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Sammanfattning 

Detta är en studie om bedömning av elever i de yngre skolåren i ämnet matematik. Studien 

syftade till att undersöka lärares syften med och tankar om bedömningsprocessen i matematik. 

För att uppfylla studiens syfte svarade undersökningen på vilka metoder och strategier lärare 

beskriver sig använda i sin bedömning av elevers kunskaper i matematik samt vad lärare anser om 

att göra elever delaktiga i bedömningen. Sex samtalsintervjuer genomfördes med lärare för elever 

i de yngre skolåren där lärarnas subjektiva erfarenheter om bedömning och dess process 

diskuterades utifrån ett intervjuschema. Resultatet diskuterades utifrån två teoretiska 

utgångspunkter: summativ och formativ bedömning där summativ bedömning syftar till att 

summera en elevs kunskapsnivå medan formativ bedömning syftar till bedömning för lärande där 

elevers delaktighet i bedömning betonas. Av studiens resultat framkom att bedömningsprocessen 

består av olika strategier och metoder för att få insikt i elevers kunskaper där dialog med eleven 

under lektionerna lyfts fram som en del i bedömningen men samtliga lärare uttrycker att de i 

huvudsak grundar sin bedömning utifrån diagnoser. Om elevers delaktighet i bedömning av 

matematikkunskaper skiljer sig lärarnas åsikter, där ett antal anser att elever i de yngre skolåren är 

för små medan andra ser elevers delaktighet som en del av bedömingsprocessen. Lärarna 

beskriver att deras bedömning ligger till grund för planering av undervisning samt som underlag 

för individuella utvecklingsplaner inför utvecklingssamtal där diagnoser beskrivs som ett bra 

konkret material som stärker och synliggör deras bedömning av elevers kunskaper i matematik. 

Utvecklingssamtalet beskrivs även av samtliga lärare som ett tillfälle där eleverna får vara 

delaktiga i sin bedömning av sina matematikkunskaper.  

 

Nyckelord: Bedömning, Delaktighet, Grundskollärare, Intervju, Matematik. 
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Inledning 

Bedömning av elevers kunskaper har under en längre tid debatterats i både skolan och i politiken. 

Det debatteras om både hur bedömning ska gå till och hur mycket yngre elever ska bedömas. 

Frågan om betyg i de tidiga skolåren är högaktuell men även hur elevers delaktighet i bedömning 

skapas. I skolans styrdokument finns både lärares bedömningsuppdrag där ett av dem är att värdera 

elevers kunskaper utifrån kunskapskrav och betygskriterier men skolan har även som mål att ge 

elever förmågan att själv värdera och bedöma sina kunskaper. Det tolkas av oss som att elevers 

förmåga att själv bedöma och ha insikt om sina kunskaper borde vara en lika stor del i bedömningen 

som lärarens summativa, kontrollerande bedömning utifrån kunskapskraven. Frågan är vad 

verksamma lärare anser om bedömning och delaktighet i de yngre skolåren. För att göra elever 

delaktiga behöver lärare ha ett formativt perspektiv på sin bedömning och synliggöra lärande och 

utveckling för eleven (Lundahl, 2014). Denna studie undersöker lärares syfte och tankar med sin 

bedömningsprocess i matematik med syfte att synliggöra vilka metoder och strategier lärare 

beskriver sig använda för att uppnå lärarens bedömningsuppdrag och samtidigt främja skolans mål 

om att elever själva ska kunna värdera och bedöma sina kunskaper. 

 

Studien har genomförts av två författare där bakgrundens olika delar är uppdelad mellan författarna 

där Olsson i huvudsak ansvarar för avsnittet om ”bedömning” och Kallio om avsnittet ”bedömning 

- en tillbakablick.” Författandet av analysen har delats upp mellan författarna där Kallio ansvarat 

för de formella bedömningar och Olsson för de informella bedömningarna. Metod har författats 

gemensamt och i diskussionen har Kallio ansvarat för ett summativt perspektiv och Olsson 

ansvarat för ett formativt perspektiv på studiens analys som sedan skrivits tillsammans. 
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Bakgrund 

För att kunna uppfylla studiens syfte och svara på de forskningsfrågor som ställs behöver 

bakgrunden till ämnet utredas. I bakgrunden utreds begreppet bedömning och exempel på 

strategier och metoder som kan ingå i en bedömningsprocess ges.  Även bedömningens historia 

tas upp för att få ett perspektiv på hur dagens bedömning har växt fram. Det är med bakgrund i 

det som presenteras i detta kapitel som sedan tidigare forskning inom ämnet bedömning i 

matematik kommer presenteras. 

 

Bedömning (författad av Olsson)  

Det här kapitlet definierar begreppet bedömning och vad en bedömningsprocess är. Det utreds i 

vilka syften bedömning kan ske och vilka bedömningsmetoder och strategier studien utgår från. 

Detta redovisas till stor del utifrån Skolverket då det är Skolverkets riktlinjer som är lärares 

gemensamma utgångspunkt i både undervisning och bedömning. 

 

Vad är bedömning? 

Undervisnings- och inlärningsprocesser styrs av bedömning och är därför ett av de mest 

inflytelserika pedagogiska verktyg som finns i skolan och kan användas både i syfte att disciplinera 

elever och forma lärandet. Bedömning är en del av skolvardagen för både elever och lärare. 

Skolverket (2014b) beskriver bedömning i skolan som något nära kopplat till undervisningen och 

som syftar till att värdera och kartlägga elevers kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra 

praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen. Skolan ska stötta elever i deras 

kunskapsutveckling och skapande av självbild men ska också värdera deras kunskaper utifrån 

läroplanens kunskapskrav (Nordgren & Odenstad, 2012:9). För att säkerställa att alla Sveriges 

skolor förhåller sig lika till bedömning följer skolorna ett nationellt styrdokument som beskriver 

ett kunskapsuppdrag vilat på en kunskapssyn. Denna kunskapssyn betonar fyra olika 

kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som förutsätter och samspelar med 

varandra (Skolverket, 2013). För att få en uppfattning om elevens kunskaper används bedömning 

på olika sätt vilket kan delas in i formativ bedömning och summativ bedömning. Dessa två har 

olika utgångspunkter då formativ bedömning grundar sig i att bedömningen ska stödja elevernas 

fortsatta lärande medan summativ bedömning sammanfattar elevens faktiska kunskaper i en 

sammanfattad term som till exempel betyg eller omdöme (Jönsson, 2013:15, Skolverket, 2011). 
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Vad är en bedömningsprocess? 

En bedömning av en elevs kunskaper görs utifrån elevens arbetsprestation. Denna arbetsprestation 

kan antingen vara en produkt i form av ett slutresultat eller en process som visar hur kunskapen 

utvecklats. Bedömningsprocessen innefattar de observationer och insamlat material av elevens 

arbetsprestation som ligger till grund för bedömning och sedan tolkas och leder till någon form av 

beslut och konsekvens (Skolverket, 2011b). I bedömningsprocessen kan det finnas en eller flera 

bedömningssituationer. En bedömningssituation kan ske som en formell bedömning där det är 

tydligt uttalat att en bedömning kommer att ske och är oftast avsedd för hela klassen. Det kan till 

exempel vara ett prov eller en muntlig redovisning. En bedömningssituation kan också ske 

informellt då den sker i samband med olika klassrumsaktiviteter som till exempel att läraren 

observerar och ställer frågor under arbetets gång. När en lärare sammanfattat resultatet av eller i en 

bedömningsprocess i en sammanfattande term, som till exempel betyg eller omdömen, har 

bedömningen en summativ funktion. Har bedömningen som grund att synliggöra för eleven dess 

styrkor och svagheter med fokus på kunskapsutveckling har bedömningen en formativ funktion. 

En bedömning som syftar till en formativ funktion behöver inte utesluta en summativ funktion, 

och vise versa. En formell bedömningssituation, till exempel ett prov, kan ge läraren inblick i 

elevernas kunskaper som kan skapa formativa åtgärder som att läraren anpassar sin undervisning 

utifrån provresultatet samt ger återkoppling på provet för att belysa för eleven dess styrkor och 

utvecklingsområden (Skolverket, 2011b). 

 

Bedömningsmetoder som kan ingå i en bedömningsprocess 

Bedömning av en elevs kunskaper kan göras med olika metoder och strategier. Dessa metoder och 

strategier kan skilja sig åt beroende på vad syftet med bedömningen är och för vem bedömningen 

sker. Den informella bedömningen syftar till den bedömning som sker kontinuerlig, löpande i 

skolvardagen medan den formell bedömning syftar till specifika bedömningssituationer där elevens 

kunskaper mäts (Skolverket, 2011b:41). Nedan kommer några informella och formella strategier 

och metoder för bedömning presenteras. 

 

Informell bedömning  

Klargöra syfte och mål för att skapa medvetenhet 

För att en elev ska kunna ta ansvar för sitt lärande krävs det att eleven har en tydlig bild om vad 

den kan och hur den ska utvecklas. För att ge elever möjlighet till detta behövs en förståelse för 
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vad syftet och målet med lärandet är. Den undervisning läraren bedriver ska grunda sig i läroplanens 

kunskapskrav vilket gör att läraren måste vara väl insatt i läroplanen för att själv veta syfte och mål 

med undervisningen. För att även göra eleverna delaktiga i syftet med undervisningen behöver 

läraren konkretisera målen så det tydliggörs vad som förväntas av dem (Lundahl, 2014:89). När 

eleverna får vara delaktiga i syfte och mål med undervisningen skapas en medvetenhet i lärandet. 

Ett sätt att förtydliga syfte och mål för elever och lärare är med hjälp av bedömningsmatriser. Syftet 

med bedömningsmatriser är att ge lärare ett redskap för systematiska analyser av kursplaner och 

kunskapskrav. Matriserna visualiserar även för eleverna sambandet mellan lärandemål, 

undervisning och bedömning (Lundahl, 2014).       

 

Hög delaktighet och interaktivitet 

Bedömning kan ske under lektionerna genom att göra eleverna delaktiga i undervisningen. Läraren 

kan under ett samtal i stor eller liten grupp få möjlighet att ställa frågor och lyssna om eleven förstått 

och uppnått undervisningsmålen. För att ta reda på om elevers kunskaper behöver lärare då ibland 

använda sig av avancerade frågetekniker. Det finns frågor som öppnar upp för samtal och frågor 

som preciserar och därför genom att ställa genomtänkta frågor kan läraren få insikt i elevens 

kunskaper och tankeprocesser (Lundahl, 2014:110). 

 

Återkoppling 

Återkoppling är när eleven får feedback på deras prestationer vilket ökar elevers chanser till 

interaktion och deltagande i läroprocessen. För att återkopplingen ska gynna lärandet krävs det att 

läraren funderat på vart eleven är och hur eleven ska nå kunskapsutveckling och då förmedlar detta 

genom sin återkoppling. Lundahl (2014) beskriver tre olika typer av återkoppling. Den första är 

överblickande vilket är till exempel om en elev misslyckats med ett tal och bedömningen inte 

identifierar vart problemet ligger. Har bedömningen identifierat vart svårigheten ligger men inte 

hur den ska åtgärdas är bedömningen diagnostisk och slutligen om bedömningen innefattar en 

åtgärd talas det om formativ återkoppling (Lundahl, 2014:127).         

 

Självbedömning 

Självbedömning syftar till att eleven ska bedöma sina egna kunskaper och kvaliteter. Eleven 

uppmanas då att bedöma sin egen prestation utifrån bedömningskriterier för att skapa en djupare 

förståelse och kunnande om sitt lärande. Tanken är att eleven inte ska vara beroende av lärarens 

återkoppling utan själv kunna bedöma sin egen insats för att kunna reflektera kring sitt lärande 

(Jönsson, 2013:123-125). Det förenklar elevens möjlighet att reflektera över sin egen 
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kunskapsutveckling om eleven själv är medveten om sina styrkor och svagheter (Lundahl, 

2014:152). 

 

Kamratbedömning 

Kamratbedömning är en metod som går ut på att elever lär sig av varandra genom att bedöma 

varandras arbeten. Kamratbedömning kan se ut på många olika sätt. Ett sätt är att eleverna får läsa 

varandras arbeten utifrån en checklista för att ge återkoppling med styrkor och svagheter. Eleverna 

kan även enskilt lösa en och samma uppgift för att sedan jämföra med varandra de olika resultat 

som uppstått (Jönsson, 2013: 110). Fördelarna med kamratbedömning är att när eleverna bedömer 

andras arbete främjas deras förmåga att bedöma sina egna förmågor, eleverna blir bra resurser för 

varandra och att bedöma varandra skapar en kognitiv förstärkning av det egna lärandet. Som 

tidigare nämnt bör återkoppling ges ofta och snabbt inpå bedömningstillfället vilket ställer höga 

krav på läraren. Kamratbedömning kan vara ett sätt att avlasta arbetet för läraren då eleverna i 

stället kan ge återkoppling på varandras prestationer (Jönsson, 2013:110). När man arbetar med 

kamratbedömning är klassrumsklimatet väldigt viktigt. Eleverna behöver lära sig att ge 

kommentarer som inte sårar någon och bedöma det som ska bedömas. Ett sätt att göra det tydligt 

för eleverna vad som ska bedömas är genom bedömningsmatriser. Matriserna förmedlar vilka 

centrala kvalitéer som eleverna ska bedöma. Kamratbedömning är ytterligare ett sätt att synliggöra 

skolans mål och kunskapskrav men även ett sätt för eleverna att identifiera dessa kvalitéer och 

kunskaper hos sig själv och hos andra (Lundahl, 2014:138). 

