94, detta kan formaliseringsarenan ha reagerat på 

samt att transformeringsarenan svarade på problemen med att utveckla sina 

lärarhandledningar med mer bedömningsstöd med nya bedömningsmetoder och mer stöd. 

Vad var det som gjorde att staten radikalt ändrade om läroplanen och hann skolan då inte 

med att implementera denna förändring i praktiken? Detta är en forskningsfråga som väcker 

mitt intresse vid vidare studier inom läroplansteori.  
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