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1. Förord 

Bedömning och kunskap är komplexa begrepp, vilket jag har stött på många gånger under 
skrivandet av denna uppsats. Kunskapssynen och bedömningsmetoderna har förändrats under 
de senaste decennierna. Det som gäller idag gäller kanske inte i framtiden. I Sören 
Kirkegaards dikt Till eftertanke finns det en vers som är tänkvärd för oss lärare. Detta 
representerar en formativ syn på bedömning, tycker jag. 
 

Om jag vill lyckas 
med att föra en människa mot ett bestämt mål 

måste jag först finna henne där hon är 
och börja just där. 

Dikten Till eftertanke av Sören Kirkegaard 

 
 

Jag vill tacka alla lärare som ställde upp i studien och som jag fick intervjua. Ni har bidragit 
med många års erfarenhet från skolan. Ett särskilt tack till min handledare universitetslektor, 
FD, Johan Prytz för utvecklande diskussioner och alla intressanta frågor som han ställt till 
mig.  
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2. Inledning 

1968 kom jag i kontakt med bedömning av matematikkunskaper för första gången. Då fick jag 
mitt första betyg i matematik utan att tänka så mycket på det. Var man bra i matematik var det 
roligt med betyg, dock talade inte siffrorna alltid sanningen om elevers matematikkunskaper. 
Att skriva fint i räknehäftet och att kunna multiplikationstabellerna utantill var två saker som 
min lärare värderade högt. Så här efteråt har jag förstått att jag hade fel strategier under min 
skoltid när jag t.ex. övade inför matematikprov. Att lära sig saker utan förståelse fungerade 
då, men att kunna matematik är så mycket mer än att bara kunna rabbla tabeller utantill.  

Mitt intresse för bedömning har ökat under mina 20 år som grundskollärare. Jag har sett 
elever gråta när de har fått dåliga poäng på diagnoser. Jag minns så väl när en elev blev helt 
förkrossad när hon misslyckades i en matematikdiagnos. Det tog lång tid att bygga upp 
hennes självkänsla igen. Jag har också sett när bedömning fungerat som en bekräftelse för att 
en elev har klarat av något och fått en ny utmaning. 

I min studie vill jag ta reda på hur lärares syn på bedömning har förändrats sedan Lgr 111 
trädde i kraft och hur lärare gör när de bedömer elevers matematikkunskaper på lågstadiet. 
Skriftliga prov och olika diagnoser har varit de vanligaste bedömningsformerna som lärare 
använt, men idag innebär begreppet bedömning så mycket mer. Fokus har flyttats från 
bedömning av lärande till bedömning för lärande. Bedömning används för att utveckla och 
utvärdera elevers kunskaper. Hur lärare använder bedömning för att främja lärandet är en 
intressant fråga, anser jag. Vad påverkar bedömning av kunskap? 

 
I den reviderade läroplanen, Lgr 11, som finns i grundskolan idag, står det under 

bedömning och betyg att  

Skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen 
och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna (Lgr 11, 
s. 18). 

Ingen i skolvärlden har kunnat undvika svenska elevers försämrade resultat i 
internationella studier. I TIMSS2 2011 (Skolverket, 2012) redovisas resultat för elever i 
årskurs 4 och 8. Sverige halkar ner på listan och resultatet i matematik för årskurs 4 ligger 
under EU-genomsnittet (ibid., s. 31). I PISA3 , kunskapstest för 15–åringar bl.a. i matematik, 
är trenden liknande. 

                                                
1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
2 Trends in International Mathematics and Science Study. 
3 Programme for International Student Assessment. 
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Matematikämnet och olika matematiksatsningar som Skolverket ansvarar för debatteras 
ofta i media. Det senaste är att elever ska få betyg redan i årskurs 3 och att de skriftliga 
omdömen som innehåller mycket administrativt arbete för lärare ska ses över. Från 
höstterminen 2013 behöver man inte ge skriftliga omdömen för elever i årskurs 6-9 eftersom 
eleverna får betyg i de årskurserna samt att elever i årskurs 1-3 ska få skriftliga omdömen 
endast en gång/läsår. Tidigare gavs skriftliga omdömen två gånger/läsår.  
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3. Bakgrund 

Denna studie syftar till att undersöka vad ett antal lärare anser om bedömning och kunskap 
samt vilka förändringar som har skett den senaste tiden. För att lättare kunna förstå dagens 
skola måste man veta hur den har sett ut tidigare och vilken syn på kunskap som har funnits i 
skolan. På 1990-talet genomfördes fler skolreformer än någonsin i svensk skolhistoria, en av 
reformerna var skolans decentralisering. På sistone har man diskuterat om nationella prov har 
den effekten på kunskapsutveckling som man har trott och önskat.  

På Skolverkets hemsida finns det statistik om de nationella proven och hur olika 
skolor/kommuner lyckas med dem (www.siris.skolverket.se). Där kan man jämföra elevers 
resultat och se t.ex. om elever ligger mycket under riksgenomsnittet i ett speciellt område i 
matematik. Hur skolorna tar hänsyn till statistiken och vilka åtgärder som sätts in är svårt att 
avgöra. Skolinspektionen kontrollerar skolor emellanåt och granskar bl.a. måluppfyllelse och 
resultat, pedagogisk ledning och skolans lärandemiljö. Skolinspektionen granskade skolan, 
där de intervjuade lärarna arbetar, för fyra år sedan. Skolan fick kritik eftersom det saknades 
sammanställningar på skolnivå av elevernas måluppfyllelse i respektive ämne och därmed 
saknades det viktiga underlag för att bedöma hur väl skolan hade lyckats med 
kunskapsuppdraget. Enligt skolans egen bedömning hade 92 % av eleverna i årskurs 3 nått 
målen i matematik, men när man tittar på statistik som finns på Siris4 var det endast 81 % av 
eleverna som hade nått målen i årskurs 3 i matematik (www.siris.skolverket.se). Att det skiljer 
11 procentenheter är förvånansvärt.  

I de nationella proven i matematik i årskurs 3 testas elevernas kunskaper på flera områden, 
t.ex. skriftliga räknemetoder, huvudräkning och taluppfattning. De elever som inte kan läsa 
får uppgifterna upplästa. Alla elever ska få likartade möjligheter att genomföra provet oavsett 
om de kan läsa eller inte. Proven ska bedömas enligt en viss mall och lärare ska även skriva 
kunskapsprofiler på sina elever. 

Lärares sätt att bedöma elevers kunskaper och sätta betyg har förändrats på 1900-talet. 
Lindensjö och Lundgren (2006, s. 80) skriver om förändringen från en absolut betygsskala till 
en relativ skala och slutligen till ett målrelaterat betygssystem. De tar upp olika 
utbildningsreformer och beskriver den politiska styrningen i den svenska skolan. 1995 
tillsattes Skolkommittén som ville flytta uppmärksamheten från de centrala statliga 
styrdokumenten till de lokala kontexter, där undervisningen bedrivs (ibid., s. 115). Man ansåg 
att lärarna i skolan hade bäst förutsättningar att utforma utbildningen för att nå de nationella 
målen. Idag måste lärare även ha kunskaper om bedömning och därför har det pågått stora 
implementeringsprocesser.  

                                                
4 Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem. 
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1842 fanns det ingen läroplan för folkskolan, men ett minimikrav var att man skulle ha 
nödiga kunskaper i de fyra räknesätten i hela tal (Lundgren, 1989, s. 68). Ämnen som man 
hade då var räkna, skriva, läsa och historia. 1878 kom en normalplan där religion och 
utantilläsning ingick. 1919 kom den första undervisningsplanen och den andra kom 1955. Den 
första läroplanen kom 1962. Ordet fostran togs bort från 1969 års läroplan, men 1980 infördes 
det igen. Betygsfrågan debatterades intensivt kring MUT5- gruppens arbete (Lindensjö & 
Lundgren, 2006, s. 80). Med grundskolans införande 1962 gick man från en absolut 
betygsskala till en relativ skala som utgick från en normalfördelning. Denna relativa skala 
innehöll fem steg från 1-5. Utvecklingen har gått från styrning av resurser till en styrning mot 
mål och resultat. 

Lpo 946 var en ny typ av läroplan eftersom målen i den uttrycktes mindre stoff och mer 
termer av begrepp, sammanhang och i kunskap som instrument för lärande enligt Lundgren 
(1999, s. 39). Skolan präglades av en mål- och resultatstyrning. Idag är det styrdokumenten, 
Lgr 11 och Skolverkets allmänna råd, som styr hur undervisningen och bedömningen ska gå 
till. Många skolor använder idag även någon slags webbaserad lärplattform7 där 
dokumentationen sker och där lärare skriver sina omdömen i de skriftliga 
utvecklingsplanerna. Lärares sätt att bedöma förr och skolans andra traditioner kan också 
påverka bedömningspraktiken. Skolans decentralisering betyder också att skolan får möjlighet 
att välja vägar att nå målen (Lindensjö & Lundgren, 2006, s. 129).  

Enligt Skolverket ska skolan använda metoder och färdigheter som har stöd i beprövad 
erfarenhet, vilket betyder att lärare stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid, 
är systematiskt utvärderade och dokumenterade (Skolverket.se). Det räcker alltså inte att 
lärare i studien tycker att en metod fungerar enligt dem när de bedömer elevers kunskaper. 
Beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund är kunskapskällor som kompletterar varandra 
och båda är lika viktiga för verksamheten i skolan (www.skolverket.se).  

                                                
5 Mål och Utvärdering. 
6 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 1994. 
7 T.ex. Unikum, edWise och InfoMentor. 
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4. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att få kunskap om förutsättningar för förändringsarbetet inom 
bedömning i matematik samt hur synen på bedömning och kunskap i matematik har 
förändrats enligt lärarna. Frågor som berör kunskap och bedömning beslutas på 
formuleringsarenan och sen går de via transformeringsarenan till realiseringsarenan där 
lärarna finns. Fokus ligger på lärarnas bedömningspraktik, närmare bestämt hur lärarna 
bedömer och på texter som de använder i bedömning. Bedömningspraktik innehåller allt som 
lärare gör i samband med bedömning och lärarens syn på elevers kunskaper i olika ämnen. 
Jag avser att studera lärare som undervisar i ämnet matematik i årskurs 1-4 och deras syn på 
bedömning och vilket synsätt lärarna har på kunskap.  Jag ämnar studera de två senaste 
läroplanerna (Lpo 94 och Lgr 11) och analysera hur begreppen kunskap och bedömning 
förekommer i olika sammanhang. Jag kommer också att granska texter som lärarna använder i 
bedömning. Föreskrifter och texter som lärarna förhåller sig till vid bedömning är 
styrdokument, Unikum samt ordlistan för skriftliga omdömen, nationella prov med 
bedömningsstöd, prov/diagnosmaterial och lärarnas eget författande av omdömen. Studien har 
fokus på följande frågeställningar: 
 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan lärares uppfattningar och de olika 
texttyperna med avseende på begreppen bedömning och kunskap i ämnet matematik?  
 

• Hur anser lärare att deras syn på bedömning och kunskap i matematik samt deras 
bedömningspraktik har förändrats sedan Lgr 11 trädde i kraft? 
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5. Teori 

5.1 Kamp om kunskap 

 
Lindensjö & Lundgren (2006, s. 16) poängterar att utbildningens historia kan förstås som en 
ständig kamp mellan olika uppfattningar om vad kunskap är. Läroplanen är ett dokument 
vilket innehåller mål, innehåll och tidsangivelser.  Kunskap kopplas ofta ihop med betyg. 
1990 års betygsberedning lade fram ett förslag som hade andra perspektiv än de som 
läroplanskommittén hade vad som gällde synen på kunskap. Betygstänkandet grundades i en 
hierarkisk syn på kunskap jämfört med kunskapens konstruktiva och funktionella aspekter 
som läroplanskommittén hade (ibid., s. 108).  

 
Figur 1 illustrerar olika aktörer som påverkar kunskapssynen och bedömningen. Kunskap 

är den centrala punkten som olika aktörer vill bestämma över. Skolverket ansvarar för 
styrdokumenten där kunskapskraven förekommer. Unikum, som drivs oberoende av politiska 
partier och läromedelsförlag, används i elevers kunskapsbedömning och dokumentation. 
Lärare har sin syn på vad kunskap är och läromedelsförfattare har sin syn på kunskap. NCM8 
lyfter fram det som det anser vara viktigt i matematikutbildningen. 

 
   NCM 

Unikum          
(privat)                                    Läromedelsförfattare 

  
 
         
             Skolverket 
                    

             Kommunpolitiker              Lärare 
Figur 1 
 
De flesta lärare som arbetar i skolan har många års utbildning och erfarenhet av 

skolverksamhet, men ändå kan politiker bestämma över verksamhetens mål och vad eleverna 
ska kunna. I denna studie undersöktes lärarnas upplevelser i bedömningspraktiken och 
förändringar i styrdokumentet.  

                                                
8 Nationellt centrum för matematikutbildning. 

Kunskap och  
bedömning 
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Lundgren (1989, s. 21) urskiljer tre nivåer i en läroplan. Den första nivån avser hur den 
historiska utvecklingen samt arbetsmarknaden påverkar läroplanernas utformande. Den andra 
nivån avser frågor relaterade till det konkreta styrandet, t.ex. hur man utvecklar en läroplan 
konkret och hur forsknings- och utvecklingsarbete påverkar val av utbildningens innehåll. Till 
den tredje nivån hör frågor som syftar på hur den faktiska undervisningsprocessen styrs. 
Lundgren (ibid, s. 22) tar upp tre frågor:  

• Hur styr en läroplan undervisningen? 
• Hur utvecklas olika former av inlärning för olika elever inom en viss given 

organisatorisk ram och utifrån en viss läroplan? 
• Hur socialiseras eleverna utifrån en viss läroplan? 

 
Lundgren skiljer på tre olika arenor: formuleringsarena, transformeringsarena och 
realiseringsarena.  
 