 

Formell bedömning (författad av Kallio) 

Prov 

Det går grovt att dela in prov i två kategorier: de konventionella papper-och-penna-proven och de 

autentiska, vardagsnära proven. De konventionella proven har uppgifter i form av frågor med 

flersvar, kortsvarsfrågor eller essäfrågor och dessa frågor ska besvaras individuellt på en viss tid. 

Detta är de typiska skriftliga, formella proven som finns i skolan.  Sedan finns det mer vardagsnära 

prov som skiljer sig från penna-och-papper-prov då dessa består av mer öppna eller praktiska 

uppgifter. Dessa prov gör mer plats för kreativa och känslomässiga aspekter på kunskap. Tanken 

är att dessa prov ska vara autentiska med vardagsproblem och kan exempelvis testa 

problemlösningsförmåga (Skolverket 2011b:32). De vardagsnära proven kan se ut på olika sätt, de 

kan vara skapande, muntliga eller skriftliga bedömningssituationer. Det är alltså möjligt för ett 

skriftligt prov att vara vardagsnära om det bygger på autentiska bedömningsuppgifter (Skolverket 
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2011b:48). Det är dock svårare för en lärare att bedöma denna typ av prov då de är mer subjektiva 

och kräver mer tolkning än de mer traditionella penna-och-papper-proven. Sedan finns det viktiga 

frågor som bör ses över för att ett prov oavsett form ska hålla en hög kvalitet och dessa är: 

överensstämmer de konkretiserade målen med bedömningen? Täcks kunskapskraven av 

bedömningen? Ger bedömningssituationen alla elever en rättvis chans att visa vad de kan och vad 

de lärt dig i förhållande till kunskapskraven? Och slutligen: stimuleras lärandet i 

bedömningssituationen? (Skolverket 2011b:32) 

 

Diagnosmaterialet Diamant 

Diamant är ett diagnosmaterial från Skolverket som är framtaget för att hjälpa lärare i sin 

bedömning i matematikämnet. Tillsammans med de Nationella proven utgör Diamant ett stöd för 

lärares bedömning. Materialet finns för alla årskurser i grundskolan och hjälper läraren att kartlägga 

elevers kunskaper och kunskapsutveckling. Enligt Skolverkets studiehandledning till materialet ska 

Diamant i huvudsak fungera formativt då det ger underlag för läraren att planera och strukturera 

sin undervisning och därigenom ge eleven de förutsättningar som behövs för att inhämta den 

kunskap och de färdigheter som står uttryckt i kursplanen. Materialet innehåller sex stycken 

diagnosområden: aritmetik, rationella tal, talmönster och algebra, mätning, geometri samt 

sannolikhet och statistik och är diagnoser som ska skrivas individuellt. Det går att arbeta med 

diagnoserna på olika sätt och går att använda både i början och/eller slutet av ett arbetsområde för 

att mäta förkunskaper eller se om eleverna lärt sig det som undervisningen har behandlat. Det som 

Diamants studiehandledning trycker på är att diagnoserna ska användas sparsamt (Skolverket, 

2013b). 

 

Nationella prov 

Nationella prov görs idag i ämnet matematik av alla elever i årskurs tre och utöver matematik så 

görs det även i svenska/svenska som andra språk. Syftet med de nationella proven är att stödja en 

likvärdig och rättvis bedömning i årskurs tre och för de högre årskurserna även en rättvis 

betygsättning. Proven ger även underlag för att se i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på 

skolnivå, huvudmannanivå och även nationell nivå. Utöver dessa syften menar Skolverket 

(2011b:55) att dessa prov kan ge ökad måluppfyllelse för eleverna och att det blir lättare att 

konkretisera kursplaner och ämnesplaner. Nationella provet i matematik i årskurs tre kallas även 

ämnesprovet och är till för att på ett så allsidigt sätt som möjligt testa elevens förmåga i ämnet. Till 

dessa prov i matematik finns utförliga anvisningar om hur proven ska bedömas. I 

bedömningsanvisningarna finns antingen ett rätt svar till uppgiften eller kriterier som ska fungera 
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som stöd till läraren vid bedömningen (Skolverket, 2015). Nationella prov har i första hand en 

summativ funktion då dessa prov fungerar som en avstämningspunkt i slutet av en årskurs och 

visar en elevs kunskaper vid det tillfället som provet genomförs. Sedan kan läraren använda proven 

formativt om elevens styrkor och utvecklingsområden uppmärksammas (Skolverket, 2014c).  

  

Skriftliga omdömen 

Skriftliga omdömen om en elev görs till en individuell utvecklingsplan som en gång per läsår vid 

ett utvecklingssamtal synliggör elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de 

ämnen som eleven får undervisning i. Även en sammanfattning av vilka insatser som behöver göras 

för att eleven ska nå upp till kunskapskraven och även hur eleven ska ges möjlighet att utvecklas så 

långt det är möjligt inom läroplanens ramar genomförs (Skolverket, 2013a:17). De skriftliga 

omdömena är en summativ bedömning som ska bidra till en nyanserad bild av elevens styrkor och 

utvecklingsbehov i förhållande till kunskapskraven och mål men även specifik information eller 

åtgärder om hur eleven ska nå kunskapsutveckling och sina mål (Jönsson, 2013). 

 

Varför har vi bedömning? 

Bedömning av en elevs kunskaper kan ha olika syften beroende på för vem bedömningen sker. 

Nedan presenteras lärarens bedömningsuppdrag och bedömningens funktioner för att skapa en 

likvärdig och rättvis skola. 

 

Lärarens bedömningsuppdrag 

I skolans styrdokument beskrivs skolans uppdrag att främja lärandet och föra en aktiv diskussion 

om kunskapsbegreppet, om vad som är viktig kunskap idag och i framtiden och hur 

kunskapsutveckling sker. Läraren har även riktlinjer som säger att hen har ett ansvar att utvärdera 

varje elevs kunskapsutveckling för att sedan redovisa detta både skriftligt och muntligt för elev och 

vårdnadshavare under utvecklingssamtal samt informera rektorn. I lärarens bedömningsuppdrag 

beskrivs även att eleven själv ska kunna bedöma sina kunskaper i relation till mål och andras 

arbetsprestationer. Eleven ska alltså få möjlighet till reflektion kring sin arbetsprocess och 

kunskaper utifrån de givna kunskapskraven (Skolverket, 2011a). För en elev kan bedömning av sina 

kunskaper bidra till förstärkt lärande genom en förståelse av vart eleven ligger kunskapsmässigt 

samt hur eleven ska göra för att utveckla sina kunskaper. Läraren behöver alltså synliggöra för 

eleven dess styrkor samt vägleda eleven vidare i sin kunskapsutveckling (Skolverket, 2011a). Ett 

sätt att försäkra om att lärare bedömer och dokumenterar elevens kunskaper är utifrån den 

individuella utvecklingsplanen som upprättas en gång per läsår för elever i årskurs 1-5. Den 
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individuella utvecklingsplanen ska användas vid utvecklingssamtal och innehålla både omdömen 

om elevens kunskaper samt en framåtsyftande planering som ska ge eleven så bra förutsättningar 

som möjligt att nå kunskapsutveckling (Skolverket, 2013a). Skolan har som mål att eleven ska 

utveckla ett större ansvar för sina studier samt förmågan att själv kunna bedöma sina resultat samt 

bedöma sina resultat i relation till andras arbetsprestationer och förutsättningar (Skolverket, 

2011a:18). Att bedöma en elevs kunskaper kan även gynna läraren. Genom att kartlägga elevers 

kunskaper kan läraren få insikt om hur undervisningen ska bedrivas för att ge eleverna möjligheter 

till kunskapsutveckling. Kartläggningen kan ligga till grund för både individuella insatser och för en 

hel grupp. Bedömningen kan även vara ett resultat av hur den bedrivna undervisningen har fungerat 

och ge läraren insikt om hur undervisningen kan utvecklas eller vad som varit lyckat med 

undervisningen (Skolverket, 2011b). 

 

Likvärdig och rättvis skola 

Alla elever har rätt till en likvärdig utbildning oavsett vart i landet den anordnas (skollagen§9). Ett 

sätt för staten att säkerställa att skolorna erbjuder en likvärdig utbildning är genom skolans läroplan 

för grundskolan, särskolan och fritidshem. I skolans läroplan beskrivs vad eleven ska lära sig samt 

vilka kvalitéer som läraren ska bedöma. I Sverige använder vi oss av ett mål- och kunskapsrelaterat 

betygssystem som baserar sig på en nationell betygsskala mellan A-E där varje betyg/mål uppnås 

utav ett antal kriterium och betyget F står för icke godkänt. I årskurs 3 ges inga betyg men däremot 

finns kunskapskrav som eleven ska ha uppnått (Skolverket, 2013a). För att kontrollera att lärarna 

gör en rättvis och likvärdig bedömning av elevernas kunskaper utförs det nationella prov. De 

nationella proven prövar elevers kunskaper och förmågor i ett visst ämne och utförs av alla elever 

i årskurs 3, 6 och 9. Nationella proven ger ett analysmaterial huruvida kunskapskraven uppfylls på 

skolnivå, huvudmannanivå samt nationell nivå och ett riktmärke för lärare att utgå från i sin 

bedömning.  

Bedömning – en tillbakablick (författad av Kallio) 

Med anledning av att studien syftar till att undersöka lärares subjektiva erfarenheter kring sin 

bedömning är det relevant att se tillbaka och se hur bedömningen växt fram i Sverige. Detta gör 

det möjligt att i diskussionen kunna dra slutsatser och diskutera lärarnas bedömningstankar utifrån 

ett historiskt perspektiv. 

 



 

 13 

Standardiserad bedömning på 1900-talet 

Före 1900-talet låg allt ansvar för bedömning hos lärarna själva men på 1900-talet kom detta att 

ändras och ansvaret för kunskapsprövning och lärarkårens inflytande på vad som ska bedömas och 

hur bedömning ska ske försvann (Lundahl, 2007:54). På 1900-talet blev även folkskolan en 

skolform för hela svenska folket och Sverige fick en massutbildning som gjorde att de skolformer 

som då fanns behövde länkas till varandra. En enhetsskola växte fram och lärares bedömningsrätt 

kom att utmanas. Med flera skolformer behövdes betygen standardiseras, både för att öka rättvisa 

och understödja att en elev klarade nästa steg i sina studier oavsett tidigare skolform. Därigenom 

infördes standardprov (Lundahl, 2007:55-56). Lärarna fick då släppa all form av subjektivitet i sin 

bedömning och betygen skulle vara så objektiva som möjligt för att försäkra sig om att de inte var 

missvisande eller orättvisa. Metoder för kunskapsbedömningar ändrades då kursplanerna nu skulle 

utgå från “det normala barnet” och hjälpklasser infördes där intelligenstester och 

skolmognadstester användes för att urskilja vilka de normala eleverna var. Dessa tester var 

uppbyggda på psykologisk och pedagogisk vetenskap. Med standardprov behövde läraren kunna 

kommunicera på ett annat sätt och 1946 ville dåvarande skolkommission skapa en ny 

skolorganisation där kommunikation mellan yrkesgrupperna runt skolan var viktig (Lundahl, 

2007:57). Det gemensamma språket möjliggjorde en samverkan i en allt mer komplex 

skolorganisation där elevinformation och prestationer gjordes till dokument som kunde synliggöras 

även för dem som inte mötte eleverna direkt och eleverna kunde utifrån detta organiseras i olika 

klasser. Under denna tid talas det knappt om bedömningens didaktiska funktion i undervisningen. 

Det går även att se att sambandet mellan bedömning och lärande försvinner och de 

kunskapsbedömningar som gjordes skedde i syfte att göra utbildningen mer demokratisk (Lundahl, 

2007). Det var framförallt de storskaliga testerna och proven som spelade störst roll i lärares 

bedömning av elevers kunskaper (Samuelsson, 2012:27). Detta sätt att standardisera skolan med 

betyg och resultat ifrågasattes så småningom och likvärdigheten och jämlikheten ifrågasattes trots 

tidigare åsikter om att allt detta skapats för rättvisans skull. På 1970- och 1980- talen växte kritiken 

mot kunskapsbedömningar då de ansågs ge effekter i det sociala livet och med detta motstånd i 

luften var det svårt att se några pedagogiska fördelar med bedömning. Motståndet grundade sig i 

att betyg och kunskapsbedömningar enligt många bara bidrog till social reproduktion och genom 

att ta bort dessa skulle det finnas möjlighet att skapa ett lustfyllt lärande och förändra 

samhällsordningen (Lundahl, 2007:60). När den här kritiken kom var det läroplaner från 1960- och 

70-talen som verkade och i dessa fanns genomgripande beskrivningar av hur betygssättning skulle 

ske. I dessa läroplaner fanns förutom vikt vid faktakunskaper även begrepp som analys, tolkning 
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och förståelse som viktiga nyckelord i kunskap och bedömning. Här finns även utrymme för 

formativ bedömning som ska främja elevens utveckling och lärande (Samuelsson, 2012:29). 

