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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka och beskriva vilka uppfattningar nio elever 

och två lärare har av bedömning inom matematikundervisningen. Med fenomenografi som en 

teoretisk och metodologisk utgångspunkt har enskilda intervjuer med elever och lärare 

genomförts på två högstadieskolor i Halland. Resultatet presenteras i form av fyra 

beskrivningskategorier av sätt att uppfatta bedömning: 

A) Bedömning för betygsättning och som urval för att komma in på gymnasiet 

B) Bedömning för att förbättra betyget 

C) Bedömning för att utvecklas matematiskt 

D) Bedömning som en känsla hos lärare och elever 

Kategorierna analyseras i förhållande till summativ och formativ bedömning. En slutsats är att 

kategori A är den vanligast förekommande bland de elva respondenterna. Vidare framkommer 

att de två lärarna uppfattar bedömning på väldigt olika sätt. Den ena uppfattar bedömning och 

undervisning som två skilda saker, medan den andra anser att dessa två inte går att separera 

från varandra. Denna spänning kopplas till lärarens olika uppdrag, att sätta ett summativt 

betyg för urval och att främja elevens kunskapsutveckling genom formativ bedömning. 

Nyckelord: Bedömning, fenomenografi, formativ bedömning, högstadiet, 

matematikundervisning, summativ bedömning, uppfattningar 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka alla elever och lärare som ville bidra med sina tankar och 

uppfattningar av bedömning. Tack för att ni tog er tid och vi hoppas att ni precis som vi 

upplevde att intervjuerna var givande. Vi vill tacka våra handledare Ingrid Nilsson och 

Catrine Brödje för ett bra samarbete, goda råd och konstruktiva kommentarer under arbetets 

gång. Även till övriga studenter i vår handledningsgrupp riktas ett tack för givande 

diskussioner och bra tips. Tack till Bo Senje för bollande av idéer och infallsvinklar när det 

gäller formativ bedömning. Sist men inte minst vill vi rikta ett stort till våra nära och kära som 

har givit oss ett varmt stöd och alltid uppmuntrat och trott på oss trots vissa "tunga" perioder. 

Det mesta av arbetet med uppsatsen har gjorts gemensamt – alltifrån intervjuer till 

analyserande och skrivande. Dock skedde inläsningen av forskning, metodlitteratur samt 

övrig relevant litteratur individuellt eftersom det är viktigt att båda två är inlästa på ämnet. 

Vid intervjuerna delades huvudansvaret upp så att vi turades om att leda intervjuerna. Den 

som inte ledde höll koll på tiden samt ställde följdfrågor vid behov och såg till att alla teman i 

intervjuguiden berördes. Även arbetet med transkriberingarna delades upp så att vi tog fem 

respektive sex intervjuer var. 

Halmstad den 22 maj 2012 

Sofie Bergsten och Jenny Johnsson 
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1. Inledning 

Bedömning av elevers lärande är en viktig del av en lärares yrkesutövning och både elever 

och lärare. Lärare är enligt skollagen (2010:800, 10 kap. 16§) skyldiga att betygsätta 

elevernas uppnående av målen för respektive ämne i grundskolan. Detta är ett 

myndighetsutövande som får konsekvenser för elevernas framtid (Tholin, 2006). Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi upplevt att många elever känner en press på sig 

att lyckas med sitt skolarbete och få höga betyg. Vi har mött många exempel på hur betyg och 

bedömning präglar elevers vardag. Vissa elever uttrycker explicit att de ”pluggar för betyget”. 

Samma inställning kan tänkas ligga bakom kommentarer som ”Måste jag kunna det för E?” 

eller ”Kommer det på provet?”. Även inom forskning har det lyfts fram att elever lär sig det 

de tror att de kommer att bli bedömda på (Biggs & Tang, 2007). Om det förhåller sig på så vis 

innebär det att frågor som rör bedömning ännu starkare påverkar elevers lärande, och inte bara 

handlar om att eleverna ska få ett betyg för att kunna söka vidare. Stiggins (2005) 

argumenterar för att det ytterst sett är elevernas uppfattningar om sin egen prestation som 

avgör om de tror att målet är inom räckhåll och därmed är värt att anstränga sig för. En 

bedömning som får till följd att eleven känner att hon kan, vill och vågar anstränga sig bidrar 

till att eleven utvecklas (Pettersson, 2011). Bedömningen får en motsatt effekt om eleven 

istället känner sig dömd och därmed inte upplever att det är värt att anstränga sig. 

De senaste åren har frågor om betyg och bedömning aktualiserats på nytt, bland annat genom 

krav på att alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan (IUP) och ges skriftliga omdömen 

i alla ämnen på grundskolan (Skollag 2010:800, 10 kap. 13§). Även det nya betygssystemet, 

som trädde i kraft under hösten 2011, är exempel på att bedömningsfrågan aktualiserats. I 

Vetenskapsrådets rapport Svensk forskning om bedömning – en kartläggning (Forsberg & 

Lindberg, 2010) framkommer att forskningsintresset för bedömning har ökat markant sedan 

2006. 

När det gäller bedömningens syfte har det i pedagogiska sammanhang skett en förskjutning 

från att bedömning ska göras för att kontrollera vad och att eleverna har lärt sig, till att 

bedömningen ska vara en integrerad del av lärandet (Lindström, 2011). Begrepp som formativ 

bedömning, eller bedömning för lärande, har blivit något av modeord i debatten (Taras, 

2009). Inom formativ bedömning betonas elevernas betydelse för bedömningsprocessen. 

Detta ligger i linje med den nya läroplanen som slår fast att ett av skolans mål är att ”varje 
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elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i 

relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna” (Skolverket, 2011b:18). 

Forskning har gjorts angående hur bedömning ska utformas för att stimulera lärandet (se till 

exempel Sadler, 1989; Black & Wiliam, 1998; Björklund Boistrup, 2010). Däremot finns inte 

lika mycket publicerat när det gäller lärares och elevers uppfattningar av bedömning. Detta 

trots att forskning visat att lärares uppfattningar av bedömning påverkar undervisningen och 

vad eleverna lär sig mer än många andra faktorer (Remesal, 2011; Volante & Beckett, 2011). 

Denna lucka har inspirerat oss till att undersöka vilka uppfattningar av bedömning inom 

matematikundervisningen lärare och elever kan ha. Genom att undersöka variationen kring 

uppfattningar ges en ökad förståelse för lärares och elevers syn på bedömning, vilket i sin tur 

kan användas i ett fortsatt arbete med bedömning. Ju mer kunskap man har om ett fenomen 

desto mer kan man utveckla och förbättra. 

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka och beskriva vilka uppfattningar nio elever 

och två lärare har av bedömning inom matematikundervisningen på högstadiet. 

Studien kommer att ske utifrån följande frågeställning: 

 Hur uppfattar elever och lärare på högstadiet bedömning inom 

matematikundervisningen? 

De olika uppfattningar som elever och lärare ger uttryck för i studien ställs i relation till 

styrdokument samt pedagogisk litteratur och aktuell forskning om bedömning. 

1.2 Avgränsningar 

Studiens syfte är att undersöka nio elevers och två lärares uppfattningar av bedömning inom 

matematikundervisningen på högstadiet. Ämnesvalet har gjorts med tanke på att vi båda är 

blivande matematiklärare. Uppfattningar av bedömning som rör andra ämnen faller således 

utanför ramen för denna uppsats. Studien avser att undersöka hur respondenterna uppfattar 

fenomenet bedömning, det vill säga vad bedömning innebär för dem, och inte i första hand 

hur det tar sig uttryck i praktiken. 
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2. Litteraturgenomgång 

Fokus för litteraturgenomgången är att ge en bild av det aktuella forskningsläget angående 

bedömning samt att relatera det till svenska förhållanden och syftet för denna uppsats. Då 

syftet berör bedömning i matematikundervisningen och lärares och elevers uppfattningar, har 

bedömning och uppfattningar varit primära utgångspunkter vid litteratursökning. Urvalet har 

gjorts med relevans för uppsatsens syfte och i första hand har så aktuell forskning som möjligt 

använts. Då äldre artiklar finns representerade är det på grund av att nyare forskning bygger 

på dessa. Svensk forskning när det gäller bedömning ligger inte lika långt fram som till 

exempel i den anglosaxiska världen (Björklund Boistrup, 2010). Därför är den största delen av 

den forskning som presenteras här internationell. Givetvis går inte alla resultat av utländska 

studier att direkt överföra till svenska förhållanden, eftersom bedömning alltid sker i en viss 

kontext (Bennett, 2011; Ramesal, 2011). Det kan ändå vara intressant att lyfta fram vissa 

internationella resultat. Detta gäller framför allt forskning om formativ bedömning (se nedan), 

eftersom denna bedömningsform är starkt kopplad en till kriterie- och målstyrd skola, vilket 

vi har i Sverige. 

Vetenskapsrådet presenterade 2010 en rapport där man redogjorde för svensk forskning om 

bedömning mellan åren 1990 och 2009 (Forsberg & Lindberg, 2010). Enligt denna översikt 

fanns då ingen heltäckande forskning om vare sig lärares eller elevers uppfattningar av 

bedömning som fenomen. Dock finns en licentiatavhandling skriven av Törnvall (2001) som 

berör elevers och lärares uppfattningar av bedömning. Denna är över tio år gammal och berör 

inte specifikt matematikundervisning. Desto fler studier har dock gjorts angående 

betygssystemet (se till exempel Selghed, 2004; Tholin, 2006). Selghed (2004) gjorde i sin 

doktorsavhandling en fenomenografisk studie om lärares sätt att erfara betygssystemet. I 

föreliggande studie förstås dock bedömning som ett bredare begrepp, men som kan sägas 

innefatta bland annat betygssättning och betygssystem. 

