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Förord 

 

Jag vill börja med att tacka min handledare som har varit till en stor hjälp under min skrivprocess 

av detta arbete och bedragit med en professionell handledning. 

Jag vill tacka alla föräldrar som dels har litat på mig men även gett mig tillstånd att intervjua och 

observera deras barn, ett stort tack till min kommunala lärareutbildare. Utan de hade det inte varit 

möjligt att genomföra min studie. 

Ett stort tack till min familj som har stöttat mig under min utbildning och genom processen av 

detta arbete. 
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur skolelever upplever, känner och reagerar inför ett 

skriftligt prov, i detta fall ett nationellt diagnostiskt prov i matematik, nämligen 

Diamantdiagnosen. Jag vill också ta reda på om läraren har ett utvecklande syfte med provet eller 

om det bara används som bedömningsmaterial för elever i enlighet med Skolverkets riktlinjer för 

de diagnostiska proven. 

Tanken med min studie är att intervjun skall genomföras på ett kvalitativt sätt med eleverna 

och med deras lärare. Med hjälp av intervjun kommer jag förhoppningsvis att få svar på hur 

eleverna upplever diagnos- och provmomenten, detta sker genom att ställa öppna frågor och 

även ge eleverna chansen att kommunicera fritt kring frågeställningen.  

Jag utgick från definition av några centrala begrepp som t.ex. summativ bedömning, formativ 

bedömning och feedback. Jag gick också igenom vad forskningen har att säga om effekterna av 

prov och bedömning på t.ex. elevers lärande, motivation och självkänsla. 

Min hypotes var att eleverna upplever prov- och diagnosmomenten som hemska, men efter 

att ha utformat frågor och tagit reda på elevens upplevelser kring prov visade resultatet motsatsen 

av min hypotes. Även läraren fick delta i en undersökning i anknytning till Diamantdiagnosen. På 

plats under diagnostiden upplevde jag stress från både läraren och eleverna vilket fick mig att tro 

att läraren i fråga skulle ha en negativ åsikt om diagnosen Diamant men under intervjun 

överraskades jag av hennes svar då hon framförde att diagnoserna var bra och utmanande. 

I min analys tar jag upp om eleverna har olika lär strategier och vad har läraren för syfte med 

diagnosen. I den mera övergripande diskussionen resonerar jag om hur provresultat kan användas 

och integreras i undervisningen. 

        

 

 

 

 

Nyckelord: Summativ, formativ bedömning, feedback och skriftligt prov. 
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1. Inledning och bakgrund 

 

Som en framtida lärare i matematik valde jag att gå djupare in på elevernas upplevelse av prov- 

och diagnosmomenten. Jag har tagit reda på vad olika författare har för åsikter kring bedömning 

av elevernas presentationer i allmänhet. Anledningen till detta är just för att jag inte tycker att det 

är bra att främja elevernas betyg och bedöma eleven utifrån ett prov eller en diagnos. Jag vill inte 

att mina elever i framtiden ska känna press vad gäller bedömningar och prov. Under min 

lärarutbildning anser inte jag att jag fått tillräcklig kunskap när det gäller bedömning. Jag har 

studerat till tentor bara för att klara av dem, inte för att jag ska lära mig något nytt (tyvärr). Jag 

tror att det ofta fungerar på ett liknande sätt i skolan. Dock anser jag att man lär sig mer av andra 

undervisningsmetoder samt att kombinera dessa med prov och diagnos. 

Enligt kursplanen för matematik är skolans uppgift att utveckla kunskaper hos eleverna vilket 

behövs för att de ska kunna tolka och använda sig den växande informationen i samhället. Vissa 

elever lär sig olika kunskaper bara för att klara av provet utan en djupare förståelse. Runesson och 

Ågren (1991) skriver om att utvärdering av skolan är en av de pedagogiska frågorna som idag äger 

störst aktualitet och som kommer att stå i fokus även i framtiden. Vidare skriver de om att det 

handlar om att granska och sätta betyg på elevernas kunskaper, exempelvis när de skriver ett 

prov. Med det finns andra metoder som pedagogen kan använda för att utvärdera eleven, man 

ska ha fokus på både kunskapsnivå samt kunskapskvalité.  

Det mest traditionella bedömningsmaterialet är skriftliga prov/diagnos där eleverna under en 

begränsad tid skall besvara frågor där svaret antingen är rätt eller fel. Sådana traditionella prov 

saknar oftast utrymme för reflektion över hur man har löst talet/frågan. Med sådana prov är det 

svårt att bedöma förståelsenivån och därmed bilda en objektiv uppfattning om elevens 

kunskapsnivå i samband med betygssättning för att kunna sätta/ge rättvist betyg.  

Pettersson (2005) framhåller hur viktigt det är att använda olika bedömningsmetoder för att 

eleven ska få chansen att visa upp sitt kunnande. Oavsett vad som ska bedömas, ska man som 

lärare ha fokus på urvalet av undervisningsinnehållet. Bedömningen ska grundas på kursplanens 

riktlinjer, när läraren bedömer en elev ska hon alltid ha målen som utgångspunkt.  

Newton (2003) menar att även med tidbestämda prov har man ibland avsikten att bedöma 

förståelse men det är inte säkert att tiden kommer att räcka till. Vissa elever anpassar sitt lärande 

efter lärarens sätt att bedöma och utvärdera kunskap. Det är upp till läraren hur han/hon ställer 

frågor, om det är faktakunskaper som eleverna lär sig eller annan typ av kunskap. En aspekt, som 

jag tycker är viktig att ta upp och reflektera kring är om eleverna verkligen lär sig och får den 

kunskapen de behöver i framtiden och som är omvärldsrelaterad eller om de enbart lär sig för att 

klara provet och sedan förtränga informationen. 

Pettersson (2005) tycker också att det är viktigt att tänka på att en bedömning är endast ett 

stickprov på vad eleven faktiskt kan.  

Mot bakgrund av dessa erfarenheter och vetenskapliga synpunkter har jag valt att fördjupa mig 

mer i detta område. Förmodligen kommer jag att få en inblick i hur man kan använda olika typer 

av prov t.ex. prov som utvecklar elevernas kunskaper, inte som eleven kommer ihåg bara för 

provtillfället. 
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När läraren vet vad som ska bedömas då kan hon/han bestämma på vilket sätt 

bedömningarna ska ske. Vill man mäta elevernas faktakunskaper inom ett visst område är det 

lämpligt att använda sig av ett skriftligt prov- och diagnosmoment. Jag tycker inte att man ska 

välja bort skriftliga prov utan som sagt bör det kombineras med olika undervisningsmetoder då 

det kan förekomma att läraren inte hinner hålla ett enskilt samtal med var och en av eleverna. I 

och med det kan man använda sig utav prov som underlag för betygsättning, dock bör det 

absolut inte vara det enda eller det främsta verktyget vid betygsättningen. Men framförallt tycker 

jag att prov bör användas mer som ett verktyg som synliggör utvecklingen hos eleven i fråga. 

Målet med detta är att väcka intresse hos eleverna. Dessutom skall pedagogen gå igenom 

betygskriterierna med eleverna så att de känner till vad som förväntas av dem. 

 

 

2. Problemformulering, syfte och frågeställningar 

 

Pedagogen bör alltså tänka på urvalet av bedömning instrument och hur bedömningarna 

genomförs. Man bör välja det som passar elevgruppen bäst, samtidigt då man tänker på att 

individavpassa och individualisera bedömningen. Detta kan dock vara svårt för läraren beroende 

på hur stort antal elever hon/han har. Det är viktigt att läraren ser ur elevens perspektiv hur 

denne känner under tiden han/hon skriver ett prov eller en diagnos. 

Eleverna bör få veta vilka betygskriterier som gäller i olika kursmål. I kursplanen för 

matematik står att skolan är ansvarig för att eleverna ska nå de lägsta målen i slutet av det tredje 

skolåret: 

• kunna tolka elevnära information med matematiskt innehåll, 

• kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av 

vardagligt språk, grundläggande matematiska begrepp och symboler, tabeller och bilder, 

samt 

• kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lösningsmetoder och 

räknesätt samt uppskatta och reflektera över lösningar och deras rimlighet. 

Som lärare skall man tänka på att använda bedömningen för att stimulera och utveckla eleverna. 

Dessutom är det givande om läraren förklarar syftet med provet för att undvika att eleverna ska 

känna sig pressade och stressade. 

Diskussion kring provresultaten samt feedback är nödvändig, på så sätt får eleven en 

återkoppling som de bör ha för att prov och diagnos ska vara så lärorika och så optimala som 

möjligt. Detta i sin tur bör kunna leda till en förbättring av elevernas utveckling och välmående 

(Korp, 2003) . 

För att eleverna ska veta vad som förväntas och krävs av dem, kunskapsmässigt, kan man 

involvera dem genom att vara delaktiga i utformningen av prov och diagnos. När eleverna känner 

sig delaktiga leder det till motivation och välmående. På annat sätt kan eleverna känna sig 

2.1 Problemformulering 
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kontrollerade av de diagnostiska proven, vilka egentligen enbart är till som en mätning av 

elevernas nivå. 

