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Abstrakt 
 
Bakgrund: De sista årens utbildningsreformer har bland annat handlat om införandet av 
ny betygsskala och ny bedömningspraktik. En viktig grund för undervisningen har blivit 
den förbättringsorienterade formativa bedömningen som är en kontinuerlig 
bedömningsprocess. Enligt mina yrkeserfarenheter innebär den nya 
bedömningspraktiken i form av formativt undervisningssätt, kontinuerliga diagnoser, 
skriftliga och muntliga prov samt betygssättning en positiv upplevelse för många elever, 
medan för andra elever är den ett neutralt eller negativt moment av skolmatematiken, 
eftersom deras otillräckliga kunskaper synliggörs på ett tydligare sätt. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur bedömning uppfattas av elever i 
matematiksvårigheter samt att undersöka hur de positionerar sig i denna 
bedömningskultur..  
 
Metod: Empirin till studien samlades in genom fokusgruppintervjuer med elever i 
matematiksvårigheter i årskurs 6. Det metodologiska angreppet var diskursanalys. 
Studiens teoretiska grund bygger på Foucaults, Bourdieus, Kreisbergs och Gees teorier 
om makt respektive positionering.  
 
Resultat: Resultatet av studien visar att den formativa bedömningen upplevs 
fragmentera elevgrupperna och positionera eleverna i matematiksvårigheter i en 
förlorarposition. Utifrån resultatet kan vi se att det är utmaning för den formativa 
bedömningen att tillgodose en varierad elevgrupps behov i undervisningen. Formativt 
undervisningssätt i mindre elevgrupp framkommer vara en nisch som inbjuder eleverna 
till en mer divergent kommunikation med läraren. 
 
 
Nyckelord 
 
Elever i behov av särskilt stöd, matematiksvårigheter, formativ bedömning, makt, 
positionering, position, Foucault, Bourdieu, Kreisberg, Gee, habitus, kulturellt och 
social kapital, sociala gods 
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1  INLEDNING 
 
 
De sista årens utbildningsreformer som bland annat handlar om bedömning och betyg i 
lägre årskurser påverkar den pedagogiska verksamheten och elevernas skolsituation. 
Skollagen och läroplanen (Skolverket, 2015) är styrdokument som den pedagogiska 
verksamheten har att förhålla sig till i vår målstyrda skola. Dessa styrdokument ser på 
bedömning som en del av undervisningen, och som syftar till att stödja det pedagogiska 
arbetet och elevernas lärande. En central grund för undervisningen är den 
förbättringsorienterade formativa bedömningen som är en kontinuerlig 
bedömningsprocess. Den kan betraktas som ett redskap för lärande för både elever och 
lärare (Skolverket, 2011). Även tillämpningen av den nya betygsskalan skall bidra till 
reformssyftet genom att understödja lärandet och minska fragmenteringen i skolan.   

Som verksam speciallärare har dessa reformfrågor intresserat mig ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv. Mitt arbete innebär i stor del formella och informella 
möten med elever i behov av särskilt stöd. Arbetet innebär även ett ständigt pågående 
reflektionsarbete kring hur dessa elevers skolsituation ser ut, vilka utmaningar och krav 
de möter i dagens svenska skola. En av dessa utmaningar är att nå kursplanernas mål 
och få godkända betyg i skolämnena.  

Enligt mina yrkeserfarenheter innebär den nya bedömningspraktiken i form av 
formativt undervisningssätt, kontinuerliga diagnoser, skriftliga och muntliga prov samt 
betygssättning en positiv upplevelse för många elever, medan för andra elever är den ett 
neutralt eller negativt moment av skolmatematiken, eftersom deras otillräckliga 
kunskaper synliggörs på ett tydligare sätt.  

Under min utbildning till speciallärare har ett intresse väckts för att få inblick i 
hur skolans bedömningspraktik ses ur elevperspektiv samt att se hur elever i behov av 
särskilt stöd förhåller sig till denna praktik. En viktig aspekt av denna studie är att ge 
eleverna som är i svårigheter en röst i ett ojämnt maktförhållande där de måste följa 
skolinstitutionens framskrivna riktlinjer, regler och planer. Dessa elevers diskurser 
försöker jag komma åt genom min studie i en skolvärld där deras kunskaper utvärderas, 
bedöms och kategoriseras.  

Såväl elever som lärare är delaktiga i skolans bedömmande maktarena. Därför 
anser jag att det tillhör lärarprofessionen att vara medveten om dessa komplexa 
maktförhållanden. Intentionen med studien är att utveckla ett mer elevcentriskt 
yrkesförhållningssätt samt en bättre och nyanserad förståelse för elever som hamnar i 
svårigheter i skolan. En förståelse som jag anser är nyttig och fascinerande kontrast till 
vårt vuxna perspektiv.  

Min strävan är att denna studie ska bidra till vidare forskning, problematisering 
av och diskussioner om skolans bedömningsarbete. Jag anser att det är grundläggande 
att få in alla sorters elevers synvinkel i denna diskussion och problematisering. Detta 
arbete kommer därför handla om bedömning ur synvinkeln av elever i behov av särskilt 
stöd. 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
Syftet med studien är att belysa hur formativ bedömning uppfattas av elever i 
matematiksvårigheter samt att undersöka hur de positionerar sig i denna 
bedömningskultur. 
 
Studien fokuserar på två kärnfrågeställningar:  
 

• Vilka uppfattningar och upplevelser har elever i behov av särskilt stöd om betyg 
och bedömning och hur förhåller de sig till detta? 
 

• Hur ser eleverna i behov av särskilt stöd på sig själv och hur positionerar de sig 
i skolans bedömningskultur? 
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3 TIDIGARE FORSKNING 
 
Detta avsnitt innehåller en sammanfattad presentation av några utvalda vetenskapliga 
studier kring formativ bedömning och matematiksvårigheter samt en kort genomgång 
av internationell forskning om skolans positioneringseffekt. 
 
 
3.1 Bedömning i skolan 
 
Bedömning i undervisningen pågår i alla situationer. Den kan ske formellt eller 
informellt och den kan vara generell eller uppgiftsspecifik. Dessutom ska den ske i 
överensstämmelse med styrdokumenten (Skolverket, 2011) där de framträdande 
begreppen är syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Vid betygssättning och vid 
skriftliga omdömen sker bedömningen i relation till kunskapskraven som är en målbild 
som eleverna speglar sig i när det gäller skolprestationer och kunskapsutveckling. 

Bedömning kan fungera summativt och/eller formativt. Summativ bedömning 
har som syfte att ta reda vilka kunskaper eleven har och har lärt sig. Formativ 
bedömning synliggör lärandet för att formativt lyfta provresultatet och föra elevens 
lärandeprocess framåt.  Den siktar mot att motivera, anpassa, stödja och ge feedback på 
ett sätt som för arbetet till en högre kunskapsnivå.  
 
 
 
3.1.1 Formativ bedömning i klassrumsundervisning 
 
Formativ bedömning har sitt ursprung i den vygotzkyanska synen på lärandet som lyfter 
fram att utveckling sker när elevens närmsta utvecklingszon är beaktad (Torrance & 
Pryor, 1998). Formativ bedömning är en kontinuerlig bedömningsprocess som syftar till 
att förbättra undervisningen genom att eleven får en förståelse för vad som ska läras och 
olika kvaliteter i lärandet och läraren genom sin bedömning anpassar, formerar 
undervisningen så att den bättre möter elevernas behov. Återkoppling har en central roll 
i denna process. ”Feedback is conceptualized as information provided by an agent (e.g. 
teacher, peer, book, parent, or one´s own experience) about aspects of one´s 
performance or understanding…To assist in understanding the purpose, effects, and 
types of feedback, it is useful to consider a continuum of instruction and feedback. At 
one end of the continuum is a clear distinction between providing instruction and 
providing feedback.” (Hattie & Timperley, 2007:174).  
 I denna process har förbättringsorienterad, konstruktiv återkoppling en 
positiv betydelse för en lyckad skolgång och är den mest lärofrämjande och 
motiverande komponenten i undervisningen. Undervisning som är formativ och 
konstruktiv genom ett genomtänkt och synligt (deliberate and visibel) undervisningssätt 
där kontinuerlig feedback mellan lärare och elev pågår, är nyckeln till elevens 
framgångsrika kunskapsutveckling. Synliggörandet av elevens läroprocess innehåller tre 
moment: utvärdering av elevens prestation, information om vad eleven ska utveckla och 
hur detta kan uppnås (Hattie & Timperley, 2007). Torrance och Pryor (1998) lyfter även 
en annan aspekt av formativ bedömning och redogör för maktaspekten av den. Genom 
att använda formativ bedömning ges läraren möjlighet till kontroll och makt tack vare 
hans/hennes diskursföreträde i undervisningen.  
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Medan Hattie och Timperley (2007) understryker den formande kraften och 
makten av lärarens återkoppling till eleven (power of feedback), tar Torrance & Pryor 
(1998) upp en annan form av maktutövning i undervisningen, nämligen ett ojämlikt 
maktförhållande som uppstår mellan lärare och elev. Lärarens överordnade 
maktposition påverkar den formativa klassrumsbedömningen som ses som en komplex 
dynamisk social process där kommunikationen och interaktionen mellan lärare och 
elever är styrda av lärarens ”dolda” intentioner att driva fram undervisningen genom att 
följa sin lektionsplanering mot ett bestämt mål. Detta gör att vissa elever kan ha mer 
tillgång till undervisningen och kan ta mer nytta av den, medan andra elever blir mindre 
involverade och riskerar att tappas bort. ”Teachers routinly cue pupils responses to their 
questions in order to accomplish the lesson and pursue a particular teaching agenda, 
rather than eliciting informativ responses from individual children” (Torrance & Pryor, 
1998:7). För att eliminera detta och uppnå fler elevers aktiva agens i undervisningen 
behövs det en tydlig frågeteknik av läraren. Även diskussioner om olika lösningar och 
strategier ska vara viktigare än ”det rituella jagandet efter det rätta svaret” (Torrance & 
Pryor, 1998). 