  Formuleringsarena  
              ê  
  Transformeringsarena  

   ê 
  Realiseringsarena 
 
Formuleringsarenan (F) avser politiska intressen. Skolfrågor som riksdag och regering 
beslutar om. Transformeringsarenan (T) innebär läroplaner och på realiseringsarenan (R) 
finns lärarna. I klassrummet sker implementering av politiska beslut och där förverkligas de 
politiska besluten.   

Ett exempel på detta är t.ex. den reviderade läroplanen. Politikerna i regeringen och 
riksdagen bestämmer om att läroplanen ska revideras (F). Skolverket får ett uppdrag att 
revidera läroplanen inklusive kursplanerna (T). Lärarna som arbetar med undervisningen får 
verkställa beslutet som tas på formuleringsarenan.  

 
I Lgr 11 står det att  

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt 
utbildning (Lgr 11, s. 13). 

Ett annat exempel är Matematiklyftet (www.skolverket.se). Regeringen (F) beslutade om en 
matematiksatsning för att höja svenska elevers matematikkunskaper. Skolverket fick uppdrag 
att lägga fram ett förslag hur detta kunde ske. Resultatet blev en webbaserad yta (T) som 
landets alla lärare har tillgång till. Målet är att höja lärarnas kompetens. Kommunerna får söka 
pengar hos Skolverket och sedan är det upp till varje kommun att förverkliga detta. Lärarna 
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som undervisar i klassrummet (R) har som uppgift att uppfylla dessa krav som kommer 
uppifrån.  
 

5.2 Kunskap och kunskapsformer 

Kunskap är inte och har inte heller varit något entydigt begrepp utan det är ett komplext 
begrepp. När man googlar (www.google.se) på begreppet kunskap får man över tre miljoner 
svar och på Nationalencyklopedin (www.ne.se) får man över 2 500 träffar som handlar om 
kunskap.  

Politikerna i Sverige liksom i USA debatterade skola och utbildning i sin valrörelse 
omkring år 2000. Kunskapssamhället höll på att ta form och framtiden skulle tillhöra dem 
som har kunskap (Liedman, 2001, s. 14). Femton år senare har samhället blivit mer som ett 
informationssamhälle än endast bara ett kunskapssamhälle. Kunskapsbegreppet har förändrats 
över tid och det är ett begrepp som innehåller flera typer av kunskaper. Liedman talar om 
skillnaden mellan kunskap och information i sin bok, Ett oändligt äventyr.  

Kunskapen blir kunskap först när den kan sättas in i ett sammanhang och göras till föremål för 
kritisk vägning (ibid., s.18). Människor, inte maskiner, besitter kunskap. Datorer, TV och 
radio, tidningar och böcker står till tjänst med material för kunskapen (ibid., s.19). 

Intresset har stor betydelse för lärandet. Man lär sig mycket lättare om man är intresserad av 
ämnet. Att få alla elever att bli intresserade av t.ex. matematik är grunden för en lyckad 
undervisning. Är man intresserad av något sker inlärningen lustfyllt och nästan omärkligt, 
tillägger Liedman (ibid., s. 26).  

Liedman påpekar att kunskapens historia inte är en sammanhängande lärprocess. 
Människor har aldrig haft någon verklig föreställning om framtida vetande (ibid, s. 40). Ett 
barn lär sig tidigt i skolan att kunskap kan delas i olika områden, t.ex. teoretiska och praktiska 
ämnen. En av de centrala teserna i Liedmans bok är att alla sysselsättningar i grunden är 
praktiska. Den som behärskar ett område uppnår och bevarar sin skicklighet genom att 
ihärdigt arbeta inom det (ibid, s. 41). Olika samhällsklasser och kön har påverkat hur mycket 
utbildning barnen fick tidigare. När folkskolan infördes var det diskussioner t.ex. om hur 
mycket bondbarnen skulle lära sig. 

Liedman diskuterar det svenska ordet ”kunskap” och vad ändelsen ”skap” betyder. Enligt 
språkhistorikerna har denna ändelse något med skapande att göra (ibid., s. 59). Man kan 
jämföra kunskap med vetande där den sistnämnda är resultatet av lärprocessen, enligt 
Liedman. När jag tänker på ordet kunskap kommer jag att tänka på en lärare som jag hade när 
jag skrev en loggbok i matematik för många år sedan. Han sa att kunskap var tungt att skaffa 
men lätt att bära. Det stämmer bra, anser jag. Kunskap betyder allt från att kunna cykla till att 
kunna använda en formel för att lösa ett problem i matematik.  
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Liedman framhäver att det är pengarna som utgör det stora maktmedlet över kunskapen 
(ibid., s. 44). Ett exempel på detta är att pengar kan locka begåvningar till något projekt som 
inte hade blivit av annars. Han diskuterar kunskapens mångfald och lyfter fram gränsen 
mellan praktisk och teoretisk kunskap som en av de mest betydelsefulla indelningarna (ibid, s. 
83). Det finns praktiska yrken likaväl som teoretiska yrken samt barn med praktisk begåvning 
och andra med teoretisk begåvning.  

Aristoteles (384-322) representerar det sunda förnuftets filosofi. Enligt honom finns det 
saker som vi människor inte kan förändra, men kan få kunskap om, t.ex. att en sten faller till 
marken, men med handlingar är det annorlunda. Han skiljer mellan två olika handlingar: 
handlingar som är mål i sig och sådana där målet ligger utanför handlingen (Liedman, 2001, s. 
84).  

Den viktigaste och mest problematiska är gränsen mellan praktisk och teoretisk kunskap. 
Liedman uttrycker att det är omöjligt att skilja ut rent teoretiska och rent praktiska kunskaper. 
Han hävdar att all kunskap är praktisk. Utöver alla teoretiska manualer behövs det den 
praktiserande förmågan att utföra de olika konkreta sakerna. Liedman avser att den speglar en 
gammal och ännu existerande klassindelning i samhället snarare än egenskaper hos olika 
typer av kunskap (ibid., s. 83). Redan under den grekiska antiken nämndes orden praktisk 
(praxis) och teoretisk (theori´a). Att musiken är ett slags fördold matematik går tillbaka till 
pythagoréerna, 500 f.Kr. (ibid, s. 87). Man pratar om det vackra och sköna i musiken, men 
även matematiken kan förknippas med skönhet.  

Liedman skiljer mellan kunskapens personliga sida och den opersonliga (ibid, s. 86). Till 
den personliga sidan hör att kunskapen alltid har en bärare och den opersonliga ska kunna 
överföras från person till person och även lagras i böcker.  

Ord som kan kopplas till olika slags kunskap är bl.a. visdom, klokhet, omdöme, erfarenhet, 
kunskap, vetskap, inblick och bildning. Ordet känna är släkt med kunna och därmed kan det 
också räknas med. Det som betraktas att vara kunskap i skolan i Sverige på 2010-talet kan 
skilja sig mycket från vad som anses vara kunskap i något annat land. Än idag delas kunskap 
in i olika fack. IKT9 har också kommit till samt att synen på kunskap har förändrats och även 
sättet hur lärare bedömer. Utöver de tre basfärdigheterna (läsa, räkna och skriva) har vi 
ytterligare en basfärdighet som kan kallas den fjärde basfärdigheten enligt Stig Roland Rask 
på KK-stiftelsen10. Den innehåller 8 S: söka, samla, sålla, sovra, sammanställa, sortera, 
strukturera och systematisera (Alexandersson & Limberg, 2004, s. 24). Det finns även en 
europeisk referensram för nyckelkompetenser för livslångt lärande11 och den tredje nyckeln 

                                                
9 Informations- och kommunikationsteknik. 
10 Stiftelsen för Kunskap och Kompetens. 
11 www.ec.europa.eu. Nyckelkompetenser för livslångt lärande – en europeisk referensram är en bilaga 
till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för 
livslångt lärande. 
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heter Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens. 
Följande definition står i den: 

Matematiskt kunnande är förmågan att utveckla och tillämpa matematiskt tänkande för att lösa 
en rad problem i vardagssituationer. Tonvikten är lagd både vid processer och praktisk 
tillämpning och vid teoretiska kunskaper, med goda räknekunskaper som grund. Matematiskt 
kunnande är förmågan och beredvilligheten att i olika utsträckning använda matematiskt 
tänkande (logiskt och spatialt tänkande) och matematisk framställning (formler, modeller, 
konstruktioner och diagram).  

I Lgr 11 finns det kunskapskrav i olika ämnen, t.ex. matematik, engelska och historia. Vissa 
ämnen hör ihop med yrken som anses vara finare, vilket betyder att kunskapsområdena är 
olika viktiga, påpekar Liedman (Liedman, 2001, s. 41).  

I tabellen12 (se figur 2) ser man vilka kunskapsformer som finns representerade i olika 
sammanhang. The European Qualifications Framework (EQF) innehåller kunskaper, 
färdigheter och kompetens. Det är endast i Lgr 11 där begreppet fakta finns med. För att ge 
elever de bästa förutsättningar inför universitetsstudier måste de få arbeta med 
värderingsförmåga och förhållningssätt även i grundskolan. 

Läroplanens fyra F står för fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Faktakunskaper 
har en kvantitativ dimension eftersom de är lätta att mäta. Att avgöra vilken sorts fakta som 
elever ska kunna kan vara svårt. Fakta och förståelse är beroende av varandra och förståelse är 
en teoretisk kunskapsform. Färdigheter är däremot en praktisk kunskapsform. De praktiska 
kunskapsformerna har förändrats i skolan under de senaste decennierna, t.ex. att elever 
tidigare fick lära sig mer om hushållsarbete än vad de gör idag i skolan. Det läggs idag 
mycket vikt vid färdigheter som att kommunicera i tal och att använda språket på ett rikt och 
nyanserat sätt. Förtrogenhetskunskap är ungefär som tyst kunskap (Korp, 2011, s. 48).  Av 
taxonomier, hierarkiska klassificeringar av kunskap, är Blooms taxonomi den mest kända. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 www.regeringen.se 
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Tabellen visar olika kunskapsformer från Aristoteles tid till nutid.13 
 

 
 
 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4.  
 
 
5. 

 
Figur 2 
 
Det kommer nya reformer som gäller läroplaner och bedömning och det är inte alltid så lätt 

för lärare att veta vad som gäller. Vilken forskning ska man ta till sig som lärare och vem är 
det som bestämmer hur undervisningen ska se ut? Med införandet av lärarlegitimation har det 
uppstått tveksamheter om vem som ska få undervisa, bedöma och sätta betyg i olika ämnen. 
Kunskap som lärare har haft i ett speciellt ämne och undervisat i kan minska i värde om t.ex. 
ämnet saknas i lärarens lärarexamen.  

 

5.3 Bedömning 

Begreppet bedömning är brett. På google.se får man ca 1,3 miljoner träffar när man söker på 
bedömning. Det kan innebära att man utvärderar system, grupper och individer (Forskning för 

                                                
13  

1. I betänkandet (SOU 1992:94, s. 32) delas kunskapsbegreppet i fyra F. Läroplanerna Lpo 94 och 
Lgr 11.  

2. 384 f.Kr. – 322 f.Kr. 
3. 2006 och framåt. 
4. Den europeiska referensramen för kvalifikationer som beskriver den studerandes kunskaper, 

färdigheter och kompetens. Rekommendation från Europaparlamentet 2008. 
5. Bolognaprocessen som är samarbete mellan europeiska länder på högskolenivå infördes i 

Sverige 2007. 
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skolan, s. 10). Bedömning kan vara formell14 eller informell15. Den kan också vara formativ16 
eller summativ17. I nationalencyklopedin definieras begreppet kunskapsbedömning som 
pedagogisk bedömning, vilket innebär insamling av information om en individs 
kunskapsutveckling och tolkning av denna. I denna uppsats utgår jag framför allt från 
definitionen som berör pedagogisk bedömning. Jag delar synen på bedömning som Pettersson 
uttrycker i figur 3 (Lindström m.fl., 2011, s. 40). Hur elevens kunnande analyseras påverkar 
hur eleven utvecklas i sitt lärande och tilltron till sin egen förmåga. En viktig utgångspunkt 
vid bedömning är att göra det väsentligaste bedömbart och inte det enkelt mätbara till det 
väsentligaste (Klapp Lekholm m.fl., 2010, s. 10). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figur 3 

 

Bedömningspraktiken kan se olika ut på olika skolor. Det är rektorn som leder arbetet mot en 
god bedömningspraktik, t.ex. att rektorn planerar in möjligheter och avsätter tillräcklig tid för 
systematiskt arbete där lärare kan dela erfarenheter och diskutera bl.a. bedömning 
(Skolverket, 2011, s. 62). För lärarens del innebär bedömningspraktik allt läraren gör vid 
bedömning av elever, t.ex. ger formativ återkoppling, utvecklar former för kamrat- och 
självbedömning, väljer bedömningssituationer, planerar undervisningen och synliggör 
lärandet. 