Bedömningen bör ses som en positiv process där elevernas kunskapskvalité och kunskapsnivå 

synliggörs. Det är upp till läraren hur han/hon presenterar diagnosen och hur den ska 

genomföras. 

Mot denna bakgrund kan jag nu formulera mitt problem så här: Vilken roll spelar prov och 

bedömning i skolan för elever och för lärare och vilken roll kan de spela? 

 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur skolelever upplever, känner och reagerar inför ett 

skriftligt prov, i detta fall ett nationellt diagnostiskt prov i matematik. Det är även viktigt för mig 

att få veta vilket det bästa sättet att lära sig nya kunskaper på är, enligt eleverna. Dessutom skulle 

jag vilja veta ifall det finns någon skillnad på provresultaten för flickor respektive pojkar, och 

även titta närmare på provresultaten för diagnos AG1 respektive AG2. Jag vill också ta reda på 

om läraren har ett utvecklande syfte med provet eller om han/hon bara använder det för att 

bedöma elevgruppen i enlighet med Skolverkets riktlinjer för de diagnostiska proven. 

 

1. Vad tycker eleverna om diagnos provet? 

2. Vad tror barnen är det bästa sättet att lära sig nya kunskaper? 

3. Hur skiljer det sig mellan flickor och pojkar när det gäller provresultat och attityder inför 

diagnoser? 

4. Vad har läraren för inställning till diagnosprovet? 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Syfte 

2.3 Frågeställningar 
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3. Lpo 94, definition, olika typer av bedömning och diagnos Diamant 

 

I följande avsnitt presenteras läroplanen för det obligatoriska skolväsendet. Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet 2006) föreskriver det som gäller om bedömning och jag vill göra en 

definition av vissa viktiga begrepp. 

Under tiden jag samlade in fakta använde jag olika sätt för att samla material på, som Libris, 

Disa och bibliotekskatalogen. Nyckelorden för mitt sökande var prov och bedömning, när jag 

genomförde sökningen fick jag fram ganska mycket information om de, men jag valde att 

fokusera på fakta som är relevant för min studie. Jag tittade vidare på gamla arbeten som hade 

bedömning som ämne. 

Med hjälp av den teoretiska bakgrunden kommer jag att försöka beskriva utvecklingen av hur 

bedömning i skolan har utvecklats under tiden. Detta ska ske genom att ge en historisk överblick 

av bedömning i svensk skola, samt visa lite kritik mot bedömning för lärande. 

Skolan bör stärka elevens förtroende till sig själv för att kunna reflektera över sitt eget arbete. 

Med andra ord, varje elev har rätt att ha inflytande över sitt eget lärande, varje elev ska kunna 

sträva mot att ha möjligheten att bedöma sig själv utifrån egna förutsättningar.  Det står också att 

eleven ska ha förmåga att själv reflektera och utvärdera sitt eget arbete: ”Skolan skall sträva efter att 

varje elev utvecklar förmåga att själv bedöma sina resultat och ställa egna och andras bedömning i relation till de 

egna arbetsprestationerna och förutsättningar”(Lpo94, s.18) 

I Lpo94 står det att skolan skall förklara vilka mål man har med undervisningen, det ska också 

ske en utveckling så att skolan och läraren stimulerar eleven att inhämta nya kunskaper, samt att 

arbeta självständigt. Dessutom står det i Lpo94 att skolan skall sträva efter att skapa vilja och lust 

att lära, detta användes som en grund till undervisning. Utöver det skall läraren försöka integrera 

kunskaper i sin undervisning genom att använda olika former och metoder.  

Enligt Lpo94 skall läraren göra en: ”allsidig utvärdering av varje elevs kunskapsutveckling” (Lpo94, kap. 

2.7). 

 

Enligt Lindström och Lindberg (2005) finns det två typer av bedömning: den summativa och den 

formativa.  Bedömning är ett brett område som omfattar flera typer av bedömning men jag har 

valt att titta närmare på just summativ och formativ bedömning.  

Summativ bedömning 

 

Törnvall (2001) definierar summativ bedömning som ett formellt och kontrollerande redskap. 

Summativ bedömning står oftast för det slutgiltiga betyget, och sker antingen i slutet av terminen 

eller efter varje avslutat kapitel. Syftet med summativ bedömning är att mäta elevens prestation, 

betygsätta det och även mäta elevens kunskapsutveckling. Bedömningen ges till eleven i form av 

3.1 Läroplanen  

3.2 Definition av viktiga begrepp  
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betyg utan förklaring om varför eller i vilket sammanhang, vilket ofta inte leder till någon 

utveckling. 

 

Formativ bedömning 

 

Taras (2005) skriver om formativ bedömning där hon anser att en bedömning inte kan kallas 

formativ om inte läraren utöver den summativa bedömningen ger eleven feedback och informera 

om vilka mål och kriterier eleven har för att arbetet ska bli bedömt på rätt sätt. Formativ 

bedömning sker ständigt där läraren bedömer eleven under arbetsgången. Bedömningen används 

som stöd till elevens lärande. Syftet med formativ bedömning är att stödja och hjälpa elevens 

utveckling. Bedömningen sker i ständigt löpande dialog mellan läraren och eleven i typ av 

feedback och återkoppling till innehållet. 

Feedback 

 

För att hjälpa eleverna att uppnå sina mål använder läraren sig av feedback.  Feedback används 

som ett verktygsstöd och hjälpmedel så att arbetet kan förbättras och även vara en vägledning för 

eleverna. Feedback, eller återkoppling på svenska betyder att eleven får information om sin 

genomförda prestation. Informationen ska tala ifall eleven är på rätt väg eller inte. Om eleven inte 

är på rätt väg bör läraren vägleda dem till rätt spår. 

  Scriven (1967) och även Ramaprasad (1983, s. 5) skriver om formuleringen: Summativ 

bedömning + feedback = Formativ bedömning. Då båda författarna förklarar vad som behövs 

för att fylla det tomma rummet. För att uppnå målet kan man säga att man bidrar till att minska 

mellanrummet mellan den nivån eleven befinner sig i och den nivån som lärare vill att eleven ska 

uppnå.  

 

Skriftligt prov  

 

Korp menar att det som utmärker det skriftliga provet är att det är: personligt, under bestämd tid 

med förbestämda frågor som har ett enda rätt eller fel svar (Korp, 2003). Det är inte alltid elevens 

helhetskunskaper som testas i första hand eftersom man bedömer eleven utifrån en liten del av 

det han eller hon kan. Läraren kan använda ett skriftligt prov både som en summativ bedömning 

samt för att genomföra det första steget i formativ bedömning. 

 

 

Syftet med diagnostiska prov är att analysera samt mäta kunskaperna hos eleverna. Själva 

diagnosen skall användas som hjälp och stöd till läraren, för att kunna använda provet som 

dokumentationsmaterial. Tanken med att eleverna blir bedömda på samma sätt är att det blir 

möjligt för läraren att bedöma alla och analysera allas resultat utifrån samma mall. Utifrån det kan 

läraren se vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig på. Diagnosen skall inte betraktas som ett 

hinder utan som ett hjälpmedel. Ett viktigt delsyfte med diagnosen är att upptäcka de elever som 

3.3 Syftet med och utformning av Diamant diagnosen i matematik för årskurs 2 
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behöver extra stöd redan i de tidiga skolåren. På Skolverkets hemsida står det att diagnos skall 

användas på följande sätt: "Diagnosmaterial som stöd för bedömning, skriftliga omdömen och IUP". 

Skolverket använder diagnosen som mätmetod även för att se om skolorna och kommunerna 

lyckats ge eleverna den undervisning samt det stöd som krävs för att eleverna ska uppnå de 

uppställda målen. Skolverket använder även de olika diagnostiska proven som verktyg för 

nationella bedömningar  

Diamantdiagnosen består av olika delar som motsvarar kursplanens innehåll. I handledning 

för diagnosen står det att under konstruktionen av diagnosprovet har de försökt att tolka 

kursplanen och de kriterier som finns för att kunna bedöma eleverna på ett nytt sätt.  

I årskurs 2 ska eleverna genomföra två diagnoser, AG1 (4min) och AG2 (6min). Det är viktigt 

att läraren följer tiden som är förbestämd för diagnosen. När eleverna skrivit klart diagnosen, ska 

läraren utvärdera deras svar och se vad eleven har klarat av. Sedan skickas resultaten till 

Skolverket för sammanställning på nationell nivå.  

Tanken med diagnosen Diamant på klassrumsnivå är att läraren bör klartlägga hur långt eleven 

har kommit i sin utveckling. Utifrån det kan läraren forma sin undervisning för att kunna stödja 

eleven. Det förklaras i Skolverktes instruktioner till diagnosen varför alla elever inte kan bli klara 

med alla uppgifter och att alla ändå måste anpassa sig till just den tiden. Det är viktigt att läraren i 

förväg har förklarat för eleverna att alla inte hinner lösa samtliga uppgifter i tid. 

Uppgifterna i diagnosen har ordnats med hjälp av de sex matematiska kompetenser. 

Diagnos AG1 är indelad till tre delar a, b, c och i varje del finns det 36 uppgifter (se bilaga 3). 