 Information från test, utfrågning, observation ger upplysningar om elevens 
lärande (Magne, 1994 ), men i återkopplingsprocessen ska felaktiga lösningar också 
vara välkomna i klassrumsdiskussionen, poängterar Hattie (2010) och betonar den höga 
lärandepotentialen av de matematiskt felaktiga elevsvaren i matematikundervisningen. I 
många avseenden landar dock denna form av bedömning på ett negativt sätt hos vissa 
eleven och kan signalera att eleven inte kan (Torrance & Pryor, 1998). 

Hattie & Timperley (2007) har ett mer kognitivt perspektiv på bedömning, 
medan Torrances & Pryors (1998) syn på formativ bedömning är bredare och inte lika 
entydig. Deras perspektiv intar flera aspekter och beskriver formativ bedömning som en 
bedömningsform som har begränsade möjligheter och vars positiva attribut är 
överdrivet framlyfta. I deras analys om bedömning läggs betoning även på det sociala 
och psykologiska perspektivet. Dessa aspekter kan också ha oavsiktliga, negativa 
konsekvenser för vissa elevers utveckling, motivation och attityd till lärande. Forskarna 
påpekar att utöver det kognitiva formande stödet, krävs det lärofrämjande psykologiska 
och sociala förutsättningar också för att skapa optimala villkor för lärandet.  

Den dagliga interaktionen mellan lärare och elev är en del av den formativa 
bedömningsprocessen (Boistrup, 2010). Genom kommunikation, gester, kommentarer 
och ordval pågår en sorts bedömning som signalerar eleven positiv eller/och negativ 
feedback under klassrumsarbetet. I vilken utsträckning eleven inbjuds till att vara aktiv i 
undervisningen hänger samman med undervisningens dominerande bedömningspraktik, 
och därför har formativ bedömning en nyckelroll för elevers utveckling (Boistrup, 
2010). Lärarens uppgift är att aktivera och utmana eleven genom att ge konstruktiv 
återkoppling och erbjuda strategier för hur eleven ska göra för att effektivisera sitt 
lärande (Hattie, 2010:7). I denna form av bedömningspraktik blir alltid vissa elever 
mindre involverade i undervisningen, påpekar (Torrance & Pryor, 1998). De elever som 
inte knäcker undervisningskoden, lärarens förväntningar och regler har en lägre förmåga 
att förstå sin roll i lärandet och därför har en mindre nytta av den formativa 
bedömningen. Läraren servar mest de elever som bidrar till lektionens dynamik och som 
hjälper till att fullfölja lektionens planerade agenda. Elever med lägre förväntningar 
används som en sorts förståelsebarometer i undervisningen för att checka av om den 
stora majoriteten av klassen hänger med. Om läraren stannar upp och lägger tid och 
fokus på att utveckla dessa elevers felaktiga lösningar och bristande kunskaper, innebär 
risker för att tappa klassens uppmärksamhet. Därför tappas de lågpresterande eleverna 
bort och kan inte ta samma nytta av lärarens formativa arbetssätt i helklassundervisning 
(Torrance & Pryor, 1998).  
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Även för Tenstall och Gipps (1995) är bedömning i form av 
feedback/återkoppling den främsta lärandepotentialen i undervisningen. Lärarnas 
negativa och positiva, formella och informella, verbala och icke-verbala 
bedömningspraktiker är en komplex mekanism och innehåller olika aspekter. Stödjande 
vägledning hjälper eleven i en kognitiv omstrukturering och utvecklar elevens förmåga. 
Feedback som tar hänsyn till elevens tidigare erfarenheter och strävar efter att nå den 
proximala utvecklingszonen, och feedback som handlar om lärandemålens 
transformering till praktisk handling i klassrumsundervisningen är de mest 
betydelsefulla bidragen för elevers lärande, påpekar forskarna i sin studie. De 
konstaterar att öppen (public) feedback i form av klassrumsdiskussion har positiv effekt 
på elevers lärande, men påpekar även att offentlig individuell feedback har sina faror för 
vissa elever.  

Vid många tillfällen i undervisningen, ställer läraren frågor som bara har 
intentionen att ta reda på vad eleverna kan, men inte i utvecklingssyfte, vilket vissa 
elever hade behövt för att få en ökad förståelse (Torrance & Pryor, 1998). Även 
Boistrups (2010) resonemang om de olika bedömningspraktikerna betonar vikten av 
elevernas möjligheter till aktiv agens i klassrumsbedömning. Formativ bedömning kan 
även ske i form av kommunikation mellan lärare och elev genom att läraren ställer 
frågor som utmanar elevens matematiska resonemangs- och argumentationsförmåga. 
Dessa är handlingar som ökar elevens aktiva deltagande i undervisningen.  Hon 
understryker även att lärarens bedömningsbeslut måste tas utifrån elevens bästa och ska 
stötta elevens lärande. Denna form av undervisning är en utmaning för undervisningen i 
ämnet matematik, men en fullständig implementering av den aktuella läroplanen skulle 
leda till ett mer aktivt elevdeltagande och lärande i alla matematikklassrum, påpekar 
Boistrup (2010). 

 
 
 
3.1.2 Tester, diagnoser och prov som formativ bedömning 
 
Hattie (2009) menar att frekventa tester är ett medel för läraren för att göra elevens 
lärande synligt och på detta sätt uppfyller de ett formativt syfte Hans studie visar att ett 
strukturerat feedbacksarbete kan öka kunskapsutvecklingen hos elever med lindriga 
inlärningssvårigheter. Boistrup (2010) påpekar att om både eleven och läraren tar ansvar 
för det som sker på lektionen, gynnas inlärningen. Hon särskiljer effektiva och mindre 
effektiva bedömningspraktiker som innebär olika möjligheter för elevers aktiva 
deltagande i matematikundervisningen. 

Respons ska vara för eleven och inte till eleven. Bedömningsmetoderna ska 
styras av elevens behov och förutsättningar, och ska ha funktionen att vägleda och 
stödja eleven i sitt lärande.  Även lågpresterande elever gynnas av lärarens respons i 
klassrumsundervisningen och utvecklar dem till ansvarstagande och självständiga elever 
(independent learners). Olika representationsformer kan synliggöra det abstrakta i 
matematiken, vilket främjar lärandet för elever i behov av särskilt stöd (NCTM, 2000).  

Prov och andra former av mätning av elevers kunskaper och förmågor är ofta en 
utmaning för elever i behov av särskilt stöd, men det finns möjligheter till att göra det 
meningsfullt med hjälp av inkluderande bedömningsmetoder (inclusive assessment 
methods) som till exempel anpassningar av genomförandet, layouten och modifieringen 
av vissa testelement för att minimera funktionsnedsättningens påverkan på testresultatet 
(Elliot et al., 2010). När anpassningar är genomförda ger provresultatet en mer valid 
indikator om elevens kunskaper. Eliot et al. (2010) poängterar även att individanpassa 
proven för flera elever under samma provtillfälle är inte alltid lätt och garanterat på 



  
 

8 

grund av elevers förmåga att svara på anpassningen. Anpassningar och modifieringar 
har positiv effekt. Elever i matematiksvårigheter främjas av anpassningar i form av 
uppläst text, större textstorlek och reducerad textmassa. Provtillgänglighet utvecklar 
utformningen av den formativa bedömningen i undervisningen och ökar möjligheten till 
en högre måluppfyllelse för dessa elever (Elliot et al., 2010).  
 