Inom pedagogisk forskning återfinns olika uppdelningar av bedömning, till exempel utifrån 

syftet med bedömningen, vilken funktion den fyller eller när och hur den genomförs. En 

vanlig sådan uppdelning är att man skiljer mellan formativ och summativ bedömning (se till 

exempel Black & Wiliam, 1998; Wiliam, 2011; Volante & Beckett, 2011; Taras, 2009; 

McMillan (ed.), 2007; Stiggins, 2005; Sadler, 1989; Jönsson, 2010). Även i Skolverkets 

publikationer finns denna uppdelning representerad (se till exempel Skolverket, 2011a). 
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Senare i detta kapitel kommer dessa två bedömningsformer att presenteras närmare. Formativ 

bedömning är det som starkast lyfts fram av många forskare, eftersom det anses främja 

lärandet (se till exempel Black & Wiliam, 1998). Summativa bedömningsmetoder, som till 

exempel betygsättning, betonas inte på samma sätt. Lundahl (2011) menar att dessa endast 

främjar lärandet om de fungerar som motivation för eleven att anstränga sig mer. En 

metaanalys av över 250 studier om formativ bedömning har gjorts av forskarna Black och 

Wiliam (1998) där de drar slutsatsen att formativ bedömning ökar elevernas prestationer, 

speciellt när det gäller lågpresterande elever. Tillförlitligheten i deras studie har blivit 

ifrågasatt bland annat angående hur dataanalysen har genomförts samt vad som räknas in i 

begreppet formativ bedömning (Bennett, 2011). Trots eventuella brister räknas deras verk 

som det stora genombrottet för formativ bedömning (Lundahl, 2011). Bland svenska forskare 

som hänvisar till Blacks och Wiliams forskning kan Pettersson (2011) Jönsson (2011), 

Björklund Boistrup (2010), Lindström (2011) och Lundahl (2011) nämnas. 

2.1 Bedömning och skolans styrdokument 

Vad som ska bedömas och delvis när och hur det ska ske regleras av skolans styrdokument. 

Lundahl (2011) påpekar att bedömningens roll beror på vilken kunskapssyn som råder och 

därför har förändrats med olika styrdokument. I den nya läroplanen för grundskolan, Lgr11 

(Skolverket, 2011b), talas det om ett lärande som förbereder eleverna för deras framtid i 

samhället. Undervisningen i matematik ska bland annat ge dem möjlighet att utveckla sina 

kunskaper och förmågor för att kunna fatta ”välgrundade beslut i vardagens många 

valsituationer” (Skolverket, 2011b:62). De ska ges beständiga kunskaper, utveckla färdigheter 

och metoder för att tillägna sig nya kunskaper samt utveckla förmågan att kritiskt granska 

fakta och förhållanden. Detta lärande ska främjas och integreras i undervisning genom 

bedömning. 

Under senare år har forskning bidragit med en ny syn på utvecklande av kunskap och 

bedömning, vilket har medfört att den formativa bedömningen har betonats starkare i 

utbildningssammanhang (Korp, 2003). Lindström (2011:11) menar att det sker en 

”[f]örskjutning från att bedömning främst används för att kontrollera vad eleverna lärt sig i 

riktning mot att bedömning även används för att befrämja och diagnostisera lärande”. I 

förskjutningen ligger bland annat att bedömningen delvis har andra syften än tidigare och går 

nu mot att vara inkluderad i undervisningen. Skolans bedömningsformer ska inte längre bara 
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användas för att mäta kunskap, utan också för att främja lärandet (Lundahl, 2011). Lindström 

(2011) menar att förskjutningen går från bedömning av lärande till bedömning för lärande. 

Enligt skollagen (2010:800, 10 kap. 16§) ska betyg sättas i grundskolan i slutet av varje 

termin från och med årskurs sex. Detta innebär att betygsättning är en obligatorisk 

bedömningsform. Summativ bedömning är därmed ett måste i skolan. Betygen är 

målrelaterade och i Lgr11 presenteras ämnesspecifika kunskapskrav som eleven ska nå upp 

till för olika betygssteg (Skolverket, 2011b). Inom ämnet matematik handlar kunskapskraven 

om hur väl eleven har lyckats utveckla följande fem förmågor, som presenteras under ämnets 

syfte (Skolverket, 2011b:63): 

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

metoder, 

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 

 föra och följa matematiska resonemang, och 

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

I kunskapskraven beskrivs vad det är som ska bedömas inom matematikämnet. Frågor som 

rör hur bedömningen ska genomföras är inte lika specificerade i läroplanen. Dock påpekas att 

läraren ska redovisa sin bedömning både muntligt och skriftligt samt att det både är eleven 

och hemmen som ska ha tillgång till denna bedömning (Skolverket, 2011b). Skolverket har 

tagit fram ett stödmaterial Kunskapsbedömning i skolan – praxis, begrepp, problem och 

möjligheter (Skolverket, 2011a) för att underlätta införandet av den nya läroplanen och som 

ett steg i Skolverkets arbete för en rättvis och likvärdig bedömning. I detta stödmaterial 

betonas den formativa bedömningen, eller bedömning för lärande som det också kallas. 

Exempel ges på hur man kan arbeta med självbedömning, kamratbedömning och återkoppling 

(feedback) på olika sätt. Med hänvisning till Black och Wiliam (1998) påpekas vikten av att 

använda bedömning på ett medvetet och systematiskt sätt, eftersom eleven ges bättre 

förutsättningar för lärande då bedömningen integreras i undervisningen. I Lgr11 

uppmärksammas elevens roll i bedömningsprocessen, då det är skolans mål att varje elev 

”utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i 

relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna” (Skolverket, 2011b:18). 
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2.2 Formativ och summativ bedömning 

Det finns ingen enhetlig definition av vad formativ bedömning egentligen är eller hur 

relationen mellan summativ och formativ bedömning ska förstås (Bennett, 2011; Taras, 

2009). Däremot finns det gemensamma element i vad som anses vara formativ bedömning (se 

vidare resonemang). En grundläggande skillnad mellan summativ och formativ bedömning 

rör tidpunkten då bedömning utförs. Den summativa bedömningen avser den utvärdering som 

sker efter att lärandet ska ha ägt rum, medan den formativa sker under tiden en lektion eller ett 

undervisningsområde pågår (Volante & Beckett, 2011; Stiggins, 2005; Gipps, 1994). 

Betygsättning är ett exempel på summativ bedömning eftersom det innebär att summera 

elevens prestation vid slutet av en termin (eller kurs för gymnasiet). Den formativa 

bedömningen är till skillnad från den summativa inte ett slutgiltigt utlåtande, utan sker som en 

del av undervisningen och som ett stöd i lärandeprocessen (Björklund Boistrup, 2011). Detta 

betyder att de två bedömningsformerna har olika syften, vilket innebär att de inte behöver stå i 

motsats till varandra (Taras, 2009). 

Den svenska skolan är sedan 1994 målstyrd, vilket innebär att elevernas prestationer bedöms 

utifrån målen med undervisningen, istället för att jämföra med andra elevers prestationer som 

var fallet i den normstyrda skolan (Tholin, 2006). En målrelaterad bedömning handlar alltså 

om att jämföra elevens prestation mot i förväg uppställda kriterier. Sadler (1989) beskriver 

hur bedömningen kan delas upp i olika steg. De första två handlar om att: 

1. klargöra målet med undervisningen och vilka kriterier som krävs för olika kvalitativa 

nivåer, och 

2. jämföra elevens aktuella nivå mot de uppställda kriterierna. 

För att bedömningen ska vara formativ påpekar Sadler (1989) att ett tredje steg är nödvändigt, 

nämligen att: 

3. hitta en lämplig strategi för att minska avståndet mellan den aktuella nivån och den 

önskade. 

Taras (2009) kommenterar Sadlers (1989) tre steg och drar slutsatsen att det är omöjligt att 

göra en bedömning som endast är formativ, eftersom de två första stegen i formativ 

bedömning är summativa. Wiliam (2011) formulerar de tre stegen som frågor: 
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1. Vart är den lärande på väg? 

2. Var befinner sig den lärande just nu? 

3. Hur ska den lärande nå målen? 

Han poängterar att både läraren och eleverna har aktiva roller i bedömningsprocessen. Även 

klasskamraternas betydelse uppmärksammas. Wiliam (2011) och Sadler (1989) diskuterar 

vikten av att eleverna måste förstå innebörden i de kriterier som används vid bedömningen. 

Kriterierna består i Lgr11 av kunskapskraven. Lundahl (2011) påpekar att lärarna måste 

arbeta med att tolka styrdokumenten och konkretisera kunskapskraven i undervisningen innan 

kriterierna kan bli tydliga för eleverna. Det räcker alltså inte för eleverna att bara känna till 

hur kunskapskraven är formulerade, utan de måste ha en liknande uppfattning som läraren om 

vad kvalitet innebär och kunna skilja en prestation av högre kvalitet från en av lägre kvalitet 

(Sadler, 1989). För att eleven ska äga lärandeprocessen menar Sadler (1989) att det krävs att 

eleven kan jämföra sin egen kvalitetsnivå mot den nivå man strävar efter samt har tillgång till 

strategier för att minska gapet mellan den egna prestationen och den önskade kvaliteten på 

prestationen. 

Förutom tydliga kriterier är feedback ett annat avgörande element i formativ bedömning 

(Brookhart, 2007). Hattie (2009) har gjort en metaanalys av över 50 000 studier, som indirekt 

baseras på över 80 miljoner elever. Där lyfts feedback och formativ bedömning fram som 

effektiva verktyg för att göra lärandet synligt för både elever och lärare och därmed förbättra 

elevernas prestationer. I en tidigare artikel presenterar Hattie tillsammans med Timperley en 

modell för hur effektiv feedback utgår från de tre frågorna: ”Where am I going?”, ”How am I 

going?” och ”Where to next?” (Hattie & Timperley, 2007). De påpekar att det inte hjälper 

med mer feedback eller att ge feedback oftare. Istället är det kvaliteten på feedbacken som är 

avgörande. Det räcker inte att säga ”gör mer” eller ”jobba hårdare” om eleverna inte vet hur 

de ska gå tillväga. Enligt modellen kan feedbacken riktas mot fyra olika nivåer – uppgiften 

som ska lösas, arbetsprocessen, regler och metakognitiva begrepp samt personliga 

egenskaper. Feedback som berör uppgiften handlar om vad som finns med, vad som saknas 

och vad som bör läggas till. När det gäller arbetsprocessen är det istället elevens strategier för 

att lösa arbetsuppgiften som berörs. Regler och metakognitiva begrepp handlar om på vilket 

sätt eleven blir medveten om och tar ansvar för sin egen lärandeprocess. Den sista typen av 

feedback riktas mot eleven som person, till exempel genom kommentarer som ”du är duktig” 

(beröm) eller ”du är slarvig” (missnöje). Hattie och Timperley (2007) menar att de olika 

nivåerna ofta kombineras i praktiken och att det är de tre första nivåerna där feedbacken ger 
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bäst effekt. Feedback som inkluderar den fjärde nivån (elevens personliga egenskaper) ger 

sällan någon förbättring. Att detta resultat kan överföras på matematikundervisning visade 

Björklund Boistrups (2010) avhandling om bedömningsdiskurser i matematikklassrummet. 