 

                                                
14 Bedömning sker i tydligt uttalande bedömningssituationer, t.ex. vid prov (Skolverket, 2011, s. 64). 
15 Bedömning sker spontant vid arbete med en undervisningsuppgift (ibid., s.64). 
16 Bedömning som används för att stödja elevens lärande och utveckla lärarens undervisning (ibid., s.64). 
17 Bedömning som används för att beskriva en elevs kunskapsläge som underlag för omdömen och betyg 
(ibid, s. 65). 
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6. Tidigare forskning 

Intresset för att forska om skolutveckling har ökat under de senaste åren, men man vet otroligt 
lite hur lärarna gör sina bedömningar (Forsberg, 2013-03-04). Det behövs mer forskning inom 
detta område. Mattson och Tjernborg vid Stockholms universitet anser att forskningen bör 
intressera sig för lärares kunskaper och erfarenheter och vad som händer i samspelet mellan 
lärare och elev (www.unt.se). Jag vill fördjupa min studie i frågor som undersöker lärarnas 
bedömningspraktik i skolan. Jag anser att samarbete mellan forskning och verksamma lärare 
är en av förutsättningarna för att utveckla verksamheten i skolan. Min studie bidrar till 
tidigare forskning med att undersöka hur ett antal lärare upplever förändringar, framförallt 
med bedömning, efter att Lgr 11 har trätt i kraft. Jag studerar förutsättningar för att förändra 
bedömning i matematik och jämför Lpo 94 med Lgr 11. Jag har inte kunnat hitta någon 
forskningsstudie om lärarnas sätt att bedöma har förändrats sedan Lgr 11 trädde i kraft. Denna 
studie bidrar till att synliggöra lärares uppfattningar av bedömning och kunskap samt om 
förutsättningar för förändringsarbetet inom bedömning och kunskap i matematik. Jag 
undersöker lärares uppfattningar om bedömningspraktiken i ämnet matematik och om de har 
förändrats efter att Lgr 11 trädde i kraft. Jag vill studera förutsättningar för att förändra 
bedömning i matematik. Idealet vore att få följa upp de intervjuade lärarna och undersöka 
bedömningspraktiken på längre sikt. I det skolforskningsinstitut som regeringen förespråkar 
har inte verksamma lärare någon plats, men jag vill se lärarna som en samarbetspartner i 
stället för ett forskningsobjekt. 

All forskning utom Hodgen & Wiliam18 som presenteras nedan är från 2000-talet. 
Gemensamt för de flesta forskarna är att de har fokus på formativ bedömning. 

Eva Forsberg och Viveca Lindberg har gjort en kartläggning runt svensk forskning om 
bedömning (Vetenskapsrådets rapportserie 2:2010). Mellan 1990 och 2009 förekom totalt 518 
avhandlingar/artiklar/projekt i bedömningsforskning. Intresset för att forska om 
skolutveckling har ökat de senaste åren. Fokus i bedömningsforskningen har varit inriktad på 
systemstudier19 och metriska20 studier. Däremot finns det ganska få avhandlingar om 
bedömning som fenomen. Forsberg & Lindberg poängterar att det finns ett forskningsbehov 
om bl.a. elevers uppfattningar och kunskap/lärande/bedömning. Lärares perspektiv på och 
erfarenheter av bedömningsarbetet måste även synliggöras mer än tidigare (ibid., s. 114). I 

                                                
18 Jeremy Hodgen och Dylan William har skrivit Mathematics Inside the Black Box, i vilket de tar upp 
hur lärare kan utveckla undervisningen med hjälp av formativa bedömningar. 
19 Forskningen är både teoretiskt och metodologiskt olikartad. Utbildningssystemet samt förutsättningar 
studeras (www.vr.se, s. 103). 
20 De använder sig av statistiska metoder och analyser för att producera data och resultat (www.vr.se, s. 
96). 
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denna studie kommer lärares erfarenheter av bedömningsarbetet att studeras samt deras syn på 
kunskap. 

Ett av de senaste tillskotten till forskning om bedömning är Sanna Wettergrens 
licentiatuppsats21. Hon har studerat matematiklärares tankestilar om bedömning och 
matematikkunnighet. Hon intervjuade lärare i årskurs 4-6 och ett av syftena var att beskriva 
och analysera lärares samtal om bedömning och matematikkunnighet. Ett annat syfte var att 
pröva begrepp tankestil och tankekollektiv (Wettergren, 2013). Efter att ha genomfört åtta 
fokusgruppsintervjuer med två olika grupper kom hon fram till att grupperna kunde betraktas 
som ett tankekollektiv. Ett annat resultat var att hon kunde urskilja två tankestilar: bedömning 
som borde göras kontinuerligt och att kunna matematik är när man kan visa och redogöra för 
ett resonemang. 

Efter Forsberg & Lindbergs kartläggning runt svensk forskning om bedömning har det 
publicerats en avhandling som behandlar bedömning i de yngre åldrarna. Lisa Björklund 
Boistrup har skrivit Assessment Discourses in Mathematics Classrooms: A Multimodal Social 
Semiotic Study. Hennes studie handlar om klassrumsbedömning. Klassrumsbedömning i 
hennes fall omfattar bl.a. diagnoser, portfolio och kommunikation i klassrummet. Syftet med 
studien var att analysera och förstå explicita och implicita bedömningshandlingar i 
kommunikation i matematikklassrums diskursiva praktiker (Björklund Boistrup, 2010). En av 
forskningsfrågorna var: Vilket fokus har bedömningshandlingarna i matematikklassrummet 
och vilka möjligheter kan kopplas till elevers lärande? Björklund Boistrup gjorde 
videoinspelningar i fem matematikklassrum i årskurs 4. Lärarna och eleverna använde 
diktafoner för att kunna spela in kommunikationen mellan dem. Resultatet i studien visar 
betydelsen av öppna frågor. Öppna frågor leder till att elever får öva på förmågan att resonera 
och argumentera. Björklund Boistrup beskriver fyra olika bedömningsdiskurser som existerar 
i de besökta klassrummen. Dessa är: gör det fort och gör det rätt, vad som helst duger, allt kan 
tas som utgångspunkt för en diskussion och resonemang tar tid. I de två första diskurserna 
sker återkopplingen först och främst från lärare till elev i form av beröm. I diskursen allt kan 
tas som utgångspunkt för en diskussion sker återkoppling från lärare till elev och från elev till 
lärare. Frågor som ställs är oftast öppna frågor, vilket utvecklar den kommunikativa 
förmågan. I den sista diskursen ligger fokus på processen och eleverna utmanas till nytt 
lärande. I den ingår tre sorters bedömningshandlingar, feedback, feed forward och feed up 
som sker mellan lärare och elev i båda riktningarna (Björklund Boistrup, 2010). 

Helena Korps två avhandlingar, Kunskapsbedömning – hur, vad och varför och Lika 
chanser i gymnasiet, är exempel på systemstudier. I Kunskapsbedömning, som är Korps 
licentiatavhandling, redogör hon för en historisk beskrivning av bedömning i svensk skola. 
Hon betonar skillnaden mellan bedömning på individ- och systemnivå.  

                                                
21 SAM-tal om bedömning och matematikkunnighet – En studie av lärares tankestilar, Stockholms 
universitet, 2013. 
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Christian Lundahl, professor vid Karlstads universitet, har forskat mycket om 
kunskapsbedömning. I sin avhandling, Viljan att veta vad andra vet (Lundahl, 2006) 
undersöker han olika bedömningstraditioner och hur de formas och förändras under tiden från 
tidigmodern till senmodern skola. Lundahl säger att bedömningarna av elevers prestationer 
både producerar och reproducerar en social verklighet. Kunskapsbedömningar reproduceras 
även som en institution i sig, som något som hör skolans värld till (ibid, s. 408). Bedömningar 
kan följa skolans traditioner och läroplanens kunskapssyn. Just kunskapsbedömningar är 
typiska för skolan, de är en del av läroplanen och formar skolan. Med Lpo 94 kom den nya 
bedömningskulturen. Förändringen gällde vad, hur och varför man bedömer samt vem som 
bedömer och hur man kunde använda materialet. Fokus låg på hur man kunde utveckla nya 
metoder för att stödja elevers lärande (Korp, 2011, s. 28).  

Astrid Pettersson, professor vid Stockholms universitet, är ledare för PRIM22-gruppen och 
hon har forskat mycket om matematik och bedömning. Hennes huvudsakliga 
forskningsverksamhet omfattar bl.a. elevers kunskapsutveckling i matematik och bedömning 
av elevers kunskaper i matematik. Forskningen har inneburit framför allt utveckling och 
konstruktion av olika typer av instrument för bedömning av kunskaper och teori- och 
metodutveckling inom bedömningsområdet i matematik. 

2004 kom Madeleine Löwing ut med sin avhandling, Matematikundervisningens konkreta 
gestaltning, som väckte starka känslor hos många. Löwing undersökte hur läraren 
organiserade och kommunicerade matematikinnehåll med sina elever. I studien kom hon fram 
till många brister i matematikundervisningen och en av bristerna var att lärarna inte 
reflekterade över hastighetsindividualiseringen. Lärarnas förklaring var att vissa elever 
behöver lång tid på sig för att lära, andra lär fortare (Löwing, 2004, s. 256). 

I forskning som jag har läst finns olika utgångspunkter. Lundahl, Pettersson och Black & 
Wiliam baserar sin forskning i formativ bedömning och dess fördelar på elevers lärande. Jag 
tar utgångspunkt i hur bedömning av kunskap har förändrats i skolan, från reproduktion av 
vetande till produktion av vetande. Efter att ha lyssnat på Lundahl och Pettersson flera gånger 
och läst tidigare forskning blev jag nyfiken på deras funderingar runt bedömning och vilka 
förändringar som har skett från det tidigmoderna till senmoderna. Pettersson fick mig att 
intressera mig för bedömning i matematik och hur lärare kan bedöma elevers 
matematikkunskaper. Jag vill även ta reda på om forskningen har påverkat lärares sätt att 
bedöma, t.ex. om eleverna har gått från att reproducera faktakunskaper till kreativ 
problemlösningsförmåga.  

 
 
 

 

                                                
22 Forskningsgruppen för bedömning av kunskap och kompetens. www.prim.su.se. 
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7. Metod 

7.1 Metodvalens praktiska och teoretiska sida 

Undersökningen har sin utgångspunkt i ett empiriskt material bestående av intervjuer som vid 
bearbetning och analys följer en viss arbetsgång. Syftet med intervjuerna är att få reda på 
lärarnas synsätt på bedömning och kunskap samt att ta reda på hur bedömningspraktiken 
fungerar. Eftersom lärarna representerar endast ett fåtal lärare handlar det om att närmare 
förstå hur en verksamhet kan fungera och hur den kan ha förändrats över tid. 
Intervjumaterialet har till stor del använts som en berättande källa och jag har använt lärarnas 
berättelser för att ta reda på hur de arbetar med bedömning. 

I studien intervjuades lärare som undervisade i matematik på lågstadiet och årskurs 4. 
Årskurs 4 lärare bidrog med kunskaper om de nationella proven för årskurs 3 som 
genomfördes vårterminen 2012. Intervjuerna var semistrukturerade intervjuer vilket är en av 
de två viktigaste formerna (Bryman, 2012, s. 413). Den andra formen är ostrukturerade 
intervjuer. Bryman (ibid., s. 510) påpekar svårigheten att analysera ostrukturerat textmaterial 
vilket lätt kan uppstå när man gör kvalitativa intervjuer. I denna semistrukturerade intervju 
hade intervjupersonen stor frihet att utforma svaren på sitt sätt (ibid., s. 415).  Lärarna 
intervjuades enskilt. Fördelen med att intervjuerna skedde enskilt var att de som blev 
intervjuade inte behövde känna något grupptryck. Informanterna kunde ge individuella svar 
och de påverkades inte av de andra deltagarna i studien. 

Utöver intervjuerna studerades läroplaner och andra styrdokument. För att få grepp om 
begreppet kunskap användes Liedmans bok Ett oändligt äventyr, vilket beskriver bra den 
komplexitet som begreppet innehåller. Lundgren bidrog med sin kunskap om läroplaner.  

7.2 Metod för datainsamling 

Studien var en fallstudie och den gjordes i en bestämd skola. Syftet var att få reda på lärarnas 
uppfattningar om bedömning och kunskap. Värdet med denna studie är att den kan vara 
representativ för en liknande skola någonstans i Sverige. Med termen fall menar Bryman att 
den är förknippad med en fallstudie av en viss plats eller lokal (Bryman, s. 74), i detta fall en 
skola i ett mindre samhälle. I studien användes kvalitativa data vilket var intervjuer i detta 
fall. Lärarna kontaktades via e-post och tillfrågades om deras deltagande i studien (bilaga 1). 
Alla tillfrågade lärare arbetade i samma skola dock i två olika arbetslag. Det blev lättare rent 
praktiskt och tidsmässigt att genomföra intervjuerna då.  I denna studie ingick nio lärare som 
undervisade i ämnet matematik i årskurs 1-4 i en F-6–skola i Mellansverige. Intervjuerna 
gjordes i skolan där lärarna arbetade för att de skulle känna sig trygga i miljön. Intervjuerna 
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spelades in med en iPad vilket underlättade för intervjuaren att ha fokus på själva intervjun i 
stället för på skrivandet. Beräknad tid för varje intervju var mellan 20 och 30 minuter. Efteråt 
skrevs intervjuerna ner dock inte ordagrant eftersom transkriberingen av intervjuer skulle ha 
varit tidsödande. Det var dock lätt att gå tillbaka och lyssna på vad lärarna sagt när man hade 
skrivit ner klockslag för särskilt intressanta delar i inspelningen.  

Innan intervjuerna genomfördes gjordes två provintervjuer för att testa frågorna och 
tekniken. De två personer som blev intervjuade hade tidigare arbetat som grundskollärare och 
nu arbetade på lärarutbildningen. De hade kunskaper om bedömningsfrågorna och andra 
frågor som berör lärares vardag. Efter dessa intervjuer omformulerades några frågor. 

7.2.1 Urval 

Urvalet var delvis ett bekvämlighetsurval eftersom lärarna arbetade på samma skola. Bryman 
anser att problemet med bekvämlighetsstrategi är att det är omöjligt att generalisera resultaten 
eftersom man inte vet vilken population detta stickprov är representativt för (Bryman, 2012, s. 
194). I denna studie bestod respondenterna av personer som var tillgängliga för intervjuaren.  

7.2.2 Material 

I studien ingick nio grundskollärare som undervisade i en F-6 -skola i Mellansverige. Lärarna 
i studien var mellan ca 30 och 60 år och de hade arbetat i skolan mellan två och ca 30 år. Två 
av lärarna var utbildade matematik/NO -lärare för årskurs 1-7 och de andra lärarna hade 
inriktning svenska/SO i årskurs 1-7 eller var lågstadielärare. Sex av lärarna ingick i en 
utvecklingsgrupp som arbetade med frågor runt bedömning. Denna grupp startade sitt 
utvecklingsarbete hösten 2012.  