 
3.2 Elever i matematiksvårigheter 
 
I det här kapitlet beskriver jag matematiksvårigheter ur ett undervisningsperspektiv, hur 
eleven i matematiksvårigheter fungerar i undervisningen, vilka undervisningsbehov 
dessa elever har samt vilka emotionella betydelser matematiken kan ha för dessa elever. 
Detta gör jag för att få en bild av vilka behov eleverna i matematiksvårigheter har i en 
formativ bedömningskultur.  
 
 
3.2.1 Orsaksfaktorer  
 
Svårigheter i matematikinlärning har flera aspekter och utgör en komplex fråga. Magnes 
(1967) forskning konstaterar olika faktorer som inverkar på elevers prestationer i 
matematik och påpekar att många olika anledningar ligger bakom huruvida en elev 
lyckas eller misslyckas med att tillgodogöra sig matematiken. Intellektuella faktorer 
som elevens begåvning, ansträngning, energi, uppmärksamhet, emotionella 
benägenheter, situationsbetingelser, den sociala miljön samt lärarens undervisning är 
delar av den stora faktorstrukturen som påverkar inlärningen av matematik.  

Specifika svårigheter i matematikinlärning, kognitiv oförmåga och miljö är bara 
en summering av orsakerna. Inlärningssvårigheter med tal och räkning innebär att 
eleven har svårigheter med att tillgodogöra sig aritmetiska färdigheter och matematiska 
procedurer samt har en låg antalsuppfattning. Dessa svårigheter kan bero på en svaghet i 
minnessystemet, svag förmåga att sekvensera, bristande språkförmåga och otillräckliga 
spatiala förmågor (Butterworth & Yeo, 2004).  Tidig upptäckt av svårigheterna och 
effektivt förebyggande åtgärdsarbete eliminerar och reducerar svårigheterna (Berch & 
Mazocco, 2007). Undervisning som bygger på sambandet mellan elevens inlärningsstil 
och matematikens ämnesinnehåll stödjer dessa elevers matematikinlärning (Magne, 
1994).  

 
 

3.2.2 Elever i matematiksvårigheter och matematikundervisningen 
 
För elever med matematiksvårigheter kan provtillfällen vara utmaningar, men 
anpassningar och modifieringar vid provtillfällen ökar tillgängligheten till ökad 
prestation.  Lärarens frågeteknik genom korta och öppna frågor, tydliga instruktioner 
och avskalad undervisningslayout ökar provtillgängligheten för dessa elever och 
provresultatet blir mer giltigt, vilket leder till ökad självkänsla och motivation hos 
eleven. På detta sätt blir summativ kunskapsmätning till en mer formativ bedömning 
(Elliot et al, 2010).  

Diagnostiska tester är värdefulla om de används på rätt sätt för att få uppslag till 
stödåtgärder (Magne, 1967). Provens inriktning mot ett diagnostiskt syfte innebär att det 
ger läraren information om elevernas sätt att räkna och tänka, dels genom att direkt 
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iaktta elevens handlingssätt, dels genom att fråga. Prov har även en prestationsaspekt 
och för att minska den effekten och uppfylla det diagnostiska syftet behövs en 
individuell återkoppling (Magne, 1967). Utvärderingen av ett prov innebär en komplex 
interaktion där lärarens frågedesign och elev-lärar-relation är bärande faktorer för hur 
den konstruktiva kritiken tas emot av eleven. Lärarens frågeteknik där öppna, 
uppklarande och förtydligande frågor är dominerande, är framstående bidrag i den 
formativa klassrumsbedömningen (Torrance & Pryor, 1998). 

Elever i behov av särskilt stöd gynnas av en individuell utvecklingsplan, av 
muntlig undervisning och strukturerade lektioner. Även diagnoser av elevens 
missuppfattningar, regelbunden återkoppling och bedömning ger positiva resultat för 
lärandet. Elevers självtillit och kunskaper hänger ihop med lärarens kompetens och 
självtillit till matematikämnet, visar Fredrickson och Cline (2009) studie. Frågeteknik 
och andra diagnostiska strategier gör det möjligt för läraren att upptäcka elevers 
svårigheter och utveckla metoder och strategier som kan föra dem vidare i lärandet. En 
kontinuerlig och cyklisk arbetsprocess i fyra faser – bedömning, upprättande av en 
individuell utvecklingsplan, genomförande och återkoppling ger realistiska, men 
utmanande mål för lärandet. Ångest och dåligt självförtroende kan störa lärandet och 
prestationen i matematik. Klassrumsundervisning har både stark lärandepotential för 
elever med matematiksvårigheter och positiv inverkan på deras självskattning 
(Fredrickson & Cline, 2009).  

Massmedia, olika auktoriteter och även lärare förmedlar vikten av att kunna 
matematik och signalerar att alla elever inte kan lära sig matematik. Detta kan ha 
negativ påverkan på elevens motivation, vilket i sin tur gör många lärares arbete ännu 
mer utmanade. Dessa negativa signaler ökar dessa elevers passivitet till 
skolmatematiken (NCTM, 2000). Hattie (2009) differentierar två sorters elever: aktiva 
och passiva elever som har olika undervisningsbehov. Aktiva elever föredrar lärare som 
grundar sin undervisning på interaktion och ett varierat arbetssätt. Skolverksamhetens 
målsättning borde vara att aktivera sina elever genom att se på lärandet ”med elevens 
ögon” och ta fram den aktiva attityden hos eleverna.  Passiva elever är i behov av 
undervisning med klar struktur och tydlig målsättning (Hattie, 2009). 

 
 

3. 3 Makt och elevpositioner i undervisningen  
 
Torrances och Pryors (1998) analys av skolans bedömningspraktiker visar att läraren 
har en maktposition i undervisningen. De differentierar två former av 
klassrumsbedömning: en bedömningsprocess som är en mer lärarkontrollerad aktivitet 
och en mer öppen bedömningskultur där eleven är ett aktivt subjekt av 
bedömningsprocessen. Deras studie visar att läraren utövar en makt i undervisningen 
genom sina sociala förväntningar, bemötande, reaktioner på elevers yttranden, vilket 
kan ha både positiv och negativ påverkan på elevers lärande och identitet, trots lärarens 
goda intentioner. Att kunna utöva differentierad och individanpassad maktutövning 
utifrån den individen läraren möter och vars kunskaper formativt bedömer kräver 
pedagogiska strategier och den här formen av maktutövning bidrar till en positiv 
hierarkisk ordning mellan elev och lärare.   

Den formativa bedömningsprocessen är ett komplext samspel mellan elev och 
lärare. Lärarens feedback är mycket mer än bara en kognitiv interaktion, eftersom den 
även har psykologiska och sociala aspekter (Torrance & Pryor, 1998). En mer 
ömsesidig interaktion mellan elev och lärare och öppen klassrumsorkestrering av 
undervisningen uppfyller en mer stödjande och utvecklande bedömningsfunktion än 
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bara information om rätt eller felaktig lösning av en uppgift. ”Feedback is more 
effective when there are precieved low rather than high levels of threat to self-esteem, 
presumably becuase low threat conditions allow attention to be paid to the feedback” 
(Hattie, 2009:15).  

 Skolprestationer medför en rangordning av eleverna. Redan vid åttaårsåldern 
positionerar de sig utifrån sina prestationer (Hattie, 2009). Negativ självbedömning kan 
sätta gränser för eleven för att nå de uppsatta målen och elevens egen förutsägelse 
(prediktion) om sina prestationer utgör ett hinder för det fortsatta lärandet.  Studien 
påpekar även att åtgärderna (dispositions) på många nivåer och från flera olika håll kan 
förändra elevens negativa inställning, engagemang och vilja (willingness) till en mer 
positiv attityd till lärande. Hattie (2009) poängterar även att alla deltagare i 
undervisningen har förväntningar på varandra, vilket är en form av positionering av 
individer. Lärarens låga förväntningar på eleven omvandlas också till en 
självuppfyllande profetia och bromsar lärandet. Hattie (2009) betonar även vikten av 
didaktiska strategier för elever i svårigheter. ”Strategies that allows the experiences of 
the child to be recognized in the classroom makes a major difference for special 
education students” (Hattie, 2009:31). 