Genom videoobservationer analyserade hon hur matematiklärare kommunicerade feedback 

till sina elever i årskurs fyra. Syftet var att undersöka hur kommunikationen mellan lärare och 

elever påverkar elevernas delaktighet och möjlighet att påverka sitt eget lärande. En av hennes 

slutsatser är att bedömningshandlingar som fokuserade på processen gav eleverna större 

möjligheter till matematiklärande än då feedbacken riktades mot eleven som person eller mot 

uppgiften som sådan. 

Det är inte bara eleven som sägs ha nytta av feedback och formativ bedömning. En annan 

viktig funktion inom formativ bedömning är att möjliggöra för läraren att utvärdera sin 

undervisning och sedan förändra den och på så sätt bättre kunna möta eleverna på den nivå de 

befinner sig på (Björklund Boistrup, 2011; Wiliam, 2011). Medan många författare (se till 

exempel Stiggins, 2005; Gipps, 1994) anser att det är syftet med bedömningen som avgör om 

den är formativ eller summativ, lyfter Wiliam (2011) istället fram att det avgörande handlar 

om vilka beslut som fattas efter att bedömningen är gjord. Bedömning är formativ endast i den 

utsträckning den används för att forma undervisningen (Leahy & Wiliam, 2007). Fokus är 

alltså på vilka justeringar som faktiskt görs utifrån bedömningen. Det innebär att lärandet ska 

förbättras i förhållande till hur det hade sett ut utan att justeringarna hade gjorts och att 

bedömningen ska bidra till att de beslut läraren fattar angående undervisningen ska vara 

välgrundade (Wiliam, 2011). 

2.3 Studier om lärares och elevers uppfattningar av bedömning 

Forskning kan ge vägledning om hur bedömning borde utformas. Styrdokument ger 

vägledning om hur bedömning ska utformas. Det är dock inte säkert att bedömningen i 

praktiken, i klassrum och i arbetsrum, stämmer överens med vare sig det forskning har visat 

vara effektivt eller det styrdokumenten förespråkar. Därför är det viktigt att studera hur lärare 

och elever upplever bedömning i praktiken. För över tio år sedan, utifrån den förra läroplanen, 

Lpo94 (Skolverket, 1994), publicerade Törnvall (2001) en licentiatavhandling om 

uppfattningar och upplevelser av bedömning i grundskolan. Lärarna i studien fick svara på 

enkäter, medan elever från grundskolans alla stadier blev intervjuade. Eleverna ansåg att det 

fanns tre syften med bedömning: för inlärning, för betyg och för framtiden. Studien visade att 

både elever och lärare på högstadiet främst förknippade bedömning med prov, där det går att 
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mäta ett tydligt resultat på vad eleven kan och inte kan. Vissa av lärarna upplevde en konflikt 

i att läroplanen (Lpo94) lyfte fram förmågor som att förstå, tillämpa, tolka och analysera, 

vilket de ansåg vara svårt att mäta genom skriftliga prov. I Törnvalls (2001) studie var lärarna 

relativt överens om hur bedömningen skulle utföras. En större variation fann Becevic (2001) 

tio år senare bland de 15 gymnasielärare han intervjuade för sin licentiatavhandling. Genom 

grundad teori identifierade han åtta olika bedömningsstrategier hos lärarna – den intuitiva, den 

inväntande, den kontinuerliga, den likvärdiga, den målinriktade, den provinriktade, den 

undervisningskopplade och självbedömningsstrategin. Becevic (2011) anser att variationen 

har sin grund i att styrdokumenten är oprecisa till sin utformning och att detta öppnar för 

lokala tolkningar på skolorna och hos de enskilda lärarna. Visserligen har Becevic och 

Törnvall utfört sina studier i olika skolformer, men de visar båda på vikten av att diskutera 

bedömning. Törnvall (2001:174) efterfrågar att lärare ges ”tid och möjlighet att utveckla sin 

bedömarkompetens förenad med undervisning och elevutveckling”. 

Trots att studien i denna uppsats görs i den svenska kontexten är det ändå av intresse att lyfta 

fram några internationella forskningsresultat rörande lärares uppfattningar av bedömning. 

Irving, Harris och Peterson (2011) fann i sin fenomenografiska studie, där elva lärare på Nya 

Zeeland deltog, att dessa uppfattade att det fanns tre typer av bedömning, relaterade till tre 

olika syften: 

 formativ bedömning, med syfte att förbättra elevernas kunskaper och i viss mån 

lärarens undervisning, 

 lärarkontrollerad summativ bedömning, med syfte att rapportera betyg och resultat, 

samt 

 extern summativ bedömning, till exempel i form av test som skolledningen beslutat 

om, med syfte att rapportera och kontrollera, men som många lärare såg som irrelevant 

för elevernas utveckling. 

Irving et al. (2011) kom fram till att alla lärarna föredrog formativ bedömning, men att 

uppfattningarna av vad som var formativt varierade mellan alltifrån diagnoser för att ta reda 

på förkunskaper till att lära sig genom sina misstag och kortare test för att ta reda på 

förståelsen hos eleverna. Den största skillnaden mellan summativ och formativ bedömning 

ansågs dock vara närvaron respektive frånvaron av betyg. 
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Både lärarkontrollerad summativ bedömning och extern summativ bedömning har att göra 

med bedömningens samhälleliga funktioner, att kontrollera kunskaper och rapportera dessa i 

form av betyg som förväntas garantera att eleverna har en viss kunskapsnivå, vilket Ramesal 

(2011) benämner med societal-accreditation. Detta i kontrast till pedagogical-regulation, som 

är mer inriktad på bedömningens påverkan på lärandet och undervisningen. I undersökningen, 

som gjordes bland 50 spanska matematiklärare kategoriserades deras uppfattningar av 

bedömning i relation till dessa två poler. Ramesal (2011) fann att de flesta lärarna hade en 

blandad uppfattning, och att lärare för tidigare årskurser lutade lite mer åt den pedagogiska 

hållet medan lärare i senare årskurser hade fler element av den samhälleliga uppfattningen. 

Blandade uppfattningar framträdde inte på samma sätt i den Nya Zeeländska studien (Irving et 

al., 2011) där lärarna lyfte fram den pedagogiska aspekten och vissa gav uttryck för att 

summativ bedömning kan vara skadligt för elevens självkänsla, då risken är att den 

kommunicerar ett annat budskap än den formativa bedömningen. Ramesal (2011) drar å sin 

sida slutsatsen att bedömning är ett för komplext fenomen för att fångas i en sådan dikotomi 

mellan summativ och formativ, eftersom de flesta lärarna i studien inte hade en renodlad 

pedagogisk eller samhällelig syn på bedömning. Detta tas även upp av Black och Wiliam 

(1998) då de påpekar att lärare tycks ha svårigheter att förena sina formativa och summativa 

roller. Denna problematik behandlar McMillan (2003). Han har studerat faktorer som 

påverkar bedömningspraktiken i klassrummet och funnit att många lärare upplever en konflikt 

mellan sina egna övertygelser och värderingar angående bedömning, och externa faktorer. De 

egna övertygelserna kan innefatta synen på lärande, att anpassa undervisningen efter 

individuella olikheter eller hur man motiverar elever, medan de externa faktorerna handlar om 

lärarnas ansvarskyldighet inför myndigheter och föräldrar samt betygssättning. I 

bedömningssituationerna handlar det enligt McMillan (2003) för lärarna då om att hitta en 

balans mellan inre och yttre faktorer. 

Sammanfattningsvis kan sägas att forskning lyfter fram formativ bedömning som ett verktyg 

för lärande. Den summativa bedömningen betonas inte på samma sätt när det gäller att främja 

lärandet. Istället legitimeras den av myndighetsutövning, för kontroll av likvärdighet och för 

urval inför vidare studier. Undersökningar, både svenska och internationella, har visat att 

lärare upplever en spänning mellan sina summativa och formativa roller. Hur elever och lärare 

på högstadiet uppfattar bedömning inom matematikundervisning har inte tidigare undersökts. 
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3. Metod 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av studiens kvalitativa ansats och fenomenografin. 

Därefter redogörs för urval och genomförande av studien. Avslutningsvis behandlas de etiska 

överväganden vi stött på under arbetets gång. 

3.1 En kvalitativ ansats och fenomenografi 

Eftersom syftet med studien är att komma åt uppfattningar används en fenomenografisk 

ansats. Fenomenografin har sitt ursprung i INOM-gruppens arbete vid Institutionen för 

pedagogik vid Göteborgs universitet, och har i första hand tillämpats för pedagogisk forskning 

(Uljens, 1989). Som Larsson (1986) påpekar intresserar sig inte fenomenografin för vad ett 

fenomen egentligen är utan hur det framstår för olika människor. Man skiljer alltså mellan hur 

något är och hur något uppfattas. När man studerar hur människor uppfattar ett fenomen 

kallar Marton och Booth (2000) det för att inta andra ordningens perspektiv, eftersom man 

inte studerar fenomenet som sådant utan människors uppfattningar av det. Målet med en 

fenomenografisk studie är att kartlägga variationen av uppfattningar av det valda fenomenet, 

vilket i vårt fall består av bedömning inom matematikundervisning. Med uppfattning avses 

inte vilken åsikt läraren eller eleven har om bedömning, utan snarare det underförstådda och 

den referensram de bygger sitt resonemang på (Larsson, 1986). Som Kvale (1997) påpekar 

kan man med hjälp av kvalitativa intervjuer få fram mer nyanserade beskrivningar av hur 

något framstår för den intervjuade än man får genom till exempel enkäter. Därför anser vi att 

kvalitativa intervjuer är den bästa metoden för att komma åt respondenternas uppfattningar. 

En av fördelarna med intervjuer är möjligheten att ställa följdfrågor för att komma åt 

bakomliggande resonemang. 

3.2 Urval 

Eftersom vi är intresserade av variationen av uppfattningar har vi valt att göra ett strategiskt 

urval för att få så stor spridning som möjligt bland intervjupersonerna (Larsson, 1986). 