Skolan där studien gjordes använder Unikum. De flesta av lärarna skriver skriftliga 
omdömen i Unikum sedan ett år tillbaka, två lärare skriver på papper än så länge. Det skiljer 
sig hur mycket lärarna fått utbildning i Unikum och hur flitigt de använder det. Unikum är ett 
webbverktyg för samarbete mellan barn, pedagoger och föräldrar kring mål, planer, 
dokumentation och kvalitet (unikum.net). Innehållet i Unikum kan ses i trädet (figur 4). Det 
kan symbolisera hur olika saker hänger ihop och hur lärare kan göra kopplingar mellan 
styrdokument och bedömning och de andra delarna i trädet. 

 

 
 



 22 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 4 

Lärarna använder Ordlistor – grundpaket för lärarnas professionella språk när de skriver 
skriftliga omdömen i Unikum. Många av lärarna har tidigare beskrivit elevers personliga 
egenskaper, men nu har fokus flyttats till att istället bedöma det som ska bedömas i varje 
ämne enligt lärarnas uppdrag. Versionen för grundskolan och för gymnasiet innehåller 
följande typer av fraser, laddade för ett formativt förhållningssätt (www.infomentor.se): 
 
• Skalfraser för att beskriva vad eleven kan, till exempel: ”Du har god...” 
• Skalfraser för att beskriva vad eleven behöver utveckla, till exempel: ”Du behöver utveckla 

din...” 
• Kärnfraser utifrån kunskapskraven i varje ämne, till exempel: ”... förmåga att använda 

matematiska begrepp…” Kärnfraserna är indelade för åk 1-3, 4-6 och 7-9 och de utgår 
från kunskapskraven i Lgr 11. 

Nationella prov som genomfördes för första gången 2009 används också som 
bedömningsunderlag. Första året var dock en utprovningsomgång. Idag är de nationella 
proven obligatoriska och i årskurs 3 har elever utöver prov i matematik även prov i svenska 
eller svenska som andra språk. Proven i matematik konstrueras av PRIM–gruppen på uppdrag 
av Skolverket. Syftet med de nationella proven är i huvudsak att stödja en likvärdig och 
rättvis bedömning och betygssättning och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning 
kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå 
(www.skolverket.se).  

Annat textmaterial som användes i studien var läroplaner för grundskolan (Lpo 94 och Lgr 
11) samt Skolverkets allmänna råd och skrifter om kunskap och bedömning. Flera av 
intervjufrågorna handlade om förändring vid införandet av Lgr 11. 
 

7.3 Metod för bearbetning och analys 

Intervjuerna bearbetades genom att lyssna på intervjuerna flera gånger och skriva ner svaren 
kortfattat. Vissa begrepp, som kunskap och bedömning, bearbetades mer noggrant. I arbetet 
analyserades lärarnas syn på kunskap och bedömning samt vad kunskap och bedömning är 
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enligt Unikum och styrdokumenten. Att undersöka om det hade skett några förändringar i 
lärarnas bedömningspraktik var en av utgångspunkterna samt hur lärarna upplevde dessa 
förändringar. En annan utgångspunkt var att jämföra lärarnas intervjusvar med det som står i 
styrdokumenten och Unikum. Till analysdelen valdes ut exempel från intervjucitat.  

Studien är en fallstudie av kvalitativ karaktär och därför har inte begreppen validitet och 
reliabilitet samma relevans som i kvantitativa studier. Jag gjorde kvalitativa studier  och ville 
ta reda på vad den enskilda läraren har för syn på bedömning och kunskap samt hur Lgr 11 
har förändrat deras syn på bedömning och kunskap. I studien ingick nio lärare som har olika 
utbildningar, vilket gjorde studien intressant. Den som hade arbetat längst hade Lgr 69 under 
sin utbildning och en lärare hade Lgr 80 och resten av lärarna hade Lpo 94. Lärarna hade 
också läst olika mycket matematik under sin utbildning och det var endast två lärare som hade 
matematik som ett av sina huvudämnen. Lärarna i studien har undervisat i grundskolan från 
ett par år till 40 år. Värdet i studien är att lyfta fram vad lärare anser om kunskap och 
bedömning eftersom de har en viktig roll i elevers kunskapsutveckling.  

En vanlig form av kritik som riktas mot fallstudier är att de resultat man får fram inte kan 
generaliseras (Bryman, s. 79). Trots detta valde jag att göra fallstudier. Jag ville undersöka 
hur en grupp lärare i årskurs 1-4 tänker och arbetar runt bedömningspraktik och vilka 
förändringar som har skett sedan Lgr 11 tillträdde i kraft.  

 

7.4 Giltighet och tillförlitlighet: validitet och reliabilitet 

Validitet rör frågan om huruvida en eller flera indikatorer som utformas i syfte att mäta ett 
begrepp verkligen mäter just det begreppet. När man talar om hur stor validitet en 
undersökning har menar man den utsträckning i vilket ett mätinstrument mäter det som man 
avser att mäta. Svarar insamlad data på frågor som ställs i studien? För att arbetet ska ha god 
validitet måste insamlad data svara mot syftet och frågeställningarna. 

I denna studie är syftet att undersöka förutsättningar för förändringsarbetet inom 
bedömning i matematik samt hur synen på bedömning och kunskap har förändrats enligt 
lärarna. Samtliga lärare som blev intervjuade fick samma intervjufrågor, men under intervjun 
kunde det tillkomma några följdfrågor. Att kunna ställa följdfrågor under intervjun var en 
fördel. En av intervjufrågorna gällde vilka bedömningsmetoder läraren använde i 
undervisningen. Det är möjligt att det lärarna säger inte ger en rättvis bild av hur de bedömer, 
vilket kan leda till bristande validitet.  Resultatets giltighet gäller en grupp lärare vid just den 
tidpunkten som intervjuerna gjordes. Jag tror att resultatet skulle se annorlunda ut om jag 
skulle göra intervjuerna idag på samma skola. 

Reliabilitet handlar om frågor som rör måttens och mätningarnas pålitlighet och 
följdriktighet. Det finns tre betydelser av ordet: stabilitet, intern reliabilitet och 
interbedömarreliabilitet (ibid, s. 163). Reliabilitet beskriver hur väl data belyser 
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frågeställningar i studien. Insamlingsmetoden i denna studie är hållbar och pålitlig eftersom 
intervjuerna spelades in med Ipad och finns lagrade i en dator. Inspelningarna har gåtts 
igenom flera gånger för att förbättra reliabiliteten eftersom intervjuerna inte skrevs ner 
ordagrant. Insamlade data belyser studiens frågeställningar. 

I denna studie fick alla lärare samma intervjufrågor och lämpliga uppföljningsfrågor 
ställdes till de som blev intervjuade. De inspelade intervjuerna användes för att få svar på 
frågeställningarna. Två av lärarna hade arbetat för kort tid i skolan för att kunna svara på hur 
deras syn på bedömning hade förändrats.  

Bryman nämner att reliabilitet och validitet utgör viktiga kriterier för kvantitativt inriktade 
forskare (ibid., s. 351). Det diskuteras också om begreppen är relevanta för kvalitativ 
forskning. Bryman hänvisar till Lincoln & Guba när han förklarar alternativa begrepp i 
kvalitativa studier. Lincoln & Guba anser att tillförlitlighet och äkthet är två grundläggande 
kriterier för bedömning av en kvalitativ studie (ibid., s. 353). 

 

7.5 Forskningsetiska överväganden 

I studien följdes forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet). Utgångspunkten för forskningsetiska överväganden är individskyddskravet 
vilket kan konkretiseras i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2012, s. 131). Lärarna som deltog i 
studien informerades innan arbetet började. De hade kännedom om att deltagandet var 
frivilligt och att de fick avbryta sitt deltagande i studien om de ville. I studien nämndes inga 
namn så deltagarna kunde inte identifieras. Inspelningarna som gjordes under studien lagras 
på ett säkert ställe. 

 

7.6 Reflektioner över metoden 

Intervjuerna genomfördes enligt planerna. Alla tillfrågade lärare ställde upp på intervjuerna. 
Insamlad data analyserades och intervjuaren kunde dra slutsatser om hur lärarnas 
bedömningspraktik kan se ut i en F-6–skola och om det har förändrats. Att spela in intervjuer 
var smidigt och svaren kunde avlyssnas om och om igen. Intervjun var som en dialog när man 
diskuterade bedömning mellan lärarna.  

Att hitta avhandlingar som behandlade förändringsarbetet runt bedömningspraktiken var 
svårt eftersom den reviderade läroplanen bara hade funnits i drygt två år. 
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8. Analys 

I denna del analyseras resultaten från den empiriska undersökningen som genomfördes i 
studien. Analysen innehåller lärarnas upplevelser och kunskapssyn samt vilka likheter och 
skillnader som finns mellan lärarnas uppfattningar och de olika texttyperna med avseende på 
begreppen kunskap och bedömning.  

8.1 Vad är kunskap och bedömning enligt styrdokumenten?  

8.1.1 Kunskap i styrdokumenten  

Eleven ska skaffa kunskap och utvecklas i riktning mot målen som finns i läroplanen och 
kursplanerna. Figur 5 (www.skolverket.se) visar hur mål i läroplan och kursplaner, skriftliga 
omdömen, utvecklingssamtal och IUP hänger ihop. Detta är en modell hur planeringen och 
bedömningsprocessen ska gå till i en skola.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Figur 5 

 

I Lgr 11 finns det kunskapskrav i olika ämnen, t.ex. matematik, engelska och historia. 
Kunskapskraven i Lgr 11 utgår från de förmågor som sammanfattas i ämnets syfte och det 
centrala innehållet och beskriver vilket kunnande som krävs för godtagbara kunskaper i 
bestämda årskurser. I kunskapskraven finns även matriser som stöd för betygssättning. 

Skolan har ett uttalat kunskapsuppdrag som bedömningen ska relateras till. Det finns olika 
kunskapsformer och de nämns som 4 F (fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet). 
Faktakunskap innefattar kunskap som information vilket är relativt lätt att mäta. Med 
förståelse menar man att begripa och uppfatta innebörden i ett fenomen. Färdighet beskrivs 
som en praktisk kunskapsform, m.a.o. att man vet hur något ska göras och kan göra det. 
Förtrogenhetskunskap är ungefär detsamma som tyst kunskap. Att behärska t.ex. olika sociala 
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situationer förutsätter förtrogenhetskunskap. I undervisningen ska dessa kunskapsformer 
forma en helhet för eleverna och 4 F ska ingå i varje betygssteg, vilket de inte gjort tidigare 
(Skolverket, 2011, s. 6). Fakta och färdighet har varit de vanligaste kunskapsformerna i skolan 
och bedömning av kunskaper har gjorts framför allt genom att mäta faktakunskaper. I Lgr 11 
använder man begreppet förmåga vilket innebär kunskaper om alla kunskapsformer.  

 
 
 

Jämförelse Lpo 94 och Lgr 11 

Figur 6 
 
Enligt Lpo 94 skulle skolan förmedla kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 
samhällsmedlem samt att ge en grund för fortsatt utbildning (Lpo 94, s. 17). I denna läroplan 
fanns det uppnåendemål och strävansmål i årskurs 5 och 9 (ibid, s. 12). I Lgr 11 har man 
kunskapskrav redan i årskurs 3 samt i årskurs 6 och 9. Den största skillnaden, när man jämför 
uppnåendemål och kunskapskrav i matematik, är att i Lgr 11 står det att eleven kan beskriva 

Lpo 94 

Uppnåendemål åk 5 

(Kursplaner och betygskriterier 2000, s. 28) 

Kunskapskrav åk 3 i matematik  

 

(Lgr 11, s. 67) 

• ha en grundläggande taluppfattning som 
omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- 
och decimalform  

• förstå och kunna använda addition, 
subtraktion, multiplikation och division 
samt kunna upptäcka talmönster och 
bestämma obekanta tal i enkla formler 

• kunna räkna med naturliga tal – i huvudet, 
med hjälp av skriftliga räknemetoder och 
med miniräknare 

• ha en grundläggande rumsuppfattning och 
kunna känna igen och beskriva några 
viktiga egenskaper hos geometriska 
figurer och mönster 

• kunna jämföra, uppskatta och mäta 
längder, areor, volymer, vinklar, massor 
och tider samt kunna använda ritningar 
och kartor 

• kunna avläsa och tolka data given i 
tabeller och diagram samt kunna använda 
elementära lägesmått 

 

• lösa enkla problem i elevnära situationer 
genom att välja och använda någon 
strategi med viss anpassning till 
problemets karaktär 

• beskriva och samtala om tillvägagångssätt 
• ha kunskaper om matematiska begrepp, 

dela upp och jämföra tal  
• beskriva geometriska objekts egenskaper 
• kan ge exempel på proportionella 

samband 
• kan välja och använda metoder, göra 

beräkningar, lösa rutinuppgifter, använda 
huvudräkning, välja och använda 
skriftliga räknemetoder, hantera likheter 

• kan avbilda och konstruera geometriska 
objekt, göra mätningar 

• avläsa och skapa tabeller och diagram, 
sortera och redovisa resultat, föra och 
följa matematiska resonemang, ställa och 
besvara frågor 
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och samtala, föra och följa matematiska resonemang, ställa och besvara frågor. I Lpo 94 står 
det endast beskriva, vilket elever kan göra skriftligt. Man lyfter fram det muntliga och 
vardagsnära i Lgr 11. Kunskapskraven i Lgr 11 är mer omfattande och mer detaljerade än 
uppnåendemålen i Lpo 94. I Lgr 11 finns alla kunskapskraven som löpande text och i årskurs 
6 och 9 också som en matris. Det finns många likheter i läroplanerna, ibland är det bara 
formuleringen och ordvalet som skiljer. Ett exempel på likheter är att i Lpo 94 står det att 
eleven ska ha grundläggande taluppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- 
och decimalform (Skolverket, 2002, s. 28). I Lgr 11 (s. 67) står det att eleven har 
grundläggande kunskaper om naturliga tal samt att eleven visar grundläggande kunskaper om 
tal i bråkform.  
 