Studier visar att elever med kognitiva och beteendesvårigheter har lägre social 
status bland sina klasskompisar, vilket framkom tydligt i en oproportionell fördelning 
av sociala preferenser. Elever utan svårigheter föredrar vänskap med elever som också 
är typiska skolelever (Sales & Careys, 1995). Även elever med särskilda behov i 
Holland har en låg position i skolan, har färre kompisar och interagerar mer sällan med 
andra elever. Men trots detta är dessa elevers självuppfattning positiv, visar studien 
(Koster et al., 2010). 
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4 TEORI 
 
I detta kapitel presenteras de teoretiska perspektiv och utgångspunkter som min studie 
grundar sig på. Makt, diskurs och positionering är tre centrala begrepp som används 
som teoretiska verktyg i datainsamlingen och i analysarbetet.  Den franska 
idéhistorikern Michel Foucaults teorier om diskurs, makt och position utgör stommen 
av den teoretiska bakgrunden av denna studie, med syftet att dessa teoretiskt drivna 
teman och begreppen kan bidra till att utforma en intressant analys av den insamlade 
empirin.  Även den franska teoretikern Pierre Bourdieu, den amerikanska professorn 
Kreisberg och sociologen Paul Gee har varit till hjälp i min förståelse av begreppet makt 
respektive positionering av individer i olika diskursiva sammanhang och bidragit med 
en definition av vad positionering är, hur den utövas och vad den innebär för enskilda 
individer.  
 
 
4.1 Maktrelationer 
 
Enligt Foucault (1997) präglas all mänsklig handling och relation av en maktmekanism, 
vilket i Gees (2011) tolkning positionerar individerna. I varje hierarkisk praktik råder 
vissa regler och konventioner som deltagarna värdesätter och följer (want and value) 
som Gee (2011) kallar för sociala gods (social goods). Individens sociala gods avgör 
vilken position hon/han upprättar i en viss kontext. Gällande sociala gods, värden, 
förväntningar och konventioner genomsyrar också skolverksamheten och föreskriver 
hur en god elev ska vara och ska bete sig.  

Makt är ett fenomen, och ”skapas i varje ögonblick och i varje relation” 
(Foucault, 2008:91). Den är en aktivitet som uppstår mellan två aktörer, där den ena har 
en överordnande roll över den andra. Makt ger kunskap, anser han, och kunskap är 
närvarande i alla maktrelationer.  Foucault (1997) ser varje utbildningssystem som ett 
politiskt medel för att upprätthålla eller förändra tillägnelsen av diskurser och därmed 
också de kunskaper och den makt de bär med sig. Institutioner inför och vidmakthåller 
utan tvång och våld, det enda den behöver använda sig av är det fysiska rummets 
utformning för att kontrollera. Denna makt är ”en makt som konstituerar objektdomäner 
om vilka man kan bekräfta eller negera olika påståenden som sanna eller falska” 
(Foucault, 1993:49).  

I Foucaults maktteori är normer också en form av makt, den disciplinära makten. 
Denna disciplinära makt gör sina underordnade individer till objekt genom olika former 
av examination. Detta leder till ett synliggörande av det avvikande eller icke önskvärda. 
Dessa individer ska genomgå en normaliseringsprocess i form av upprepade 
korrigeringar, bedömningar och olika mätningsåtgärder. Skolor utövar en disciplinär 
makt, där elever utsätts för en maktutövning genom en uppsättning av omdömen, 
diagnoser och normativa bedömningar. Korrigeringsarbete sätts in för att normalisera 
och uppfostra den avvikande individen till en effektiv samhällsmedborgare (Nilsson, 
2008). Den styrande normaliserande kontrollen kräver en kompensation också av 
individen, i form av egen bekännelse. Individen måste få en självinsikt över vad som 
måste förändras och det får individen genom att rannsaka sig själv, vilket kan leda till 
självkorrigering (Foucault, 1993). 

Kreisberg (1992) differentierar två sorters maktutövningar, power over och 
power with. Den förstnämnda makten utövar tydlig dominans över eller nonchalans av 
den andra. Den är även karaktäriserad av order, kontroll och tävlingsinriktning.  Denna 
typ av makt påverkar gruppens dynamik och medlemmarnas förhållningssätt.  Power 
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with har en annan karaktär. Den är kollaborativ, ömsesidig och har en mer stödjande 
effekt. Den stora vinsten med power with är att lärarens bestämdhet (assertiveness) 
stärker eleven (empowers students). Denna typ av makt kännetecknas även av ett 
samspel mellan lärare och elev. ”Power with develops the ability to be open and 
sensitive to the needs of others and the corresponding ability to articulate their thoughts 
and beliefs clearly and effectively” (Kreisberg, 1992:175). De olika karaktärsdragen av 
dessa maktutövningar har positiv eller/och negativ påverkan på mellanmänskliga 
relationer. 
 
 
 
4.2 Skapande av diskurser 
 
Diskurs hör samman med makt och beskriver sanning som konstrueras av människor 
och därför har den en position i ett maktförhållande där ”dårens diskurs inte får 
cirkulera som andras. Ibland uppfattas hans tal som obefintlig, utan vare sig sanning 
eller betydelse ” (Foucault, 1993:8).  Diskurs skapas i samspel mellan individ och 
kollektiv när system för representationer av kunskap kommer till användning.  

Språk passerar oss människor och länkas samman med känslor, erfarenheter och 
uppfattningar och därför bär det en unik historia i diskursens ordning. Foucaults (1993) 
tes om inre och yttre uteslutningsprocedurer, det som inte sägs poängterar på att det 
finns hinder i yttrandet, det som inte får sägas och talas om. Diskurser är långt ifrån 
genomskinliga och neutrala. De är laddade med den talande individens roller och 
position. 

Även den amerikanska sociologen Paul Gee (2011) ser på språk som ett medel 
för identifiering eller positionering av varandra och av oss själva i stunden, som han 
kallar för situerad position eller situerad identitet (here and now - right time and place).  
Via diskurser bygger vi världar, institutioner, relationer och positioner. Därför har 
språket en nyckelroll i vårt samhälle. Diskursanalys kan kasta ljus över dessa 
förhållanden och kan kartlägga positionerna.  
 
 
4.3 Positionering 
 
I Gees (2011) tolkning av makt generar maktmekanismen individernas positionering. I 
varje hierarkisk praktik råder vissa regler och konventioner som deltagarna värdesätter 
och följer (want and value) som Gee (2011) kallar för sociala gods (”social goods”). 
Individens sociala gods avgör vilken position hon/han upprättar i en viss kontext. 
Gällande sociala gods, värden, förväntningar och konventioner genomsyrar också 
skolverksamheten och föreskriver hur en god elev ska vara och bete sig. Att vara 
accepterad betyder att individen har sociala gods som värdesätts av gruppens 
medlemmar. Utifrån denna acceptans eller icke-acceptans skapas två kategorier av 
positioner: vinnare och förlorare, menar Gee (2011). Individer som får social acceptans 
och når den sociala positionen och titeln är vinnare och de individer som eftersträvar 
denna acceptans och position, men inte lyckas få den är förlorare. Individens diskurser 
har en nyckelroll i denna positionering och kan bestämma positionen som vinnare eller 
förlorare i en given praktik. Denna distribution av positioner har konsekvenser för 
individen, den ger makt, status och acceptans.  

I Bourdieus (1999) tolkning sker positionering i all social praktik som vi 
människor som befinner oss i. Vi positionerar oss själva och varandra. Det uppstår 
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positionering i all interaktion mellan individer. Det sociala rummet är sfären i vilket det 
är möjligt att urskilja individers sociala position. Positionen skapas genom interaktion 
mellan särskilda normer rådande inom fältet, individens handlingsresurser, habitus 
(förkroppsligat kapital och vanor som påverkar individens handlingar) och individens 
sociala, ekonomiska och kulturella kapital. Individens habitus och tillgång till de olika 
kapitalarterna påverkar individens position i det sociala fältet. Utifrån de olika 
positionerna uppstår en hierarkisk ordning också. Individerna utrustade med olika 
habitus och kapital placeras eller placerar sig själva in en position i detta sociala rum. 
Alla har en habitus, men det sociala rummet avgör vilka ingredienser i och effekter av 
denna habitus kan fungera som kapital. 
 

 
 
4.4 Studiens centrala begrepp 
 
Resultatredovisningen bygger på teorier av Foucault, Kreisberg, Bourdieu och Gee.  
Från Foucaults och Kreisbergs teorier om makt är begreppen makt, självkorrigering 
respektive power over och power with som stödjer resultatanalysen. Även begreppen 
habitus, socialt och kulturellt kapital som är grundbegrepp i Bourdieus teori om 
positionering har bidragit till min resultatanalys. Gees (2010) grundtermer sociala gods, 
förlorare (losers) och vinnare (winners) har hjälpt mig att besvara studiens 
frågeställningar om hur elever i matematiksvårigheter uppfattar betyg och bedömning, 
och hur de positionerar sig i skolans bedömningskultur.  