Diagnos AG2 är indelad till fyra delar a, b, c, d och i varje del finns det 48 uppgifter (se bilaga 5). 

Diagnoserna AG1 och AG2 bör ske med en veckas mellanrum, i vissa årskurser ges diagnosen 

bara en gång men i andra årskurser ges den upp till sex gånger under en termin. Eleven får högst 

eleven tio minuter för att avklara diagnosen. 

Eftersom diagnosen behandlar talordning och talens grannar i flera delar är det beräknat med 

att eleven har behärskat eller på väg att behärska detta t.ex. 5+1=6 eftersom 6 är talet efter 5. När 

eleven räknar minus så är det även samma tankesätt t.ex. 7-6=1 eftersom 7 och 6 är grannar. 

Utöver talordning så behandlar diagnosen positionssystem med basen 10 t.ex. talet 16 är 

komponerat av 1 tiotal och 6 ental.   

I AG2 tas det upp några uppgifter med okända tal t.ex. 13 + __ = 16, här räknas det med att 

eleven har arbetat och tränat räkning på olika sätt, exempel på detta kan ske genom att eleven 

räknar uppåt eller nedåt tills eleven kommer fram till rätt siffra.   

I Skolverkets material Diamant talar man om skolstarten: 

”När eleverna börjar skolan har de mycket olika erfarenhet av matematik. Vissa av dem kan redan talens namn 

och ordning upp till 20 och kan dessutom räkna 10-20 föremål. Andra har ännu inte ”knäckt räknekoden”. 

Såväl forskning som beprövad erfarenhet visar att elever i den senare gruppen riskerar att få svårigheter med 

matematik under resten av sin skoltid” 

(Diamant, www.skolverket.se, 2009 s.3). 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/
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Tillsammans med diagnosen medföljer instruktioner samt facit som lärare bör följa upp. Innan 

diagnosen startas bör läraren meddela eleverna om att det enda som behövs under skrivandet är 

penna och suddgummi. Eftersom diagnosen är tidbegränsad bör lärare även tala om för eleverna 

att det är viktigt att koncentrera sig i räkningen och inget annat. Därefter kan läraren dela ut 

diagnospappret upp och ner så att alla kan börja samtidigt. 

Elever som har skrivsvårigheter bör ha en vuxen till hjälp med skrivandet. Alla resultat måste 

sparas minst ett år för att användas som uppföljning. Resultaten fylls i resultattabellen (se bilaga 

4,6) som följer med från skolverket.  

Läraren kan också använda resultattabellen för att se var någonstans eleven hade fel. Det kan 

underlätta lärarens planering av undervisningen. 

 

4. Vad säger forskningen? 

 

 

Det är svårt att hitta särskilt mycket forskning som bevisar att prov, bedömning eller betyg 

främjar elevens lärande(Lundahl m. fl. 2010). Enligt Esaiasson m.fl., (2007, s. 224, 233) är det 

viktigt hur man tolkar uppgifterna. Läraren bör ha koll på att eleven har begripit uppgifterna för 

att lösa dem på rätt sätt. Därmed måste man diskutera och förklara vilka de olika matematiska 

kompetenserna är och förtydliggöra dem.  

McIntoch (2008, s.2) skriver: ”bland skolans viktigaste uppgifter är att se till att alla elever utvecklar god 

taluppfattning”. Diagnos AG tar upp de grundläggande kunskaperna inom aritmetik. Eleverna 

måste ha en god taluppfattning för att de ska klara av de olika beräkningarna.  Med aritmetik 

menas att eleverna har behärskat de fyra olika räknesätten addition, subtraktion, multiplikation 

och division. Löwing (2008, s.39) beskriver en bra taluppfattning som ”en förutsättning för att elever 

skall lära sig matematik”. Hon menar med taluppfattning att eleven måste behärska talen och deras 

egenskaper, för att kunna genomföra olika uträkningar. 

Flera undersökningar har visat att pojkar är lika duktiga som flickor. Enligt Öhrn(2002) kan en 

del flickor uppleva matematik som ett svårt och tråkigt ämne. Hon hävdar att orsaken till detta är 

att de flesta övningar som tas upp i matematikböckerna riktar sig mot pojkarnas intressen. 

Undersökningen har också visat att pojkar tar mer plats i klassrummet än flickorna, detta kan 

påverka flickornas lärande negativt eftersom de inte får chansen att bli hörda i klassen och därför 

kan samma lektion upplevas annorlunda av flickor och av pojkar (Öhrn, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Inledning 
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Prov, betyg och bedömning har olika otydliga roller, dessa har stora följder i skolan. Vissa lärare 

tror nog att det främjar elevernas lärande, och att det som främjar vissa kan missgynna andra. Än 

idag så bedöms elevernas kunskaper ofta med det ”traditionella” skriftliga provet. Eleven lär sig 

ofta kunskaper bara för att klara av provet/diagnos, bara för stunden men så fort 

provet/diagnosen är gjort så glömmer de bort all kunskap som de lärt sig.  

Jag förstår eleverna eftersom kunskaperna de lär sig under sin tid i skolan oftast bedömts med 

ett skriftligt prov. Det som tas upp i provet/diagnosen är en liten del av vad elever lär sig i 

skolan. Av den orsaken söker de kanske efter det ytliga i en text istället för att fokusera eller lägga 

tid på att förstå och fördjupa sig i textens innehåll samt syfte. Att använda diagnos för mycket 

kan leda till att elever tappar intressen för fördjupning av ämnet och lär sig informationen så att 

de bara klarar av provet/diagnosen.  

Allard, Måhl, Sundblad (1994, s 110) hävdar att de flesta elever ser på prov/diagnos som en 

måttstock som mäter vilka kunskaper eleven har lärt sig. Allard m.fl. (1994, s.21) skriver även om 

hur betyg motiverar eleven både på ett positivt och negativt sätt. Till exempel eleven som får ett 

högt betyg blir oftast motiverad till att arbeta mera men däremot eleven som får ett lågt betyg 

tappar motivationen till att lära. Genom olika bedömning bör eleverna lära sig nya kunskaper. 

Enligt Lundahl (2006) kan sådan bedömning i bästa fall leda till ett meta -lärande.  

Enligt Lundahl m.fl. (2010) finns det inte bevis på att betyg skulle kunna vara en feedback som 

kan leda till motivation. För att kunna hjälpa eleven på det bästa sättet bör läraren titta närmare 

på den uppgiften som ska göras och hur den ska göras, utifrån detta kan läraren vägleda eleven 

rätt. 

Andersson(1999, s.7) skriver: ”Det är vida känt att bra betyg kan verka motiverande medan låga betyg 

kan medföra upplevelser av otillräcklighet och negativ identitet, en upplevelse av att ha misslyckats”. Dagens 

samhälle placerar människor i olika fack, på samma sätt blir ”IG eleverna” lätt placerade i en 

grupp där de på ett avsiktligt eller oavsiktligt sätt blir nedtryckta. Känslan att bli kallad ”IG–elev” 

är självklart något mycket negativt. Allard m.fl. (1994)  lyfter upp hur skolan påverkar elevens 

framtid och att elevens bakgrund inte bör påverka de uppsatta målen.  

Under min verksamhetsförlagda utbildning tycker jag mig ha sett hur eleverna blir stressade 

före, under och efter diagnos. Jag tänkte tillbaka på min egen tid i skolan och insåg att prov har 

en central plats i skolan. Det är en ganska lätt metod att bedöma eleverna på, alla samtidigt och 

på samma sätt. Läraren har oftast fullt upp med planering, genomföra lektioner, utföra andra 

uppgifter i skolan som t.ex. utvecklingssamtal och att skriva IUP. Läraren har inte alltid tid att 

samtala med varje elev enskilt eller att planera ett särskilt skriftligt prov som passar varje enskild 

elev, fastän skriftliga prov lätt kan påverka elevernas självkänsla. Under min utbildning när jag 

fick IG som betyg upplevdes det som att hela jag som person bedömdes och inte bara mina 

genomförda prestationer. Lundahl, Roman och Riis (2010, s: 24) skriver att eleverna är ofta 

medvetna om deras nivå och deras resultat, de hävdar att man knappast behöver betyg för att 

veta hur de ligger till. Lundahl m.fl. visar också att många elever upplever att betyg bedömer dem 

personligen och inte deras prestationer. Detta är en orsak till att de kan känna sig ledsna över ett 

betygsresultat. 

4.2 Möjliga negativa och positiva effekter av t.ex. diagnostiska prov 
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Lundahl (2007, s.51) beskriver hur kunskapsbedömning kan få negativa följder för eleverna, hur 

betyg i vissa fall kan innebära ökade eller minskade chanser att lyckas i livet. Vidare skriver 

Lundahl (2007) om hur lärarens bedömning har gått från att vara formativ till att bli summativ. 

Han skriver att förr i tiden under (1600-talet) användes den summativa bedömningen som ett 

stöd för lärandet. Vidare skriver han att fram mot 1800-talet övergav man den formativa 

bedömningen och gick över till bedömning av utantill kunskaper. I början av 1900-talet 

förbättrades lärarens yrkeskompetens bland annat genom en förlängd samt förbättrad 

lärarutbildning, då fick läraren mer kunskaper även kompetens för att bedöma och examinera 

eleverna.  