 

Mål- och kriteriebaserat betygssystem 

Under 1990-talet blev kunskapsbedömning ett mer pedagogiskt verktyg än det 

sorteringsinstrument som det så länge varit och började även användas som utvärderingsverktyg. 

Det relativa betygssystem som länge verkat ansågs uppmuntra elever att tävla med varandra om 

bra betyg vilket resulterade i en ytlig inlärning (Lundahl, 2007). Tävlingen som uppstod mellan 

elever stred dessutom mot läroplanens värderingar om solidaritet och samverkan i skolan 

(Samuelsson 2012:31). Ett nytt mål- och kriteriebaserat betygssystem infördes istället som skulle ge 

bättre kontroll över resultatutvecklingen. Det ansågs även främja lärarnas professionella utveckling 

och i enlighet med en ny kunskapssyn främja lärandet. Kunskapssynen fortsätter fokusera allt 

mindre på utantillinlärning av färdig kunskap och fokuseras allt mer på lärandeprocessen (Lundahl, 

2007). 2011 ändrades betygssystemet återigen och det som tidigare nämnts som mål- och 

betygskriterier heter nu kunskapskrav men systemet fungerar på samma sätt men innefattar fler 

betygssteg. En anledning till alla reformer inom bedömningsområdet beror på att samhället 

förändras och skolan anpassar sig efter samtiden (Samuelsson, 2012:21). 

 

Matematikundervisning och bedömning  

Många nationella och internationella undersökningar har gjorts och gemensamt för dessa är att 

studierna visar att det dominerande arbetssättet i matematik i skolan är enskilt arbete i en lärobok. 

Enligt Kjellström (2012) läggs alldeles för stort fokus på innehållet i undervisningen utifrån 

läromedel och eleverna får inte lika mycket tid till att utveckla sin förmågor i problemlösning, 

förmågan att resonera och se samband och uttrycka sig muntligt och skriftligt. Matematiken har en 

historisktradition av att bedömas utifrån individuella, skriftliga prov. Fokus har historiskt legat på 

att utveckla färdigheter: göra uträkningar, lösa ekvationer och förenkla algebraiska uttryck medan 

det i läroplanen som kom 2011 har lagts till att elever ska kunna matematiska begrepp, föra 

resonemang och kommunicera i matematiken samt kunna problemlösning. Elever bedöms nu inte 

bara på hur väl de kommer ihåg kunskapen utan hur de använder matematiken i olika sammanhang, 

detta resulterar i att läraren behöver flera och mer varierade bedömningsmetoder i matematiken än 

tidigare (Kjellström, 2012). 
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Forskningsöversikt 

I detta kapitel presenteras en forskningsöversikt och en sammanfattning av den tidigare forskning 

som studien grundar sig i. Det har gjorts mycket forskning om bedömning och bedömning i 

matematikämnet med olika ingångar och perspektiv. Denna studie som syftar till att undersöka 

lärares bedömningsprocess i matematik gör att den tidigare forskning som är relevant för detta 

också omfattar olika perspektiv och syften med bedömning, bedömningsmetoder och 

bedömningsprocessen. För att underbygga denna studies relevans görs den med bakgrund i vad 

denna tidigare forskning kommit fram till. Forskningen som studien utgår ifrån tar upp sådant som 

elevers delaktighet i bedömningen i matematik och dess betydelse, vad lärare säger sig använda 

betyg och bedömning till och att lärares personliga värderingar spelar roll i bedömningen.  

Bedömning före 1900-talet 

Bedömningsforskning har historiskt sett ofta fokuserat på bedömningens urvalsfunktion och 

meriterande funktion. Studeras läroplaner och Skolordningar som det hette under läroverkens tid 

ses även ett pedagogiskt och didaktiskt motiv till att kunskapsbedömning framkom som praktik. 

Under 1500-talet till 1800-talet var kunskapskontrollerande examinationer den vanligaste formen 

av bedömning och fokus låg på utantillkunnande i språk och språkövningar vilket gjorde att 

kunskap och minne hörde samman (Lundahl, 2007:52-53). Kommande bedömningar från 1800-

talet och framåt kopplades allt mer till administrativa syften och frikopplades allt mer från lärandet. 

Kunskapssynen som satte minne och utantillinlärning i första hand gjorde att den summativa 

bedömningen dominerande. Bedömningsansvaret låg helt i lärarnas händer och lärarkåren 

utvecklade själva rutiner för examinationer och kunskapsprövning (Lundahl, 2007). 

 

Elevers delaktighet i bedömning 

I Wales deltog åtta gymnasieskolor i ett forskningsprojekt lett av Tanner och Jones (1994) där elever 

fick använda sig av olika kamrat- och självbedömningsmetoder. Utifrån ungefär 100 lektioner 

samlades material in genom skriftliga anteckningar, video och ljudinspelningar som kompletterades 

med informella intervjuer med utvalda lärare och grupper av elever. Resultatet visade att kamrat- 

och självbedömning ger elever möjlighet till en självkritisk lärandeprocess som gynnar utvecklingen 

av metakognitiva färdigheter. Tanner och Jones (1994) studie resulterade även i en slutsats att 

bedömning kan ge läraren information om hur eleven ska nå kunskapsutveckling men att det även 

behöver skapas en dialog mellan lärare och elev för att ge djupare förståelse. Brookhart et al. (2004) 

forskning visade på att även elever i de yngre skolåren gynnas av att arbeta med självbedömning. 
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Denna studie gick till på så sätt att 41 elever ingick i ett projekt kallat “Minute-Math” där eleverna 

fick under tio veckors tid uppskatta och kartlägga sina testresultat av ett test på 

multiplikationstabellerna 0-9 som utfördes en gång i veckan och skulle utföras på 5 minuter. 

Uppskattningen och resultatet av testet registrerades i en graf för att visualisera sambanden och 

utvecklingen under veckorna. Eleverna fick sedan ett reflektionspapper där de fick reflektera kring 

hur resultatet blev, vilken strategi de använt för att klara testet och hur bra det gick samt vilken 

strategi de planerar att använda till nästa veckas test. Resultatet av analysen av elevernas grafer och 

reflektioner visar att eleverna fick en djupare förståelse i hur de skulle lära sig 

multiplikationstabellerna genom att kartlägga sitt resultat och reflektera kring det.    

     

Forskning som omfattar formell och informell bedömning 

Betygssystemet ändrades 1994 och blev då mål- och kriteriebaserat vilket även dagens betygssystem 

som infördes 2011 är uppbyggt på. Selghed (2004) har gjort en studie baserat på intervjuer med 30 

behöriga lärare i ämnena matematik, engelska och svenska i syfte att undersöka hur lärare uppfattar 

sina kunskaper om betygssystemet och hur de tillämpar det i praktiken. Fiktiva fallstudier låg till 

grund för intervjuerna som beskrevs som samtal om betygssystemet. Resultatet delades upp i tre 

teman: hur lärarna ser på betygssystemet som fenomen, hur lärarna använder betygssystemet i 

praktiken och vad de fokuserar på i betygssättningen av elevers kunskaper. Ett resultat som Selghed 

(2004) kom fram till var att lärare anser att ett mål- och kriteriebaserat betygssystem är användbart 

för annat än bara bedömning och betygssättning, utan även vid exempelvis planering och 

genomförande av undervisning och som stöd vid utvecklingssamtal. Resultatet visade också att det 

nya betygssystemet från 1994 fungerar otillfredsställande. Selghed (2004) anser att få av de 

intervjuade hade förstått läroplanens kunskapssyn som behövs i samband med bedömning av 

elevers kunskaper utifrån de mål och kriterium som är uppsatta. Watson (2000) har gjort en 

forskning baserad på intervjuer med lärare som visade att den bedömning lärare gör både formellt 

med exempelvis prov och betyg och även informellt dagligen påverkas av att olika lärare har olika 

perspektiv, tolkningar och förväntningar på sina elever. Watson (2000) drar slutsatser om att det 

finns en problematik med bedömning i matematik, det visade att det är fullt möjligt att samma elev 

kan bli bedömd på olika sätt av olika lärare med olika syn på matematik. Hon menar också att 

informell bedömning kan vara relaterad till lärares personliga känslor och åsikter och även lärare 

som är utbildade i bedömning underskattar vikten av personlig tolkning i bedömning. Törnvall 

(2001) gjorde en forskning som tar upp hur lärare tänker när de väljer bedömningsmetoder och 

vilka metoder som används mest. Även aspekten av elevers uppfattning om den formella och 

informella bedömningen tas upp. Törnvall (2001) har genom enkäter till lärare och intervjuer med 
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45 grundskolelever undersökt elevers och lärares uppfattningar och upplevelser av bedömning i 

skolan. Syftet var att synliggöra båda parters uppfattningar med motiveringen att både lärare och 

elever är delaktiga i bedömning och skapandet av kunskapsutveckling. Resultatet visade att lärarna 

väljer bedömningsmetod beroende på ändamålet där skriftliga, objektiva lätt mätbara prov används 

mest. Elever känner att skriftliga kunskapsprov sporrar dem att lära sig mer samt att det resulterar 

i ett betyg. Dock tycker högstadieeleverna att det är pressande med flera prov i veckan. Både hög- 

och lågpresterande elever känner en oro och stress inför formella provsituationer och lärarna 

beskriver det som att de lågpresterande eleverna speciellt är oroliga då de oftast misslyckas med 

proven. Elever uppger även att de inte ser något obehag vid lärares subjektiva och informella 

bedömningar och att de gärna använder sig av självbedömning då de vill visa sin utveckling genom 

egen redovisning. 

Sammanfattning av forskningsöversikt 

Sammanfattningsvis visar den forskning som presenterats ett intresse av hur bedömning uppfattas 

och utförs. Forskningen av Selghed (2004) visar att som följd av att bedömningssystemet förändrats 

till ett mål- och kriterierelaterat system har lärare svårt att applicera det helt och vill gärna se flera 

användningsområden för sin bedömning, så som att det är användbart i planering av undervisning 

och ger bra grunder inför utvecklingssamtal. Vår studie undersöker även lärares uppfattningar om 

bedömningsprocessen och vad lärare anser att den omfattar. Selgheds resultat går att utveckla nu 

när det 2011 återigen infördes ett nytt betygssystem och nya kunskapskrav formulerades och kan 

ses som en bakgrund till denna studie då den undersöker bedömningsprocessen och 

bedömningsmetoder som utgår från dessa nya styrdokument. Törnvalls (2001) resultat visar att det 

finns ett intresse av att undersöka lärares val av bedömningsmetoder där resultatet visade att lärare 

vanligtvis använder sig av skriftliga bedömningsmetoder. Tanner och Jones (1994) och Brookhart 

et al.(2004) forskningar visar däremot på vikten av elevers delaktighet i bedömningen då det visar 

sig stärka elevers lärande och ge en djupare förståelse i matematik. Vår studie kan ses som ett 

komplement till denna forskning då vår studie undersöker vilka bedömningsmetoder lärare 

använder i sin bedömningsprocess där båda forskningarnas resultat ger en inblick i vad tidigare 

bedömningsforskning visat på. Watsons resultat om att lärares syn på matematik kan påverka 

elevers betyg visar på att lärares uppfattningar och åsikter har en roll i bedömning av elevers 

kunskaper. Det stärker denna studie som också grundar sig i lärares uppfattningar om sin 

bedömning av elevers matematikkunskaper. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Studien utgår från att bedömning bygger på en bedömningsprocess som omfattar en eller flera 

bedömningssituationer som sker antingen formellt eller informellt för att kunna användas i 

formativt eller summativt syfte. Här utreds begreppen summativ och formativ bedömning för att 

sedan i diskussionen kunna applicera dessa perspektiv på studiens resultat för att synliggöra syftet 

med de metoder och strategier som lärare beskriver sig använda i bedömningsprocessen. Studien 

utgår även från att dessa perspektiv inte nödvändigtvis behöver utesluta varandra utan här beskrivs 

även hur det är möjligt för dem att samspela i en bedömningsprocess. 

Formativ bedömning (författad av Olsson) 

Formativ bedömning syftar till att göra både eleven och läraren delaktig i elevens kunskaper och 

lärandeprocesser. En förutsättning för att bedömningen ska bli formativ är att elevernas kunskaper 

blir synliga, eleverna är medvetna om skolans mål, att lärare och elever är delaktiga i 

klassrumsinteraktioner samt att lärare tillsammans med eleven tar ansvar i lärandeprocessen. Tre 

ledord som kan sammanfatta de strategier som formativ bedömning grundar sig i är synlighet, 

delaktighet och ansvar. Genom att göra eleven delaktig i sin kunskapsbedömning skapas ett lärande 

i bedömningen. Men för att skapa lärandet i bedömning krävs metoder för att skapa delaktighet 

för elever och lärare (Lundahl, 2014). 