8.1.2 Bedömning i styrdokumenten  

I Lpo 94 under rubriken Bedömning och betyg står det: 

Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de mål som uttrycks i kursplanen 
för respektive ämne. Som stöd för betygssättningen finns ämnesspecifika kriterier för olika 
kvalitetssteg. Dessa betygskriterier anges i anslutning till respektive kursplan (Lpo 94, s. 22). 

Skolan skulle sträva efter att varje elev utvecklade ett allt större ansvar för sina studier och att 
eleven själv skulle kunna bedöma sina resultat. Läraren hade utvecklingssamtal och genom 
dem skulle läraren främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling. Utifrån 
kursplanernas krav skulle läraren utvärdera elevens kunskapsutveckling. Läraren hade 
skyldighet att informera eleven, hemmet och rektorn (ibid, s. 23). 

I ämnet matematik gällde följande kvaliteter (Kursplaner och betygskriterier, 2000, s. 29): 
• Förmågan att använda, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik 
• Förmågan att följa, förstå och pröva matematiska resonemang 
• Förmågan att reflektera över matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv 

 
Självständighet och kreativitet var viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet 
och färdighet. Elever skulle kunna arbeta självständigt och kritiskt ta ställning till olika 
matematiska lösningar. Bedömningen avsåg även elevens känsla för matematikens värde. Det 
fanns mål som eleverna skulle uppnå i slutet av det femte skolåret och det nionde skolåret. 
Betygskriterier fanns även för betyget väl godkänd och mycket väl godkänd (ibid, s. 30). 

Skolverket har gett ut en skrift som heter Ett år med ny läroplan (Skolverket, 2012), vilket 
är vilseledande eftersom läroplanen inte är ny. Den är bara reviderad. Det syns tydligt att 
läroplanen endast är reviderad när man t.ex. tittar på bedömning och betyg. Skolans mål är 
oförändrade och i vad läraren ska göra finns det bara små förändringar, vilket syns i tabellen 
(figur 7). 
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Läraren skall enligt Lpo 94 (s. 23) Läraren ska enligt Lgr 11 (s. 18) 

• Genom utvecklingssamtal främja 
elevernas kunskapsmässiga och sociala 
utveckling, 

• Utifrån kursplanernas krav allsidigt 
utvärdera varje elevs 
kunskapsutveckling, muntligt och 
skriftligt redovisa detta för eleven och 
hemmen samt informera rektorn, 

• Med utgångspunkt i föräldrarnas 
önskemål fortlöpande informera elever 
och hem om studieresultat och 
utvecklingsbehov och 

• Vid betygssättningen utnyttja all 
tillgänglig information om elevens 
kunskaper i förhållande till kraven i 
kursplanen och göra en allsidig 
bedömning av dessa kunskaper. 

• Genom utvecklingssamtal och den 
individuella utvecklingsplanen främja 
elevernas kunskapsmässiga och sociala 
utveckling, 

• Utifrån kursplanernas krav allsidigt 
utvärdera varje elevs 
kunskapsutveckling, muntligt och 
skriftligt redovisa detta för eleven och 
hemmen samt informera rektorn, 

• Med utgångspunkt i föräldrarnas 
önskemål fortlöpande informera elever 
och hem om studieresultat och 
utvecklingsbehov, och 

• Vid betygssättningen utnyttja all 
tillgänglig information om elevens 
kunskaper i förhållande till de nationella 
kunskapskraven i kursplanen och göra 
en allsidig bedömning av dessa 
kunskaper. 

Figur 7 
 
Under varje ämne i Lgr 11 beskrivs förmågorna som eleverna ges förutsättningar att utveckla. 
Genom undervisningen i matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga 
att  

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 
metoder, 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 
• föra och följa matematiska resonemang, och 
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Lgr 11, s. 63). 
 
Trots att målen är lika har förmågorna blivit fler och mer detaljerade.  
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8.2 Vad är kunskap och bedömning enligt Unikum?  

8.2.1 Kunskap i Unikum 

För lärare, som använder Unikum, finns det en ordlista som de kan använda när de skriver 
sina bedömningar. I Unikum finns det inledande skalfraser som lärarna använder:  

• du har 
• du har god 
• du visar 
• du visar att du uppfyller kunskapskravet när det gäller din 
• du har utvecklat din 

 
I pedagogiska planeringar kan lärare skriva vad som ska bedömas inom området och hur och 
när detta sker. Eleverna blir mer medvetna om undervisningen och kan påverka sitt lärande. 
Elever kan göra självskattning på Unikum och läraren kan skriva och ge eleven formativ 
bedömning.  

I Lgr 11 lyfts förmågorna fram och detta görs även när man använder Unikum. I 
matematik kan det se ut på följande sätt: 

• förmåga att lösa matematiska problem 
• förmåga att beskriva dina lösningar 
• förmåga att resonera om rimligheten i dina resultat 
• kunskap om matematiska begrepp 
• förmåga att föra och följa matematiska resonemang 

 

8.2.2 Skriftliga omdömen och bedömning i Unikum 

Många lärare använder idag webbaserat bedömningsmaterial. I Unikum finns det en mall som 
man kan använda till planering av varje arbetsområde. I den ingår följande punkter: 

1. Övergripande mål 

2. Kursplanemål 

3. Konkretiserade mål 

4. Bedömning 

5. Undervisning 

6. Tillämpningsuppgift 

I de övergripande målen ingår mål som klassen ska arbeta mot. Det finns möjlighet att 
utvärdera undervisningen kvalitetsmässigt eftersom målen inte bedöms på individnivå. Den 
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andra lärardelen är kursplanemål. I den utgår man från ämnets syfte och dess förmågor och 
kunskapskraven. De resterande punkterna är elevdelar/vårdnadshavardelar. Syftet med att 
konkretisera mål är att texten ska vara mer lättillgänglig för elever och vårdnadshavare. Under 
punkten bedömning står det vad som ska bedömas utifrån målen. Det kan t.ex. stå att läraren 
kommer att bedöma elevens förmåga att… I undervisningen har den formativa bedömningen 
en viktig roll. Eleverna får möjlighet att öva kamratbedömning och självbedömning. I 
tillämpningsuppgiften ges eleverna möjlighet att visa att de kan tillämpa det som de lärt sig.  

Skriftliga omdömen i Unikum har mer formativ karaktär än tidigare. De ska fungera som 
ett stöd för elevers fortsatta kunskapsutveckling. Att skriva omdömen i Unikum kan variera 
från skola till skola. Rektorn, som är skolans pedagogiska ledare, har huvudansvaret och 
hon/han bestämmer hur arbetet görs. Ett av syftena med Unikum är att kommunikationen 
mellan lärare/skola och elev/föräldrar ska bli enklare. Föräldrar kan komma åt information 
utan att ta kontakt med läraren. Eleven kan också ta mer ansvar för sina studier och påverka 
sitt lärande.  

Lärarnas uppdrag är att skriva de skriftliga omdömena i Unikum och föräldrarna uppmanas 
att läsa igenom dem innan utvecklingssamtalet. En av orsakerna att föräldrarna eventuellt inte 
läser igenom dem är språket. Föräldrarna är ovana att läsa styrdokument och tolka olika 
begrepp som finns t.ex. i IUP. En del föräldrar kan anse att det kan vara svårt att förstå språket 
i de skriftliga omdömena.  

 

8.3 Lärarnas syn på kunskap och bedömning 

8.3.1 Vad är kunskap enligt lärarna?  

Flera av lärarna i studien reflekterade över sin egen skolgång när de tänkte på vad det betydde 
att kunna matematik. En lärare sa:  

”Det var lätt med matematik i början, men när det var dags för negativa tal så var det stopp och 
jag gav upp.” 

Några andra lärare sa att de var bra på att räkna, men det var sämre med förståelsen. Att de 
kunde räkna mekaniskt och använda imitativt resonemang betydde då att de kunde matematik. 
Fortfarande i dag innehåller många matematikböcker uppgifter att detta slag, m.a.o. uppgifter 
där elever räknar efter en mall som presenteras i boken på samma sida. De flesta av lärarna i 
studien sa att deras syn på kunskap håller på att förändras, framför allt vad elever ska kunna. 
Många av lärarna lyfte fram vardagskunskaper i matematik, t.ex. när man handlar. Ingen av 
lärarna nämnde sambandet mellan kunskaper i matematik och andra ämnen, t.ex. hur elever 
kan använda sig av matematikkunskaper i ämnet bild och hemkunskap.  
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Det som lärarna skriver i den pedagogiska planeringen skiljer sig från det de svarar på 
frågan vad det innebär att kunna matematik (figur 8). I pedagogiska planeringar lyfter lärarna 
fram olika förmågor, t.ex. att formulera och lösa problem. 

 
 
 
 
Begrepp som hör ihop med att kunna matematik 
 

Vad skriver lärarna i pedagogisk 
planering?  

(skolbanken.unikum.net) 

Vad anser lärarna i undersökningen att kunna 
matematik innebär 

(intervjufråga 11) 

Du ska utveckla din förmåga att: 
 

• Formulera och lösa matematiska 
problem.  

• Förklara hur du tänkt och tänka dig in 
hur kompisen tänkt vid uträkning.  

• Använda mattespråket när du 
förklarar.  

• Välja rätt räknesätt och veta hur du 
ska räkna ut ett tal.  

• Visa med vilken metod du räknat ut 
talet.  

• Använda dig av olika matematiska 
begrepp, skapa egna bilder med hjälp 
av geometriska former.  

• Använda ditt språk till att beskriva 
och förklara. 

 
 
 

 
 

• Kunna analysera och se sammanhang, se 
förmågorna. 

• Kunna fungera i vardagen, förstå 
rimligheten t.ex. när man handlar, förstå 
språket i matematiken. 

• Utgå från målen i matematikboken. 
• Förstå vardagen och handskas med 

situationen idag. 
• Logiskt tänkande, kunna förstå det man 

gör, förstå begrepp och se mönster. 
• Ha förståelse för matematik, inte bara 

kunna räkna, kunna prata matematik. 
• Kunna tillämpa matematik i 

vardagssituationer och välja rätt strategi.         
• Man kan klara sig i livet, veta hur man ska 

ta reda på saker och hur man kan använda 
sig av hjälpmedel. 

• Klara av det vardagliga och kunna lösa 
praktiska uppgifter. 

Figur 8 

Fem av de tillfrågade lärarna lyfte fram vardagsmatematiken. De anser att kunna matematik 
innebär att kunna klara av det vardagliga och att kunna fungera i vardagen. Till detta hör även 
att välja rätt strategi. Lärarnas uppfattningar skiljer sig dock från det de skriver i den 
pedagogiska planeringen i Unikum. Där nämns det ingenting om vardagsmatematik utan 
fokus ligger mer på att välja rätt räknesätt och hur eleverna räknar ut talet. Att arbeta med 
problemlösning tas inte alls upp. En av lärarna säger att hon utgår från målen i 
matematikboken när hon tänker på vad eleverna ska kunna. Tillit till läroboken är stark hos 
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lärarna. Bara en av lärarna i undersökningen säger att kunna matematik är att kunna prata 
matematik. Från detta kan man anta att tyst räkning dominerar i många klassrum än idag.  

8.3.2 Vad, varför och hur bedömer lärarna? 

1. Vad är bedömning enligt lärarna? 

En av frågorna i undersökningen var att ta reda på vad lärarna ansåg att syftet med bedömning 
var (figur 9). Lärarna ansåg att syftet med bedömning var att få en uppfattning om vad elever 
kan vid en viss tidpunkt och hur de ska gå vidare för att nå målen. Vad eleverna behöver 
utveckla mer och hur de ska jobba vidare, hur man ska utforma undervisningen. Att se om 
lärarna hade lyckats med undervisningen var också ett syfte med bedömning, alltså utvärdera 
undervisningen. Lärarna nämnde också att de ville ha kontroll över elevernas kunskaper och 
veta vilka luckor eleverna hade, lite som kartläggning. Elevernas föräldrar ville veta hur det 
gick för deras barn i skolan, men det var även eleverna själva som ville veta hur de hade 
utvecklats i skolan.  Lärarna ville också veta om det behövdes sättas in extra hjälp för 
eleverna. I tabellen nedan ser man vad lärarna sa om syftet med bedömning. 

 

Syftet med bedömning: 
För att veta var elever befinner sig och veta hur man ska jobba vidare. Vill ha kontroll och veta vad 
eleverna kan. Vad behöver de och vilka luckor har de? Lite som kartläggning. 
 
Se om eleven når målen. Vad behöver de utveckla och jobba vidare med. Se om man har lyckats med 
undervisningen. 
 
En hjälp för elever. Var de är och vart de ska. Hur man ska utforma undervisningen. 

För att eleven ska utvecklas. Var de står, vad de kan och hur de ska gå vidare. I pedagogisk planering 
ser eleven vad som ska bedömas och hur de ska jobba för att utvecklas. 
 
Dels för att veta var barnen ligger, föräldrarna vill veta. Se var man behöver sätta in hjälp. 

Att se att eleven förstår och följer utvecklingen. Föräldrarna vill veta. Framtida bruk, att klara målen. 

Två olika: vad man kan just nu, summativ bedömning, men ännu viktigare är vad man behöver träna 
på, vad man kan och hur man ska gå vidare. Få uppfattning var barnen står. 
 
Att man ska se var eleven är och vart är på väg och se slutmålet. Hela vägen är som en lång resa. 