Det är först i början av (1900 talet) då fick Sverige en skola för alla där man skulle ”utgå ifrån 

vad ett genomsnittligt barn kunde väntas lära sig och inte utifrån en absolut mängd kunskap” (Lundahl 2007, 

s. 55). 

Med detta kom lärarens kunskaper i bedömning, hur man bedömer eleven efter normalitet 

och standard. Därefter ansåg man att det behövdes nya bedömningsmetoder, som formativ 

bedömning, vilket gjorde att det blev lättare enligt Lundahl (2007, s. 63) att ”identifiera den typ av 

kunskapande läroplanerna Lpo94 och Lpf94 vill främja” .  

Betygsförändringen har pågått under flera år, tidigare hade vi ett normrelaterat betygsystem 

som hade som syfte att gruppera kriterierna utifrån målet (Andersson, 2002). I det gamla 

betygsystemet var det svårt att se vilka kunskaper eleven hade för att klara av godkänd nivån, 

eftersom betygen delades upp efter normalfördelningsprincipen (Myndigheten för skolutveckling 

2007, s.49).  

Man har kritiserat det normrelaterade systemet eftersom individen bedöms utifrån hur andra 

presterar, grunden till bedömningen är andras prestationer. Enligt Jönsson (2007) blir 

konkurrensen högre när man har sådant system som utgångspunkt i sin undervisning. Enligt 

Lindström (2005, citerad i Jönsson & Svingby 2007) utifrån den nya kriterierelaterade 

bedömningen bedöms elevens i förhållande till i förväg formulerade mål, det ska vara tydligt att 

se vad varje elev kan inom respektive kunskapsområde.  

Det kunskapsrelaterade system som vi har idag, infördes 1994 med läroplanen Lpo94. Man 

ska inte jämföra elevernas kunskaper med varandra utan de ska jämföras mot mål och kriterier 

som har ställts upp i förväg (Skolverket 2004). 

4.3. Utveckling av bedömning i skolan 

  4.4 Det nya sättet att se på bedömning 
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De viktigaste iakttagelser som jag kunnat göra i den forskning jag har gått igenom, enligt Lundahl 

(2007) det är svårt att bevisa om betyg och prov främja motivation och/eller lärande, att betyg 

och prov kan påverka elevers självkänsla och att det på senare år har skett en utveckling i skolan 

bort från normrelaterad bedömning mot kunskapsrelaterad bedömning. 

 

5. Metod  

  

Metoderna som jag valde att använda i mitt arbete är intervju med elever, med en lärare och 

analys av elevernas resultat på diagnosprovet.  

 

Syftet med kvalitativ intervju kan vara att synliggöra t.ex. hur elever upplever provsituationen. 

Förhoppningsvis kan jag med intervjun synliggöra deras tankar, upplevelser och åsikter. Jag har 

använt intervju som metod tidigare för att samla information och den gav väldigt bra resultat och 

jag fick bra svar till mina frågor. Den undersökningen liknar den jag ska göra nu och därför valde 

jag intervju som metod denna gång också.   

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) skriver att en intervju kan ge oväntade 

och utförliga svar.  Han skriver också om att det blir lättare att man fördjupa sig i sin 

undersökning när man gör samtalsintervju. 

Jag har valt intervjufrågor som jag tror är öppna och lätta att förstå och ganska korta eftersom 

barnen är fortfarande ganska små, de är bara 7-8 år gamla och jag vill undvika att de ska uppleva 

momenten som jobbiga.  

Esaiasson m.fl.(2007) skriver också om detta i sin bok, om hur viktigt det är att man väljer 

korta frågor som är lätta att förstå. Han nämner också att frågorna ska vara öppna och inte bara 

ja eller nej frågor, för att minska risken att misslyckas med intervjun.   

Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) skriver att när man intervjuar barn är det inte helt 

lätt, därför är det viktigt att ha utformade frågor så öppna som möjligt för att undvika 

missuppfattningar samt missförstånd. Intervjuaren ska undvika att ställa frågor som ska besvaras 

med ja eller nej. Utöver det man ska hålla sig borta från att ställa värderande frågor påpekar 

Doverborg och Pramling Samuelsson. 

Johansson och Svedner (2006) hävdar att kvalitativ intervju är bra att använda som metod, 

speciellt om man vill undersöka hur människors/elevers tankar och olika föreställningar om 

någonting, vilket var vad jag vill undersöka. Johansson och Svedner (2006) ger stöd för att jag 

väljer intervju som metod. 

 

 

4.5 Sammanfattning 

5.1 Kvalitativ intervju  
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Beskrivande statistik 

 

Eleverna gjorde två prov/diagnoser under min VFU- tid i skolan. Jag använde mig av 

beskrivande statistik för att organisera samt presentera elevernas resultat genom att göra ett 

diagram där man ser varje barns resultat till respektive prov. Med hjälp av diagrammet kunde jag 

se t.ex. om det finns skillnad mellan flickornas och pojkarnas resultat. Jag kunde också koppla 

ihop provresultat för vissa elever med deras attityder så som de kommer fram i intervjuer. 

 

Urval 

 

Målgruppen i min studie är barn mellan 7-8 år i den klass jag gjorde min VFU period. Jag hade 

gjort ett bekvämlighetsurval när jag valde att göra min undersökning på samma klass eftersom jag 

tyckte att barnen känner mig vilket underlättar intervjumomenten. Jag var dock försöka vara 

objektiv. Klassen består av 24 elever, tjejer och pojkar är ungefär lika många.  

De som hade svenskfödda föräldrar och de som hade föräldrar med annan etnisk bakgrund 

var också ungefär lika många. Det var en kommunal skola som ligger någonstans i en större 

svensk kommun. Jag hade intervjuat både eleverna och deras klassföreståndare. Intervjun med 

läraren gjorde jag för att hon skulle komplettera informationen jag fick från eleverna.  

Det skulle också kunna vara intressant att mera systematiskt jämföra ett antal vuxnas svar med 

barns svar på mina frågeställningar, men syftet med min undersökning var att den ska ske ur 

barnperspektiv. Jag valde denna åldersgrupp eftersom att när jag sökte efter ämnet bedömning 

bland gamla examensarbeten, på nätet och litteraturen, tyckte jag att det fanns ganska mycket 

information där som jag kan ha nytta av till mitt arbete.  

 
Procedur 

 

Jag kontaktade bara en skola, nämligen den jag skulle genomföra min verksamhetsförlagda 

utbildning på. Jag hade skrivit ner syftet och frågeställningar innan jag började. Jag hade kontaktat 

min kommunala lärareutbildare (KLU) först genom mail, sedan bestämde vi när vi skulle träffas 

för första gången. Urvalet beslöts efter att jag pratade med min kommunala lärarutbildare (KLU). 

Jag pratade också med rektorn med syftet att få hans tillstånd. Jag presenterade mig och berättade 

vad jag hade tänkt undersöka och på vilket sätt barnen skulle medverka i studien. 

Jag började direkt med intervjuerna när jag samlades alla föräldrars godkännelse. Under de 

sista två veckorna av min VFU period började jag med intervjua eleverna, sedan fick jag komma 

tillbaka för att genomföra klar mina intervjuer. Detta tog ungefär mellan tre och fyra veckor. 

Jag bestämde mig för att göra en pilotintervju, en testintervju. Kvale (1997) menar att en 

pilotintervju gör intervjuare i första hand att se om frågorna är lämpliga. Det är viktigt för att 

intervjuare ska få en uppfattning om frågorna tolkas rätt och inte missuppfattas. 

5.2 Urval och procedur  
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Pilotintervjun gjorde jag innan jag börja med intervjuerna, syftet var att jag ville ta reda på ifall 

jag behövde ändra eller utveckla vissa frågor, men pilotintervjun gick bra så jag använde mig av 

samma frågor.   

Jag hade bokat ett rum bredvid elevernas klassrum, jag tyckte rummet var väl anpassat för 

intervjun och barnen var bekväma. I rummet finns det en stor soffa där barnen brukade gå in och 

läsa sina böcker eller använda ifall någon behövde vila. 

Under tiden man genomför en barnintervju så är det viktigt att vara lyhörd och uppmärksam 

och kunna tolka barnens signaler. Løkken och Søbstad (1995) påstår att man måste lyssna noga 

på barnen under intervjutiden för att den inte ska bli ur ett vuxenperspektiv. Esaiasson 

m.fl.(2007) hävdar att det ofta kan räcka med att intervjua 10 personer för att få fram information 

till en undersökning som min, men jag undersökte alla 24 elever för att få bredare och mera 

information.  

Jag antecknade samt spelade in under tiden som intervjun pågick i fall jag inte skulle hinna 

anteckna allt barnen sa. Med bandspelare blir det lättare att gå tillbaka och lyssna igen på barnens 

svar och välja det som är relevant till frågeställningarna. 