Summativ bedömning (författad av Kallio) 

Summativa bedömningar är de bedömningar som summerar en elevs kunskapsnivå och jämför en 

elevs sammanfattade kunskaper i förhållande till kriterium som exempelvis en betygsskala eller en 

norm (Lundahl 2014:11). Klapp Lekholm definierar funktionen av summativ bedömning på så sätt 

“... att läraren tar ett beslut utifrån många olika bedömningar och gör en summering efter avslutad 

kurs, termin eller utbildning” (Klapp Lekholm 2010:131). Jönsson (2013) skriver: “Detta är den 

form av bedömning som endast sammanfattar en elevs kunskaper och inte ger någon återkoppling 

som hjälper eleven i lärandet “ (Jönsson 2013:169). Den summativa bedömningsformerna behöver 

inte skilja sig från de formativa men det som skiljer är att summativa omdömen endast ger 

information om var eleven befinner sig och inte återkopplar till lärandet. Betyg och skriftliga 

omdömen är en form av summativa bedömningar (Jönsson 2013:172). Summativa bedömningar 

utvärderar i efterhand och kan då användas för att till exempel se hur resurser ska fördelas (Lundahl 

2014:11). 
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Formativ och summativ bedömning i samspel 

Formativ och summativ bedömning handlar inte om att skilja på olika bedömningsmetoder utan 

det viktiga är att undersöka hur bedömningen används (Skolverket 2011b:17). Både formativ och 

summativ bedömning ska grunda sig i de kunskapskrav och mål som är formulerade i skolans 

läroplan vilket gör att båda perspektiven går att tillämpa i en bedömningsprocess (Jönsson, 

2013:170). En lärare behöver inte välja mellan att antingen bedöma för att främja lärande eller för 

att avgöra om elev når kunskapskraven. En formell bedömning som exempelvis prov som i första 

hand sker i summativt, kontrollerande syfte kan även användas formativt. Med avstamp i provets 

resultat kan läraren ge återkoppling till eleven i syfte att skapa medvetenhet i sin egen kunskapsnivå 

och kunskapsutveckling för att främja elevens lärande (Jönsson, 2013). Dock måste 

bedömningsprocessen innefatta att både elev och lärare är delaktiga i bedömningsprocessen för att 

bedömningen ska få ett formativt syfte. I denna delaktighet behövs en dialog mellan lärare och elev 

som tydliggör vilka mål och utvecklingsområden eleven strävar efter att nå. Oavsett om 

bedömningssituationen är informell eller formell får bedömningen bara ett formativt syfte för 

eleven om eleven är delaktig i processen (Lundahl, 2014).   
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Syfte och frågeställningar 

Med bakgrund i tidigare forskning och med en teoretisk bakgrund om formativ och summativ 

bedömning är syftet med denna studie att undersöka lärares syfte med och tankar om 

bedömningsprocessen i matematik för elever i de yngre skolåren.  

 

För att kunna uppfylla studiens syfte har två forskningsfrågor formulerats som undersöker:  

 

1. Vilka metoder och strategier lärare beskriver sig använda i sin bedömning av elevers 

matematikkunskaper  

2. Vad lärare anser om att göra elever delaktiga i bedömning i matematik.  
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Metod 

I detta kapitel beskrivs och argumenteras för hur datainsamlingen och databearbetningen utförts 

samt studiens validitet och reliabilitet. Vidare beskrivs även vilka överväganden som gjorts utifrån 

urval och etiska aspekter. 

Metodval för datainsamling 

I genomförandet av studien används kvalitativa intervjuer av verksamma lärare i årskurs ett till tre 

som metod för insamling av data. Detta för att syftet med kvalitativa intervjuer är att samla in 

material som ger en djupare undersökning och ger ett mer fördjupat resultat än vad en 

standardiserad enkät kan göra (Ahrne & Svensson, 2011:44). Kvalitativa intervjuer valdes även av 

den anledningen att studien utgår från att bedömning är en process och därför undersöker vi lärares 

subjektiva erfarenheter av bedömning och dess process. Studien ser till sådant som lärares avsikter 

och tankar om ämnet vilket samtal och intervjuer ger möjlighet till att undersöka (Fejes & 

Thornberg 2015:35-36). Intervjuerna var av denna anledning gjorda i semistrukturerad form utifrån 

ett intervjuschema som baseras på olika områden som intervjuerna syftade till att beröra. Intervjun 

var öppen på så sätt att svarspersonen först fick raka frågor att svara på om hur länge hen arbetat 

som lärare och vilken klass hen undervisar i just nu, för att sedan få berätta om sina arbetssätt i 

matematiken följt av hur tankarna går kring bedömning i matematikämnet. Lärarna fick berätta 

utifrån egna erfaranheter och tankar om bedömning i matematik och gavs möjlighet att reflektera  

och utrymme att prata fritt inom ämnesområdet för att kunna ge subjektiva svar genom att så lite 

som möjligt påverkas av frågornas utformning och underliggande värderingar (Bell, 2006:159-162). 

Respondenten uppmuntrades av intervjuaren att utveckla sina svar genom följdfrågor som 

baserades på respondentens svar och med stöd i de samtalsområden som intervjun syftade till att 

beröra (se bilaga 1) (Alvehus, 2013:84). För att säkerställa att insamlade data behandlas och 

analyseras rätt användes ljudinspelning som transkriberats som komplement till anteckningarna 

från intervjun. Fördelen med att göra ljudinspelningar är att det ger personen som intervjuar 

chansen att lägga all uppmärksamhet på det respondenten säger samt ger möjligheten att lyssna på 

intervjun igen (Bell, 2006:165). Det kan dock vara ett störningsmoment för respondenten då det 

kan påverka ärligheten i svaren (Alvehus, 2013:85). När en intervju sker är det viktigt att lyssna 

aktivt och ta vara på respondentens svar och ställa fördjupande frågor men även med hjälp av 

tystnad ge respondenten möjlighet att reflektera kring sina svar (Alvehus, 2013:84). Av denna 

anledning ansåg vi att det var en fördel att vara två under intervjuerna för att dela upp 

ansvarsområdena. 
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Urval och avgränsningar 

Vi valde att intervjua verksamma lärare i årskurserna ett till tre som har en lärarexamen för 

grundskolans yngre år och är behöriga att undervisa i matematik och gjorde på så sätt ett strategiskt 

urval då det är dessa personer som kan förhålla sig till de frågor om matematik och bedömning 

som vår studie omfattar (Alvehus 2013:67). Vi har intervjuat sex verksamma grundskollärare i 

årskurs ett, två och tre. Samtliga respondenter undervisar och bedömer elevernas kunskaper i ämnet 

matematik vilket gör dem relevanta för denna studie. Då respondenterna i urvalsgruppen är 

begränsade till lärare i specifika årskurser, en specifik kommun och ett specifikt ämne är gruppen 

enligt dessa faktorer homogen och det är då sedan lätt att göra direkta jämförelser mellan lärarnas 

svar. Till viss del kan även urvalsgruppen ses som en aning heterogen då respondenterna just nu 

undervisar i tre olika årskurser och därigenom då kan tänka på olika sätt inom ämnet bedömning i 

matematik. Detta ger dock studien en bredare och mer nyanserad inblick i ämnet och är 

anledningen till att studien omfattar tre årskurser (Alvehus 2013:69). Tanken var att åtta intervjuer 

skulle genomföras för att om minsta antalet sex till åtta personer ur en särskild urvalsgrupp 

intervjuas ökar säkerheten till att materialet som samlats in är relativt oberoende av de enskilda 

individernas uppfattningar eller förhållanden till ett ämnesområde (Ahrne & Svensson, 2011:44). 

Efter sex intervjuer upplevdes en mättnad av information vilket gjorde att de resterande 

intervjuerna uteblev vilket också grundade sig i att lärare har en stor arbetsbelastning och då har 

svårt att få tid över för intervjuer. Genom att studiens data baseras på sex intervjuer var det möjligt 

att se återkommande svarsmönster i intervjuerna och på så sätt gav det ett bra material att analysera 

(Ahrne & Svensson, 2011:44). Av intervjuerna som gjordes nåddes en mättnad i information då 

samma information började återkomma och vi såg ett upprepat mönster i respondenternas svar. 

Fler intervjuer skulle inte gett så mycket ny information utan empirin nådde en mättnad som är 

viktig för att veta att empirin är tillräcklig (Alvehus 2013:69-70). 

Datainsamling 

De intervjuade lärarna kontaktades via telefon eller via personlig tillfrågan. De intervjuade 

personerna fick själva välja tid och plats då intervjun skulle äga rum för att skapa en så naturlig 

samtalsmiljö som möjligt. Samtliga intervjuer genomfördes på lärarnas respektive arbetsplats. 

Inledningsvis informerades respondenten om upplägget av intervjun, de etiska förutsättningarna 

för intervjuns genomförande samt syftet med intervjun för att intervjun skulle beröra det områden 

som den var tänkt att beröra (Lantz, 2013:71). Under samtliga intervjuer användes ljudinspelning 

då samtliga respondenter godkände detta.  Intervjuerna utgick från ett intervjuschema (se bilaga 1.) 



 

 23 

med ett antal samtalsområden och stödfrågor om informell bedömning, formell bedömning och 

elevers delaktighet. Syftet med intervjuschemat var att säkerställa att alla intervjuer berörde samma 

områden då bedömning är ett brett ämne. Respondenten fick inledningsvis svara på några frågor 

som kom att vara betydelsefull bakgrundsinformation för att sedan övergå till ett öppet samtal 

utifrån intervjuschemat (Lantz, 2013:72). För att säkerställa att intervjuschemat var utformat utifrån 

rätt syfte gjordes två provintervjuer med lärarstudenter där de fick delta i en fiktiv samtalsintervju. 

Provintervjun gav möjlighet till korrigering av intervjuschemat för att som intervjuare kunna vara 

så objektiv som möjligt under samtalet samt att provintervjun gav tillfälle för övning av 

intervjuteknik (Lantz, 2013:78). 

 

Under hälften av intervjuerna ansvarade en av författarna för att föra ett aktivt samtal med 

respondenten medan den andra ansvarade för att samtalet utgick från de olika samtalsområdena 

genom att bocka av dessa allt eftersom de berördes, och under resterande intervjuer omfördelades 

arbetsuppgifterna. Detta underlättade samspelet mellan intervjuaren och intervjupersonen då 

intervjuaren kunde fokusera på samtalet och eventuella följdfrågor (Lantz, 2013:88).   

Databearbetning och analysmetod  

Först transkriberades intervjumaterialet utifrån inspelningen av intervjun. Att transkribera sitt 

material gör att man lär känna sitt insamlade material och kan påbörja en tidig analys av materialet 

redan vid transkriberingen (Ahrne & Svensson, 2011:54). Då vi är två delades transkriberingen av 

intervjuerna upp och Kallio ansvarade för transkribering av intervjuerna med lärare 1, lärare 4 och 

lärare 5 medan Olsson ansvarade för transkriberingen av intervjuerna med lärare 2, lärare 3 och 

lärare 6. Detta för att båda författarna ska kunna delta i analys av materialet. Transkriberingen gick 

till så att det inspelade materialet lyssnades igenom och skrevs ut ordagrant för att det insamlade 

materialet skulle bli mer lättöverskådligt och kunna bearbetas i analysen. Utifrån det transkriberade 

materialet gjordes en kvalitativ analys. Analysprocessen kan beskrivas övergripande av tre 

arbetssätt: att sortera, reducera och kategorisera samt att argumentera för rimligheten i våra 

tolkningar av insamlade data. Materialet har först studerats och granskats utifrån motsättningar och 

likheter för att finna vilka drag eller slutsatser som finns i materialet. Materialet har sedan 

kategoriserats som skapat en struktur på det insamlade materialet. Dessa kategorier grundar sig i 

de två bedömningsperspektiven: summativ och formativ bedömning som tas upp i studiens teori 

och appliceras i diskussionen. Utifrån dessa kategorier har en reducering utförts där information i 

materialet valts ut som mer eller mindre relevant för studien. Det sista steget var att analysera 

materialet och finna motiverade slutsatser i materialet. Slutsatserna och argumentationen har 
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därefter diskuterats i relation till studiens bakgrund och forskningsöversikt (Alvehus, 2013:110-

111). 

Reliabilitet och validitet  

Att en studie är reliabel innebär att den är pålitlig och att resultatet inte har påverkats av 

slumpmässiga faktorer. Empirin för denna studie bygger på sex intervjuer som visat på en mättnad 

i information som kan betyda att studien får en hög reliabilitet (Alvehus, 2013:70,122). En studie 

som har hög validitet mäter det som var avsett att mäta. Ett genomtänkt metodval kan bidra till en 

ökad validitet då metodvalet ger ett visst material att analysera. Intern validitet syftar till att studiens 

resultat och slutsatser är rimliga (Wedin & Sandell, 2004). Intervju som insamlingsmetod ger 

möjlighet att kvalitativt analysera och därigenom bidra till ökad förståelse inom ämnet (Lantz, 

2013:46).  Nackdelen med intervjuer är att genomförandet tar lång tid vilket kan bli problematiskt 

till ett kortare projekts ramar (Bell, 2006:158). Det kan även vara problematiskt med intervjuer då 

man inte kan ta för givet att människor gör det som sagts under intervjun. En observation kan då 

komplettera den intervjuades utsaga för att styrka eller motsäga det som sagts men då denna studie 

syftar till att undersöka lärares subjektiva erfarenheter och åsikter behöver inte respondentens 

utsaga överstämma med dess handlingar (Ahrne & Svensson, 2011:56). Extern validitet menas med 

att studiens resultat kan generaliseras. Kvalitativa analyser grundas ofta på ett mindre antal 

intervjuer och kan därför inte diskuteras som representativt för hela populationen (Lantz, 

2013:137). Dock har urvalet preciserats till en begränsad urvalsgrupp som gör resultatet mer 

generaliserbart (Wedin & Sandell, 2004).    