För att ge elevernas utsagor en nyanserad och öppen tolkning används alla dessa 
teoretiska begrepp i resultatanalysen. Elevernas uppfattningar om och upplevelser av 
skolans bedömningspraktik är nyckeln till positionerna. Studiens begreppsapparat 
används för att undersöka hur de teoretiska sociala fenomen träder fram i elevernas 
diskurser och därigenom undersöka vilken position eleverna upptar i skolans 
bedömningskultur. För att kunna besvara studiens omfattande frågeställningar och 
underbygga min analys kring elevernas positionering har jag valt att leta och analysera 
hur dessa begrepp lyser fram i elevernas formuleringar, och hur eleverna positionerar 
sig utifrån dessa sociala fenomen, egenskaper och värden. 
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5 METOD 
 
I det här kapitlet beskrivs mina metodologiska utgångspunkter som har definierat 
karaktären av studien. Arbetsgången av studien är inspirerad av Creswells (2013) 
sjustegsmetod. Efter fastställandet av studiens syfte och genomgående ämne, 
utarbetades studiens design, genomfördes intervjuerna som sedan transkriberades. Det 
femte steget var analysen av den insamlade datan, sedan verifieringen av dess validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet, och slutligen rapporteringen av studien.  
 
 
5.1 Metodologiska utgångspunkter 
 
Denna kvalitativa studie använder sig av konstruktionistisk forskningsstrategi som ser 
språkanvändningen och andra sociala praktiker - de regler och konventioner människor 
följer i sitt handlande som meningsskapande handlingar (Ahrne & Svensson, 2015). För 
både insamling och analys av den kvalitativa empirin har den här studien använts sig av 
den språkbaserade diskursanalysen som används i undersökningsprocesser som lägger 
fokus på hur deltagarna själva formulerar fram världen i interaktion (Bryman, 2001).  

I de nedanstående rubrikerna presenteras diskursanalysen som är studiens 
metodologiska ansats och de analytiska verktygen som studien har använt sig av. 
 
 
5.1.1 Diskursanalys 
 
Diskursanalysen har sitt ursprung i konstruktionismen som hävdar att det finns en 
versionsrik verklighet där fenomen uppfattas och förklaras genom diskursiva tolkningar. 
Den diskursanalytiska metodologin definierar språket som ett medel som konstruerar en 
perspektivbunden verklighet (Börjesson & Palmblad, 2007). En viss formulering och ett 
visst ordval kan också ge information, påpekar Ahrne & Svensson (2015). I elevernas 
utsagor kan det vara intressant att analysera hur de anpassar sina formuleringar efter 
skolans regler och konventioner som de har tillägnat sig under sin skolgång.  

Diskursanalysen tar hänsyn till villkoren som rått för diskursens framträdande, 
tillväxt och variation. Dessa faktorer påverkar och formar diskursen (Foucault, 1993). 
Diskurs syftar inte på texten utan på praktiker och regler som har med textproduktion att 
göra, till exempel vad som tas för givet i ett visst sammanhang och vilka 
kategoriseringar görs. För att förstå någonting helt behöver vi förstå kontexten också 
(Gee, 2011). 

Foucault (1993) betonar att diskurserna måste behandlas som åtskilda praktiker 
vilka korsar och ibland närmar sig varandra. Att utgå från diskursen själv, hur den ter 
sig, dess regelbundenheter och att söka mot de yttre villkoren för dess möjlighet är 
analysens regulativa princip. Diskurser avgränsar, utesluter och tillägnar, vilket 
resulterar i skapandet av en version av verklighet (Börjesson & Palmblad, 2007). 
Foucault (1997) är även intresserad av diskurser som trängs undan eller görs illegitimt 
genom att framställas som avvikande och felaktiga.  

I diskursanalys, i Paul Gees (2010) tappning finns det viktiga kopplingar mellan 
språk, agerande och identitet. Språket påverkar vårt agerande, vilket i sin tur gör intryck 
på vår identitet. För att kunna förstå något som någon säger, måste man veta om 
personen samt vad personen försöker att säga. Kontexten är viktig och förutsätter regler 
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och konventioner. Sociala praktiker har sina konventioner och ramar som definierar 
positionerna normal och avvikande, dvs. vinnarpositionen eller förlorarpositionen.  

Diskursanalys grundar sig på utsagors detaljer och ser utsagor i 
kommunikationen som toppar av isberg. Syftet med diskursanalys är att komma åt 
inferenser, dvs. utsagor som ligger under kontextytan (Gee, 2010).  Mina frågor till den 
insamlade empirin är hur eleverna upplever den aktuella bedömningskulturen samt hur 
de positionerar sig i den. Deras diskurser om bedömning ses som nyckeln till 
positionerna. 

 
 
 
5.1.2 Analytiska verktyg- The Subject Tool och The Identity Building Tool 

 
Två diskursanalytiska verktyg har varit till hjälp i mitt arbete av att analysera empirin 
och svara på studiens frågeställningar.  

Verktyget Subject/Topic Tool analyserar hur satserna/meningar är uppbyggda 
kring subjektet och predikatet som kallas för huvudtema (topic). Subjektet är 
meningens/satsens centrum och talaren väljer subjektet strategiskt och medvetet med 
intentionen att påverka hur lyssnaren ska uppfatta och organisera den mottagna 
informationen (Gee, 2011).  

Det analytiska verktyget The Identities Building Tool har varit till hjälp i 
analysen för att utkristallisera den identitet och position som döljs i talarnas 
formuleringar. Talaren har olika positioner beroende på vilken kontext hon/han befinner 
sig i. Genom diskurser där kontraster, jämförelser gentemot andra kommer fram, 
positionerar sig talaren, och i relaterandet till andra skapar talaren sin identitet för 
stunden (Gee, 2011).  
 
 
 
5.2 Metod för datainsamling 
 
I de nedanstående rubrikerna presenteras de metodologiska tillvägagångssätt som har 
bidragit studien till att samla in passande empiri. 
 
 
5.2.1 Fokusgruppintervjuer  
 
Eftersom diskursanalys analyserar diskurser i tal och texter, behöver den en sådan typ 
av data som möjliggör åtkomsten till diskurser. Detta medförde att studiens metod 
förutbestämde även typen av intervjuerna, nämligen fokusgruppintervjuer med elever i 
matematiksvårigheter. Efter preciserandet av studiens frågeställningar, identifierades de 
informanter som kunde bidra till att besvara undersökningens frågor.  
Gruppintervju var en vald strategi för att försöka fånga diskurser och elevers yttranden 
som uppfattas som diskursiva uttryck. En annan fördel med fokusgruppintervjuer är att 
de är tidseffektiva och att informanterna har gemensamma nämnare i sina upplevelser 
och synpunkter, och har möjlighet att kollaborera under samtalet. Fokusgruppintervju 
har även sina begränsningar. Gruppens dynamik kan både underlätta eller försvåra 
öppen kommunikation. Deltagarna kan känna sig pressade att tycka lika, vilket kan 
riskera att gruppen åstadkommer en gemensam falsk bild av frågorna. I en 
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fokusgruppintervju kan enstaka medlemmar få alltför stort utrymme. Därför är det 
viktigt med intervjuarens fråge- och intervjuteknik (Hylander, 1998).  
 

 Studien innefattar tre fokusgruppintervjuer, där 3-4 elever har deltagit och 
vid alla intervjutillfällen har även uppföljande intervjuer genomförts med tre enskilda 
elever som jag såg möjligheten hos att öppna sig mer och berätta mer i en individuell 
intervju. Men även en-till-en intervjuer kan ha begränsningar vad gäller åtkomsten till 
information från informanten (Creswell, 2013) 
 
 
5.2.2 Urval 
 
Intervjuerna genomfördes på tre kommunala F-9 skolor i två olika kommuner i 
Sydsverige och skedde under skoldagen på lektionstid. Alla deltagande informanter var 
elever i behov av specialundervisning i matematik. Ett medvetet val var att intervjua 
elever som går i årskurs 6, eftersom bedömning anses ha en stor betydelse i denna 
årskurs i form av betyg. Av tidigare erfarenhet har betygsättning en större 
positioneringsverkan än skriftliga omdömen. 
 
 
5.2.3 Genomförande 
 
När elevernas lärare, elever och vårdnadshavare hade lämnat sitt medgivande till att 
medverka i studien bestämdes tid och plats för genomförandet av intervjuerna. För att 
intervjuerna ska bli så lyckade som möjligt valdes en trevlig miljö i form av av eleverna 
ofta använt grupprum, där förutsättningen för eleverna för att känna sig trygga var 
given. Enligt Qvarsell, Hällström & Wallin (2015) är det extra betydelsefullt att 
minderåriga informanter känner trygghet och därmed vågar delge sina personliga 
upplevelser, åsikter av det diskuterade ämnet. Intervjuerna genomfördes i 
fokusgruppintervjuer med 3 - 4 elever per grupp samt en-till-en intervjuer med utvalda 
elever från fokusgruppen.  