 

Innan man genomför en sådan undersökning måste man be om tillåtelse och informera tydligt 

alla som deltar i undersökningen och tala för dem vad syftet är med undersökningen. När jag 

började min VFU- period skickade jag ett informationsblad till alla föräldrar där jag informerade 

om min undersökning och frågade om de tillät mig att intervjua deras barn och att ta del av 

diagnosresultatet.  

Jag fick chansen att presentera mig till föräldrarna under ett föräldramöte som ägde rum under 

min VFU- tid. Då berättade jag om mitt arbete och då passade jag på att berätta om 

forskningsetik, att de kan bryta sin medverkan när som helst och att det är frivilligt att medverka i 

undersökningen och eftersom eleverna är under 18 år måste jag även fråga föräldrarnas samtycke 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Tillsammans med min handledare utformade jag ett infobrev. I det berättade jag att jag 

studerar till lärare vid Uppsala universitetet, att jag läser examenstermin och förklarade varför jag 

är i skolan. Innan jag skickade ut infobrevet till föräldrarna fick min KLU läsa igenom det att ifall 

hon skulle vilja ändra något.  

Efter hennes godkännande mailade/ skickade jag brevet till alla föräldrar (se bilaga 1). Jag 

förklarade till föräldrarna att deras barn skulle kunna delta i undersökningen och dess syfte. De 

skulle aktivt lämna sitt tillstånd med deras barn att få delta i undersökningen eller inte. Alla 24 

elevers föräldrar/vårdnadshavare lämnade sin tillåtelse för att intervjua eleverna och använda 

deras slutresultat på diagnosprovet. Vetenskapsrådet (2002) skriver om de fyra huvudkrav inom 

individskyddskraven när det gäller forskning: informationskravet, nyttjandekravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. 

 

 

 

5.3 Forskningsetiska reflektioner 
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Informationskravet 

Det är ett krav att informera alla som ska delta i studie eller undersökning om vilket syfte man 

har. Man måste informera om, att de kan bryta sin medverkan när som helst och att det är 

frivilligt att medverka i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom mina deltagande är 

under 18 år så måste jag informera deras föräldrar om dessa krav.  

Nyttjandekravet 

All information och data man samlar in får man använda bara för undersökningens syfte. Jag 

skrev i mitt infobrev att all data som jag ska samla in ska förstöras direkt när jag är klar med mitt 

examensarbete och jag ska bara använda det i min undersökning.  

Enligt (Vetenskapsrådet 2002, s.14) ”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften”. 

Samtyckeskravet 

 

Här gäller det också att deltagarna ska lämna in sitt tillstånd om de vill medverka. Här måste jag 

även fråga föräldrarna om deras samtycke eftersom mina elever är under 18 år . Här måste jag 

också berätta och förklara för dem att de har rätt att avbryta medverkan när som helst 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Konfidentialitetskravet 

 
Enligt (Vetenskapsrådet 2002, s. 12) så gäller det att ”all personal i forskningsprojekt som 

omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör 

underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter”. Alla uppgifter som 

kan identifiera personer som deltar i undersökningen får inte lämnas till ovidkommande personer, 

främmande eller någon man känner.  

Därför enligt (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 12), ”Detta innebär att det skall vara praktiskt 

omöjligt för utom stående att komma åt uppgifterna” måste man vara mycket försiktig med hur 

man hanterar all information och vara noggrann med att anonymisera alla namn. 
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6. Resultat 

 

I följande avsnitt redovisas det jag har fått fram av mina undersökningar samt provresultaten och 

resultaten från de kvalitativa intervjuerna. Elevernas provresultat kommer att presenteras genom 

en sammanställande tabell. Jag strukturerar resultatredovisningen efter mina frågoställningar som 

därför består av olika rubriker. Under respektive fråga har jag sammanfattat det jag har kommit 

fram till. Mina frågeställningar kommer att vara en utgångspunkt vid presentationen av 

undersökningens resultat.  

Jag kommer också att presentera lärarens åsikt om diagnosen, om läraren har ett utvecklande 

syfte med provet eller om hon bara använder sig av Skolverkets riktlinjer för de diagnostiska 

proven. 

Jag påbörjade intervjuerna med mina frågeställningar som jag sedan använde för att få svar på 

mina frågor. Jag började först med att sammanställa elevernas provresultat i ett diagram för att få 

en överblick över datasamlingen. Fortsättningsvis tittade jag på intervjuerna och diagrammet 

tillsammans för att finna ett mönster eller åsikter som kan besvara eller belysa mina frågor.    
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Tabell 1. Resultat från matematikdiagnosen. Antal poäng och genomsnitt poäng. Maxpoäng på AG1= 36. 

Maxpoäng AG2= 48. Genomsnittlig maxpoäng (AG1 + AG2) = 42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Elever som hade 0 var frånvarande. 

 

 

6.1 Provresultaten 

pojkar/ flickor AG1 AG2 Genomsnitt 

Pojke 1 36 44 40 

Pojke 2 16 17 16,5 

Pojke 3 17 23 20 

Pojke 4 33 41 37 

Pojke 5 27 21 24 

Pojke 6 22 27 24,5 

Pojke 7 25 5 15 

Pojke 8 21 0 10,5 

Pojke 9 21 13 17 

Pojke 10 30 27 28,5 

Pojke 11 29 30 29,5 

Flicka 1 0 8 4 

Flicka 2 24 0 12 

Flicka 3 36 45 40,5 

Flicka 4 15 25 20 

Flicka 5 25 18 21,5 

Flicka 6 25 8 16,5 

Flicka 7 21 26 23,5 

Flicka 8 24 19 21,5 

Flicka 9 22 9 15,5 

Flicka 10 33 35 34 

Flicka 11 26 20 23 

Flicka 12 0 0 0 

Flicka 13 28 38 33 

Totalt f. svarande elever 25,3 23,8 21,9 
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Från tabellen kan man läsa av elevernas resultat och de genomsnittliga poängen i diagnosen. 

Resultatet visar att eleverna presterade sämre på AG2 som hade som genomsnittpoäng på (23,8p) 

trots att maxpoängen var (48p)för detta prov var högre än maxpoängen för AG1 som var (36p) 

som hade som genomsnittpoäng på (25,3p). Differensen är mycket stor mellan högsta och lägsta 

poängen mellan de två proven. Det skiljer sig till och med när det gäller enskilda elever, t.ex. 

pojke nr 7 hade 25p på första diagnosen och 5p på andra diagnosen. Siffrorna 40,0 och 40,4 är de 

som beskriver de bästa av elevernas prestationer, och dessa siffror visar inga skillnader mellan 

flickor och pojkar. En flicka (nr 3) och en pojke (nr 1) kommer upp i närheten av den maximala 

genomsnittliga poängen som är 42.   

 

Syftet med mina frågor till intervjupersonerna är att få svar på mer generella tankar som eleverna 

hade angående proven. Inledningsvis ställde jag frågan kring skriftliga prov och vad bästa sättet är 

att lära sig nya kunskaper enligt dem. Därefter fick de en fråga om attityder.  

Syftet var att bara ställa öppna frågor utan fasta svarsalternativ. Jag försökte undvika ja- eller 

nej- svar och jag ville helst att eleverna skulle motivera sina svar.  

När jag frågade eleverna vad de tyckte om frågorna svarade ungefär tjugo elever att frågorna 

var tydliga och lätta att förstå, fyra tyckte inte det. En av dessa fyra hade dock läs- och skriv- 

svårigheter och de resterande tre hade svårt med svenska språket. Till den ena eleven förklarade 

jag vad jag menade med frågorna. Vad gäller de andra tre eleverna hjälpte en modersmålslärare till 

med översättningen. Detta underlättade självklart mitt arbete.   

När jag redovisar elevsvar så anges jag i parentes de poäng som eleven uppnådde på AG1 

respektive AG2.    

Flickan som hade nr 4 sa att: Jag tyckte att frågorna var tydliga (15 resp. 25 p) och pojke som 

hade nr 4 sa att: frågorna var bra och tydliga. (33 resp. 41 p) 

 

Vad tycker eleverna om diagnosprovet? 

Flera elever tyckte att det inte räcker att bedöma eleverna bara utifrån ett diagnosprov och att 

man borde använda andra examinationsformer som t.ex. lektionerna. Diagnosprov ska inte vara 

till för att sätta dit eleverna utan för att kunna mäta deras kunskaper. Lärarna bör förklara att 

eleverna inte bara blir betygsatta genom skriftliga prov utan även genom en kontinuerlig 

bedömning. En av nackdelarna med skriftliga prov är att en hel del elever kan fastna under 

provtillfället. 

Som jag förväntade mig hade barnen olika åsikter kring diagnosen. Ungefär hälften tyckte att 

den var rolig, lätt och bra.  Den andra hälften tyckte att den var svår, tråkig och att fyra minuter 

var alldeles för kort tid för att hinna svara på frågan. 

Pojken som hade nr 10 sa: jag tyckte att diagnosen var lätt och jätte rolig. (30 resp. 27 p) och 

flicka som hade nr 6 sa: jag gillade diagnosen, det var ganska roligt. (25 resp. 8p) 

 

 

6.2 Elevintervjuerna 
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   Det som var överraskande för både mig och läraren var att nästan alla elever var positivt 

inställda till diagnosen och att bara 5 elever var negativt inställda till den. 