Etiska överväganden 

Det finns fyra huvudkrav på forskning för att skydda deltagande individer som följs i denna studie: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Innan 

intervjuerna gjordes informerades lärarna om vad det skulle innebära att medverka i studien, de 

fick kort information om studiens ämne och upplystes om att det var frivilligt att delta och även 

avbryta intervjun när som helst. Därefter fick de själva bestämma om de ville ställa upp på en 

intervju eller inte. Detta resulterade i att samtliga lärare gav samtycke till att delta på sina egna 

villkor. Att delta på sina egna villkor innebar att respondenterna själva fick välja var och när och 

hur länge intervjun skulle äga rum. Enligt konfidentialitetskravet ska de medverkande 

respondenterna i studien inte kunna identifieras av utomstående och personuppgifter ska inte 

finnas tillgängliga för obehöriga. Med anledning av detta benämns lärarna som respondenter eller 
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som Lärare 1, Lärare 2 osv. genom hela studien. Ingen specifik information om de respektive 

lärarna skrivs heller ut mer än i vilken årskurs och kommun de undervisar i, detta för att lärare 

arbetar under offentlig sektor. Informationen som samlas in via intervjuerna från respektive lärare 

används endast i denna studie och finns inte tillgängliga för allmänheten på andra ställen än här 

(Vetenskapsrådet, 2015). 
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Analys och resultat 

Analysen av resultatet grundar sig på sex intervjuer med verksamma matematiklärare för de yngre 

skolåren. Det insamlade materialet har kategoriserats utifrån hur bedömning sker kontinuerligt och 

vid specifika tillfällen. Kapitlet inleds med en presentation av de intervjuade lärarna och en 

sammanfattning av deras arbetssätt i matematik för att ge en bakgrundsbild i vilken undervisning 

lärarnas bedömning grundar sig i. 

 

Presentation av lärare och arbetssätt  

Lärare 1 har arbetat 20 år som lärare och arbetar just nu som klasslärare i årskurs 3. 

Lärare 2 har arbetat 1 år som lärare och arbetar just nu som klasslärare i årskurs 2. 

Lärare 3 har arbetat 14 år som lärare och arbetar just nu som klasslärare i årskurs 2 och undervisar 

även i matematik i årskurs 1. 

Lärare 4 har arbetat 7 år som lärare och arbetar just nu som klasslärare i årskurs 1. 

Lärare 5 har arbetat 3 år som lärare och arbetar just nu som klasslärare i årskurs 2.   

Lärare 6 har arbetat 39 år som lärare och arbetar just nu som klasslärare i årskurs 2.  

 

Samtliga lärare använder sig av en matematikbok i undervisningen av matematik. Matematikboken 

ligger till grund till arbetsområden och vad undervisningen ska innehålla. Arbetsprocessen runt 

matematikböckerna skiljer sig åt bland lärarna. Flera av lärarna inleder kapitlet med att eleverna får 

göra en diagnos som finns i slutet av kapitlet för att läraren sedan ska rätta diagnosen. Det eleven 

inte klarat i diagnosen får de senare arbeta med i kapitlet. Några av lärarna beskrev att eleverna gör 

diagnosen av kapitlet när de arbetat med kapitlet för att se om kunskaperna satt sig. De flesta lärarna 

beskrev det som att utöver matteboken förekom ren färdighetsträning, problemlösning, 

matematikspel, grupparbeten, att eleverna och läraren tillsammans pratar om matematiken och 

använda sig av konkret material eller kroppen. Alla lärare beskrev att det är viktigt att eleverna ska 

vara delaktiga i undervisningen för att skapa lust till lärandet samt få en ökad förståelse för 

undervisningens innehåll. 

Bedömningsprocessen 

De intervjuade lärarna beskrev det som att bedömning sker hela tiden på ett eller annat sätt. Det 

finns tydligt uttalade bedömningssituationer och så finns det bedömning som sker hela tiden. En 

av lärarna sa: ”Ja bedömningen sker ju dels under lektionerna, när man ser hur de jobbar och hur 

de tänker. Men också såklart med diagnoser. Så väger man samman det”. 
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Detta var något som flera lärare uttryckte, att bedömning sker löpande under lektionerna när 

läraren observerar och interagerar med eleverna under både genomgångar, grupparbeten och 

individuella arbeten. Sedan uttryckte även alla lärare att avstämningar och formella 

bedömningssituationer i form av diagnoser är något de använder sig av men på lite olika sätt. 

Lärarna beskrev kunskapskraven och målen i matematik som det absolut styrande i både 

utformningen av undervisningen och vad eleverna bedöms på och på vilket sätt de bedöms. Flera 

lärare ansåg det som viktigt att eleverna tog del av kunskapskraven genom att exempelvis ha de 

uppsatta i klassrummet för att göra sina elever medvetna om vad de ska kunna. En lärare berättar: 

”Vi gör ett måltåg i klassrummet eller vi går igenom målen i början med tankekarta”. Om läraren 

låter eleven vara delaktig i sin egen bedömning beror på vad syftet med bedömningen är. All 

bedömning som läraren gör i sin undervisning sammanfattas sedan i en individuell utvecklingsplan 

inför utvecklingssamtalet.   

Informell bedömning 

Att samtala om matematik i helklass under genomgångar är något alla lärare beskrivit som något 

de arbetar aktivt med. Under genomgångarna får eleverna svara på frågor och berätta hur de tänker 

kring matematik. Detta skapar ett tillfälle för läraren att få insikt i elevens kunskaper. Lärare 2 

uttrycker det:  

 

Jag tar ju aldrig de här som kan, dom jag vet att du har rätta svaret. Jag vill att de andra ska 

få tänka. Så jag ställer ju frågan till dom som inte räcker upp handen. För att dom ska se, 

att dom ska börja tänka. 

 

Genomgångar är ett tillfälle för lärare att göra eleverna delaktiga i undervisningen men skapar även 

en bedömningssituation. Alla lärare uttrycker att de arbetar med att prata matematik för att få insikt 

i hur eleverna tänker och kommer fram till sina svar. De poängterar just vikten av att samtala 

matematik då de uttrycker att det gynnar både elevers lärande och läraren som får en inblick i 

elevernas kunskaper och förståelse för matematik. 

 

Vikten av att göra eleverna delaktiga i bedömningen beskrivs olika. Hälften av lärarna beskriver 

elevernas delaktighet i bedömningen som en självklarhet, men hur denna delaktighet enligt 

lärarna fungerar i praktiken ser olika ut. Lärare 2 uttrycker att elevers delaktighet skapas via 

samtal. Att samtala om vad eleven kan och inte kan med eleven och att få eleven att själv 

reflektera kring sitt eget lärande. Läraren säger även: ”Jag kan inte bedöma elever själv och föra 
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en bok med rätt och fel. Eleven behöver vara med, i hela processen. Det är jobb, ett jättejobb när 

man har 27 elever”. Så enligt denna lärares syn är elevdelaktighet i lärande och självbedömning 

något viktigt och självklart. Lärare 5 låter eleverna själva vara delaktiga i bedömning genom att 

använda en konkret mall för eleverna att följa där eleven får reflektera kring sitt lärande och 

kunskap utifrån vissa givna punkter. Det är här meningarna går isär då andra lärare uttrycker 

motsatsen, att bedömningen är till för läraren och görs av läraren. Lärare 3 och 4 ansåg att 

bedömningen endast var till för läraren för att eleverna inte ska känna att de blir bedömda hela 

tiden. Lärare 3 ansåg att eleverna inte ska behöva känna sig som ett kryss i rutan och därför väljer 

hen att tona ner elevernas delaktighet i hens bedömning. Lärare 4 beskriver det som svårt att låta 

eleverna bedöma sig själva och att eleverna är för små för att vara medvetna om sin egen 

kunskapsnivå, däremot berättar hen att eleverna ibland kan beskriva för läraren under samtal vad 

som är svårt i matematik för att därigenom se vad eleven behöver hjälp med som läraren 

beskriver som en slags bedömning där eleven är delaktig. Lärare 6 instämmer i att elever i årskurs 

2 är ganska små och att det försvårar att göra eleverna delaktiga i sin bedömning men försöker att 

göra eleverna delaktiga genom samtal där hen ställer frågor om bland annat hur eleven tänkt i sin 

uträkning. En lärare säger så här när det talas om att eleverna får bedöma sig själva:  

 

Man har väl lite samtal ibland när man pratar om... På nåt sätt så får jag ju en ganska bra 

uppfattning om vad dom själva tycker om hur dom är på matte, dom delar ju gärna in det 

i bra och dåligt då men dom orden använder ju inte jag men kan inte riktigt säga i vilka 

situationer det är jag gör det men man pratar ju kanske om att du behöver ju träna på det 

här… 

 

Denna lärare tillsammans med flera andra benämner inte självbedömning som något de prioriterar 

eftersom de menar att bedömning är lärarens uppgift. Av dessa beskrivs självbedömning som något 

som inte tar så stor plats i klassrummet men det som uttrycks av dem själva som självbedömning 

är samtal med eleven där hen får berätta hur det går och om de tycker något är svårt inom 

matematiken. En lärare berättar att hen använder ett självbedömningsmaterial från Skolverket och 

nyligen har genomfört:  

 

... en självbedömning i geometri och i hälften dubbelt där dom får uppskatta kan du vad 

hälften av 10, 30, 50 är säker, ganska säker, osäker finns dom tre nivåerna det är ett 

bedömningsmaterial som jag som finns på Skolverkets hemsida  
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Vidare berättar hen att självbedömning är ett verktyg för läraren som genom elevens 

självbedömning ser om eleven klarat ett visst område. 

 

Att arbeta med kamratbedömning beskrivs som svårare än självbedömning av majoriteten av 

lärarna. En av lärarna uttrycker det som att klassklimatet spelar stor roll:  

 

Inte kommit så långt att eleverna kan kamratbedöma. Den här klassen klarar inte av detta 

än, jag vill att de ska komma dit. Just nu är det att de ska kunna prata till varandra och 

kunna förklara för varandra utan att låta elaka. 

 

Även Lärare 6 uttrycker att det finns en oro att elever ska såra varandra. Lärare 1 som undervisar i 

en årskurs 3 säger sig använda kamratbedömning ofta i till exempel problemlösning och är ensam 

om att beskriva kamratbedömning som något enkelt. Hen beskriver att eleverna får se varandras 

lösningar på problemet och diskutera hur de löst det och förklara för varandra hur de har tänkt. 

Hen ser det som en självklarhet att eleverna ska bedöma sig själv och andra för att få en större 

insikt i sitt lärande. Lärare 6 uttrycker att hen använder sig av en enklare typ av kamratbedömning 

där eleverna får redovisa sina lösningar av ett problem för varandra i par men att ge framåtsyftande 

kommentarer är de för unga för. Flera av lärarna berättar däremot att de använder sig av själv- och 

kamratbedömning i ämnet svenska men att det är svårare i matematik och att det är därför de inte 

arbetar med det. 

 

Formell bedömning 

Den bedömningsmetod som alla lärare säger sig använda och uttrycker som viktigt är prov i form 

av diagnoser och tester. Diagnoserna beskrivs som att det tar störst del i lärarnas bedömning av 

elevens kunskaper i matematik. Alla lärare använder sig av Diamantdiagnoser från Skolverket och 

dessa diagnoser beskrivs som ett bra sätt att kolla av elevernas flyt i huvudräkning. Lärare 6 som 

arbetat som lärare i 39 år beskriver Diamantdiagnoserna som ett jättebra färdigt material att 

använda sig av. Diagnoserna finns i alla moment som eleverna ska ha uppnått i årskurs 3, en del 

utförs på tid och diagnoserna finns i olika svårighetsnivåer. Åsikterna om att använda sig av 

diagnoser skiljer sig åt men alla utför diagnoser och tester i sin undervisning. En lärare beskriver 

det som att de tester hen utför inte påverkar eleverna alls, däremot om testerna är på tid finns det 

elever som låser sig helt: ”De låser sig när det handlar om tid. När de känner sig pressad så låser 
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sig hjärnan på dem.”. Det är flera av lärarna som delar åsikten om att eleverna inte påverkas av att 

utföra diagnoserna men inte fler än en uttryckte någon oro över tidspressen. Några av lärarna 

beskriver det som att deras elever inte är medvetna om att diagnoserna är ett bedömningstillfälle 

utan bara en del av matematikundervisningen. En av lärarna beskriver att diagnos innan ett 

arbetsområde sedan samma diagnos efter arbetsområdet kan synliggöra lärandet för eleverna. 

Läraren säger också att dessa för- och efter diagnoser i första hand är till för läraren i fortsatt 

planering av undervisning. 

   

Syftet med diagnoser och test beskrivs lite olika men de flest lägger vikt vid att diagnosen är till för 

läraren att kolla av om vad eleven förstått och inte förstått. Här berättar alla lärarna om 

diagnosmaterialet Diamant från Skolverket och även diagnoser som finns i de matematikböcker 

som de använder. Om eleverna får ta del av resultatet av Diamantdiagnosen eller inte skiljer sig 

mellan lärarna. En åsikt som finns gällande att inte förmedla tillbaka resultaten individuellt är:  

 

Bara för att dom får tillbaka en siffra så hjälper det ingenting nej det är lönlöst om du får 

ett papper där det står tre av tio ja inte kommer du jobba vidare nej då är det bättre att jag 

ser att ja det är många det är några som behöver skjuts. 