Dels för att få reda på var eleven ligger och dels för att komma framåt. Utvärdera undervisningen. 
Föra eleven framåt. 
 

Figur 9 
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Lärarna lyfte fram tre aspekter när de svarade på frågan om syftet: kartlägga kunskaper, 
återkoppla för lärande och utvärdera undervisningen. Utöver dessa tre aspekter finns det två 
aspekter till som kan framställas som bedömningens syfte, vilka är att värdera kunskaper och 
att synliggöra praktiska kunskaper. Att bedöma och synliggöra praktiska kunskaper hör inte 
bara ihop med de praktiska ämnena, vilket man kan misstänka att en del lärare tänkte, 
eftersom de inte benämnde det som bedömningens syfte. Utifrån verklighetsnära praktiska 
uppgifter kan man bedöma t.ex. problemlösningsförmåga, analysförmåga samt 
kommunikationsförmåga. Lärarna i studien talade mycket om förmågor, men hur de skulle 
bedöma förmågorna utifrån verklighetsnära praktiska uppgifter hade de inte klart för sig.  
 
2. Varför görs bedömningar enligt lärarna? 
Lärarna i studien gör bedömningar för att kartlägga elevernas kunskaper och för att veta hur 
de ska jobba vidare med eleverna. Lärarnas svar på frågan vad syftet med bedömningen är 
gäller även här. Lärarna behöver göra bedömningar för att kunna skriva skriftliga omdömen 
och bedöma elevers kunskaper. Lärarna som undervisar i åk 3 ska även genomföra de 
nationella proven med sina elever och bedöma elevernas kunskaper enligt bedömningsstödet. 
Endast två av lärarna sa att de skrev skriftliga omdömen i Unikum fast alla var ålagda att göra 
det. Att använda Unikum i bedömningspraktiken var en förändring som hade skett sedan Lgr 
11 trädde i kraft. Lärarna på skolan började använda Unikum för två år sedan och många var 
fortfarande lite osäkra på vad och hur mycket de skulle skriva. 

De intervjuade lärarna sa att de skriftliga omdömen som de tidigare gav till eleverna hade 
mestadels summativ karaktär på grund av att lärarna summerade elevernas kunskaper utifrån 
kursplanernas mål. Utvecklingsledaren som fanns i kommunen där undersökningen gjordes 
poängterade det framåtsyftande arbetet, påpekade lärarna. De skulle inte titta bakåt när de 
skrev skriftliga omdömen utan framåt. Lärarna skulle tala om var eleven stod just då och hur 
eleven skulle komma vidare i utvecklingen för att nå målen. I Skriftliga omdömen i 
grundskolans individuella utvecklingplaner (Skolverket, 2010) står det att det är skolans 
rektor som bestämmer hur de skriftliga omdömena utformas samt hur de formativa och 
summativa syftena tillgodoses och därför är det nödvändigt att skolan har en rektor som är en 
pedagogisk ledare. De skriftliga omdömena har ett formativt syfte när de används för att 
planera elevernas fortsatta kunskapsutveckling. 

 
3. Hur görs bedömningar enligt lärarna? 
För lärarna i studien var det lättare att beskriva vad de bedömde än hur de bedömde. I tabellen 
(figur 10) ser man vilka metoder lärarna använde när de bedömde och antalet lärare som 
använde dessa metoder. 
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Prov/ 
diagnos 
i boken 

Läxor Grupp-
arbeten 

Gemensamma 
diskussioner/ 
samtal 

 

Går 
runt 
och 
lyssnar 

Antecknar 
a. 
löpande 
b.              
då och då 

Inspelade 
redo-
visningar  

 

Tillämp-
nings- 
uppgifter 

Utgå 
från för-  
mågorna 

 

9 1 1 5 2 a. 1 

b. 2 

1 2 1 

 Figur 10 
Alla nio lärare i undersökningen använde matematikbok (MatteSafari) i undervisningen. Tyst 
räkning dominerade fortfarande i många klassrum. Eleverna gjorde diagnoser som fanns i 
matematikboken och lärarna bedömde kunskaper därefter. När eleverna gjorde diagnoser satt 
de en och en och räknade tyst trots att man framhäver i läroplanen att elever ska föra och följa 
matematiska resonemang, ställa och besvara frågor.  

Flera av lärarna i undersökningen hade börjat tänka mer på förmågorna och den formativa 
bedömningen, men att hitta metoder som fungerade i matematikundervisningen kunde ta tid. 
De flesta av lärarna hade upplevt förändringar i styrdokument, men i bedömningspraktiken 
hade det inte skett några större förändringar än. De ansåg att styrdokumentet var mycket 
tydligare nu än tidigare och att nivån för kunskapskraven hade höjts. 

Tabellen kan vara missvisande till viss del. Under intervjuerna kom det fram att lärarna 
gjorde även andra saker på matematiklektionerna, men de uttryckte inte hur de bedömde och 
vilka metoder de använde. Intressant att se att bara en lärare nämnde läxor, fast alla lärare 
hade läxor för eleverna.  

Det finns flera olika bedömningsmetoder23 som lärare kan använda för att synliggöra 
elevers kunskapsutveckling. Det är viktigt att elever vet vad som ska bedömas och när. Elever 
måste få ställa frågor utan att de blir bedömda att de inte kan. Många lärare i undersökningen 
anser att det är lättare att bedöma något som en elev har skrivit ner på ett papper i form av 
diagnos eller prov än att bedöma gruppdiskussioner. Det är lätt att glömma vad eleverna säger 
och vilka frågor de ställer. Att bedöma gruppdiskussioner kräver en liten anteckningsbok eller 
möjligen något att spela in med. Att varva helklassdiskussioner med kamratdiskussioner är 
effektivt eftersom då får alla elever chansen att diskutera.  

Två av lärarna nämnde kamratbedömning. De använde kamratbedömning i en liten 
omfattning, men båda lärarna hoppades att utveckla metoden med sina elever. Två viktiga 
frågor som dessa två lärare nämnde var: 

                                                
23 En bedömningsmetod som ger en helhetsbild kallas holistisk, vilket betyder att läraren gör en generell 
bedömning av elevers prestation på en specifik bedömningssituation. En annan metod är analytisk som 
utgår från olika delar av en process. Bedömning kan ske formellt eller informellt. När bedömningen sker 
vid formella situationer, t.ex. skriftliga prov, är det viktigt att läraren har tänkt igenom hur bedömningen 
ska ske. Informell bedömning sker när läraren observerar aktiviteter under lektionen. 
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• Var befinner sig eleven just nu? 
• Vart ska eleven? 

 
I studien framkom att den vanligaste typen av feedback (figur 11) var från lärare till elev. 

De flesta av lärarna sa att de gav återkoppling direkt och muntligt. Några lärare lyfte fram 
vikten av att diskutera med eleverna och att ge eleverna möjligheten att ställa frågor. Lärarna 
sa att de hade blivit bättre på att ställa frågor som ”hur tänker du, förklara”. De två andra 
typerna av feedback förekom knappt trots att lärarna talade om vikten av att ge feedback24. 

 
                                          L 

• Respons från elev till lärare 
• Respons från lärare till elev  
• Respons mellan elever             E                      E 

                                   Figur 11 
 

4. Förändring i samband med Lgr 11 
Sju av nio lärare i studien sa att deras sätt att bedöma hade förändrats efter att Lgr 11 trädde i 
kraft (figur 12). På frågan hur det hade förändrats svarade de: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 12 

                                                
24 Hur elever lyckas i skolan hänger mycket ihop med förhållandet mellan lärare och elev. Lärarens sätt 
att bemöta eleven samt att läraren och eleven respekterar varandra och varandras kunskaper är 
betydelsefulla i formativ bedömning. Man får inte underskatta elevernas förmåga att ge respons till 
varandra.  

Lärare sa: Antal lärare 

• Mer genomtänkt nu 
• Samma arbetsområde på olika nivåer 
• Försöker jobba med alla sinnen 
• Big 5, förmågorna är den stora skillnaden 
• Forma tillämpningsuppgifter efter förmågorna 
• Flera sätt att bedöma 
• Tidigare mest summativt, mer formativt nu 
• Eleverna pratar mer matematik nu än tidigare 
• Mer tyst räkning tidigare 
• Nytt sätt att tänka 
• Mer eget arbete tidigare, nu mer tillsammans 
• Planeringar ser annorlunda ut, jag skriver i 

dem hur jag ska bedöma 
• Skriver i Unikum 
• Tydligare idag 

 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
 
2 
1 
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Lärarna hade fokus på vad som hade förändrats och inte hur de hade förändrat sitt sätt. 

Implementering av Lgr 11 och bedömningsarbetet var inte klart än. Lärarna i studien tänkte 
mycket på vad-frågan, t.ex. vad eleverna gjorde i stället för att tänka på hur-frågan. För fyra år 
sedan när Skolinspektionen hade samtal med lärarna på skolan framkom det att lärarna ibland 
upplevde svårigheter med att särskilja vad som var mål för undervisningen respektive 
undervisningens innehåll. Det förekom att lärarna hade svårt att sätta ord på det de gjorde och 
hur de gjorde. 

Eftersom lärarna hade fokus på vad de skulle bedöma i stället för hur, var det svårt att 
uppskatta i vilken omfattning de använde formativ bedömning och vilka andra förändringar 
som hade skett i deras sätt att bedöma om det nu hade skett några. Lärarna använde blygsamt 
begreppen formativt/summativt/informellt/formellt.   

 

Hur hade lärarens syn på skriftliga omdömen förändrats?   

Före Lgr 11      Efter Lgr 11   

Figur 13     

Sju av nio lärare ansåg att deras syn på de skriftliga omdömena hade förändrats sedan Lgr 11 
trädde i kraft (figur 13). Största skillnaden var att lärarna blickade mer framåt än tidigare samt 

Tittade i pärmar och samlade ihop vad 
elever hade gjort. Inget bra system. Tittade 
vad eleverna hade gjort. 

Skriver skriftliga omdömen vid samtalen. Ambitionen 
är att skriva när man är klar med varje planering. Tittar 
igenom planeringar på Unikum. Målet är att skriva ner 
bedömning vartefter i Unikum. 

Skrev innan utvecklingssamtalet. 
Avprickningssystem. Personliga 
egenskaper förekom tidigare, t.ex. trevlig 
elev, fortsätt att jobba på. 

Skriver efter avslutat område, löpande bedömningar. 
Unikum stor förändring: vad läraren kan göra för att 
utveckla eleven, tänker ett steg längre. Vad kan jag 
göra för att hjälpa eleven. Inga personliga egenskaper. 

Skrev vad elever kunde. Tittade bakåt. 
Vardagsspråk. 

Hur vi ska gå vidare. Tittar mer framåt än bakåt. Ska 
vara positivt och lyfta eleven. Språket lite luddigt. 
Vuxenspråk. Fackspråk. 

Inte så styrt. Kunde skriva friare. Skriver innan utvecklingssamtalet. Skriver ett ämne för 
alla elever samtidigt. Mer styrt. Skriver efter en mall. 
Får inte använda ord som trevlig och glad. 

 Lägger in på en gång när eleverna har gjort något. Man 
kan koppla allt samman. 

Man skrev ner samtalen tidigare. 
Föräldrarna fick inte hem några papper. 

Skriftliga omdömen i IUP. Skriver under 
utvecklingssamtalet. Formuleringar från en handbok.  

 Eleven väljer ut tre områden som han/hon vill visa och 
presentera för föräldrarna. Läraren visar hur eleven kan 
komma framåt. Gör tillsammans med föräldrarna på 
utvecklingssamtalet. Läraren kräver att föräldrarna har 
varit inne och tittat i Unikum. 
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att det var mer styrt vad de skulle skriva i de skriftliga omdömena. Likheter som inte syns så 
tydligt i tabellen är att det är eleven som står i fokus och hur eleven når de uppsatta målen. 

Bedömningsarbetet måste få ta tid som lärarna sa. I skolan där de intervjuade lärarna var 
verksamma fanns en grupp som arbetade med bedömningsfrågor. De intervjuade lärarna som 
deltog i kollegiala diskussioner kring bedömningsfrågor sa att den största förändringen var att 
de hade börjat samtala om bedömning och kunskapsfrågor i större utsträckning.  Lärarna sa att 
tidigare var det oftast fokus på sociala frågor runt eleverna. 

Lärarna i studien upplevde förändringar på olika sätt. Två av lärarna hade inte arbetat på 
lågstadiet så länge och hade inte så mycket att jämföra med. En av dessa två lärare sa att det 
var bra att man hade fokus på kunskapskraven och inte på det centrala innehållet samt att 
förmågorna var ämnesövergripande. Hon såg fram emot att arbeta med Lgr 11 och sätta sig in 
i läroplanen. Att sätta sig in i Lgr 11 hade tagit mycket tid, sa lärarna. Trots att de hade haft 
studiedagar i hur de skulle använda läroplanen var det långt ifrån klart för många lärare i 
skolan. Lärarna sa att de har bedömt tidigare, men nu skulle man tänka annorlunda runt 
bedömning. Lärarna tog upp begreppet förmåga och hur de skulle uttrycka elevernas 
kunskaper med att använda de olika förmågorna. Tidigare kunde lärare beskriva elever med 
ord som duktig, flitig och jobbar bra, men nu var det mer styrt vilka ord lärarna fick använda. 
I kunskapskraven för årskurs 6 står det vad eleverna ska kunna för att få ett visst betyg. Det 
som lärarna ansåg svårt var värdeorden (de fetstilta orden) i kunskapskraven, men de fanns 
inte med i årskurs 3. Lärarna upplevde att det blev mycket nytt med Lgr 11 och de behövde 
sitta och diskutera tillsammans och hur de skulle tolka den reviderade läroplanen.  