Pojke som hade nr 8 sa: jag tyckte att det var lätt (21 resp. 0p), flicka som hade nr 10 sa: jag var 

glad eftersom jag nästan blev klar och jag hoppas att det blir rätt (33 resp. 35p), flicka som hade 

nr 13 sa: jag tyckte att diagnosen var ganska bra, hoppas att jag räknade rätt (28 resp. 38p). 

Dessa elever hade med ett undantag bra resultat på proven. Det är därför inte särskilt 

förvånande att de svarar ganska positivt på frågorna. Men vad tyckte elever med sämre resultat på 

proven? 

Pojke som hade nr 2 sa: jag hann inte ens tänka, jag var nervös hela tiden under diagnosen. 

(16resp. 17p) och f flicka som hade nr 6 sa: jag kan räkna bättre än så men jag var stressad och 

allt blev fel (25 resp. 8p). 

 

Slutsats 

Jag trodde att alla elever skulle tycka att diagnosprovet var svårt, stressigt och ett jobbigt moment 

men detta tyckte inte alla. Tvärtom tyckte hälften av eleverna att det var roligt med 

diagnosprovet.  Men för de eleverna som fick mindre bra resultat var inte lika roligt att skriva 

diagnosen. Eftersom en del av uppgifterna var bekanta för eleverna så tror jag att det 

underlättade provskrivandet. Många elever var lugna under själva skrivandet medan andra elever 

tyckte att det var ett jobbigt och visade oro efteråt. Alltså har jag på detta sätt kunnat besvara 

frågeställning nr 1. 

Vad tror barnen är det bästa sättet att lära sig nya kunskaper? 

Ingen av de 24 eleverna tyckte att diagnosprov var ett bra sätt att lära sig nya kunskaper av. 

Nästan mer än häften svarade att matteboken och att räkna själv är ett bra sätt att lära sig nytt. 

Ungefär 10 elever svarade att man lär sig nytt bäst under lärarens genomgång. Fyra elever svarade 

”genom att ställa frågor”, ” genom att hjälpa en kompis” och ”att arbeta tillsammans med en 

kamrat”. 

Pojke som hade nr 9 sa: jag lär mig när vi har undervisning, jag lär mig inte genom prov (21 p 

resp. 13 p), flicka som hade nr 1 sa: jag lär mig när vi diskutera tillsammans. (0 p resp. 8 p) och 

flicka som hade nr 8 sa: det är jätteroligt när vi har det fritt, för då får vi bestämma själva vad vi 

vill göra . Det är sådana här stunder vi inte får så mycket av.  När vi samarbetar med varandra 

och pratar då sitter det fast i hjärnan (24 p resp. 19 p). 

  

Slutsats  

Elevgruppen var mycket tydlig i sina svar med hur de tror att man lär. Ingen tror att man lär ny 

kunskap vid ett provtillfälle. I stället pekar eleverna på olika andra situationer där de tycker att de 

lär sig.  Min slutsats blir att prov är inget tillfälle för eleverna att lära sig något nytt, enligt samtliga 

24 eleverna. Detta är svaren på frågeställning nr 2. 
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6.3.1 Hur det skiljer sig mellan flickor och pojkar när det gäller provresultat? 

 

I Tabell 1 presenterades samtliga elevers resultat, dels individuellt, dels genomsnittligt för hela 

gruppen. Här ska jag dela upp resultaten på flickor och pojkar. Utifrån Tabell 1 kan då en ny 

tabell skapas: 

Tabell 2. Genomsnittliga resultat för pojkar och flickor på AG1 och AG2. Maxpoäng på AG1= 36. 

Maxpoäng AG2= 48. Genomsnittlig maxpoäng (AG1 + AG2) = 42. Frånvarande individer är inte 

medräknade. 

  AG1 AG2 Genomsnitt 

Pojkar 25,2 22,5  23,85  

 Flickor 23,3 19,5  21,4  

Medelvärde 24,2 21,0 22,6  

 

Tabell 2 visar att i genomsnitt poängen är pojkarna lite bättre än flickorna.  

6.3.2 Flickornas och pojkarnas attityder inför diagnosen, hur kände du dig under diagnos 
momenten? 

 

När det gäller attityder till prov var båda könen ungefär lika nervösa.  Många elever upplever 

matematik lektionerna som tråkigt och hatar att räkna. Detta kan speglas genom oro i 

klassrummet. För dessa elever är det svårare att koncentrera sig och sitta still.  

Flicka som hade nr 5 sa: jag är så dålig i matte, jag blir stressad och när jag räknar blir det ofta fel 

därför hatar jag matte (25 p resp. 18 p) och pojke som hade nr 11 sa: jag tänker inte på 

uppgifterna, jag bryr mig bara om att hinna med tiden och jag skriver bara för att bli klar (29 p 

resp. 30 p). 

Detta är antagligen vanliga känslor hos de elever som upplever matematik som ett svårt ämne.  

De elever som var duktiga i ämnet var ganska säkra på sig själva, deras självvärdering stämde bra 

med deras resultat, detta gäller både flickor och pojkar. Några elever trodde att de svarade bra 

men det stämde inte riktigt med deras prov resultat. 

Flicka som hade nr 3 som hade bästa resultaten av alla elever sa: det var lätt, jag hann med alla 

uppgifter och jag vet att jag räknade rätt (36 p resp. 45 p) och Pojke som hade nr 7 som hade bra 

resultat på AG1 men inte på AG2 sa: det var ganska lätt men jag är säkert på att alla är rätt (25 p 

resp. 5 p). 

I princip skulle det vara möjligt att jämföra varje individuell elevs provresultat med hennes/ 

hans svar på intervjuns attitydfrågor. Jag har gjort sådan jämförelse på ett kvalitativt sätt men inte 

på ett kvantitativt, fullständigt sätt. 

 

6.3 Hur skiljer det sig mellan flickor och pojkar? 
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Slutsats  

Åter igen till frågan är flickor mer duktiga i matematik än pojkar?  

Skillnaden mellan flickors och pojkars provresultat inte alls stor som jag trodde. När jag räknade 

alla poäng och den genomsnittliga poängen kom jag fram till att det var 5 pojkar och 5 flickor 

som blev underkända. Enligt provresultaten räknades flicka nr 3 med sina 40,5 poäng som bäst 

och näst bäst är pojke nr 1 med sina 40 poäng. Utifrån samtalen med eleverna och deras 

provresultat drar jag slutsatsen om att både pojkar och flickor blir lika nervösa under ett 

provtillfälle och att båda könen kan på ett ungefär ha samma resultat. 

 

 

Vilka inställningar har elevernas lärare till diagnosprovet? Hur vet hon att eleverna har förstått 

vad de ska göra? Tycker hon att tiden för provet är lagom i förhållande till vad provet kräver av 

eleven? Pratar hon med eleverna om resultaten och om vilka kriterierna är? Har du ett 

utvecklande syfte med diagnosprovet? Detta var mina frågor till läraren och så här svarade hon: 

 

Min kommunala lärareutbildare (KLU) tyckte att diamantdiagnoserna är bra och de ställer högre 

krav på eleverna än tidigare. Läromedlen som vi använder är tyvärr för lätta om eleverna ska nå 

målen. Vi måste arbeta mer med matematik för att eleverna ska kunna nå målen i åk 9.  

Hon hoppades att resultaten på diagnoserna visar om eleverna har förstått uppgifterna eller inte. 

Hon brukade alltid visa eleverna proven med resultaten. Hon försöker vara tydlig att berätta om 

målen och vad eleverna ska kunna inför varje nytt moment. 

Hon upplevde att diagnoserna är på tid är inte så kul men det visar både mig och eleverna att de 

måste kunna uppgifterna och att de måste ha automatiserat räknesätten. Det håller inte att räkna 

på fingrarna då det tar för lång tid.  

Under mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det tredje skolåret står att: kunna räkna i 

huvudet med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20 samt med 

enkla tal inom ett utvidgat talområde.  

Hon använde inte diagnosen som undervisningsunderlag, hon arbetade utifrån matteboken och 

boken behandlas ett annat moment. Däremot använde hon diagnosens resultat som 

bedömningsunderlag inför utvecklingssamtalen. Min kommunala lärareutbildare (KLU) hävdade 

att diagnosen är ”ett” sätt men det gäller att se till att frågorna verkligen mäter förståelse. Hon 

kunde inte garantera att alla elever tolkade diagnos uppgifterna på samma sätt. Enligt henne det 

är upp till läraren att ställa tydliga frågor för att minska missuppfattning. 

 
Slutsats 

Enligt läraren är läroböckerna för lätta till vissa elever, diamantdiagnoserna är bra och de ställer 

högre krav på eleverna än tidigare. Men för de eleverna redan har svårt med matematik och kan 

det bli det ännu svårare för de att nå målen om läroböcker är svåra. Läraren bör vara tydlig och 

lyhörd, att berätta om målen och vad eleverna ska kunna inför varje nytt moment. Läraren har 

inte utvecklande syftet med diagnosen och använder den enbart under utvecklingssamtalet. 