 
Läraren menar då att det är bättre att tillsammans arbeta vidare med de områden som diagnosen 

visade att elever hade bristande kunskaper i. Det finns en motsättning till detta då andra lärare vill 

förmedla tillbaka individuella resultat från diagnoser så den enskilde eleven får rätta till sina fel: 

 

Jag rättar dem och sen får dem rätta sina fel när de får tillbaka dem, och då har jag ofta 

innan gått igenom också om det var nåt som många hade missat på så de vet hur dem ska 

göra för de ska visa mig sen när dem har rättat. 

 

Läraren drar slutsatsen: ”så det brukar funka ganska bra”. Lärarna som förmedlar tillbaka 

individuella resultat på tester utesluter inte för den skull att klassen kan behöva arbeta vidare 

gemensamt och att det behövs mer gemensamt arbete och mer förklaring från lärarens håll inom 

det testade området. För som en lärare säger så har hen ofta innan eleverna får rätta sina fel 

undervisat ytterligare inom de områden som många brister i. Oavsett hur de förmedlas tillbaka blir 

diagnoserna ett redskap för läraren i hur kommande undervisning ska läggas upp. Lärare 4 uttrycker 

just detta: ”Mm det finns ju en diagnos i slutet på varje kapitel så den brukar jag rätta ganska noga 
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och för föra in i min kalender så att jag har lite koll”.  Resultaten av diagnoserna och testerna 

används sedan för att planera undervisningen efter elevernas kunskapsnivå.  

 

Arbetet med diagnoserna som finns i matematikboken får eleverna rättade av sin lärare för att sedan 

kunna öva mer på de uppgifter som eleven hade svårigheter med. Detta arbetssätt gör eleverna 

delaktiga i sitt lärande och bedömning enligt lärarna. Lärare 3 beskriver rättningen av diagnoser så 

här: “Dom rättar jag, så snart som möjligt så de ska få se själva liksom, för de behöver ju få veta 

hur det går.” En annan syn på syftet med diagnoser som framkom var att det även ger eleven en 

insikt i vad den kan och inte kan. Lärare 2 har elever som hen beskriver själva får insikt och kan 

bedöma sina kunskaper när de gjort diagnoser. Hen beskriver det som att eleverna får en större 

förståelse när de gör diagnosen och får syn på vad de kan och inte kan. Denna lärare var dock 

ensam om att uttrycka att självbedömning av diagnoser var något som eleverna själva fick ut något 

av att göra, de andra lärarna ansåg att diagnoserna var lärarens uppgift att rätta och arbeta utifrån 

då eleverna av flera ansågs som för unga för att själva utifrån en diagnos kunna göra en bedömning 

av sina kunskaper. De flesta lärare poängterar gällande diagnoser är att dm ger bra underlag för 

dokumentation och skriftliga omdömen till utvecklingssamtal. Diagnoser ses av de flesta lärare som 

något positivt och ett bra redskap att använda. En lärare uttrycker det tydligt när hen säger:  

 

Det är jättebra att göra diagnoser tycker jag. Även om jag, jag tycker att jag har en ganska 

bra bild men det kan ju komma fram saker, som sagt, som jag inte riktigt har sett. Så att 

göra diagnoser tycker jag är jätteviktigt. Absolut! 

 
Även om det uttrycks mycket positivt kring diagnoserna så berättar ändå en lärare att hen: 

“Använder tester så lite som möjligt. Jag gör det bara när, inte när jag är tvungen, när jag känner 

att jag behöver det för att få material.” Det hen säger visar att diagnoser är något som lärare 

använder i huvudsak för sin egen skull och inte för att synliggöra lärandeprocessen för eleven. 

 

Syftet med bedömning 

Sammanfattningsvis arbetar alla lärare med att bedöma sina elever kontinuerligt under 

genomgångar och under lektionerna men även med kunskapskontroller i form av diagnoser och 

tester. Likheten hos de intervjuade lärarna är att alla anser att syftet med att bedöma sina elever är 

i huvudsak för att läraren ska kunna avgöra om en elev nått lägsta kravnivå men det som skiljer 

svaren åt är vikten vid elevens medvetenhet om sina kunskaper. Bedömningen beskrivs som till 
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för läraren att veta vart eleverna befinner sig kunskapsmässigt men även för att kunna planera sin 

undervisning efter elevernas kunskapsnivåer. Det en lärare uttrycker är att det är viktigt att hen 

förmedlar syftet med sin bedömning till sina elever även om det inte är till för dem: “så säger jag 

alltid det här är för min skull så jag ska veta vad ni kan och vad jag behöver hjälpa er vidare 

med”.  Lärare 1 beskriver att bedömningens syfte är att få kunskap om eleverna är godkända 

utifrån kunskapskraven och då hitta de elever som ligger i gråzonen mellan godkänt och icke 

godkänt. De elever som ligger i gråzonen mellan godkänt och icke godkänt behöver lärare ha 

extra uppsikt över så att de inte faller mellan stolarna. Lärare 2 beskriver att syftet är att hen vet 

att eleverna klarar sig i framtiden och har något att bygga på. Hen säger också att bedömningen är 

till för att eleverna ska veta vad de kan så att de själva veta hur de ska utveckla sina kunskaper: 

“Så min bedömning är, förstår de själva vad de kan och vad de gör, då vet dem och lär sig av 

det”. Tre av lärarna beskriver att deras bedömning syftar till att kunna avgöra om eleven uppnått 

kravnivån för godkänt i matematik. De tillägger även att bedömningen är till som grund för 

elevernas individuella utvecklingsplan som ska presenteras på utvecklingssamtalet. Lärare 3 

uttrycker syftet med sin bedömning att kunna sätta rätt kryss på rätt ställe: “Som det är idag så 

måste jag ju ha en bra grund för att kunna sätta ett kryss på rätt ställe, alltså godtagbart eller mer 

än godtagbart”. Hon beskriver även sitt missnöje med skriftliga bedömningar: “Jag tycker inte vi 

ska ha bedömning på det sättet i de här åldrarna.” Hen tycker att elever i lägre skolår är för små 

för att bli bedömda samt att delaktighet är ålderstyrt. 

 

Ingen av de intervjuade hänvisar bedömningens huvudsyfte till att ge eleverna insikt i sitt lärande, 

flera av dem anser däremot att det är viktigt att inkludera eleverna men syftet är i huvudsak för 

dokumentation och för läraren att få underlag för sin bedömning. Diagnoser beskrivs som 

stärkande som underlag i en lärares bedömning men att diagnoser ofta visar det lärare redan vet 

om sina elevers kunskaper. Lärare 6 tycker att diagnoser är ett bra sätt att synliggöra elevernas 

kunskaper för föräldrarna: “Och då är det ju jättebra att kunna visa för föräldrarna också att vi 

har gjort en diagnos på det här och så här såg det ut.” Några lärare beskriver sig använda någon 

form av bedömningsschema eller liknande för att göra bedömningen lättöverskådlig för sig själv. 

Lärare 5 berättar att hen använder ett bedömarmaterial från Skolverket i sin bedömning i syfte att 

göra bedömningen lättöverskådlig och säger att ett sådant material gör det enklare att få grepp 

om vad eleverna ska kunna i olika årskurser då de kunskapskrav som finns i läroplanen omfattar 

kunskaper som ska vara uppnått i slutet av årskurs tre.  
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Tydligast utmärker sig utvecklingssamtalen som ett tillfälle för eleverna att vara delaktiga i sin 

bedömning. Samtliga lärare sammanställer utifrån sin bedömning en individuell utvecklingsplan 

där de formulerar vad eleven kan och vad eleven behöver utvecklas inom. Inför 

utvecklingssamtalet beskrevs det av flera av lärarna att eleverna får uppskatta sina kunskaper och 

reflektera kring vilka mål och utvecklingsområden eleven tycker sig behöva. Under själva samtalet 

får eleven bidra med sina åsikter om bedömningen av sina kunskaper samt ge förslag på vad hen 

skulle behöva utvecklas på, dock har dessa lärare med sig färdigskrivna förslag om vad läraren 

anser att eleven kan och behöver utvecklas inom.  

 

Nästan alla av lärarna upplevdes ha en osäkerhet i sin bedömning i matematik. Det uttrycktes en 

svårighet i att använda sig av andra bedömningsmetoder än skriftliga diagnoser då diagnoser 

ansågs ge ett starkt bedömningsunderlag. Flera av lärarna uttryckte flera gånger att de kanske 

borde bli bättre på att variera sina bedömningsmetoder i matematik samt att göra eleverna 

delaktiga i sin bedömning.  
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Diskussion 

Utifrån det redovisade resultatet och med utgångpunkt i studiens teori har huvudområden tagits 

fram för att systematiskt kunna diskuteras. Dessa har dels tagits fram utifrån vad som i det 

insamlade materialet framkommit vara viktiga aspekter för lärare i sin bedömningsprocess samt 

utifrån vad studien syftar till att undersöka. I diskussionen nedan ställs den insamlade empirin mot 

bakgrund om bedömning och Skolverkets riktlinjer samt tidigare forskning som gjorts inom 

området bedömning i matematik. 

Bedömningsmetoder i bedömningsprocessen 

Det går tydligt utifrån det insamlade materialet att utläsa att det finns två olika bedömningsaspekter 

som sker i klassrummet: Bedömning av kunskaper och bedömning av lärandeprocessen. Nedan 

diskuteras tre metoder och tillvägagångssätt som en eller flera av de intervjuade lärarna beskrev 

ingick i deras bedömningsprocess.  

Diagnoser  

Resultatet visar att lärare använder sig av diagnos och tester som huvudsaklig bedömningsmetod i 

syfte att kartlägga elevens kunskaper. Denna kartläggning används främst för att forma den 

kommande undervisningen och förmedla elevens kunskapsnivå i skriftliga omdömen på 

utvecklingssamtalen. Det som blir problematiskt med detta är precis som forskningen visar att 

lärare som missar att ha en dialog med sina elever om deras kunskaper och utvecklingsområden 

inte ger sina elever möjlighet till en djupare förståelse i sitt lärande (Tanner och Jones, 1994). 

Diagnoserna och proven som lärarna använder sig av är i huvudsak till för läraren för att kunna få 

material som stärker lärarens bedömning av elevens kunskaper och inte för att forma en dialog om 

elevens kunskaper och utvecklingsområden med eleven. Diagnoserna som är formella 

bedömningssituationer kan ha både formativt och summativt syfte beroende på hur läraren 

förhåller sig till resultatet av diagnosen. Gemensamt för lärarna är att de använder diagnoserna från 

Skolverkets material Diamant i sin bedömning och dessa är utformade som typiska papper-och-

penna-prov som skrivs individuellt (Skolverket, 2011b). Enligt Skolverket (2013b) ska dessa 

diagnoser i huvudsak ha ett formativt syfte men uttrycker det som att det är läraren som ska 

använda det formativt för sig själv i planering och inget om att synliggöra kunskapsutveckling för 

eleverna nämns. Detta kan förklara varför studiens resultatet visar att dessa diagnoser används mer 

på ett summativt, avstämmande sätt för att testa elevernas kunskapsnivå här och nu. Enligt 

Skolverket (2014c) förklaras nationella proven som en i huvudsak summativ bedömning som ska 
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fungera kunskapskontrollerande och av resultatet på denna studie använder även lärare 

diagnosmaterialt Diamant på ett liknande sätt. Elevernas delaktighet i resultatet av diagnoserna och 

tester anses inte som det viktigaste av någon av studiens lärare även om en del uttrycker att eleverna 

får ta del av resultatet. Lundahl (2014) menar att om en bedömning som i detta fall resultatet av en 

diagnos endast synliggör vad som uppfattats som svårt är bedömningen endast diagnostisk och 

visar på kunskapsnivån just nu. Däremot om bedömningen innefattar en åtgärd fungerar det som 

formativ återkoppling. Lundahl (2014) skriver även att för att göra bedömningen formativ ska 

eleven vara delaktig i sin lärandeprocess genom till exempel formativ återkoppling eller 

självbedömning för att synliggöra vad eleven befinner sig samt hur eleven ska nå 

kunskapsutveckling. Ingen av lärarna beskriver något större arbete kring diagnoserna för att få 

eleverna delaktiga i resultatet eller att deras bedömning är till för att synliggöra det fortsatta lärandet 

för eleven vilket i huvudsak resulterar i ett summativt syfte med diagnoserna trots Skolverkets 

(2013b) restriktioner om att materialet ska fungera formativt. Forskning visade att när ett antal 

elever fick reflektera och dokumentera sina resultat av multiplikationstester gavs det en djupare 

förståelse i lärandet. Detta visar att det är möjligt att reflektion över sitt resultat på diagnoser även 

det skulle kunna ge förutsättningar för en större kunskapsutveckling (Brookhart et al, 2004). 

Diagnoserna kan däremot ses som formativa för läraren då lärarna beskriver det som att de får en 

insikt i sina elevers kunskaper för att sedan planera sin undervisning för fortsatt lärande och det är 

genom undervisningen som det fortsatta lärandet främjas (Skolverket, 2011b). Denna studie visar 

som Selgheds (2004) att lärare gärna använder betyg och kunskapskraven som underlag på fler sätt 

än vid bedömning utan också vid planering och genomförande av undervisning. Resultatet visar att 

eleverna därför inte blir delaktiga i bedömning av diagnosen men lärarna skapar en undervisning 

efter elevernas behov och kunskaper. 