Min roll under intervjuerna var att föra samtalet framåt, att fånga elevers 
diskurser och ställa följdfrågor med syftet att få så djupa diskurser som möjligt. 
Intervjuerna spelades in med diktafon. Intentionen med det var att undvika att förlora 
viktig information och att kunna genomföra en diskursanalys av den insamlade verbala 
empirin.  
 
 
5.2.4 Intervjuteknik  
 
Intervjuer med barn är i några avseenden speciella och krävs en speciell intervjuteknik. 
Vid forskningsintervjuer med barn är varje situation unik och beroende av de specifika 
individer som deltar i den. Det är viktigt att vara tydlig och uppmärksam i 
intervjusituationen för att fånga och synliggöra barns tankevärld. Därför valdes en 
öppen och semistrukturerad intervjuform. Jag följde Caters (2015) rekommendationer 
om öppen och semistrukturerad intervjuteknik med anpassning till situationen för att 
kunna få viktiga reflektioner från barnen. Hon menar att en öppen intervjuteknik ökar 
möjligheten till att ta en neutral intervjuarposition så långt som möjligt och även 
undvika att visa sin egen uppfattning och i stället lyssna på informanterna. Hon 
rekommenderar även att lägga fokus på själva mötet och på formuleringen av frågorna. 
Även Alderson & Morrow (2011) påpekar att semistrukturerad intervju med barn 
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möjliggör att ha mer kontroll över vad de säger och hur de uttrycker sig. Dessa tekniker 
har avgörande betydelse för en lyckad intervju. Cater (2015) lyfter även fram vikten av 
en bra intervjustart där den första intervjufrågan kan vara avgörande för hur intervjun 
fortlöper. 
 
 
5.3.5 Intervjuguide 
 
Efter att jag tagit del av litteratur kring forskning om formativa bedömningspraktiker, 
valde jag att bygga intervjuguiden kring fyra huvudteman: 

o Matematikundervisningen och formativ bedömning 
o Specialundervisning och formativ bedömning 
o Diagnoser och prov  
o Eventuella elevpositioner i klassen 

 
 
 
5.3 Metod för dataanalys 
 
Gee (2010) differentierar två diskursanalytiska roller: the insider och the outsider. Min 
position var insider-rollen, eftersom jag var bekant med den verksamheten som eleverna 
uttalade sig om. Nackdelen med den rollen är att analysen missar detaljer att belysas 
eftersom den tar dem självklara, naturliga. Fördelen med insider-rollen är att analysen 
får en djupare dimension, eftersom analytikern bedömer och förklarar på ett mer 
medvetet sätt. 

Efter transkriberingen av den insamlade empirin har analysen genomförts där 
Gees (2011) två diskursanalytiska verktyg varit till hjälp: The Subject Tool och The 
Identity Tool. Med hjälp av dessa två analytiska verktygen har den transkriberade datan 
färgkodats och tematiserats. 

Med hjälp av The Subject Tool framkom sex huvudteman via pronomen jag, du, 
de, det och via substantiven man och läraren. I analysen av den färgkodade datan 
framkom att eleverna talar om skilda förhållningssätt till fyra olika beståndsdelar av 
matematikklassrummet: till själva ämnet, till undervisningen, till provsituationer och till 
betygssystemet. 

Det andra analytiska verktyget som studien använde sig av var The Identity 
Building Tool som hjälpte till i analysen att utkristallisera den identitet och position som 
eleven för stunden byggde upp om sig själva och om andra. Detta analysverktyg var till 
hjälp att undersöka hur den ”vi och de”- fraktionen gömmer sig i deras utsagor, dvs. hur 
eleverna talar om sig själva och om en annan grupp av elever - om ”dem” som lyckas i 
undervisningen och har godkända betyg. 

Klassificering och kategorisering av intervjusvaren skedde genom att försöka 
behålla och ta hänsyn till nyanser och avvikande utsagor för att inte göra diskurserna 
mer homogena än de egentligen var (Wreder, 2007). Dock i min analys av empirin var 
elevernas som enskilda personers utsagor irrelevanta. Därför följdes inte upp enskilda 
elevers berättelser i transkriberingen och i analysen av empirin. Mitt intresse var att 
komma åt och urskilja olika diskurser som eleverna som grupp formulerade fram. 

Med hjälp av de analytiska verktygen framträdde elevernas positioner i 
undervisningen, i många fall i förhållande till andra grupp av elever, som i diskurserna 
framkommer som ”de”, ”de andra”. Därmed har fyra olika diskurser utkristalliserats och 
dessa presenteras i nästa kapitel.  
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5.4 Kvalitetskriterier 
 
De nedanstående rubrikerna innehåller de metodologiska kvalitetskriterier som denna 
studie har haft som riktlinje under empirinsamlingens och resultatanalysens gång.  
 
 
5.4.1 Etik 
 
De etiska reglerna om hur forskning ska genomföras aktualiseras i all 
samhällsvetenskaplig undersökning. Etiska frågor ska övervägas vid flera olika skeden 
under en kvalitativ samhällsvetenskaplig undersökning (Bryman, 2002). Studien har 
genomsyrats av etiska hänsyn och dessa aspekter har varit vägledande före, under och 
efter datainsamlingen samt under analysen av empirin. 
 
 
5.4.2 Etiska principer 
 
Denna undersökning har präglats av Vetenskaprådets (2002) gällande forskningsetiska 
principer. Förutom de nedanstående fyra centrala forskningsetiska kraven har särskilda 
krav gällande forskning av barn också aktiverats. Deltagandet var frivilligt och de hade 
rätt att avbryta det om de önskade. Konfidentialitetskravet har värnats genom fingerat 
namn på skolan och på de intervjuade eleverna. Om anonymiteten har eleverna och 
deras vårdnadshavare informerats i ett missivbrev och vid intervjutillfället. Min strävan 
att avidentifiera alla uppgifter om skolan och de intervjuade eleverna har uppehållits 
under hela arbetsprocessens gång. Samtyckeskravet har uppfyllts främst genom att de 
deltagande elever och deras vårdnadshavare hade möjligheten att tacka nej till intervjun.  
Elevernas möjlighet att samtycka även under deltagandet var säkrad. Det är 
anmärkningsvärt att ett fullständigt uppfyllande av samtyckesprincipen inte är möjligt, 
eftersom det är svårt att ge alla deltagare absolut all information om studien (Bryman, 
2002). De uppgifter som samlats in har använts för forskningsändamålet och 
inspelningsmaterialet kommer att förstöras efter registrerat godkänt betyg för denna 
studie. 

Patton (2002) påpekar att kvalitativa intervjuer har etiska utmaningar. Intervjuer 
är interventioner där känslor, personliga erfarenheter och kunskaper öppnas fram och 
blir till empirisk data för studien. Intervjuprocessen sätter också igång ett 
reflektionsarbete hos informanten och lämnar den med mer kunskap om sig själv.  
Dessa aspekter indikerar också att undersökningen ska ha tydliga etiska ramar.  

 
 

 
5.4.3 Etik vid intervjuer med barn  
 
Studier som involverar barn har en speciell forskningsetik att ta hänsyn till. Forskarens 
barnsyn har betydelse för hanteringen av intervjusituationen och för dataanalysen 
(Cater, 2015). Den här studiens medverkande informanter är barn som ses som subjekt 
med erfarenheter och upplevelser (Aspán, 2015). Min ambition var att ha ett 
förhållningssätt som bidrar till att se mina barninformanter som kompetenta sociala 
individer med egna idéer, erfarenheter och uppfattningar om sig själv och sin 
omgivning. Enligt Qvarsell, Hällström & Wallin (2015) är det extra betydelsefullt att 
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minderåriga informanter känner trygghet vid intervjutillfället och därmed vågar delge 
sina personliga upplevelser, åsikter av det diskuterade ämnet. De etiska reglerna om hur 
forskning ska genomföras aktualiseras i all samhällsvetenskaplig undersökning. Etiska 
frågor ska övervägas vid flera olika skeden under en kvalitativ samhällsvetenskaplig 
undersökning (Bryman, 2002). Förutom centrala forskningsetiska kraven ska särskilda 
krav gällande forskning av barn också aktiveras. 

Studier som involverar barn har en speciell forskningsetik och -teknik att ta 
hänsyn till. Forskarens barnsyn har betydelse för hanteringen av intervjusituationen och 
för dataanalysen. Författaren påpekar att vuxnas antaganden om vad barn erfar och hur 
de tänker om och hanterar sina upplevelser är inte tillräckliga, utan barns erfarenheter 
och perspektiv är nödvändiga i forskning om barns villkor i samhället. Barn ska också 
få göra sina röster hörda för att få en uttömmande förståelse av deras upplevelser och 
perspektiv (Cater, 2015).  