Genom att göra detta urval var förhoppningen att komma åt bredden av uppfattningar. För att 

få en stor spridning valde vi högstadieskolor på skilda orter i Halland. Skolorna hade vi redan 

kontakt med, vilket gjorde att det blev ett bekvämlighetsurval. När det gäller intervjupersoner 

ville vi ha både lärare och elever, samt att båda könen skulle vara representerade och att 

fördelningen skulle vara någorlunda jämn. Lärarna valdes strategiskt ut då vi ville ha både en 
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manlig och en kvinnlig lärare med utbildning samt erfarenheter av yrket och därmed även av 

bedömning. Inkluderingskriterier för eleverna var att de skulle ha varit med om att få betyg 

minst en gång samt läsa enligt läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011b). Alltså blev det elever i 

årskurs åtta som dessutom undervisas av de utvalda lärarna i matematik. 

3.3 Procedur 

För att öka genomskinligheten och på så sätt öka studiens trovärdighet beskriver vi 

tillvägagångssättet noggrant, både när det gäller intervjutillfällena och analysen av det 

empiriska materialet. Efter att ha läst in oss på ämnet konstruerade vi en intervjuguide för 

intervjuerna med lärarna (se bilaga 3) och en annan för intervjuerna med eleverna (se bilaga 

4). Intervjuguiderna utformades utifrån fem teman – när, vad, varför, hur och vem – som vi 

önskade behandla i relation till fenomenet bedömning. Via mail skickade vi en förfrågan till 

de utvalda lärarna där vi presenterade syftet med studien och hur den var tänkt att genomföras 

(se bilaga 1). Båda lärarna ställde sig positiva till att delta i studien. De elever i respektive 

lärares klass som var intresserade av att delta fick en samtyckesblankett (se bilaga 2) som 

deras målsmän skulle skriva på, eftersom eleverna var under 15 år (SFS 2003:460, 18 §). 

Intervjuerna genomfördes enskilt på respektive skola, i mer eller mindre avskilda rum, och 

varade mellan 15 och 40 minuter. Vi var båda närvarande vid samtliga intervjuer, dels för att 

vara lika insatta i intervjuerna inför analysarbetet, men också för att det ur validitetssynpunkt 

skulle finnas mer än en person som kunde tolka den outtalade kommunikationen i form av till 

exempel ansiktsuttryck. Arbetet under intervjuerna fördelades så att en av oss hade 

huvudansvaret för att ställa frågorna och den andra kontrollerade att alla teman i 

intervjuguiden berördes och ställde lämpliga följdfrågor för att få resonemangen förtydligade. 

Med hjälp av en diktafon spelades intervjuerna in. Innan vi startade inspelningen informerade 

vi respondenten ännu en gång om att hans/hennes deltagande var frivilligt och kunde avbrytas 

när som helst. Detta i enlighet med lagen om etikprövning av forskning som avser människor 

(SFS 2003:460, 17 §). Vi informerade även om på vilket sätt respondentens medverkan skulle 

redovisas i uppsatsen samt var denna skulle publiceras. Vidare lovades respondenterna 

konfidentialitet samt att intervjuerna skulle raderas efter transkribering. 

Eftersom vi var intresserade av vilka olika uppfattningar lärare och elever har av fenomenet 

bedömning, ville vi inte styra frågorna för mycket. Därför använde vi oss av en större öppen 

fråga där respondenterna fick möjlighet att fritt reflektera. Dock hade vi teman vi ville beröra, 
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vilket gör intervjun till semistrukturerad. Dahlgren och Johansson (2009) påpekar att 

semistrukturerade intervjuer är lämpliga vid fenomenografiska studier. Följdfrågor ställdes för 

att antingen leda vidare mot exempelvis ett tema eller för att kontrollera att vi hade förstått 

respondenten på rätt sätt. 

Efter intervjuerna transkriberades materialet. Kvale (1997) påpekar att noggrannheten i en 

transkribering är beroende av syftet med undersökningen. Trots att syftet med denna studie 

inte var att göra någon språklig analys gjordes transkriptionerna så ordagrant som möjligt, för 

att få en hög reliabilitet. Empirin analyserades sedan enligt Dahlgrens och Fallsbergs (1991) 

sju steg: 

1. Familiarization Här handlar det om att bli bekant med empirin, materialet 

som blivit insamlat. 

2. Compilation I detta steg identifieras påståenden som innehåller 

uppfattningar som berör syftet. 

3. Condensation Kort viktig information plockas ut från långa svar. 

4. Grouping Uppfattningarna sorteras och grupperas i grupper där 

liknande innehåll finns. 

5. Comparison Grupperna sorteras in i kategorier och relationen mellan 

delarna och helheten granskas noga. Kategorierna jämförs 

så att det är tydliga gränser dem emellan. 

6. Naming Kategorierna ges tydliga namn som representerar innehållet. 

7. Contrastive comparison Skillnaderna inom varje kategori belyses med citat som 

visar på variationerna mellan olika uppfattningar som ingår 

i respektive kategorier. 

Analysen av empirin för denna uppsats följde dessa sju steg. I steg fyra klipptes 

uppfattningarna ut från det transkriberade materialet. Det gjordes för att det tydligare skulle 

framgå att det är de olika uppfattningarna, och inte helheten av intervjun, som är det viktiga. 

Detta innebär alltså att samma person kan ge uttryck för olika uppfattningar om det fenomen 

som undersöks (Larsson, 1986; Marton & Pong, 2005). Färgkodning av de olika 
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uppfattningarna var till en god hjälp i detta steg och även i det följande. För att belysa 

skillnaderna mellan de olika kategorierna användes citat som tydligt visade vilka 

uppfattningar som passade i respektive kategori. I steg sju valdes citat som skulle visa på 

variationen inom kategorin och definiera gränsen mot en annan kategori. Detta gjordes för att 

tydliggöra den kvalitativa skillnaden mellan kategorierna (Larsson, 1986). 

3.4 Etiska överväganden 

Genom hela undersökningsprocessen har vi haft en etisk medvetenhet för att värna om våra 

respondenter. Inför intervjuerna var vi noga med att ge tydlig information för att 

respondenterna skulle veta vad de samtyckte till. Den skriftliga information respondenterna 

fick finns i bilaga 1 och 2. Som Kvale (1997) påpekar kan man dock inte informera om allt 

som kommer att beröras vid semistrukturerade intervjuer, eftersom dessa är beroende av hur 

samtalet flyter och vad respondenterna själva väljer att ta upp i anslutning till de olika temana. 

Flera gånger betonades att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst. I 

undersökningen garanterades respondenterna konfidentialitet, det vill säga att den information 

som erhålls under undersökningen inte ska gå att spåra tillbaka till uppgiftslämnaren 

(Denscombe, 2004). Därför har vi valt att i uppsatsen inte presentera de verkliga namnen på 

skolorna eller personerna. För att göra det lättare för läsaren har respondenterna givits 

fingerade vid citat och i tabeller. Citaten har i vissa fall justerats från talspråk till skriftspråk, 

vilket Kvale (1997) menar kan öka läsbarheten. 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultatet i form av de fyra kategorier av uppfattningar som 

framträdde när det empiriska materialet bearbetades. Kategorierna presenteras under varsin 

rubrik. Detta görs genom en sammanfattande beskrivning som belyses av två citat. Det första 

citatet är utvalt för att det på ett tydligt sätt beskriver kategorin medan det andra citatet istället 

har funktionen av att tydliggöra gränsen gentemot andra kategorier (Larsson, 1986). 

Resultatet analyseras i förhållande till begreppen summativ och formativ bedömning. Vi har 

placerat in de fyra kategorierna i figur 1, utifrån hur de förhåller sig till dessa två former av 

bedömning. För att underlätta vid läsning av resultat och analys har vi valt att presentera 

denna figur i början av kapitlet. Figuren återkommer sedan i slutet, då de viktigaste resultaten 

analyseras, men sätts då i relation till betoningen på myndighetsutövning respektive 

pedagogiskt arbete (figur 2). Här presenteras även en tabell (tabell 1) över respondenternas 

uppfattningar fördelade på de olika kategorierna. 

4.1 Fyra olika sätt att uppfatta bedömning 

Vid analysen av intervjumaterialet framträdde fyra kategorier (benämnda A, B, C och D) av 

hur bedömning inom matematikundervisningen kan uppfattas av elever och lärare: 

A) Bedömning för betygsättning och som urval för att komma in på gymnasiet 

B) Bedömning för att förbättra betyget 

C) Bedömning för att utvecklas matematiskt 

D) Bedömning som en känsla hos lärare och elever 

 

Figur 1. Relationen mellan de olika kategorierna i förhållande till summativ 

och formativ bedömning. 
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4.1.1 Kategori A – Bedömning för betygsättning och som urval för att komma in på 

gymnasiet 

Karaktäristiskt för denna kategori är att ordet bedömning används synonymt med betyg och 

betygsättning. Fokus hos både lärare och elever som ger uttryck för kategori A är på att 

läraren måste sätta ett betyg och att detta sedan ligger till grund för urval inför till exempel 

gymnasium, vilket framkommer tydligt i följande citat: 

 Intervjuaren: Vad tycker du är syftet med bedömningen då? Varför har vi bedömning? 

 Annika: Nä, men det är ju det här med att söka in till gymnasiet och högskola, att det ska bli rättvist. 

Vi måste ha någon måttstock liksom, någonting att jämföra, en jämförelse helt enkelt. Det är 

ju det det handlar om. Det är därför vi har betyg över huvud taget, det är ju för att söka 

vidare. 

Betoningen i citatet ovan är på bedömning som myndighetsutövande, det Ramesal (2011) 

lyfter fram som den samhälleliga funktionen av bedömning. Syftet med bedömningen är att 

eleverna ska få ett korrekt och rättvist betyg som gör det möjligt att söka vidare till gymnasiet. 

Denna utvärderande funktion gör att bedömning (betyg) och lärande (undervisning) ses som 

två separata delar som inte sker integrerat. Att bedömning likställs vid betygsättning innebär 

inte att lärande och kunskap ses som mindre viktigt, utan snarare att det är betygen som är i 

fokus när det gäller bedömning. Bedömning för att sätta betyg är något som kommer efter att 

undervisningen är avslutad. Detta kännetecknar summativ bedömning, eftersom bedömningen 

då är till för att kontrollera hur väl eleverna har uppnått målen med undervisningen, ett kvitto 

på vad var och en har lärt sig (Gipps, 1994; Stiggins, 2005; Wiliam, 2011). En konsekvens 

blir då att bedömningen görs vid specifikt uttalade tillfällen, till exempel vid prov, vilket 

följande citat illustrerar: 

 Annika: Alltså först och främst gör jag bedömningen nästan uteslutande vid provtillfällen för att de 

ska veta när bedömningen sker. Jag kör inte med det här att jag bedömer allt ni gör […] utan 

nu är det bedömningstillfälle, det är nu ni kan prestera och visa vad ni kan. Och det mesta går 

ju att visa i ett skriftligt prov i matte. 