 

Dialog mellan lärare och elev 

En annan del av lärarnas bedömningsprocess beskrivs som en kontinuerlig bedömning som sker 

hela tiden. Den bedömningen sker bland annat under genomgångar och samtal med eleverna. 

Denna bedömning ansågs av lärarna som en viktig del då lärarna får en större insikt i elevernas 

kunskaper genom att kunna ställa frågor om tankeprocessen kring matematiska problem och 

lösningar. Att ställa frågor till eleverna ses som en informell bedömningsmetod som skapar 

delaktighet och interaktivitet (Lundahl, 2014). Lundahl (2014) menar då att läraren måste ställa rätt 

och genomtänkta frågor för att ge läraren bra insikt i elevernas kunskaper. Hur dessa frågor som 

ställs under lärarnas genomgångar är formulerade framgår inte i resultatet men flera lärare menar 

att denna metod är givande för bedömning av elevernas kunskaper. Om bedömningen ska bli 
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formativ behövs en dialog mellan eleven och läraren där elevens kunskaper och lärandeprocesser 

synliggörs (Lundahl, 2014). Att endast ha en dialog med eleven behöver inte betyda att kunskaper 

och lärandeprocesser synliggörs för eleven. Några av lärarna beskriver att eleverna blir delaktiga 

genom samtal där eleven berättar vilka svårigheter den har eller redovisar sin matematiska 

tankeprocess. Lundahl (2014) menar att genom att eleven blir medveten om sina styrkor och 

svagheter så blir det lättare att sedan kunna reflektera över sin egen kunskapsutveckling. För att 

dialogen ska stärka elevens kunskapsutveckling behöver eleven vara medveten om vilka mål som 

ska uppnås för att kunna reflektera kring sina egna kunskaper i relation till dessa (Lundahl, 2014). 

Att ställa frågor eller ha en dialog som inte ger någon form av formativ återkoppling på elevens 

svar och tankeprocess gör att bedömningen återigen syftar till att läraren får insikt i elevens 

kunskaper och inte att eleven själv blir medveten om sina kunskaper och nästa steg i lärandet.  

 

Att bedöma sig själv och andra 

Att eleverna ska vara delaktiga i undervisningen ansåg alla lärare som en självklarhet men att elevers 

delaktighet i bedömning skulle vara lika viktigt är inte något som framkommit. Att bedöma sig själv 

och andra beskrivs av Lundahl (2014) som bra tillvägagångssätt att skapa förutsättningar för 

formativ bedömning då eleven blir delaktig i bedömning av sig själv och andra. Flera av lärarna 

uttrycker att eleverna inte ska behöva känna sig bedömda och därför inte vill synliggöra 

bedömningen för eleverna. Genom att inte göra eleverna delaktiga och medvetna om vilka mål och 

kunskapskrav som ska uppnås finns inga förutsättningar för formativ bedömning då det 

perspektivet grundar sig i en medvetenhet hos eleven om vilka mål eleven ska sträva efter och hur 

dessa mål ska uppnås (Lundahl, 2014). Det fanns också lärare som uttryckte att de använde sig av 

metoder som gör eleverna delaktiga i sin bedömning. En metod som lärarna pratade om var 

självbedömning. Självbedömning är en metod som ger möjlighet till självreflektion om sin egen 

kunskap och lärandeutveckling. För att självbedömning ska bli formativt behövs återigen ett 

samspel mellan elev och lärare där båda ska ta del av kunskapsbedömningen. Denna 

självbedömning beskrivs av flera lärare att det sker mellan samtal mellan lärare och elev under 

matematiklektioner samt under utvecklingssamtalen. Endast en lärare använder sig av en konkret 

mall som eleverna får bedöma sig själva utifrån. Både Lundahl (2014) och Jönsson (2013) 

förespråkar självbedömning där man bedömer sin egen arbetsprestation utifrån förbestämda 

kriterier vilket endast en lärare säger sig göra. De samtal som flera lärare säger sig använda som 

metod för självbedömning kan antas vara bristfälliga då ingen av lärarna tydligt beskrivit att dessa 

samtal har utgått från att eleven själv ska reflektera om sitt lärande för att få en djupare förståelse 

om sin kunskapsnivå. Att då använda sig av en konkret mall, som en av lärarna beskrev, kan ses 



 

 37 

som en mer genomtänkt metod för självbedömning då eleven tydligt kan se vilka mål och kriterier 

som eleven ska bedöma sig själv utifrån. Även den forskning (Brookhart et al. 2004) som redovisats 

i forskningsöversikten använder konkreta mallar när de studerar självbedömning, denna 

konkretisering gör det möjligt att dra slutsatser om elevers lärande som är svårt att göra om det inte 

finns något konkret att visualisera lärande med. Ett argument lärarna uttrycker är att elever i de 

yngre skolåren är för små för att kunna reflektera och bedöma sin egen kunskapsnivå och att de 

därför har valt att använda sig av vad de anser vara en enklare form av självbedömning via samtal 

med eleven.  

 

Att använda elever som resurser för varandra i bedömning uttrycktes det även kritik mot. Alla 

lärare hade en positiv syn på kamratbedömning men majoriteten av lärarna uttryckte en oro över 

att eleverna är för små för att klara av att ge varandra formativ återkoppling utan att såra varandra. 

Endast en lärare uttrycker att kamratbedömning är något enkelt att genomföra vilket är den enda 

läraren som undervisar i årskurs 3 och har då äldre elever än de andra intervjuade lärarna vilket 

skulle kunna stärka resterande lärares åsikter om att kamratbedömning är åldersstyrt. Den forskning 

om kamratbedömning som tidigare presenterats i denna studie gav ett positivt resultat men utfördes 

dock på äldre elever. Lundahl (2014) menar att kamratbedömning kräver ett gott klassrumsklimat 

och tydlig vägledning i vad som ska bedömas och läger inte någon vikt vid elevernas ålder. 

Brookharts et al. (2004) studie stärker att även elever i de yngre skolåren kan reflektera över sin 

egen bedömning och att en slutsats kan dras att självbedömning inte är åldersstyrt och då öppnar 

upp för möjligheten att kamratbedömning i de yngre skolåren även det kan vara gynnsamt. 

      

Samtliga lärare beskrev utvecklingssamtalen som ett bra tillfälle för eleven att reflektera kring sitt 

lärande och utvecklingsmöjligheter. Skolverket (2013) beskriver även utvecklingssamtalen på det 

sättet; ett tillfälle för eleven, läraren och vårdnadshavaren att vara delaktig i reflektion om elevens 

kunskaper och framåtsyftande mål. I Lgr 11 (Skolverket, 2011a) uttrycks att eleven ska vara delaktig 

i reflektion och bedömning av sin arbetsprocess vilket lärarna då menar att utvecklingssamtalet ger 

möjlighet till. Vad som kan ifrågasättas är att flera av lärarna beskriver att eleverna är för små för 

att vara delaktiga i sin bedömning av matematikkunskaper men sedan förväntas eleverna kunna 

reflektera kring sina kunskaper samt vara delaktiga i bedömningen två gånger per läsår under 

utvecklingssamtalet. Dock verkar lärarna vara kritiska mot elevernas egen bedömningsförmåga 

även under dessa tillfällen då flera lärare innan utvecklingssamtalet förberett färdigskrivna förslag 

på utvecklingsområden till eleven. 
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Syftet med bedömning 

Genom att analysera lärarnas bedömningsmetoder och bedömningsprocess blir det tydligt att det 

summativa syftet med bedömning väger tyngre än det formativa. Det huvudsakliga syftet med 

lärarnas bedömningsprocess i matematik uttrycker lärarna är att läraren ska kunna avgöra om 

eleverna har uppnått undervisningens mål vilket blir ett summativt syfte med bedömningen. I 

denna bedömningsprocess uttrycktes de formella bedömningsmetoderna som viktigast i 

bedömningen då dessa ofta visar på något konkret resultat av elevens kunskaper. De informella 

bedömningsmetoderna som lärarna uttrycker att de använder sig av ger läraren insikt i elevens 

kunskaper och tankeprocesser men som stärks och konstateras med de formella 

bedömningsmetoder där alla säger sig använda diagnoser. Historiskt sett har matematiken som 

tradition att använda kunskapskontroller i form av skriftliga prov vilket kan vara en förklaring till 

varför diagnoser fortfarande har så stor betydelse i matematikämnet. I den nya läroplanen från 

2011 tillkom nya krav på att eleverna ska kunna föra resonemang och kommunicera i matematik 

som tidigare inte funnits uttryckt som kunskapsmål (Kjellström, 2012). Dessa nya begrepp ställer 

krav på lärarna att skapa förutsättningar för eleverna att både lära sig detta och få möjlighet att visa 

dessa kunskaper. Frågan är om dessa förmågor får lika stor plats i lärarnas bedömning som den 

mer traditionella utantillinlärningen får. Samtliga lärare använder sig av det dominerande 

arbetssättet – att i undervisningen utgå från en lärobok - men alla beskriver även vikten av att prata 

matematik, använda konkreta material och skapa förståelse. När lärarna beskriver sin bedömning 

läggs inte lika stor vikt vid att bedöma elevens förmåga att prata matematik utan hur snabbt och 

hur många rätt en elev kan få på diagnosen. Att bedöma mer vardagsnära prov där eleven får svara 

på öppna frågor eller utföra praktiska uppgifter gör bedömningssituationen mer komplex 

(Skolverket 2011b:32). Ett av syftena med bedömning utifrån Skolverket (2013) är att alla elever 

ska få en likvärdig och rättvis bedömning utifrån gemensamma kunskapskrav. Detta syfte kan vara 

svårt att uppnå vid bedömning av exempelvis vardagsnära prov då läraren måste göra en tolkning 

av elevens svar och kan påverkas av sina egna värderingar och sin egen kunskapssyn (Skolverket 

2011b:32). Watsons (2000) forskning där lärare intervjuats om bedömning visade att det finns en 

problematik i bedömning i matematik där hon pekar ut både formell och informell bedömning som 

problematiskt då lärare bedömer utifrån sin egen syn på matematik. Detta kan vara en anledning 

till att många lärare väljer att använda sig av lätt mätbara prov i form av diagnoser för att uppfylla 

syftet: en rättvis bedömning.  
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De lärare som intervjuats har som tidigare nämnts sagt sig använda Skolverkets material Diamant 

för att dessa utgår från kunskapskraven i läroplanen från 2011 och anses av dessa lärare som ett 

bra material för bedömning och kartläggning av kunskaper. Då ingen av lärarna har beskrivit sig 

använda Diamantdiagnoserna i syfte att synliggöra kunskap för eleverna kan slutsatsen dras att 

bedömningen av diagnoserna utifrån denna studie är summativa för eleverna. Den problematik 

som tidigare nämnt i Watsons (2000) forskning om att informell bedömning kan påverkas av 

personlig tolkning kan även relateras till lärares osäkerhet kring sin kontinuerliga bedömning. Att 

göra elever delaktiga i bedömning genom exempelvis självbedömning eller kamratbedömning 

innebär att läraren behöver låta eleven bli en del av sitt eget lärande och bedömning vilket många 

lärare ger en antydan om att de vill men att de känner sig osäkra på hur det skulle gå till i matematik. 

De väljer då istället att använda sig av färdiga läromedel och diagnosmaterial från Skolverket som 

kan tolkas ge lärare en högre säkerhet i sin bedömning. Anledningarna till lärares osäkerhet i sin 

bedömning i matematik kan vara flera men en av anledningarna som får stöd av denna studies 

resultat är att skriftliga bedömningsmetoder ger ett konkret material som kan stärka, motivera och 

synliggöra lärarens bedömning för både elever, vårdnadshavare och skolpersonal. Även om de 

intervjuade lärarna betonar att de genom informella bedömningsmetoder i klassrummet får en bra 

uppfattning om elevers kunskapsnivå så räcker inte det för att stärka lärarens bedömning när 

skriftliga omdömen ska formuleras i en individuell utvecklingsplan och inför utvecklingssamtal. Att 

formella bedömningsmetoder tar så stor plats i bedömningsprocessen kan förklaras med en 

bedömningshistoria som sedan långt tillbaka fokuserat på kunskapskontrollerande examinationer 

och att lärare på 1900-talet fick restriktioner om att bedömning ska vara något objektivt för 

rättvisans skull. Lärande och bedömning kopplades under en tid isär allt mer men på senare tid har 

fokus återigen börjat komma tillbaka till lärandeprocessen (Lundahl, 2007). De går att se drag 

utifrån bedömningens historia i hur lärare tänker kring bedömningsprocessen och att elevers 

delaktighet i bedömning knappt funnits historiskt kan förklara varför lärare känner sig tveksamma 

och osäkra över det idag då det inte är lika välförankrat i skolans tradition som summativ, formell 

bedömning gjord av läraren.  