6.4 Intervju med läraren  
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7. Analys 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur skolelever upplever, känner inför ett skriftligt prov, 

i detta fall ett nationellt diagnostiskt prov i matematik. Det är även viktigt för mig att veta vilket 

det bästa sättet att lära sig nya kunskaper på är, enligt eleverna. Dessutom skulle jag vilja veta ifall 

det finns någon skillnad på provresultaten för flickor respektive pojkar, även titta närmare på 

provresultaten för diagnos AG1 respektive AG2. Jag vill också ta reda på om läraren har ett 

utvecklande syfte med provet eller om han/hon bara använder det för att bedöma elevgruppen i 

enlighet med Skolverkets riktlinjer för de diagnostiska proven. 

Utifrån intervjuerna med barnen framgick tydligt att de uppfattade diagnos som något positivt, 

eftersom det är ett moment som måste göras och de ville bli av med det, enligt dem. Däremot 

kom det fram i intervjuerna att det fanns flera stycken som upplevde momenten som något 

jobbigt och svårt. Barnen var medvetna om vad de ska göra i skolan, de ska göra det som läraren 

säger och planerat. 

Elever använder olika strategier och metoder för att kunna lära sig nya kunskaper. Ibland kan 

detta avbrytas under diagnos, och en del av eleverna kan bli stressade under tiden och tappa 

koncentrationen. 

Men enligt vad eleverna tycker om hur de lär sig bäst utvidgar de sitt sätt att ta till sig nya 

kunskaper och att få nya chanser att fördjupa sig mera. Även om eleverna var ganska positiva till 

diagnos så ser de inte det som ett tillfälle för att lära sig. I intervjuerna framkom det även att 

barnen var medvetna om att det finns vissa tillfällen då undervisningen är tråkig och de inte får ut 

mycket av den. På samma sätt ser de på prov. Eleverna vill själva välja bästa sättet att lära sig på, 

för att kunna uppfatta undervisningen som något roligt och positivt. 

En annan uppfattning om diagnos som barnen hade var att den oftast är till för att se om de är 

duktiga eller inte, det är en arbetsätt för att läraren ska kunna bedöma dem. Barnen har inte 

friheten att styra över vilket är det bästa sättet att bli bedömda på. Att kunna välja 

undervisningssätt och inlärningssätt fritt, även om det bara sker någon enstaka gång, är viktigt för 

elevens förmågor till att kunna ha eget ansvar och utveckla självständighet. Detta står i läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet Lpo94 (Utbildningsdepartementet 2006).  

Klassens lärare lärarna nämnde att det diagnostiska provet ha funktion i en likvärdig 

bedömning. Hon tydliggör i ett uttalande om att skolan bör använda olika metoder och verktyg 

för att försäkra samt underlätta för eleverna att nå målen.  Diagnosen bör inte vara ett hinder eller 

som ett stress moment, enligt Skolverkets instruktioner bör läraren använda den ”ses som ett 

hjälpmedel för läraren vid bedömningen av om eleverna har nått uppställda mål” (Skolverket 2009D, s:24). 

Den aktuella läraren säger att hon ignorerar diagnosresultatet under terminens gång men att 

hon tar upp dem under utvecklingssamtalet. Taluppfattning och algoritm äger en stor del av 

diagnosen, detta är ännu en till anledning för att ta in diagnosen till undervisningen. 

Läraren skall ha koll på hur elevens kunskapsutveckling går, han/ hon klarar av att tolka samt 

förstå uppgifterna på rätt sätt för att lösa dem, Enligt Esaiasson m.fl., (2007, s. 224, 233) skriver 

om hur viktigt det är att eleven tolkar uppgifterna.  

Eleverna bör utveckla taluppfattning vilket i sin tur underlättar arbetet i problemlösnings 

uppgifterna. Om detta skriver McIntoch (2008, s.2): ”bland skolans viktigaste uppgifter är att se till att 

alla elever utvecklar god taluppfattning”. 
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8. Diskussion om bedömning, prov och undervisning 

 

Syftet med det här avsnittet är att besvara arbetets frågeställningar genom att först diskutera 

elevernas kunskaper och sedan diskutera hur eleverna har upplevt diagnosen. Därefter följer en 

diskussion av lärarens åsikt. Avsnittet avslutas med en reflektion kring de olika arbetssätten. 

 

Lärarens roll är jätteviktig för elevernas utveckling. Som jag har nämnt förut, läraren bör ha goda 

kunskaper i bedömning, hur man bedömer eleven efter normalitet och standard. Enligt Lundahl 

(2007, s. 63) att: ”identifiera den typ av kunskapande läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94 vill främja”. 

När läraren utformar en egen bedömningsmatris bör hon/han vara tydlig för att eleverna ska 

förstå. Bedömningsmatrisen blir ett stöd till betygsättning tillsammans med andra kriterier som 

elever känner till. Läraren bedömer elevernas förståelse och kopplar det till deras kunskaper och 

betygskriterier. Bedömningsmatrisen används både för lärarens skull och för elevernas, för att de 

ska kunna ta del av vilka kriterier läraren ställer upp. 

Läraren bör förklara att eleven inte är dålig som person utan att man är okunnig inom ämnet 

och går i skolan för att lära sig. Om läraren kan förklara på ett bra sätt kan det ge eleven en ny 

chans att utveckla intresse för ämnet och vilja att lära sig.   

Enligt Carlgren och Marton (2003) är det mycket viktigt hur läraren planerar och genomför sin 

undervisning. Läraren bör försöka locka eleverna och få de motiverade genom att skapa ett 

sammanhang i undervisningen. Det ökar möjligheten till samspel mellan lärare och elever för att 

skapa inlärningstillfällen där alla är involverade. 

 

Mitt resultat  

Jag håller med Lindström (2005, citerad i Jönsson & Svingby 2007) utifrån den nya 

kriterierelaterade bedömningen bedöms elevens i förhållande till i förväg formulerade mål, det ska 

vara tydligt att se vad varje elev kan inom respektive kunskapsområde. 

Jag tycker att läraren bör prata om vilka kriterier det behövs för att uppnå målet, kriterierna bör 

vara synliga, tydliga och eleverna ska kunna förstår dem. 

Om läraren vill mäta förståndet hos en elev så bör man använda olika typer av 

bedömningsmaterial för att kunna bedöma eleven på ett rättvist sätt. Eleverna arbetar ofta med 

olika kunskapsformer, och när man ska mäta dessa kunskaper bör man därför använda sig av 

bedömningsformer som är relaterade till det, för att få en helhetssyn.  

 

 

8.1 Lärarens roll 
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När man ska genomgöra en summativ bedömning så är det viktigt att ta hjälp av t.ex. en 

bedömningsmatris, en rättingsmall och betygskriterierna och använda dessa former som underlag. 

Räcker det egentligen att eleven besvarar provets frågor på ett papper, visar det verkligen vad 

eleven kan? Ibland händer det att eleven skriver av sin kamrat eller bara har studerat kunskaper 

utantill för att klara av diagnosen. Det bör därför finnas ytterligare ett sätt för att bedöma eleven 

på ett mer tillförlitligt sätt.  

Enligt Jönsson (2005) när man genomför en summativ bedömning av elevens kunskaper bör 

det ske en formativ bedömning under tiden. Detta hjälper läraren att veta hur mycket eleverna 

kan för att kunna vägleda dem vidare.  

Det skulle fattas något om man väljer att bedöma eleverna bara utifrån en summativ bedömning 

utan att använda sig av formativ bedömning under processen. 

Det är nästan omöjligt att använda sig av den summativa formen av bedömning och att 

samtidigt ha målen i Lpo94. Bland annat står i Lpo94(sid:9) att skolans mål är att sträva efter att 

varje elev skall ”lära sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra”.  

Det är betydelsefullt att poängtera att hon berättade ifall hon upptäcker att en elev inte har nått 

målen utifrån diagnosens resultat, kan han/hon få extra undervisning. Enligt Jönsson (2005) vid 

utformningen av kriterier bör man vara medveten om elevernas nivå och var de befinner sig 

kunskapsmässigt, kriterierna ska vara genomtänkta så att de faktiskt mäter det som anses främst 

centralt.  

 

Mitt resultat  

För det mesta så fokuserar prov på fakta och färdigheter. Detta räcker inte för att använda som 

bedömningsunderlag på elevens förståelse. Det står i läroplanen hur man ska hjälpa eleverna att 

utveckla förmågan att förstå, tillämpa, tolka och analysera. Törnvall (2001) skriver om den 

konflikt som ofta uppstår mellan lärarens bedömning och läroplanens mål. För att kunna bedöma 

elevens hela kompetens, behöver man använda både prov och arbetet under lektionerna som 

bedömningsunderlag.  