Bedömning sker vid specifika tillfällen, skilt från ordinarie undervisning, med motiveringen 

att det är för elevernas skull. Läraren ger uttryck för att eleverna har rätt att veta när de blir 

bedömda och att detta skapar en trygghet för dem. 
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Både kategori A (bedömning för betygsättning och som urval för att komma in på gymnasiet) 

och kategori B (bedömning för att förbättra betyget) fokuserar på betyg, men har olika 

infallsvinklar då kategori B handlar om förbättring till skillnad från kategori A. För att belysa 

den kvalitativa skillnaden mellan kategori A och B har följande intervjuutdrag valts: 

 Intervjuaren: Varför tror du att man bedömer inom matten? 

 Edvin: Jag vet inte… Det måste man väl göra, för att annars får man ju inget betyg eller så. 

 Intervjuaren: Nej, precis, och vem är bedömningen till för? 

 Edvin: Det är mest till [för] sig själv. 

 Intervjuaren: Så bedömningen är mest till för dig, så att du ska få ett betyg? 

 Edvin: Mmm… så att jag kan förbättra det sen. 

Senare under intervjun diskuteras elevens delaktighet när det gäller bedömning: 

 Intervjuaren: Tycker du att du någon gång under lektionernas tid får vara med och bedöma på något sätt? 

 Edvin: Nej, inte så mycket […] Ja, men alltså, jag bestämmer ju inte vad jag får för betyg. Det gör ju 

läraren. […] Men jag kan ju påverka det genom att plugga mer eller så. 

 Intervjuaren: Hur sker bedömningen? 

 Edvin: Ja, då att om man har ett antal poäng så har man ju det. Det kan ingen ändra på. Så då får 

man ju det betyget som poängen sträcker sig till. 

Edvin uttrycker tydligt att bedömning är något läraren måste göra för att kunna sätta betyg. 

Samtidigt lyfter han möjligheten att man kan förbättra sitt betyg, vilket ger associationer till 

kategori B (bedömning för att förbättra betyget). Men eftersom eleven ser bedömning som ett 

antal poäng som ska sträcka sig till ett visst betyg, och inte kopplar detta till innehållet, 

förbättras inte betyget genom att använda bedömningen utan istället genom att ”plugga mer”. 

Detta innebär att bedömning och lärande fortfarande uppfattas som två separata delar, vilket 

är essensen i kategori A (bedömning för betygsättning och som urval för att komma in på 

gymnasiet). Därför placerades citatet in i kategori A. 

Grundtankarna inom kategori A kan sammanfattas med att bedömning likställs vid 

betygsättning, att detta görs separerat från undervisningen vid specifika tillfällen samt att 

bedömningen fungerar som ett urvalsverktyg. Dessa faktorer visar alla på en summativ syn på 

bedömning. Därför har kategori A placerats längst till vänster i den summativa riktningen i 

figur 1. 
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4.1.2 Kategori B – Bedömning för att förbättra betyget 

I kategori B (bedömning för att förbättra betyget) är målet fortfarande betyget, men istället för 

att likställa bedömning med betygsättning används bedömningen för att förbättra betyget. 

Bedömning uppfattas som ett verktyg för att lärare och elever ska veta vilken betygsnivå 

eleven ligger på. 

 Intervjuaren: Alltså vad är syftet med bedömningen? 

 Julia: Att man ska… Jag tror det är mer att eleverna ska veta var de är. Så att de kan höja sig själva. 

Alltså om de kanske inte är nöjda med sitt betyg, så vet de att liksom vad… alltså man kan ju 

fråga [läraren] vad man måste göra för att höja sig. 

När eleven har blivit bedömd får hon veta hur hon har presterat. Informationen om vilken 

betygsnivå eleven befinner sig på kan sedan utnyttjas för att kontrollera vad som krävs för att 

nå till nästa nivå. I detta resonemang ingår även att man kan fortsätta utan någon förändring 

av arbetssättet om man är nöjd med den betygsnivå man för tillfället ligger på. Att jämföra sin 

nivå med den man vill nå till är det andra steget Sadler (1989) och Wiliam (2011) tar upp när 

det gäller bedömning. Det tredje steget, vilket är nödvändigt för att bedömningen ska vara 

formativ, handlar om hur man ska minska avståndet mellan den aktuella och den önskade 

nivån. För att lyckas med det krävs att återkopplingen innehåller mer än ett resultat eller ett 

betyg i form av en bokstav (Wiliam, 2011). Det måste framgå vilka kvaliteter eleven 

förväntas utveckla. Julia påpekar att det är upp till henne att söka denna information om hon 

vill förbättra sitt betyg. Det är inget som läraren gör förrän eleven efterfrågar det. Därför kan 

denna kategori inte sägas vara formativ fullt ut, även om eleven till viss del kan använda 

informationen formativt. 

Ett kännetecken för kategori B är att den information som bedömningen ger används för att 

förbättra resultatet. Häri ligger den kvalitativa skillnaden jämfört med kategori A (bedömning 

för betygsättning och som urval för att komma in på gymnasiet). Nedan följer ett utdrag ur en 

intervju där eleven först tycks likställa bedömning vid betygsättning (kategori A). Under 

intervjuns gång fördjupades dock resonemanget och då den underliggande uppfattningen 

framträdde blev det tydligt att denna istället överensstämde med kategori B. 

 Intervjuaren: Om du hör ordet bedömning, vad tänker du på då? 

 Clara: Det är väl typ när man ska säga hur någon är eller så, jag vet inte riktigt... Det är svårt att 

förklara. Men det är väl så här att man ska sätta betyg. 
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 […] 

 Intervjuaren: Varför bedömer läraren? Varför finns bedömning inom matte? 

 Clara: Vad kan det vara? Är det inte för att både eleven och läraren ska veta... eller för att man ska 

veta vad man är bra och inte bra på, alltså hur det går med matten, eller något sådant. 

 […] 

 Intervjuaren: Varför är det viktigt för dig att veta hur det går? 

 Clara: Man vill ju veta om man är bra eller dålig på matte. Det är viktigt att veta hur man ligger till 

liksom. Om man behöver plugga mer eller så. 

 Intervjuaren: Ligger till för vad då? 

 Clara: Hur man ligger till i matten, om man är jättedålig eller så här mittemellan eller jättebra och 

så. 

 Intervjuaren: Är det för betyget då? 

 Clara: Ja, för betyget ju. Det viktigaste är ju att bli godkänd i matte, tycker jag. 

Senare i intervjun berättar Clara om vad som händer när hon får tillbaka ett prov: 

 Clara: Om vi säger att jag fick A och C och C [på provets olika delar] och jag kanske satsar på ett A. 

Då behöver jag höja mig i de delarna. Jag kanske inte behöver öva jättehårt på den delen jag 

fick A på. Det är ju bra, för då vet jag vad jag behöver förbättra mig [på]. Så det är bättre att 

man får riktat på vad man behöver träna på än att bara få en bokstav. Då vet man ju inte 

riktigt… 

Clara uttrycker att betygsättning hör till bedömning, men begränsar inte detta till ett slutgiltigt 

resultat. Bedömningen är till för att eleven ska veta hur det går – inte hur det har gått. Det är 

ett fokus framåt för att kunna förbättra sitt betyg. Den summativa bedömningen som sker efter 

ett prov (A, C och C i intervjun) används av eleven som en indikator på vad som måste 

förbättras för att nå ett högre betyg. 

Det största kännetecknet för kategori B (bedömning för att förbättra betyget) är att processen 

inte stannar vid den summativa delen av bedömningen. Då eleven får resultatet av till exempel 

ett prov i handen används detta för att jämföra sin nuvarande betygsnivå med den önskade 

nivån. Eleven får en indikation på hur stort avståndet är till nästa nivå. Eftersom bedömningen 

inte innehåller någon strategi för hur avståndet ska minskas kan kategorin dock inte sägas 

vara helt formativ. Därför är den i figur 1 placerad i den formativa riktningen, men inte längst 

till höger. 
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4.1.3 Kategori C – Bedömning för att utvecklas matematiskt 

I kategori C är syftet med bedömningen förbättring, men här kopplas inte förbättringen till 

betyget (som i kategori B) utan det är den matematiska förmågan hos varje elev som ska 

förbättras. Då lärandet är i fokus finns det ingen övre gräns när en elev har uppnått tillräckligt, 

till exempel i form av ett visst betyg. Den matematiska förmågan kan hela tiden förbättras och 

denna förbättring är i första hand inte kopplad till betyget. Med detta resonemang följer att 

bedömning är en kontinuerlig del av lärandeprocessen och är integrerad i undervisningen. 

Lärande och bedömning går då inte att separera, vilket är en av grundtankarna inom formativ 

bedömning. Att målsättningen är att hjälpa eleverna att utvecklas så mycket som möjligt 

framkommer i Gustavs resonemang nedan: 

 Intervjuaren: När du hör ordet bedömning, vad tänker du på då? 

 Gustav: Jag tänker både att jag ska bedöma eleverna rent personligt vilken nivå de ligger på och ge 

feedback för att de ska utvecklas och bli bättre. 

 […] 

 Gustav: Ordet bedömning för de flesta elever är att de ska få ett betyg bara. Sedan allting som de inte 

är tillräckligt införstådda i, det är ju i och för sig en stor anledning till att vi lärare inte har 

varit tillräckligt bra på att påpeka det. Samtidigt så, i vissa lägen kanske jag inte tycker att det 

är lika viktigt som vissa andra, utan att jag vill… Min målsättning är att vilja utveckla varje 

elev så mycket jag kan under de tre år jag har dem. Om jag ger dem feedback hela tiden, så 

mycket som jag gör, vilket är väldigt mycket tycker jag själv, så tycker jag själv att jag sköter 

det väldigt bra. Och då kanske jag lägger mindre tid på att hela tiden påpeka att det här har 

med bedömning att göra. […] Jag bedömer dem genom feedback för att de ska utvecklas och 

inte för att de själva ska behöva ha koll på att de blir bedömda hela tiden, för då kanske det 

blir stelt och att ja, nu vågar jag inte säga det för det kanske har med mitt betyg att göra i 

förlängningen. 