Den här studien har haft ambitionen att respektera sina minderåriga informanters 
kompetens, utsagor och ställningstaganden. De har betraktats som individer vars röst 
anses viktig för att förstå dessa elevers situation och perspektiv samt för att lära sig av 
deras synpunkter, erfarenheter och förutsättningar med syftet att gagna och utveckla den 
framtida pedagogiken för elever i behov av särskilt stöd (Alderson & Morrow, 2011). 
 
 
5.4.4 Generaliserbarhet, validitet, reliabilitet 
 
I denna undersökning studeras ett begränsat antal elevers uppfattningar av och tankar 
om skolans bedömningsarbete i en svensk skolkontext och i specifika 
klassrumskontexter. Det går därför inte att generalisera resultatet till alla elever och alla 
skolsituationer. Däremot kan resultatet analytiskt generaliseras, vilket innebär att 
resultatet säger något om just detta sammanhang och det kan appliceras på liknande 
kontexter (Kvale & Brinkmann, 2009). Bryman (2002) påpekar att det är kvaliteten på 
de teoretiska slutsatser som formuleras på grundval av kvalitativa data är det viktiga vid 
bedömningen av generaliserbarheten. 
 Validiteten inom den diskursanalytiska forskningstraditionen handlar om 
hur studien identifierar det som den avser att behandla. Det innebär att intervjufrågorna 
ställs för att svara mot studiens syfte, samt att frågorna inte får missförstås av 
informanterna. Detta arbete motsvarar dessa kriterier i form av relevant data, samt att 
studiens syfte och empiriska material är kopplade till varandra. För att stärka validiteten 
klargörs analysprocessen på ett tydligt sätt. I arbetet redogörs tydligt hur kopplingen 
mellan elevers utsagor och analys ter sig. Syftet med detta är att klargöra hur tolkningen 
gjorts utifrån den teoretiska begreppsapparaten och tydligt kunna kontrollera hur jag 
använt mig utav den insamlade empirin. 
 Reliabilitet innebär att mätinstrumentet är tillförlitligt och hög reliabilitet 
innebär inom den kvantitativa forskningen att man vid upprepad mätning av konstant 
objekt får samma resultat (Bryman, 2001). Enligt Bergström och Boréus (2015)  anses 
reliabiliteten vara problematisk i diskursanalyser inom samhällsvetenskapen dvs. att 
metoden kan replikeras av andra och ge likvärdigt resultat. Detta arbete har inte som 
syfte att kunna replikera resultatet eller att göra några generaliseringar. Jag är medveten 
om att jag som författare konstruerar och/eller reproducerar konstruktioner utifrån mina 
tolkningar. Min ambition var att i min diskursanalytiska undersökning ge läsaren 
möjlighet att följa mina tolkningar för att kunna förstå och följa resultatet på ett tydligt 
sätt. 
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6 RESULTAT OCH ANALYS 
 
Analysen av elevernas utsagor utfördes med hjälp av verktyget The Topic Tool som 
fokuserar på det valda subjektet och predikatet i diskursen.   Genom färgkodningen 
framträdde konturerna av ett återkommande mönster: att eleverna positionerar sig olika 
beroende av samtalsämnet och visar skilda positioner till ämnet matematik, till 
undervisningen och till bedömningssystemet.  

Det analytiska verktyget The Identity Tool var till hjälp i analysen av den 
sorterade empirin.  I analysen framstod vilka uppfattningar eleverna har om ämnet 
matematik, om formativ bedömning i matematikundervisningen samt om betygsättning. 
Deras självpositionering bygger kring dessa teman, vilket resulterade arbetets fyra 
differentierade huvuddiskurser. Dessa fyra diskurser presenteras i detta kapitel.  
 
A ”Matte gillar jag, men den är svår ibland”  

B ”Man ska få in en massa i huvudet och sen få ner det på ett papper” 

C ”Jag säger inte vilket betyg jag fick” 

D ”Jag räcker upp handen när jag behöver hjälp” 

 
 
 
6.1  ”Matte gillar jag, men den är svår ibland”, Diskursen om elevers 
uppfattning om skolmatematiken  
 
Diskursen Matte gillar jag, men den är svår ibland handlar om elevernas uppfattning 
om och relation till ämnet matematik. De positionerar sig som elever som tycker om 
själva ämnet, men till denna positivism knyts även negativa upplevelser och svårigheter.  

Matematik bedöms vara ett viktigt ämne med hög status, men samtidigt upplevs 
den som ett svårt ämne. Olika matematiska områden och moment nämns vara orsaker 
till att eleverna hamnar i svårigheter. Ofta är det inte själva ämnet matematik som 
orsakar svårigheterna, utan den kontext som de lär sig matematik i. Även avsaknad av 
individanpassade förutsättningar för matematikinlärning ställer till det för eleverna. 
Därför kan det konstateras att elevernas uppfattning om skolmatematiken och 
matematikundervisningen är komplex.  
 
Har ni något favoritämne? 
< Ja, matte 
< Matte är roligt 
< Matte och bild 
< Jag gillar inte No, men jag hatade matte innan, 
men inte nu längre. 
Varför? 
< Jag hade lite svårt för det, men nu så har jag 
inte lika svårt för det. 
< Nu har jag kommit lite längre fram, så nu är det 
inte lika tråkigt. 
< För min del är det svårt. Det beror på var man 
är. Är man längre fram… 
 
 
 

 
 
 
Undervisning med läromedeldominans 
påverkar elevens inställning till ämnet. 
Eleven gynnas om hon/han är långt fram i 
boken. Snabb tankeförmåga är ett 
eftersträvat habitus i undervisningen. 
Snabbt beräkningsarbete i boken skapar 
undervisningens vinnare och förlorare.  
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Vad är det som är svårt med matte? 
< Räkna ut tal 
< Att förstå uppgiften 
< Det är mycket olika saker, så jag håller inte 
reda på någonting 
 
 
 
 
 
< Jag kan det mesta. Jag tycker att det är tråkigt 
att sitta och räkna. Vi gör samma sak hela tiden. 
Vi jobbar bara i boken. 
< För min del är det svårt. Det beror på var man 
är i boken. Nu är det diameter, area, omkrets och 
det är ganska roligt. 
Vad var det du tyckte var svårt? 
< Jag kommer inte riktigt ihåg, men i den ena 
boken var det bara vikt och… 
< Nej, åh nej, jag är inte bra på problemlösning. 
Vad är det som är svårt med den? 
< Hm… ibland förstår jag texten, men vet inte hur 
jag ska räkna ut med gånger, minus, division, så 
jag provar. 
 
Tycker du om matte? 
< Ja, nej. Ibland är det roligt, ibland är det 
tråkigt, ibland är det sådär. 
Vad betyder sådär? 
< Kanske, jag vet inte. Ibland är det svåra 
uppgifter.  
 
< Alltså matte är kul att få lära sig räkna och lära 
sig nya grejer. Den förra läraren hon gav mig ett 
F, nu har jag Lotta, hon gav mig ett D och jag har 
gjort samma sak. Då blev jag lite sur. Så lärarna 
är inte så jättesnälla.  
Blev du glad när du fick D? 
< Ja. 
Vad kände du då? 
< Jag behöver inte gå sommarskolan på matten. 
Man får går på sommaren den, när det är lov så 
man kan lära sig.  
Vilka ska gå sommarskolan? 
< Det vet jag inte. Man får hem ett brev, inte 
hemlighet, men jag tror jag vet nån. 
< Det är lärarna som säger till. 
Varför behöver man gå sommarskolan? 
< Det är ju hjälp för att klara ett E om man har F.  

Olika matematiska områden upplevs vara 
svåra för eleven.  
Eleven saknar färdigheten att förstå 
matematiska samband som är ett krav och 
relevant socialt gods i undervisningen. 
Den här förmågan är ett kulturellt kapital 
som gynnar eleven. 
 
 
 
Relationen till matematiken påverkas 
negativt av undervisningens utformning. 
Boken framstår som skapare av 
undervisningens förlorare. 
 
 
Kunskap är ett gällande socialt gods i 
undervisningen. Kunskapen ska redan 
finnas hos eleven dvs. eleven ska redan 
ha detta kulturella kapital för att kunna 
lyckas i undervisningen.  
 
 
Matematiken orsakar eleven svårigheter. 
Brister i anpassningar gör att eleven 
hamnar i svårigheter och misslyckas, och 
blir förlorare. 
 