En av lärarna påpekade att skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under 
lärarens ledning, såväl i helklass som enskilt, vilket hon tyckte var mycket bra. Hon fick stöd i 
läroplanen för att vara en lärare som undervisar i stället för att fungera som någon slags 
handledare. Hon hade upplevt att det var fult att använda en lärobok på 1990-talet när 
eleverna skulle arbeta på egen hand och forska. Skillnaden var att idag ska lärare vara mer 
lärare och undervisa och det är mer struktur nu än för ca femton år sedan, sa samma lärare.  

De två som hade arbetat längst i skolan var mest emot den reviderade läroplanen bland alla 
lärare i studien. De sa att det tog mycket tid att sätta sig in i Lgr 11 samt att läsa allt 
kommentarmaterial och alla andra allmänna råd som Skolverket ger ut. Tid som de måste ta 
från eleverna. 

De flesta av lärarna i studien sa att de upplevde skillnader sedan Lgr 11 trädde i kraft. I 
textmaterialet som de använde i undervisning och i bedömning fanns nya begrepp och gamla 
saker nämndes på ett annorlunda sätt. På frågan om bedömningsmetoderna hade förändrats sa 
de att de tänkte mycket mer på detta och framför allt på formativ bedömning. Lärarna pratade 
om formativ bedömning, men i praktiken var det fortfarande matematikbokens diagnoser som 
styrde undervisningen. Klarade man diagnoserna bra gick man vidare i boken och räknade 
liknande uppgifter som var lite svårare annars fick eleverna repetera och räkna enklare 
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uppgifter.  I själva undervisningen hade det inte skett så stora förändringar trots att eleverna 
skulle ges förutsättningar att utveckla de olika förmågorna som föra och följa matematiska 
resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Det är även nytt för många elever att 
de själva ska reflektera över och förstå sin egen kunskap och lärandeprocess. Ett intressant 
exempel på detta är när eleverna leder sina egna utvecklingssamtal redan på lågstadiet. 
Här är ett exempel på vad en av lärarna i studien skrev i de skriftliga omdömena: 

”Du har förmåga att lösa matematiska problem med addition och subtraktion. Du visar förmåga 
att använda naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals relation och dela upp tal. Du 
har förmåga att använda fungerande metoder för att göra beräkningar med naturliga tal. Du har 
visat förmåga att göra mätningar av längd, massa, volym och tid. För att nå nästa nivå behöver 
du utveckla din förmåga att beskriva dina lösningar. Du kan utveckla din förmåga att föra och 
följa matematiska diskussioner. Jag (läraren) kan hjälpa dig genom att du får uppgifter där du 
ska göra räknehändelser och ställa en fråga till det problem du gjort. För att bli säkrare på att 
föra och följa matematiska diskussioner behöver du få träna mer på problemlösning i grupp.”  

Denna lärare sa att den största skillnaden var att hon hade gått från att markera vad eleven 
kunde/inte kunde till att beskriva elevens förmågor, färdigheter och kunskaper som eleven 
hade visat i förhållande till kunskapskraven samt att hon blickade framåt och såg vad eleven 
behövde utveckla. På intervjuerna framkom också att det inte var ovanligt för några år sedan 
att lärare skrev i skriftliga omdömen att eleven var trevlig och jobbade bra. Fokus i de 
skriftliga omdömena ligger idag på kunskapsutvecklingen. 

En av de intervjuade lärarna sa att för några år sedan skrev alla lärare skriftliga omdömen i 
ett formulär som gällde för flera skolor i det aktuella skolområdet. I formuläret presenterades 
de nationella målen i ämnet för årskurs 3, kursens lokalt nedbrutna mål, kursinnehåll samt 
skriftligt omdöme. Under skriftligt omdöme för årskurs 2 stod det följande: 

• Eleven har nått de mål som markerats. 
• Eleven har inte nått de mål som inte har markerats. 
• Elevens styrkor i ämnet är: 
• Eleven behöver nu utveckla: 
• Måluppfyllelse för åk 2 indikerar att eleven har god möjlighet att nå de nationella 

målen i åk 3/riskerar att inte nå de nationella målen i åk 3. 
• Följande åtgärder föreslås: 

 
Kursens lokalt nedbrutna mål i matematik för årskurs 2 var:  

• De fyra räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation, division) 
• Problemlösning. Veta vilket räknesätt man ska använda i problemlösning. 
• Enheter 
• Rimlighet 
• Tabeller och diagram 
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9. Diskussion 

Begreppet kunskap är omfattande. Tidigare tog jag upp Liedmans syn på kunskap och hur den 
praktiska och teoretiska kunskapen relaterar till varandra. I dagens skola tänker man ofta 
kunskap som mer teoretisk än praktisk. Man pratar också om kunskapsskola istället för 
flumskola. Kunskap är ett begrepp som inte bara finns i läroplanens (Lgr 11) mål och 
kunskapskrav. Begreppet används även i beskrivning av skolans uppdrag. Inte mindre än 
sjutton gånger finns begreppet med. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och 
utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem (Lgr 
11, s.13). Att avgöra vilka kunskaper som är nödvändiga för varje samhällsmedlem är 
nästintill omöjligt att säga. Samhället förändras hela tiden och det kan vara svårt att veta 
vilken sorts kunskap samhällsmedlemmar behöver om 20 år. I tabellen (figur 14) ser man att 
det är matematikbokens prov och diagnoser som styr lärarnas bedömningspraktik mer än 
kunskapskraven. Lärarna säger att de bedömer för att se om eleverna når målen. De tänker på 
målen som finns i matematikboken i stället för att titta på kunskapskraven. 

Figur 14 
* Begreppet kunskap nämns inte alls i det centrala innehållet, endast i ämnets syfte och i 
kunskapskraven. 
** Kärnfraser utifrån kunskapskraven för att beskriva vad eleven kan/kan utveckla, t.ex. 
förmåga att lösa matematiska problem och förmåga att använda huvudräkning. 
*** Skalfraser, t.ex. du kan utveckla din…, för att nå nästa nivå behöver du utveckla din… 

 Kunskap Bedömning	  

Vad?	  

Bedömning	  

Varför?	  

Bedömning	  

Hur?	  

Styrdokument	  
Allmän del	  
	  
Kursplan i 
matematik*                                       

 
Skolans uppdrag: 
t.ex. utveckla 
kunskaper 
 
Kunskapskrav  
 

 
Övergripande 
mål 
 
 
Förmågorna 
som är kopplade 
till centralt 
innehåll 

 
Nationella mål 
 
 
 
Att nå 
kunskapskraven	  

 
Läraren ska 
utvärdera elevens 
kunskapsutveckling 
 
Bedömningsstöd: 
matriser, betyg 

Unikum	  
 
Kärnfraser **	  

 
Elevens 
kunskaper	  

 
Att nå 
kunskapskraven	  

 
Använda 
skalfraser***	  

Lärare	  
 
Kunna tillämpa 
matematik i 
vardagssituationer	  

 
Förmågorna	  

 
Se om eleven når 
målen	  

 
Prov och diagnoser i 	  
boken	  



 40 

 

9.1 Vägen från formuleringsarena till realiseringsarena 

På formuleringsarenan tas beslut som gäller skolfrågor, t.ex. att elever i åk 3 ska genomföra 
nationella prov, betyg från åk 6 och att läroplaner ska revideras. Från att politikerna har 
beslutat t.ex. att revidera läroplanen går processen till transformeringsarenan. Där finns 
Skolverket som ansvarar för att beslutet fullföljs. Skolverket i sin tur kallar in experthjälp, 
alltifrån verksamma lärare till representanter i näringslivet och tar in synpunkter som kan röra 
t.ex. hur kursplanerna utformas. När läroplanen är klar är det lärarnas tur att verkställa den. 
Lärarna säger ofta att besluten kommer uppifrån, vilket stämmer väl. Lärarna finns i 
klassrummen där arbetet med eleverna genomförs och läroplanen verkställs. 

Lundgren skiljer på tre olika arenor samt att politisk styrning i landet påverkar hur t.ex. 
läroplanerna formas. En av förändringarna som har skett från Lpo 94 till Lgr 11 är att 
strävans- och uppnåendemålen inte finns idag utan målen nämns som kunskapskrav. En annan 
förändring är att elever i åk 6 får betyg. Ytterligare ett exempel är att politikerna har bestämt 
att nationella prov i åk 3 är obligatoriska. Politikerna har även bestämt att utöka 
undervisningstiden i matematik för att förbättra elevernas kunskapsnivå i ämnet. I Finland 
läggs stor vikt vid lärarnas professionalitet att själv bestämma sin undervisning, vilket har gett 
goda resultat i de internationella undersökningar som genomförts under de senaste åren. Den 
viktigaste faktorn i processen är lärarna. Det är de som ska verkställa förändringarna som 
politikerna beslutar om samt ser till att eleverna uppnår kunskapskraven. Lärarna i studien har 
uttryckt att förutsättningarna för dem att hinna bedöma alla elevers kunskaper har försämrats 
eftersom klasserna har blivit större. Det är skillnad att sätta sig in i sexton elevers 
kunskapsutveckling jämfört med det dubbla antalet.  

9.1.1 Reformintentioner som förstärks på realiseringsarenan 

De nationella proven i åk 3 ökar lärarnas arbetsbörda i klassrummet. Redan i åk 1 kan lärarna 
enligt intervjuerna börja tänka på de nationella proven. Undervisningen planeras så att 
eleverna ska ha goda möjligheter att uppnå målen. De nationella proven tar mycket tid från 
den ordinarie undervisningen och elever som annars skulle få specialpedagoghjälp kan bli 
utan hjälp under provperioden.  

Lgr 11 har tydligare struktur än Lpo 94. I den nuvarande läroplanen beskrivs centralt 
innehåll, vilket ska ingå i undervisningen, i varje ämne samt att undervisningen ska planeras 
utifrån förmågorna och kunskapskraven. Läroplanen påverkar också hur Unikum har 
utformats, vilket märks i undervisningen och bedömningen. 
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Ett av syftena med de nationella proven är att konkretisera läroplanens kunskapssyn. 
Konstruktionen av de nationella proven utgår från en ”portalparagraf” (red. Lindström m.fl., s. 
34):  

Att göra det viktigaste bedömbart och inte det enkelt mätbara till det viktigaste. 

Det som ska bedömas bör vara allsidigt. Detta gäller såväl innehållet som formerna för hur 
man ska bedöma. Om man bara har fokus på att svaret är rätt eller fel missar lärarna att iaktta 
elevernas andra förmågor. Lärarna i studien sa att det var svårt att hinna med och bedöma 
gruppuppgifter och andra muntliga redovisningar. Detta kunde bero på att lärarna saknade 
fungerande strategier för hur bedömningen skulle gå till. Pettersson säger att för att 
bedömningen ska vara trovärdig, tillförlitlig och överensstämma med en persons kunnande 
måste olika krav uppfyllas och olika frågor besvaras (ibid., s. 39): 

• Bedöms det som ska bedömas? 
• Är innehållet som används vid bedömningen relevant och adekvat? 
• Är sätten som används vid bedömning tillförlitliga? 
• Är slutsatserna som baseras på bedömningarna adekvata och riktiga? 

 
Dessa frågor är viktiga för lärare, men även elever måste få kunskaper om hur bedömningen 
går till. Elever ska veta vad som ska bedömas och när och hur. I studien kom det fram att hur-
frågan ofta föll bort, lärarna gjorde som de hade gjort tidigare. Det finns dock flera sätt att 
visa vad man kan än att bara skriva ner på ett papper. Lärare måste bli bättre på att ta del av 
aktuell forskning och erbjuda sina elever olika sätt att visa kunskaper, t.ex. muntligt, 
dramatisera, genom handling, spela in film, konstruera modeller, med hjälp av IKT mm.  

9.1.2 Reformintentioner som försvagas på realiseringsarenan  

Trots att de nationella proven har en central roll i åk 3 betyder det inte att eleverna kan mer 
matematik. Att använda resultaten från de nationella proven i matematik för att utveckla 
matematikundervisningen existerade knappt i skolan där intervjuerna gjordes. Det var upp till 
klasslärarna om de ville använda resultaten för att planera den framtida undervisningen. 
Lärarna saknade ämneskonferenser, uppföljningar av de nationella proven och levande 
diskussioner i ämnet.  Förhoppningsvis får lärarna tillfälle att utveckla 
matematikundervisningen när Matematiklyftet25 har kommit igång. 

Det finns en risk att alla lärare inte är så insatta i den reviderade läroplanen och i allt vad 
den innebär. Det kan finnas lärare som fortsätter sin matematikundervisning som de alltid har 
gjort och bedömer sina elevers kunskaper på samma sätt som de har gjort tidigare. På så sätt 

                                                
25 Skolverkets nya satsning på lärare i matematik. Fokus ligger på undervisningen. 
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kan kunskapssynen och bedömningsfrågorna som finns i Lgr 11 få en mindre framträdande 
plats på realiseringsarenan. Lärarna i studien använde sig av Unikum i sin bedömningspraktik, 
vilket betyder att Unikum får en betydelsefull roll i lärarnas bedömningspraktik. 

Det finns fortfarande verksamma lärare som hade Lgr 69 under sin lärarutbildning och de 
om några kan vittna om förändringsarbetet i skolan och hur olika läroplaner har påverkat 
undervisningen. Risken är att deras kunskapssyn och sätt att bedöma kan grunda på tidigare 
läroplaner. Innan kommunaliseringen för drygt 20 år sedan hade staten mycket inflytande 
över skolan, inte minst när man kunde reglera statsbidraget till skolan. Idag, när kommunerna 
har varierande ekonomiska resurser, ser bilden annorlunda ut. Skolan ska följa den nya 
skollagen där det bl.a. står om alla barns och elevers utveckling mot målen. Alla elever har 
rätt att nå kunskapskraven, men många skolor saknar resurser p.g.a. kommunernas dåliga 
ekonomi. Vägen från formuleringsarena till realiseringsarena kan vara lång och krokig. 