Bedömningen görs enligt Gustav främst genom feedback, vilket betonas i kategori C som ett 

nödvändigt verktyg för att eleverna ska utvecklas matematiskt. Sadler (1989) menar att 

feedback är den viktigaste komponenten i formativ bedömning, men att effekten är beroende 

av på vilket sätt feedbacken ges och vad den innehåller. För att vara effektiv måste den 

kopplas till kriterierna för bedömningen (Sadler, 1989; Hattie & Timperley, 2007). Ett steg i 

detta är enligt Sadler (1989) att eleverna måste vara medvetna om vilka kriterier bedömningen 

görs utifrån och involveras i processen. Gustav anser dock att det inte är nödvändigt att 

eleverna görs delaktiga i bedömningen. De ska enligt honom inte behöva bekymra sig över 

bedömningen utan istället fokusera på att utvecklas genom den feedback som han ger. Trots 
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att feedback betonas i kategori C kan denna kategori inte sägas vara renodlat formativ, 

eftersom kriterierna inte synliggörs och elevernas delaktighet inte framhålls. 

De samhälleliga funktionerna, som till exempel betyg för rapportering och urval, betonas inte 

alls i denna kategori. Istället är bedömningens pedagogiska aspekter i fokus. Enligt Remesals 

(2011) uppdelning hör denna uppfattning till den pol som benämns pedagogical-regulation. 

Bedömningen relateras till pedagogiska vinster genom att bedömningssituationerna erbjuder 

tillfällen för eleverna att förbättra sina lärandestrategier. Detta innebär att bedömning starkt 

sammankopplas med lärande och inte går att separera från undervisningen. Givetvis är 

betygsättning också en del av bedömningen, men betyget förväntas vara en följd av 

kunskapsutvecklingen. Betygsättningen ses aldrig som viktigare än den kontinuerliga 

bedömningen. Detta illustreras i följande intervjuutdrag: 

 Intervjuaren: När du hör ordet bedömning, vad tänker du på då? Alltså inom matten. Vad är bedömning för 

dig? 

 Hilda: Resultat. 

 Intervjuaren: Resultat av vad? Alltså vad kan det vara för resultat? 

 Hilda: Av provet. 

 Intervjuaren: Och hur ser ett sådant resultat ut? 

 Hilda: Vad menar du? 

 Intervjuaren: Alltså, är det en bokstav eller är det poäng eller är det kommentarer eller hur… 

 Hilda: Poäng. Ja, poäng, bokstav, kommentarer, alltihop. 

 […] 

 Intervjuaren: Och vad händer med provet då? Vad gör du när du får det tillbaka i handen? 

 Hilda: Jag kollar på det och kollar igenom det vad jag har gjort för fel och lär in vad jag ska bli 

bättre på. 

 […] 

 Intervjuaren: För att få ett högre betyg eller för att du vill lära dig mer eller? 

 Hilda: Både och… Eller det kommer ju med varandra till slut. 

 Intervjuaren: Varför bedömer läraren? 

 Hilda: Nej, det har jag inte tänkt på så mycket, men det är ju för att jag ska veta att jag behöver bli 

bättre på det. 

 Intervjuaren: Och varför måste du bli bättre på det? 
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 Hilda: För att det belönar sig, mig själv i framtiden. 

Hilda nämner först att bedömning handlar om att få ett resultat som hon sedan använder för en 

förbättring. Utan det fördjupande resonemanget som kommer senare i intervjuutdraget hade 

citatet placerats in i kategori B (bedömning för att förbättra betyget). Dock uttrycker Hilda 

aldrig att förbättringen handlar om betyget. Istället anses betyget vara en följd av lärandet och 

den kunskap och de förmågor som utvecklas genom undervisningen. Då eleven får frågan om 

betyg blir svaret att betyg och lärande hänger samman. Läraren bedömer för att eleven ska 

förbättra sig och att detta lönar sig i framtiden. Bedömning ses som en del i lärandet vilket är 

karaktäristiskt för kategori C (bedömning för att utvecklas matematiskt). 

Sammanfattningsvis kan det som mest kännetecknar kategori C sägas vara att bedömning och 

lärande är starkt sammankopplade samt att bedömningen integreras i undervisningen. Detta är 

element som betonas inom formativ bedömning. Andra viktiga element inom formativ 

bedömning, som till exempel att synliggöra bedömningskriterierna och att involvera eleven i 

bedömningsprocessen saknas dock i denna kategori. Därför kan kategori C, precis som 

kategori B, inte placeras längst till höger i figur 1. 

4.1.4 Kategori D – Bedömning som en känsla hos lärare och elever 

Utifrån det empiriska materialet framträdde ett fjärde sätt att uppfatta bedömning på, 

nämligen bedömning som en känsla hos lärare och elever (kategori D). Ingen av 

respondenterna gav uttryck för enbart kategori D, utan denna fanns alltid i kombination med 

någon av kategorierna A-C. Detta kan ha att göra med att dessa tre kategorier på ett tydligare 

sätt berör syftet med bedömning, vilket kategori D inte gör. Bedömning uppfattas i kategori D 

som något som sker outtalat. Både elever och lärare har kontinuerligt en känsla av att veta hur 

eleven ligger till. 

 Julia: Ja, fast jag vet ju… Alltså det känns som att jag vet ju hela tiden. Alltså, jag vet ju varje 

lektion vad, alltså hur jag… vad alltså… Jag vet inte hur jag ska förklara det. 

 Intervjuaren: Är det din känsla du känner då? Om du tyckte detta var svårt eller lätt eller så här? 

 Julia: Jag vet inte… Men läraren har typ… Nej, okej, jag vet faktiskt inte. 

 Intervjuaren: Men vad menar du? 

 Julia: Alltså man typ får… Alltså han säger typ ingenting, men man fattar ändå vad han tycker man 

ligger. 
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Julia upplever att läraren hela tiden vet vilken nivå hon ligger på. Detta är ingenting som 

läraren kommunicerar i ord, men Julia ger uttryck för att hon känner av lärarens outtalade 

bedömning. Denna uppfattning finns representerad även hos lärare: 

 Annika: Ja, men det känns som om bedömningen... Jag vet vad mina elever kan prestera. Jag är rätt 

säker på den saken. Och man har ganska många års erfarenhet, men nu blir det mycket kring 

det administrativa, andra ska förstå. 

Annika anser att hon genom sin erfarenhet vet vad hennes elever kan prestera, oavsett om 

detta dokumenteras eller inte. Denna uppfattning kan jämföras med den intuitiva 

bedömningen, som är en av de åtta bedömningsstrategier Becevic (2011) identifierade hos 

gymnasielärare. Läraren får under tidens gång en känsla av vad eleverna kan utan att detta 

mäts på ett uttalat sätt. Provresultat ses sedan som en bekräftelse på lärarens intuitiva 

bedömning. Precis som Annika tar upp i citatet menar Becevic (2011) att intuitionen baseras 

på lärarens erfarenheter, till exempel i form av den egna skolgången, den akademiska 

utbildningen, arbetet på skolan och samarbetet med kollegor. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att kärnan i kategori D (bedömning som en känsla 

hos lärare och elever) är att bedömningen sker outtalat. Därför kan denna kategori inte 

ensamt relateras till uppdelningen summativ och formativ bedömning, eftersom dessa båda är 

uttalade bedömningsformer. Vi har trots detta valt att inkludera kategori D i figur 1, för att 

visa på hur den förhåller sig till kategori A, B och C. Eftersom uppfattningar i kategori D kan 

kombineras med uppfattningar som rör både det summativa och det formativa har vi valt att 

låta kategori D sträcka sig över hela skalan mellan summativ och formativ bedömning. 

4.2. Spänningen mellan myndighetsutövande och pedagogiskt arbete 

I figur 1 placerade vi in de fyra kategorierna i relation till hur vi anser att de förhåller sig till 

summativ och formativ bedömning. Figur 2 (se nedan) är en upprepning av figur 1, men med 

tillägget att den summativa respektiver formativa bedömningen relateras till 

myndighetsutövande respektive pedagogiskt arbete. Som tidigare påpekats är uppdelningen 

mellan summativ och formativ bedömning inte relevant för kategori D (bedömning som en 

känsla hos lärare och elever). Därför har vi valt att exkludera denna kategori i figur 2. 
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Figur 2. Relationen mellan de olika kategorierna i förhållande till betoningen på 

myndighetsutövning respektive pedagogiskt arbete. 

Kategori A (bedömning för betygsättning och som urval för att komma in på gymnasiet) är 

den kategori som tydligast ger uttryck för en summativ syn på bedömning. Här betonas 

lärarens skyldighet att sätta betyg och att betygen fungerar som urvalsinstrument inför 

gymnasiet. Detta innebär att lärarens myndighetsutövande är fokus. Kategori B (bedömning 

för att förbättra betyget) och kategori C (bedömning för att utvecklas matematiskt) har båda 

inslag av formativ bedömning, men ingen av dem är helt formativa. I kategori B betonas 

kriterier och förbättring av resultat på till exempel prov. Dock finns ingen tydlig koppling 

mellan bedömning och lärande, vilket är en av grundtankarna med formativ bedömning. 

Denna koppling är starkare i kategori C, där bedömningen sker integrerat i undervisningen 

som ett verktyg för lärande. Bristen i kategori C i förhållande till formativ bedömning är 

istället att bedömningen inte uttryckligen relateras till bedömningskriterierna. Detta får till 

följd att eleverna varken är medvetna om kriterierna eller delaktiga i bedömningsprocessen i 

den utsträckning som betonas inom formativ bedömning. I båda kategorierna (C och D) är 

målet en förbättring hos eleverna – betygsmässigt respektive matematiskt. Därmed kan det 

konstateras att lärarens pedagogiska arbete betonas mer än myndighetsutövandet. 