 

Sammanfattning och slutsatser av diskussion  

Slutligen kan diskussionen sammanfattas med ett antal slutsatser om vilka metoder och strategier 

som ingår i en lärares bedömningsprocess samt vad lärarna anser om elevers delaktighet i 

bedömningen. De intervjuade lärarna uttrycker sig använda till största del diagnoser i syfte att 

kartlägga och kontrollera elevers matematikkunskaper i relation till mål och kunskapskrav för att 
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planera den kommande undervisningen samt ha underlag i sin bedömning när de skriver de 

individuella utvecklingsplanerna inför utvecklingssamtalen. Diagnoserna beskrivs inte göra 

eleverna delaktiga i bedömningen då det saknas en dialog mellan läraren och eleven där formativ 

återkoppling ges om elevens kunskapsnivå och lärandeprocess. Diagnoserna blir summativa för 

eleverna men formativa för läraren då läraren använder resultatet av diagnoserna som 

framåtsyftande. Dialog mellan lärare och elev beskrivs däremot som viktigt under lektionerna då 

lärarna beskriver sig få större insikt i elevernas kunskaper genom att ställa frågor som visar elevens 

tankeprocess i matematik. Dialog mellan läraren och eleven är en förutsättning för att eleven ska 

kunna bli delaktig i bedömningen dock uttrycker inte lärarna elevens roll i samtalet som viktigt utan 

det viktiga uttrycktes vara att läraren fick möjlighet att se elevernas kunskaper och tankeprocess. 

Lärarnas åsikter om att eleverna ska få bedöma sig själv och andra skiljer sig åt. Vissa tycker att 

eleverna är för små och inte ska behöva känna sig bedömda och därför inte använder sig av metoder 

som självbedömning och kamratbedömning. De lärare som sa sig använda självbedömning i 

matematik som metod i bedömningsprocessen beskrev att det i huvudsak sker under samtal med 

eleverna. Samtliga av de intervjuade lärarna uttryckte sig positivt till kamratbedömning men att det 

är svårt att genomföra i deras årskurser då eleverna enligt flera lärare ansågs vara för små. Både 

självbedömning och kamratbedömning är metoder som öppnar upp för elevers delaktighet i 

bedömning men då med rätt förutsättningar. De samtal som lärarna beskriver inkluderar 

självbedömning kan ifrågasättas då elevens roll i samtalet inte beskrivs som prioriterande och det 

är oklart om eleven ges möjlighet till reflektion om sitt lärande. Samtalen beskrivs återigen som 

gynnande och formativt för läraren då läraren får insikt om elevens svårigheter och kunskapsnivå 

och utifrån det planera sin undervisning. Däremot beskrivs utvecklingssamtalen som ett tillfälle då 

eleven får vara delaktig i bedömningen av sina matematikkunskaper. Detta kan ses som 

motsägelsefullt då lärarna även beskrev sina elever som för små för att vara delaktiga i sin 

bedömning. Avslutningsvis kan lärarnas bedömning av elevernas matematikkunskaper ses göras i 

ett summativt syfte att kontrollera elevernas kunskaper och att få underlag till skriftliga omdömen 

och dokumentation. Bedömningen ger även ett formativt syfte för lärarna då lärarna synliggör 

elevernas kunskaper för sig själva och skapar en undervisning utifrån sin bedömning. Bedömningen 

av elevernas matematikkunskaper kan ses som summativ för eleverna då delaktighet inte prioriteras.      
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Konklusion 

Av studien kan vi tolka att det finns en oklarhet om vad elevers delaktighet i bedömning innebär. 

Flera av lärarna beskriver sina elever som för små för att vara med i bedömningen och att de inte 

vill få sina elever att känna sig bedömda. Lärarna var positiva till självbedömning och 

kamratbedömning men hade svårt att se hur det skulle vara möjligt att utföra i yngre åldrar. Vi 

anser att delaktighet i bedömning inte behöver vara något negativt eller utsättande för eleven utan 

snarare öppnar upp för en större förståelse för eleven om lärandet, bedömning och syftet med 

skolan. Den osäkerhet i bedömningen som vi tolkade fanns hos lärarna kan bero på att lärarna hade 

svårt att se syftet med varför eleverna ska vara delaktiga i bedömningen och därför väljer att utesluta 

eleverna i bedömningsprocessen. Diagnoser är ett lättillgängligt material för lärare vilket vi tror kan 

vara en anledning till att de används så flitigt. Att istället leta upp nya metoder och strategier för att 

bedöma sina elever kräver både tid och engagemang. Matematik som ämne verkar dessutom vara 

svårare än svenskämnet att prova nya metoder och strategier i bedömning då flera beskrev att 

eleverna får bedöma varandras texter i svenskan. Hur en lärare väljer att bedöma sina elever är upp 

till varje lärare men då anser vi att man behöver kunna motivera varför denna bedömningsmetod 

valts, vilket vi saknade under intervjuerna. Denna osäkerhet kring bedömning i matematik kan 

också förklaras utifrån den maktrelation som skapas mellan den som intervjuar och den som blir 

intervjuad. Vi uppfattade det som att flera lärare blev osäkra på sina bedömningsmetoder och 

åsikter då de antog att vi hade de ”rätta” svaren.  

 

Som en utveckling på denna studie skulle observation av bedömningstillfällen vara intressant att 

göra, där även elevernas perspektiv och upplevelser av bedömning skulle kunna uppmärksammas.  
  

 

 



 

 42 

Referenslista 

Tryckta källor  

Ahrne, Göran & Svensson, Peter (2011). Handbok i kvalitativa metoder. 1. uppl. Malmö: Liber. 

 

Alvehus, Johan (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. 1. uppl. Stockholm: Liber. 

 

Bell, Judith (2006). Introduktion till forskningsmetodik. 4., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. 2., utök. uppl. 

Stockholm: Liber. 

 

Jönsson, Anders (2013). Lärande bedömning. 3., [utök.] uppl. Malmö: Gleerups utbildning. 

 

Kjellström, Katarina (2012). 7c Betygsättning och bedömning i matematik. I Nordgren, Kenneth, 

Odenstad, Christina & Samuelsson, Johan (red.). Betyg i teori och praktik : ämnesdidaktiska perspektiv 

på bedömning i grundskola och gymnasium. 2. [rev.] uppl., 131-146; Malmö: Gleerup. 

 

Klapp Lekholm, Alli (2010). Vad mäter betygen?. I Folke-Fichtelius, Maria & Lundahl, Christian 

(red.). Bedömning i och av skolan: praktik, principer, politik. 1. uppl., 127-140; Lund: Studentlitteratur 

AB. 

 

Lantz, Annika (2013). Intervjumetodik. 3., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundahl, Christian (2014). Bedömning för lärande. 2., [oförändr.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lundahl, Christian (2007). Kunskapsbedömningens historia. I Petterson, Agneta (red.). Sporre eller 

otyg: om bedömning och betyg. 51-68; Stockholm: Lärarförbundets förlag. 

 

Nordgren, Kenneth, Odenstad, Christina & Samuelsson, Johan (red.) (2012).Betyg i teori och praktik : 

ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola och gymnasium. 2. [rev.] uppl. Malmö: Gleerup. 

 



 

 43 

Samuelsson, Johan (2012). 2 Betygshistorik. I Nordgren, Kenneth, Odenstad, Christina & 

Samuelsson, Johan (red.). Betyg i teori och praktik : ämnesdidaktiska perspektiv på bedömning i grundskola 

och gymnasium. 2. [rev.] uppl., 21-38; Malmö: Gleerup 

 

Skolverket (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: 

Skolverket. 

 

Skolverket. (2011b). Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter. Elander Sverige 

AB. 

 

Wedin, Lage & Sandell, Rolf (2004). Psykologiska undersökningsmetoder: en introduktion. 2., [rev. och 

utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Elektroniska dokument  

 

Brookhart M. Susan, Andolina Marissa , Zuza Megan and Furman Rosalie. (2004). Minute math: 

An action research study of student self-assessment. Educational studies in Mathematics 57:213-227. 

doi:10.1023/B:EDUC.0000049293.55249.d4 

Tillgänlig på internet:  

http://link.springer.com.ezproxy.its.uu.se/article/10.1023/B%3AEDUC.0000049293.55249.d4 

 

Hower, Tanner, Sonia Jones. (1994). Using peer and self-assessment to develop  modelling skills 

with students aged 11 to 16: A socio-constructive view. Educational Studies in Mathematics 27: 413-

431. doi:10.1007/BF01273381 

Tillgänglig på internet: 

http://link.springer.com.ezproxy.its.uu.se/article/10.1007/BF01273381 

 

Selghed, Bengt. (2004). Ännu icke godkänt : lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i 

yrkesutövningen. Diss., Malmö högskola.  

Tillgänglig på Internet: https://dspace.mah.se/handle/2043/7829 

 

SFS 2010:800, (2010) Skollag. Inledande bestämmelser, Likvärdig utbildning §9. 

Utbildningsdepartementet.    

http://link.springer.com.ezproxy.its.uu.se/article/10.1023/B%3AEDUC.0000049293.55249.d4
http://link.springer.com.ezproxy.its.uu.se/article/10.1023/B%3AEDUC.0000049293.55249.d4
http://link.springer.com.ezproxy.its.uu.se/article/10.1007/BF01273381
https://dspace.mah.se/handle/2043/7829


 

 44 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-

2010-800/?bet=2010:800#K1 (Hämtad 2015-04-09) 

 

Skolverket (2014a). Prov- och bedömningsenheten. kunskapsbedömning. Skolverket. 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning (Hämtad: 2015-03-31) 

 

Skolverket (2014b). Prov- och bedömningsenheten. Prov, bedömning och betyg. Skolverket. 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/bedomning (Hämtad: 2015-03-31) 

 

Skolverket (2014c). Prov- och bedömningsenhet. Nationella prov. Skolverket. 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov (Hämtad: 2015-03-31) 

 

Skolverket (2015) Prov- och bedömningsenhet. Betyg. Skolverket. 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/bedomning/betyg (Hämtad: 2015-03-31) 

 

Skolverket (2013a). Allmänna råd med kommentarer om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella 

utvecklingsplanen. Stockholm: Skolverket. 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3133  

(Hämtad: 2015-05-03) 

 

Skolverket (2015) - Nationellt prov i matematik. Skolverket. 

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/alla-nationella-prov-i-

skolan/arskurs-3/nationellt-prov-i-matematik-1.195709 (Hämtad: 2015-05-06) 

 

Skolverket (2013b) Studiehandledning Diamant. Skolverket.  

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.193799!/Menu/article/attachment/8_Diamant_Studiehandledning.p

df  (Hämtad 2015-05-20) 

 

Skolvärlden. (2014). LR: “Både formativ och summativ behövs”. Skolvärlden. 2014-01-23. 

http://skolvarlden.se/artiklar/lr-bade-formativ-och-summativ-behovs  (Hämtad 2015-04-01) 

 

Törnvall, Maj. (2001). Uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundskolan. Lic-avh., 

Malmö Högskola. Tillgänlig på internet:  

http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/5960/LICREV2bMajT.pdf?sequence= 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K1
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K1
http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning
http://www.skolverket.se/bedomning
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov
http://www.skolverket.se/bedomning/betyg
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3133
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/alla-nationella-prov-i-skolan/arskurs-3/nationellt-prov-i-matematik-1.195709
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/alla-nationella-prov-i-skolan/arskurs-3/nationellt-prov-i-matematik-1.195709
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.193799!/Menu/article/attachment/8_Diamant_Studiehandledning.pdf
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.193799!/Menu/article/attachment/8_Diamant_Studiehandledning.pdf
http://skolvarlden.se/artiklar/lr-bade-formativ-och-summativ-behovs
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/5960/LICREV2bMajT.pdf?sequence=
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/5960/LICREV2bMajT.pdf?sequence=


 

 45 

 

Vetenskapsrådet (2015): CODEX. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

(Hämtad 2015-04-21). 

 

Watson Anne. 2000. Mathematics teachers acting as informal assessors: practices, problems and 

recommendations. Educational Studies in Mathematics 41: 69–91. doi: 10.1023/A:1003933431489. 

Tillgänglig på internet: 

http://link.springer.com.ezproxy.its.uu.se/article/10.1023/A%3A1003933431489 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://link.springer.com.ezproxy.its.uu.se/article/10.1023/A%3A1003933431489


 

 46 

Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuschema 

Bedömning i matematik 
 

I dag är bedömning ett aktuellt ämne både i skolan och politiskt. Det finns många olika 

bedömningsmetoder och bedömning kan ske i flera syften. Syftet med denna intervju är att få 

kunskap och insikt om hur verksamma lärare ser på bedömning inom ämnet matematik. Intervjun 

kommer att vara en samtalsintervju där läraren får möjlighet att reflektera kring sin erfarenhet av 

bedömning. 

  

Bakgrundsinformation och stödfrågor 

 Vad heter du? 

 Hur länge har du jobbar som lärare?   

 Vilken årskurs undervisar du i just nu?  

 Hur brukar du vanligtvis arbeta med matematik? 

 Hur tänker du kring bedömning i matematik?  
o Berätta hur processen går till 
o Hur tycker du det fungerar? 
o Vad är syftet med din bedömning? 

  

 

Samtalsområden 

 

Kamratbedömning Bedömningsmatriser Prov/Diagnos   

 

Återkoppling                            Metoder                                       Omdömen/dokumentation     

 

Elevers delaktighet                                                                                                 Självbedömning        

                                             
 

 

 

  