I teoriavsnittet nämndes tre frågor som Lundgren tar upp hur den faktiska 
undervisningsprocessen styrs. I studien ser man tendenser att det är matematikboken som styr 
undervisningen mer än Lgr 11. I läroplanen står det om likvärdig utbildning. Diskussioner om 
att förstatliga skolan pågår.  

Det förekommer ständig kamp kring kunskap och bedömning. Kommunerna gör sina 
kvalitetsredovisningar och Skolinspektionen gör sina. Effekten av dessa märks inte alltid ute i 
skolorna. Lärarna anser sig veta hur eleverna ligger till i kunskapsutvecklingen. De nationella 
proven kan till viss del upplevas som mindre önskvärda av en del av lärarna. Utvärderingar 
som görs på skolorna visar inte alltid den rätta bilden av verksamheten eftersom 
svarsfrekvensen kan vara mycket låg. En av de senaste reformerna är lärarlegitimationen, vars 
genomförande har orsakat livliga diskussioner eftersom många skolor saknar legitimerade 
lärare i vissa ämnen. Det finns även privata aktörer som är med i kampen, t.ex. Unikum och 
läromedelsförlagen. Unikum och andra webbaserade lärplattformar konkurrerar om kunder 
(skolor) och läromedelsförlagen vill sälja böcker som är anpassade efter kraven som finns i 
Lgr 11. Kommunpolitikerna satsar gärna på skolan inför det kommande valet och det är 
många som pratar om att höja kunskapsnivån i skolan och lyfta svenska elevers placering när 
det gäller t.ex. PISA och TIMSS. 

9.2 Lärarnas bedömningspraktik  

Nu har det gått mer än två år sedan Lgr 11 trädde i kraft. Det som jag såg när jag intervjuade 
lärarna var mest positivt. Att alla tre delar (skolans värdegrund, övergripande mål och 
kursplaner med kunskapskrav) är samlade i ett dokument är fördelaktigt samt att Lgr 11 har 
bättre struktur. Arbetsbördan har dock blivit större för lärarna i allmänhet. Många av lärarna i 
studien sa att det administrativa arbetet tog för mycket tid. De var ålagda att använda Unikum 
och det tog tid att lära sig att använda systemet. Tid som de ville använda för att planera 
undervisningen och utveckla arbetet i skolan. Lärarna hade svårt att inse att bedömning är en 
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del av undervisningen. Målen måste tydliggöras och lärarna måste planera hur dessa kan 
omsättas i undervisningen. De måste även veta hur arbetet ska bedömas och hur eleven kan få 
återkoppling (Lundahl, 2011, s. 89).  

Syftet med studien var att få kunskap om förutsättningar för att förändra 
bedömningspraktiken i en skola. Lärarna fick jämföra tiden före och efter Lgr 11. Fokus låg 
på förändring. Den mest konkreta förändringen enligt lärarna var att de hade fått en reviderad 
läroplan, Lgr 11, där förmågorna lyftes fram. Enligt Lgr 11 ska elevernas visade kunskaper 
bedömas i relation till kunskapskrav som finns i alla ämnen. Kunskapskraven är i sin tur 
relaterade till förmågor och det centrala innehållet (red. Lindström m.fl., s. 35). Det som inte 
kom fram i studien var hur lärarna använde metoder och färdigheter som har stöd i beprövad 
erfarenhet och vilken nytta de drar av forskning i kunskaps- och bedömningsfrågor. Samtidigt 
behövs det mer forskning runt bedömnings- och kunskapsfrågorna som ska gynna verksamma 
lärare. 

Lindensjö & Lundgren säger (s.179) att förändring tar tid och kräver resurser såväl pengar 
som kompetens. De flesta av lärarna som deltog i studien sa att Lgr 11 med förmågorna och 
kunskapskraven var tydligare än Lpo 94. De poängterade dock att det måste få ta tid att 
implementera den reviderade läroplanen. Allmänt saknade de rutiner för elevernas delaktighet 
i bedömningsarbetet. Två av lärarna nämnde kamratbedömning och ville utveckla det och 
hälften av lärarna sa att deras elever skriver i Unikum.  

9.3 Lärarnas förutsättningar till förändringsarbetet 

Skolan förändras hela tiden även om det går lite sakta ibland. I studien kom det fram att 
många av lärarna var väl insatta i den reviderade läroplanen. De pratade om förmågorna, 
centralt innehåll och kunskapskraven och hur de hade börjat tänka på ett annorlunda sätt. De 
hade också börjat dokumentera elevernas kunskaper på ett nytt sätt i Unikum. Några av 
lärarna använde portfolio i Unikum för att synliggöra lärandet och dokumentera elevarbeten.    

Lgr 11 har en annan struktur än Lpo 94, men allt är inte nytt. Hur lärarna upplevde 
förändringar berodde på hur länge de hade varit verksamma i skolan och hur mycket de hade 
arbetat med implementeringen. En lärare, som hade använt Lgr 69, säger följande om alla 
dessa förändringar:  

”Det är tragiskt. Vi hinner aldrig läsa in dem. Under mina 40 år har jag aldrig hunnit läsa in en 
läroplan ordentligt. Vi har tittat på Skolverkets filmer, men det är som att titta på en reklamfilm 
när lärarna diskuterar läroplan och dess förändringar.” 



 44 

10. Bidrag till tidigare forskning 

Undervisningen och utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, 
vilket betyder att undervisningen ska vara forskningsbaserad. Astrid Pettersson, Helena Korp 
och Christian Lundahl är några av de svenska forskare som har forskat om 
kunskapsbedömning. Christian Lundahl säger att bedömning, som genomförs väl, är ett av de 
mest effektiva redskapen för att utveckla elevers lärande.  

Med detta arbete vill jag lyfta fram lärarnas syn på kunskap och bedömning och vad, varför 
och hur de bedömer. Jag vill också synliggöra lärarnas perspektiv på och erfarenheter av 
bedömningsarbetet. Många lärare känner sig tvingade att göra vissa förändringar som kommer 
från skolledningen trots att de har en väl fungerande undervisning. Idag räcker det inte att ett 
lärarlag anser att en metod fungerar för att den ska vila på beprövad erfarenhet. Sverige 
jämförs ofta med Finland i PISA och TIMSS undersökningar. Pasi Sahlberg, generaldirektör 
för CIMO26, säger att den stora skillnaden är att lärarna i Finland får använda sin 
yrkesskicklighet och sitt omdöme fritt på en mängd områden i sina skolor (Sahlberg, 2012, s. 
35). De styr över läroplan, elevutvärderingar, förbättringar av skolorna och samhällets 
inblandning. Jag vill att man ska lyfta fram de svenska lärarnas yrkesskicklighet och där har 
även lärarutbildningen en viktig roll.  

Nio lärare deltog i intervjuerna, vilket inte är ett så stort antal, men dock kan representera 
ett arbetslag på en skola på en mindre ort. Lärarnas åsikter skiljer sig angående nationella 
prov och jag undrar hur mycket de nationella proven ska styra undervisningen. Hittills har det 
inte funnits forskning i Sverige som visar att elevernas kunskaper har ökat när man har ökat 
antalet prov och tester. I Finland har man gått i motsatt riktning vilket betyder färre tester. De 
har inte heller några planer att öka tiden för undervisning i matematik (ibid., s. 77).  

Mina intervjuer stödjer argumentet att lärarna behöver mycket tid för implementering. 
Förändringsarbetet måste få ta tid. Bara för att det finns en reviderad läroplan med 
kunskapskrav betyder inte det att skolan har förändrats. Det behövs mer klassrumsforskning 
för att studera hur bedömningen fungerar i verkligheten och hur elevernas kunskapsnivå kan 
höjas. 

Ofta har man haft blickarna mot väster när man har gjort ändringar i det svenska 
skolsystemet, t.ex. vid införandet av olika tester och nationella prov. Jag önskar att man skulle 
blicka mer åt öster och studera olika framgångsfaktorer i Finland. Sahlberg säger att alla de 
faktorer som ligger bakom den finländska framgången tycks vara motsatser till det som sker i 
USA och stora delar av den övriga världen, där konkurrens, provbaserad 
kunskapsredovisning, standardisering och privatisering verkar dominera (ibid., s. 40). 

                                                
26 Centre for International Mobility and Cooperation. 
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11. Konklusion 

I studien kom det fram att lärarna måste dokumentera elevernas kunskapsutveckling i mycket 
större utsträckning än vad de gjort tidigare. Idag ska lärarna skriva skriftliga omdömen utan 
värderande ord. Det räcker inte att lärarna bara pratar om elevens kunskapsutveckling under 
utvecklingssamtalet.  

De nationella proven påverkar undervisningen både positivt och negativt. Det positiva är 
att lärarna kartlägger elevernas kunskaper och kan upptäcka saker som måste utvecklas. Det 
negativa är att både lärarna och eleverna kan bli stressade och att det tar mycket tid att 
genomföra alla dessa prov.  

En central fråga är: Vad används bedömningen till? Är det för att hjälpa eller stjälpa 
individer. Vilka är bedömningens konsekvenser?  

Enligt Forsberg (2013-03-04) finns det ett stort forskningsbehov inom bedömning. 
Exempel på områden är: elevers uppfattningar, klassrumsbedömningar, 
kunskap/lärande/bedömning, informationsteknologins konsekvenser, alternativa former för 
bedömning och etik/makt/legitimitet. Jag skulle vilja undersöka mer om lärares bedömning i 
klassrumssituationer. Hur gör lärare när de bedömer elevers matematikkunskaper? Med hjälp 
av observationer i klassrummet kan man iaktta relationen mellan lärare och elev och se 
närmare på olika bedömningssituationer. I vilka situationer lär elever och vilka uppfattningar 
har de? Det finns många frågor som jag vill undersöka närmare.  

Det finns många bra lärare som arbetar med bedömning på ett framgångsrikt sätt, men 
problemet är att lärare har svårt att sätta ord på det de gör. Lärarna är vana vid att göra en 
mängd saker utan att reflektera över det de gör. För att få reda på hur lärare gör måste man få 
vara med i klassrummet och observera lektioner. Den här studien hade fokus på att intervjua 
lärare och fråga om deras syn på kunskap om bedömning. Att säga en sak, t.ex. hur man 
bedömer elevers matematikkunskaper och hur man egentligen gör i praktiken kan skilja sig åt 
en hel del. 

Döma eller bedöma? Till vem och till vilken nytta? Om en elev blir bedömd på fel sätt 
redan på lågstadiet kan det följa eleven under hela skoltiden och det kan få konsekvenser när 
eleven vill fortsätta att studera. Hur påverkas eleverna när de blir bedömda hela tiden? Vilka 
för-/nackdelar finns det? Hur kommer deras liv att se ut? Vilka konsekvenser har egentligen 
bedömning för samhället och individen? Hur påverkar det vårt sätt att leva och uppfostra våra 
barn?  
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13. Bilagor 

13.1 Bilaga 1: Informationsbrev till lärare 

 
     2013-02-24 
Hej! 
 

Mitt namn är Pia Eriksson och jag är student vid Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Den här terminen skriver jag magisteruppsats. 
Området som jag är intresserad av är bedömning. Jag vill ta reda på hur lärare ser på 
bedömning och hur Lgr 11 påverkar deras bedömningspraktik i matematikämnet. Jag har 
nästan 20 års erfarenhet från grundskolan och för närvarande arbetar jag som adjunkt i 
matematikdidaktik samtidigt som jag läser på masterprogrammet inom didaktik. 

 
Jag vill träffa er lärare som undervisar i matematik i åk 1-4 och intervjua er. Vårt samtal 

kommer att handla om bedömning. Det är önskvärt att jag får spela in intervjuerna för att ha 
fokus på samtalet i stället för på skrivandet. De inspelade intervjuerna kommer att sparas på 
ett säkert ställe. De medverkandes anonymitet garanteras.  

 
Deltagandet är frivilligt, men jag vore oerhört tacksam om du vill delta i min studie och bli 

intervjuad och dela med dig av din kunskap och erfarenhet från skolvärden.  
 
Jag vill att du meddelar mig om du vill delta eller inte. Därefter kommer vi överens om en 

tid när jag kan komma till din skola och intervjua dig.   
 
Du är välkommen att kontakta mig om du vill ha mer information om min studie. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Pia Eriksson 
pia.eriksson@edu.uu.se  
tel. 073-546 30 08 eller 018-471 24 75 
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13.2 Bilaga 2: Intervjufrågor 

 
 
1. Vad anser du att syftet med bedömning är? 

 
2. Vilka bedömningsmetoder använder du i matematik idag? Har metoderna förändrats 

sen Lgr 11 kom? 
 
3. Hur har ditt sätt att bedöma förändrats efter att Lgr 11 trädde i kraft?  

 
4. Vilken typ av diagnos/prov/matris brukar du använda i matematik och varför? Hur ger 

du återkoppling till dina elever? 
 
5. Hur påverkar de nationella proven i åk 3 din undervisning i matematikämnet? 

 
6. På vilket sätt är eleverna med i bedömningsarbetet idag? På vilket sätt har det 

förändrats sen Lgr 11 kom? 
 
7. Använder skolan resultat från nationella prov och andra undersökningar för att får 

information om vilka områden elever bör förbättra sina kunskaper i? 
 
8. Vilka möjligheter ser du med att använda Unikum (eller någon annan lärplattform) för 

självbedömning? 
 
9. Vilken betydelse har de skriftliga omdömena i bedömningspraktiken? På vilket sätt 

har din syn på de skriftliga omdömena förändrats sen Lgr 11 trädde i kraft? 
 
10. På vilket sätt tar du hänsyn till elevens bakgrund?  

 
11. Vad innebär det att kunna matematik? Vad anser du? Har du förändrat din 

kunskapssyn i matematik sen Lgr 11 kom? 
 
12. Hur ser du att eleven kan matematik? Hur skiljer sig detta kunnande före och efter Lgr 

11? 
 
13. Vad tycker du om alla dessa förändringar? 

 
 
 

 
 
 