Liksom Bennett (2011) lyfter fram i det han kallar the system issue är all bedömning och 

undervisning kontextberoende. Till lärarnas uppdrag i skolan hör både att sätta betyg 

(myndighetsutövande) och att hjälpa varje enskild elev att utvecklas kunskapsmässigt 

(pedagogiskt arbete). Att lärare kan uppleva en spänning mellan dessa båda uppdrag har 

belysts av forskning (se till exempel Irving, Harris & Peterson, 2011; McMillan, 2003; 

Remesal, 2011; Volante & Beckett, 2011). I Ramesals studie hade de flesta lärarna en blandad 

uppfattning. På denna punkt skiljer sig resultatet av vår studie från Ramesals. Ingen av de 
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båda lärarna, Annika och Gustav, ger uttryck för en blandad uppfattning, utan deras 

uppfattningar kan tydligt placeras in i varsin kategori (se tabell 1 nedan) med olika syn på 

uppdraget och bedömningens roll i detta. Båda vill att deras elever ska utvecklas, men de 

skiljer på bedömningens roll i utvecklingen. Annika uppfattar bedömning som något skilt från 

undervisningen och lärandet, medan bedömning för Gustav är en involverad del av 

undervisningen och används som ett redskap för lärande. 

4.3 Fördelningen av respondenternas uppfattningar 

Syftet med studien är att undersöka variationen av uppfattningar av bedömning som nio elever 

och två lärare har. Denna variation representeras av de fyra kategorierna som finns beskrivna i 

kapitel 4.1. Hur fördelningen ser ut bland respondenterna redovisas nedan i tabell 1: 

  A B C D 

Annika X     X 

Bob X       

Clara   X     

David X       

Edvin X       

Filip X       

Gustav     X X 

Hilda     X   

Isak X     X 

Julia   X   X 

Kalle X       

Tabell 1. Fördelning av kategorier. Lärarna är gråmarkerade 

och i fetstil. Under dem presenteras deras respektive elever. 

Som framgår av tabellen är den vanligast förekommande kategorin hos respondenterna 

kategori A (bedömning för betygsättning och som urval för att komma in på gymnasiet). Även 

bland de elever som inte uppfattade bedömning som betygsättning fanns betyg ändå med som 

en faktor. Detta visar att betygsättning har en central roll när det gäller bedömning. 

Det tycks finnas ett samband mellan hur lärarna och deras respektive elever uppfattar 

bedömning. I tabellen ser elevernas uppfattningar ut att till viss del följa lärarens. Detta är 

extra tydligt när det gäller läraren med uppfattningen att bedömning är synonymt med 

betygsättning (kategori A). Spridningen bland uppfattningar är större hos eleverna till den 

lärare som ser bedömning som ett verktyg för att utvecklas matematiskt (kategori C). Att 

elevernas uppfattningar inte följer lärarens i lika stor utsträckning kan ha att göra med att det i 
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skolmiljön trots allt är en stor fokusering på betyg. Dock går det ej att dra några generella 

slutsatser angående huruvida elevernas uppfattningar följer lärarens eller inte, eftersom det 

empiriska materialet i denna studie inte är tillräckligt omfattande. Det får istället bli föremål 

för vidare forskning. 
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5. Diskussion 

Detta kapitel inleds med en metoddiskussion. Därefter belyses studiens slutsatser genom att 

de sätts i relation till verkligheten i klassrummet. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 

forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

Vi valde fenomenografi som metod eftersom syftet var att studera variationen av 

uppfattningar hos lärare och elever. Vår förhoppning var att få en bra bredd med elva 

intervjuer. Resultatet av studien blev fyra kvalitativt skilda kategorier. Ett större empiriskt 

underlag hade givetvis kunnat frambringa fler kategorier och därför kan resultatet inte sägas 

vara helt mättat. Dock begränsades antalet intervjuer i studien av tidsramen för denna uppsats. 

Denscombe (2009) menar att tid och tillgängliga resurser är faktorer som påverkar 

urvalsstorleken för kvalitativa och småskaliga undersökningar. Trots detta anser vi att vi fått 

fram en variation av uppfattningar, eftersom fyra kategorier framträdde ur det empiriska 

materialet. I efterhand kan vi dock önska att vi hade intervjuat fler än två lärare, eftersom 

lärarna utvecklade sina resonemang mer än eleverna gjorde. Våra tolkningar av elevernas 

uppfattningar är inte lika tillförlitliga som för lärarnas, eftersom elevernas svar inte var lika 

uttömmande. Detta innebar att det var extra viktigt att ställa följdfrågor vid intervjuerna med 

eleverna. Därför har vi också valt att presentera lite längre utdrag från dessa intervjuer. 

När det gäller urvalet kan det även diskuteras om variationen hade blivit större om vi inte 

hade intervjuat eleverna till respektive lärare, utan istället valt elever på andra skolor. 

Dessutom var det svårt att få eleverna att ta med sig samtyckesblanketterna tillbaka till skolan 

med påskrift, vilket ytterligare påverkade urvalet. Alla elever som hade med sig föräldrarnas 

underskrift blev intervjuade, vilket kan ha inneburit att det var de ordningsamma eleverna 

som deltog i undersökningen. 

En fråga som berör validiteten i undersökningen är hur lärarnas svar i intervjuerna stämmer 

överens med deras uppfattningar. Lärarna fick i förväg veta att intervjuerna skulle handla om 

bedömning, vilket kan ha påverkat deras svar. Risken är att de förberedde sig för att kunna ge 

uttryck för den ”korrekta” uppfattningen, så som de anser att man borde resonera som lärare. 

Förhoppningsvis lyckades vi genom våra följdfrågor komma runt deras åsikter och närma oss 

deras uppfattningar. Syftet med uppsatsen operationaliserades genom semistrukturerade 
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intervjuer. Detta innebär att vi till viss del styrde intervjuerna genom de teman vi ville få 

belysta, vilket kan ha påverkat vad respondenterna valde att ta upp och inte. En möjlig risk är 

att några respondenter upplevde att intervjun var begränsad till bedömning och därför inte 

talade om lärande och utveckling i den utsträckning de hade gjort om intervjufrågorna varit 

annorlunda. Detta kan vara en orsak till att många uppfattningar överensstämde med kategori 

A (bedömning som betygsättning och urval för att komma in på gymnasiet). 

Kvale (1997) menar att frågor som rör validitet och reliabilitet inte hör till ett specifikt steg i 

forskningsprocessen, utan berör alla delar. Ett kritiskt moment är analysen av det empiriska 

materialet, eftersom den är beroende av forskarens tolkningar. För att få en hög trovärdighet 

följde vi ett etablerat sätt att utföra en fenomenografisk analys, i form av Dahlgrens och 

Fallsbergs (1991) sju steg. Detta är dock ingen garanti för att kategorierna hade blivit 

desamma om analysen gjorts av någon annan. Vissa citat var svårare än andra att kategorisera. 

Här hade det varit önskvärt att gå tillbaka till respondenten ifråga för att få ett förtydligande 

om vi har tolkat honom eller henne rätt. Även observationer hade kunnat tydliggöra 

uppfattningarna, då vi hade sett hur synen på bedömning tar sig uttryck i praktiken. För att 

pröva validiteten i kategoriseringen lät vi en utomstående person, med erfarenhet av 

fenomenografisk forskning, placera in citaten i kategorierna. Denna prövning gjordes för att 

kontrollera om citaten var tillräckligt belysande för kategorierna samt att gränserna mellan 

kategorierna var tydliga. Resultatet av prövningen blev lyckat då de flesta citaten placerades 

in i överensstämmelse med vår kategorisering. Kategoriseringsarbetet gjordes utifrån alla 

respondenternas uppfattningar, vilket innebär att alla personerna har gett uttryck för 

uppfattningar som kan placeras in i kategori A-D (se tabell 1). Eftersom vi valde ut de citat 

som bäst beskriver kategorierna finns inte alla respondenter citerade i uppsatsens resultat- och 

analysdel (kapitel 4), men alla respondenterna finns representerade i tabell 1. 

Praktiska aspekter som kan ha inverkat på resultatet är till exempel att vi var två intervjuare 

och en respondent. Detta kan ha upplevts av respondenten som att denne var i underläge. För 

att motverka det försökte vi skapa en trygg miljö genom att respondenterna fick vara på sin 

hemmaplan och genom att vara tydliga med informationen om hur intervjun skulle gå till. 

Ytterligare en aspekt som kan ha påverkat resultatet är att vi under en och samma dag 

genomförde åtta intervjuer. Vi upplevde inte detta som ett problem, men det kunde ha 

inneburit att vi blev mindre fokuserade under de sista intervjuerna. 
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5.2 Slutsatser och didaktiska implikationer 

Denna fenomenografiska studie syftar till att beskriva variationen av uppfattningar som nio 

elever och två lärare har av bedömning inom matematikundervisningen på högstadiet. Bland 

de fyra kategorier som framträdde gav de två lärarna uttryck för uppfattningar i de två 

kategorier som står längst ifrån varandra (kategori A och C, se figur 1). Det innebär att lärare 

kan uppfatta bedömning på väldigt olika sätt. Att lärares uppfattningar skiljer sig åt kan vara 

problematiskt då det rimligen bör få konsekvenser för hur de väljer att bedriva sin 

undervisning och därmed även för elevernas lärande som en följd av detta. Resultatet av 

studien visar att den ena läraren skiljer bedömning och undervisning åt, medan den andra ser 

bedömning som en del av undervisningen. Skillnaden i uppfattningar påverkar därmed den 

dagliga verksamheten i klassrummet. Då bedömningen integreras i undervisningen blir 

eleverna involverade i processen och får därmed större möjlighet att äga sin lärandeprocess. 

De blir medvetna om vad som bedöms och det summativa betyget blir därmed ingen 

överraskning i slutet av terminen. Genom feedback i olika former vet eleverna var de befinner 

sig i förhållande till de mål de förväntas uppnå. Som påpekats tidigare i uppsatsen visar 

forskning att feedback som riktas mot tydliga kriterier bidrar till att eleverna presterar bättre. I 

det andra klassrummet, där läraren skiljer på bedömning och undervisning, ges eleverna inte 

samma möjlighet till delaktighet. Att separera bedömningen från undervisningen innebär att 

bedömningen sker vid specifika tillfällen, till exempel vid skriftliga prov. Då vissa tillfällen 

ses som avgörande är risken att det blir mycket press på eleverna vid just dessa tillfällen, 

vilket kan leda till stress eller betygshets. Betygens reliabilitet kan ifrågasättas om 

bedömningen sker utifrån så pass olika förutsättningar. Här ligger det nära till hands att fråga 

sig om utbildningen då kan ses som likvärdig för alla elever. 