 

 

Jag tror att man ska variera mellan olika undervisnings former som i sin tur leder till olika 

bedömningsformer. Eleverna lär sig olika och under olika tillfällen, läraren ska vara förberedd 

och lyhörd för att kunskaperna ska nå alla. Vissa elever känner sig osäkra vid ett muntligt prov 

pågrund av stress eller tidsbrist. För dessa elever kan ett skriftligt prov vara lösningen. Även ett 

skriftligt prov kan ibland vara stressamt för andra elever, speciellt om någon elev skulle bli klar 

med provet tidigare. Ett annat problem kan uppstå när eleverna läser mycket inför ett prov under 

en kort period, vilket kan leda till att eleven lätt glömmer det han/hon har läst i och med att de 

inte hunnit fördjupa sig i kunskaperna. Elever bör lära sig nya kunskaper som kan användas både 

under ett prov- tillfälle och som kan framhävas när det behövs. Det finns olika andra 

bedömningsformer än skriftligt prov som lärare kan använda för att bedöma och betygsätta 

8.2 Olika bedömnings metoder 

8.3 Attityden  
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eleverna, till exempel redovisning, porfolio, muntlig redovisning och löpande bedömning av 

elevernas arbete. Med en muntlig redovisning kan eleven ge mer tillförliga svar och det är en 

chans för läraren att ställa ytterligare frågor där eleven måste förklara och motivera svaren.  

 

Mitt resultat  

Jag tittade på skillnader i attityder mellan flickor och pojkar, vissa elevers självvärdering stämde 

bra med deras provresultat. Anledningen till detta kan vara att många elever vid denna ålder 

upplever matematik ämnet som roligt och lätt. Enligt Andersson (2003) upplever elever i de tidiga 

skolåren ofta matematik som lätt och roligt, men detta förändras med tiden eftersom ämnet blir 

ju svårare ju högre upp man kommer i skolan.  

Andra elevers självvärdering stämde inte. De eleverna trodde att de var bättre än vad de visade 

sig vara på provet. Deras självuppskattning stämde inte alls med verkligheten. Detta kan dels bero 

på att de missuppfattat frågorna eller att de helt enkelt inte har tillräckligt med förståelse. 

Matematik kräver förståelse av eleven men eftersom matematik är ett abstrakt ämne så krävs 

av eleven en kognitiv utveckling. Denna kan underlättas genom undervisning för att vägleda 

eleven. Niss (1994) skriver om hur viktig läraren är för matematikämnet, han menar att lärandet 

inte sker spontant utan man måste planera sin undervisning för att skapa förståelse för matematik 

ämnet hos eleven. 

 

Feedback är en viktig del i olika sammanhang och ses som nödvändig för att kunna hjälpa eleven 

med utvecklingen.  Till och med vi vuxna behöver ibland feedback. Vissa elever behöver 

bekräftelse på att det de gör är rätt. Som lärare kan det vara bra att vara generös med feedback för 

att stärka elevens självförtroende. Läraren har en viktig roll att vägleda eleverna rätt för att de ska 

kunna sträva mot bättre resultat. Läraren bör ge feedback direkt under arbetsgång, det kan vara 

muntligt eller skriftligt.  

Feedback kan ges enskilt eller till en hel grupp. Läraren bör tänka igenom hur han/hon vill ge 

feedback. Egidius (2002) hävdar att det är viktigt att tänka på hur, när och var man ge feedback. 

Läraren bör vara tydlig, specifik, välja rätt tid och lyssna på de svar man får efter feedback.  

Det är klart att man ska arbeta mer med matematik för att eleverna ska kunna nå målen med 

fördjupande uppgifter som hjälper eleverna att befästa de kunskaper som de har lärt sig. 

Löwing (2008, s.39) hävdar att en bra taluppfattning som ”en förutsättning för att elever skall lära 

sig matematik”. 

Öhrn(2002) hävdar att en del flickor upplever matematik som ett svårt och tråkigt ämne, hon 

hävdar att orsaken till detta är att de flesta övningar som tas upp i matematikböckerna riktar sig 

mot pojkarnas intressen. Detta stämde inte med min undersökning eftersom ingen utmärkande 

skillnad kunde se. Ett få antal flickor klarade av frågorna bättre än pojkarna.  Viktigaste är att 

eleverna förstår uppgiften och tolka de rätt detta gäller för både könen. Enligt Esaiasson m.fl., 

(2007, s. 224, 233) är det viktigt hur man tolkar uppgifterna.  

 

 

 

8.4 Feedback 
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Mitt resultat 

Varje människa är unik på sitt eget sätt och man lär sig på olika sätt. I Lpo94 understryks att 

kunskap inte är någonting klart eller ett tydligt begrepp. Kunskap kommer i olika former som de 

fyra F: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Skolan ska arbeta för att ge eleverna chans och 

utrymme för att pröva de olika kunskapsformerna samt att skapa balans mellan dessa former så 

att detta blir till en helhet. Elevernas attityder ändras även från lektion till lektion. 

I början kan det vara svårt för läraren att veta vilka arbetssätt som passar gruppen bäst, men 

undertiden läraren lär känna gruppen bättre kan han/ hon samla på sig nya erfarenheter och välja 

rätta metoder som passar gruppen bäst. Som pedagog ska man vara medveten om att varje elev/ 

människa är unik och att vi lär oss på olika sätt. 

Summativ och formativ bedömning är två olika bedömningsmetoder men de kompletterar 

varandra. När man använder båda metoderna bör det gå framåt både för eleven och för läraren.  
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9. Metoddiskussion 

 

Jag är nöjd med valet av att genomföra denna undersökning. Jag anser också att intervju har varit 

en lämplig metod att använda för att besvara mina frågeställningar. Det hade också varit möjligt 

att använda observation som metod och då fokuserat mer på elevernas förståelse av 

ämnesavsnittet och upplevelse av metoden. Det går att diskutera om hur många lektioner är 

tillräckliga för att lära sig de olika fakta man har som målsättning i planeringen. Det går även att 

diskutera det empiriska material jag samlat in.  Jag tror att naturligheten i situationen blev mindre 

genom att en för eleverna i stort sett främmande människa satt och intervjuade dem. Jag tycker 

inte att min närvaro i klassen påverkade resultatet och för att påverkan skulle vara så liten som 

möjligt har jag strävat efter att förhålla mig neutralt till barnen (Esaiasson m.fl., 2009). 

En annan faktor som kan ha påverkat resultatet är gruppsammansättningen. Olika metoder 

passar olika individer. En metod kan därför passa bättre för en grupp än för en annan. Några 

barn var blyga för mig och ville inte prata och andra var väldigt pratiga.  Jag har strävat efter att 

vara entusiastisk till metoden men den mänskliga faktorn kan påverka. Jag har gjort grundliga 

lektionsplaneringar och varit noga med att hålla mig till planeringen. Men jag hade som tanke att 

det kan inträffa oundvikligen oplanerade händelser.   

Jag anser att detta arbete är relevant för mitt kommande yrke. Detta arbete visar att alla elever 

lär sig på olika sätt. Det diagnostiska provet ha funktion i en likvärdig bedömning. Skolan bör 

använda olika metoder och verktyg för att försäkra samt underlätta för eleverna att nå målen.  

Diagnosen bör inte vara ett hinder eller som ett stress moment, enligt Skolverkets instruktioner 

bör läraren använda den ”ses som ett hjälpmedel för läraren vid bedömningen av om eleverna har nått 

uppställda mål” (Skolverket 2009D, s:24). 

Läraren skall ha koll på hur elevens kunskapsutveckling går, han/ hon klarar av att tolka samt 

förstå uppgifterna på rätt sätt för att lösa dem, Enligt Esaiasson m.fl., (2007, s. 224, 233) skriver 

om hur viktigt det är att eleven tolkar uppgifterna.  
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Bilaga 1 

 

Uppsala den 22 september 2010 

Till föräldrar till eleverna i Klass 2a 

Som jag har berättat förut, jag är en lärarstudent och denna termin ska jag skriva mitt 

examensarbete. Jag har tänkt undersöka vad eleverna tycker om diagnos och hur de känner sig 

under diagnos momenten.  

Jag vill be om Ditt tillstånd att använda Din dotters eller Din sons prov/ diagnos som 

undersökningsmaterial för min undersökning. Alla elever kommer att vara anonyma i mitt 

examensarbete och jag kommer bara att jämföra hur det går för flickor och för pojkar, dvs. 

grupper av elever jämförs med varandra. Allt provmaterial kommer att förstöras direkt efter att 

mitt examensarbete är klart.  

 

Vill Du ha mer information? Kontakta i så fall malakhoussami@hotmail.com  

Vänlig hälsning  

Malak Houssami  

Tack på förhand! 

 

Jag samtycker att mitt barn deltar i denna forskningsstudie genom att observeras och intervjuas. 

 

JA  

 

NEJ 

Mitt barn heter: 

Förälders/vårdnadshavarens underskrift: 

 

 

 

 

mailto:malakhoussami@hotmail.com
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Bilaga 2  

 

Intervjuguide 

 

1. Hur upplevde du diamantdiagnos 1?  

2. Hur upplevde du diamantdiagnos nr 2 var jämfört med den ni hade tidigare? 

3. Tyckte du att du hann bättre med diagnos nr 2 (4min)? 

4. Kan du mer än det som står på diagnosen? 

5. Vilket sätt anser du att du lär dig bäst på? 

6. Hur kände du under diagnos momenten? 

7. Är det något du vill lägga till utöver det som redan sagts?   
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Bilaga 6  
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