Att lärare på fältet blir medvetna om några av de sätt att uppfatta bedömning som finns kan 

bidra till att de reflekterar över sin egen uppfattning och prövar denna mot andra 

uppfattningar. Genom att få tillgång till olika sätt att uppfatta fenomenet bedömning ges 

lärarna möjlighet att förändra hur de själva ser på fenomenet. Även på ett kollektivt plan kan 

resultatet av denna studie användas för att väcka en diskussion bland lärare och skolledare för 

att i längden bidra till en större samsyn och medvetenhet när det gäller bedömning. I 

förlängningen kan detta i sin tur bidra till en bättre och mer likvärdig utbildning för eleverna. 

Resultatet av denna studie visar på att den vanligaste uppfattningen är att likställa bedömning 

med betygsättning. Forskningen betonar inte betygen, men i klassrummet är det enligt denna 
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studie betygen som styr. Detta innebär att den summativa bedömningen betonas i praktiken 

trots att forskning inte lyfter fram betygsättning, utan istället pekar på vinsterna med formativ 

bedömning. Konsekvensen blir att eleverna går miste om det verktyg för lärande som 

formativ bedömning enligt forskning kan utgöra. Då lärare likställer bedömning med 

betygssättning är risken att detta sker på bekostnad av kunskapsuppdraget. För elevernas del 

kan en för stor fokusering på betygsättning göra att de endast lär sig för betyget. Kunskaperna 

sätts då inte in i det bredare perspektivet och relationen mellan matematiken och övriga 

ämnen går förlorad. Skolverkets ökade krav på dokumentation när det gäller bedömning kan 

vara en anledning till att bedömning som betygssättning betonas. Bland de ökade kraven kan 

individuella utvecklingsplaner (IUP) med skriftliga omdömen lyftas fram (Skollag 2010:800, 

10 kap. 13§). I studien synliggörs detta då Annika påpekar att det har blivit mer och mer 

administrativt i bedömningen med den nya läroplanen. Dessutom menar hon att: 

Allting handlar om bedömning. Det är så skolan ser ut idag. Alla nya kurser och fortbildningar, de handlar 

om bedömning. Så det känns lite som att det här med att utveckla våra undervisningsmetoder och så vidare, 

det har helt kommit i skymundan utan det handlar bara om hur vi ska bedöma på rätt sätt. Och hur vi ska 

planera en undervisning som går att bedöma, i slutändan. (Annika) 

Betoningen på bedömning som betygssättning och kraven på dokumentation uppfattas här 

påverka undervisningen negativt. De två anledningarna som lyfts fram är att bedömningen 

sker på bekostnad av undervisningen med avseende på tid och resurser samt att läraren måste 

planera undervisningen utifrån bedömningen. 

En annan anledning till att den vanligaste uppfattningen är bedömning som betygssättning 

skulle kunna vara att betygen i Sverige har en sådan avgörande roll som urvalsinstrument för 

högre studier. I andra länder är det vanligt att ha examensprov som komplement till 

betygssättningen och/eller någon form av inträdesprov som urvalsinstrument (Tholin, 2006). 

Även detta resonemang går att koppla till frågan om likvärdighet, eftersom de betygsättande 

lärarna ges en stor makt över elevernas framtid då betygen är det enda urvalsinstrumentet. För 

att det ska bli en likvärdig betygsättning för alla elever krävs då att lärarna har en god 

bedömningskompetens. Därmed konstaterar vi att Törnvalls (2001) vädjan om att lärare ska 

ges ”tid och möjlighet att utveckla sin bedömarkompetens förenad med undervisning och 

elevutveckling” är lika aktuell idag som för elva år sedan. 
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5.3 Vidare forskning 

Föreliggande studie har bland annat syftat till att undersöka elevers uppfattningar av 

bedömning. Hur dessa sedan påverkar undervisning, lärande och resultat vore intressant att 

fortsätta titta på. I resultat- och analyskapitlet presenterades en tabell (tabell 1) som visar vilka 

kategorier som respektive respondent ger uttryck för. Enligt tabellen tycks det finnas ett 

samband mellan läraren och de elever han/hon undervisar. Om, och i så fall på vilket sätt, 

lärarens uppfattningar om bedömning påverkar eleverna vore relevant att undersöka. En 

aspekt som kommit upp under flera av intervjuerna med elever, men som delvis fallit utanför 

ramen för denna studie, är att eleverna tror att deras uppförande i klassrummet vägs in i 

betyget. Huruvida detta är en missuppfattning eller speglar verkligheten vore intressant för 

framtida forskning att undersöka. 
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Bilaga 1. Informationsbrev till lärare 

 
 

Halmstad, 2012-03-14 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter vid Högskolan i Halmstad, som skriver vårt examensarbete inom 

Utbildningsvetenskap med fokus på matematikundervisning. I vårt examensarbete är vi 

intresserade av att undersöka lärares och elevers uppfattningar om bedömning inom 

matematikundervisningen. 

Undersökningen är tänkt att bestå av enskilda intervjuer med två matematiklärare samt åtta 

elever i årskurs 8. Din skola är en av två som har blivit utvalda att delta i undersökningen. Du 

får frågan eftersom du undervisar i matematik i årskurs 8. 

Om du väljer att delta i undersökningen vill vi att du meddelar oss hur många pojkar 

respektive flickor i årskurs 8 som du undervisar i matematik. Detta kommer vi att använda 

som underlag för att slumpmässigt välja ut två pojkar och två flickor som kommer att få 

förfrågan om de vill delta i studien. 

Intervjuerna kommer att spelas in digitalt och transkriberas. Materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att endast vi två som intervjuar kommer att veta vem som har 

sagt vad. I uppsatsen kan citat komma att användas, men det kommer då endast att framgå att 

det är en lärare som har sagt det och inte en elev. 

Onsdagen och torsdagen vecka 13 är avsatta för intervjuerna på din skola. Om inte detta 

passar tar vi gärna emot förslag på en annan tidpunkt, för både dig och dina fyra elever. 

Vi hoppas att du vill medverka och är tacksamma om du vill lämna besked senast fredagen 

den 16 mars. 

Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till: 

Sofie Bergsten  Jenny Johnsson 

sofie.bergsten@hotmail.com jenni.johnsson@gmail.com 

Tack på förhand! 
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Bilaga 2. Samtyckesblankett till elevernas målsmän 

 
 

Till förälder/målsman för elever i årskurs åtta! 

Vi heter Sofie Bergsten och Jenny Johnsson och studerar till matematiklärare på Högskolan i 

Halmstad. Den här terminen skriver vi vårt examensarbete, som handlar om 

matematikundervisningen på högstadiet. Det här brevet är en förfrågan om ert samtycke till 

att vi får intervjua era ungdomar om hur de upplever undervisningen i matematik. 

Intervjuerna på er skola och en annan skola i Halland kommer att utgöra underlaget för vårt 

examensarbete. Intervjun kommer att ske enskilt och spelas in, men det är bara vi två som 

kommer att lyssna på inspelningen. När vi är färdiga med uppsatsen kommer inspelningen att 

raderas. I uppsatsen kommer det inte att framgå vilka som är med i studien eller vem som har 

sagt vad. 

Vi hoppas att ni vill ge ert samtycke för intervjuer. Naturligtvis är ni välkomna att höra av er 

om ni har några frågor: 

Sofie Bergsten  Jenny Johnsson 

sofie.bergsten@hotmail.com jenni.johnsson@gmail.com 

Tack på förhand! 

 

Denna underskrift lämnas till oss när vi kommer till skolan 

onsdagen den 28 mars. 

Jag ger härmed mitt samtycke till intervju av: 

 

________________________ 

Elevens namn 

________________________ ____________________________ 

Datum Målsmans underskrift 
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Bilaga 3. Intervjuguide – lärare 

 
 

Intervjuguide – lärare 

1. Information 

 Syftet: Undersöka olika uppfattningar av bedömning inom matematikundervisningen. 

 Intervjun kommer att spelas in. 

 Några frågor? 

2. Inledande frågor 

 Kan du berätta lite om dig själv? Dina ämnen? 

 Hur länge har du varit mattelärare? 

 Kan du berätta lite om hur dina mattelektioner ser ut? 

3. Vad innebär bedömning inom matematikundervisningen för dig? 

 Om du hör ordet bedömning, vad tänker du på då? 

 

 

 När sker bedömningen? 

 Bara vid prov/Kontinuerligt i undervisningen 

 Vad bedöms? 

 Strävansmål/uppnåendemål 

 Uppförande/Förmågor/Kunskap 

 Bara proven eller mer? 

 Varför sker bedömningen? 

 Vad är syftet/målet med bedömningen? 

 Hur sker bedömningen? 

 På vilket sätt sker bedömningen? 

 Hur går det till? 

 Vem är delaktig? 

 Läraren/kolleger/eleverna 

 På vilket sätt är eleverna delaktiga? (Mottagare eller påverkan?) 

4. Avslutning 

Vi har inga fler frågor. Har du något mer du vill ta upp eller fråga om innan vi avslutar 

intervjun? 

 

Bedömning 

 

När? 

 

Vad? 

 

 

Varför? 

 

 

Hur? 

 

 

Vem? 

 



Bilaga 4. Intervjuguide – elever 

 
 

Intervjuguide – elever 

1. Information 

 Syftet: Undersöka olika uppfattningar av bedömning inom matematikundervisningen. 

 Intervjun kommer att spelas in. 

 Några frågor? 

2. Inledande frågor 

 Kan du berätta lite om hur en mattelektion kan se ut? 

3. Vad innebär bedömning inom matematikundervisningen för dig? 

 Om du hör ordet bedömning, vad tänker du på då? 

 

 

 När sker bedömningen? 

 Bara vid prov/Kontinuerligt i undervisningen 

 Vad bedöms? 

 Vad tror du att lärare tittar på när han/hon bedömer? 

 Bara proven eller mer? 

 Varför tror du det? Hur vet du det? 

 Uppförande? 

 Tydliga kriterier? 

 Varför sker bedömningen? 

 Vad är syftet/målet med bedömningen? 

 Hur sker bedömningen? 

 Hur går det till? 

 Vem är delaktig? 

 Läraren/eleverna 

 Finns det möjlighet för dig att påverka bedömningen? 

4. Avslutning 

Vi har inga fler frågor. Har du något mer du vill ta upp eller fråga om innan vi avslutar 

intervjun? 

 

Bedömning 

 

När? 

 

Vad? 

 

 

Varför? 

 

 

Hur? 

 

 

Vem? 

 