 
Matematik framkommer som ett omtyckt 
ämne, men elevens relation till ämnet 
påverkas av de omständigheter som 
kännetecknar undervisningen. Betyg har 
en överordnande roll över ämnet och 
påverkar elevens position till ämnet.  
Betyg har också en bestämmande mandat 
över elevens skolsituation i form av extra 
skolgång. 
Lärarens maktposition kommer fram i 
denna diskurs. Det är läraren som 
bestämmer vilka elever som behöver 
extra undervisning i form av 
sommarskola. Lärarens maktmedel är de 
gällande betygskriterierna som berättigar 
henne att utöva power over. 

 
Är matte ett svårt ämne? 
< Man jobbar riktigt mycket och tror att man får 
C, men man får ett E. Lärarna är inte riktigt 
rättvisa. 
< Förra terminen jobbade jag jättebra, jag trodde 
att jag skulle få E. Jag blev jätteförvånad att det 

Eleven upplever att hon/han kämpar 
mycket, men det uppmärksammas inte 
tillräckligt i undervisningen, utan bara 
den matematiska prestationen gäller i 
betygssättningen. Kämparambitionen är 



  
 

22 

inte stod på pappret. 
 
 
 
Kämpar du mer när du får lågt betyg? 
< Jag känner att man måste kämpa mer. 
Du känner att det motiverar dig? 
<Alltså jag blir besviken och så … att jag inte fick 
godkänt. 
Vem blir du besviken på? 
< På mig själv, på det jag presterat. Jag känner 
när jag inte klarat provet, ostolthet och så. Man 
vill ju klara det, men ändå när man tränat mycket 
… och ändå inte klarat det. Då känner jag … då 
blir jag besviken på mig själv.  
 
 
 
 
 
 
 
Varför är det viktigt med matte? 
< Alltså svenska, matte, engelska är kärnämnena. 
Man har nytta av det i livet. 
Varför? 
< Kanske man ska inreda huset eller måla huset 
eller nåt sånt … så behöver man veta hur mycket 
målarfärg man ska köpa så ska man veta hur 
mycket mans ska köpa.  
< Eller i en mataffär så att man vet ungefär hur 
mycket det ska kosta. 
< för när man blir större eller typ när jag blir stor 
och jobbar på en affär … och typ det här kostar 
femtio kronor och jag får trettio av honom så 
måste jag veta hur mycket han ska få tillbaka. 
Matematik är typ det viktigaste ämnet i skolan för 
den använder an ofta. 
 
 
Varför ska man kunna matte? 
< För när man ska jobba och sen får barn så vet 
man inte vad man ska säga till dem att man inte 
kan. 
När dina egna barn går i skolan? 
< Aa…, och så hjälpa dem med hemläxor. 
Hjälper dina föräldrar med hemläxor? 
< Ibland, för ibland säger jag orden, ibland går vi 
in på Översätt, och i alla fall mamma kan inte 
heller så mycket matte.  
 

inte ett tillräckligt socialt gods i 
undervisningen.  
 
Eleven kämpar inte för att utveckla sina 
matematikkunskaper och för att bli bättre 
i ämnet, utan hans/hennes fokus läggs på 
att kämpa för att få ett högre betyg som 
upplevs vara ett viktigt socialt gods. 
Eleven känner inte att hans/hennes 
ansträngningar krediteras. Att inte klara 
provet påverkar elevens relation till 
ämnet matematik och den egna 
självbilden. Eleven presterar inte 
tillräckligt trots hög ansträngning. 
Han/hon är nöjd med sin insats, men 
läraren bestämmer om den är tillräcklig 
och godtagbar för godkänt betyg. 
Lärarens maktposition träder genom i 
elevens diskurs. 
 
Eleverna ser vikten av att kunna 
matematik och olika 
användningsområden nämns i deras 
utsagor. De ser den praktiska 
användningspotentialen av 
skolmatematiken, men deras diskurser 
om ämnets ändamålsenlighet är 
begränsad, vilket kan vara en orsak till 
deras matematiksvårigheter.  Bristen att 
se kopplingen mellan matematiken och 
verkligheten gör att matematiken blir 
alldeles för abstrakt för dem.  
 
 
 
Svårigheterna påverkar elevens syn på 
hemmet och på den framtida 
föräldrarollen. Hon/han behöver stöd, 
men förutsättningarna att få det är inte 
tillräckliga, vilket gör att eleven hamnar i 
svårigheter i hemmiljön också. Brist på 
socialt och kulturellt kapital påverkar 
elevens prestationer i undervisningen. 
Hans/hennes intention är att utrusta sig 
med kulturellt kapital. 
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6. 1. 1 Resultatsammanfattning 
 
I diskursen om ämnet matematik uttrycker eleverna en positiv inställning till ämnet, 
men svårigheterna de hamnat i gör deras relation till ämnet komplex. Den disciplinära 
makten i form av prov, hemläxor och betygssättning synliggör deras avvikande i form 
av svårigheter, otillräckliga kunskaper och sätter de i en förlorarposition. Dessa elever 
har inte de habitus som undervisningen förutsätter för att kunna möta sina elever. Därför 
är dessa elevers position en förlorarposition dvs. elever som gillar matematik, men har 
svårt för den i den undervisning de möter. Deras ansträngningar och ambitioner 
återspeglas inte i betyg och eleverna upplever att den låga prestationen är ett 
misslyckande som beror på deras individuella bristande förmågor. 
 
 
6. 1. 2 Analys 
 
Elevernas inställning till ämnet matematik är positiv. De tycker om ämnet och är 
medvetna om nyttan med det. Till denna positivism kopplar eleverna de svårigheter som 
uppstår i den kontext de lär sig matematik i och gör att deras inställning till matematik 
blir komplex. De framkomna dimensionerna av denna komplexitet är lärarens 
undervisningssätt, upplevda positiva eller/och negativa/svåra moment i undervisningen, 
språkförståelse samt elevers självvärderade prestationer i relation till betygsskalan och 
till de andra elevernas prestationer. Själva matematiken blir inte central längre, utan 
diskursen om matematikundervisningens rådande sociala gods tar över deras utsagor. 
Godkänt betyg, snabb tankeförmåga, bra anpassningsförmåga efter kraven och reglerna 
i undervisningen är habitus och kulturella kapital som påverkar elevernas position till 
ämnet i den bedömningskultur som gäller deras matematikklassrum. I Gees (2010) 
tolkning om eleven inte har de gällande sociala godsen i tillräcklig utsträckning, då 
placerar sig eleven i förlorar-position i matematikundervisningen. När läroboken styr 
undervisningen, blir matematikinlärningen svår, upplever eleverna.  

I elevernas diskurser om ämnet matematik är svårigheterna centrala och fokus 
läggs på dem, och inte på själva ämnet. Elevernas position är att vara elever som tycker 
om matematik, men som har svårt för den. De tilldelar matematiken hög status trots sina 
svårigheter som skapas i undervisningssammanhang. Läroboken har en bärande roll i 
denna kontext. Eleverna utmanas inte tillräckligt till ett aktivt deltagande i 
undervisningen vilket skulle ha en nyckelroll för deras utveckling. Den formativa 
bedömningspraktikens essentiella utvecklande verktyg att bjuda in eleven till aktiv 
agens i matematikklassrummet (Boistrup, 2010) används inte i mötet med elever i 
matematiksvårigheter. Även Fredrickson och Cline (2009) bekräftar att muntlig 
undervisning och strukturerade lektioner ger positiva resultat för lärandet. Sätt att ta 
fram den aktiva attityden hos eleven är att se på lärandet ”med elevens ögon” (Hattie, 
2009).  Så länge några bestämda sociala gods råder i matematikklassrummet blir det 
svårt för elever i behov av särskilt stöd att visa en aktiv agens. De kulturella och sociala 
kapitalen och habitus de är utrustade med är nonchalerade och stämplade som 
otillräckliga, vilket gör att de hamnar i svårigheter i undervisningen. 

Enligt elevernas utsagor skapar undervisningskontexten som bestäms och 
utformas i stor del av läraren svårigheter, vilket gör att de hamnar i förlorarposition i 
matematikklassrummets rådande bedömningskultur. Positioneringen blir: elever som 
tycker om ämnet och elever i matematiksvårigheter. Till denna förlorarposition 
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tillkommer kämparattityden, en form av självkorrigering, att inte ge upp trots 
svårigheterna. De uppfattar att det är värt att arbeta hårt för att kunna utvecklas.  

Flera tecken på lärarens maktposition hittas i elevernas diskurser. Den positiva 
inställningen till matematik färgas av svårigheter som eleverna upplever i 
undervisningen vars ramar och innehåll bestäms av läraren. Fenomenet power over 
framkommer i diskursen en nonchalans av dessa elever. Kreisberg (1992) påvisar att 
denna form av makt påverkar gruppdynamiken och medlemmarnas förhållningssätt. 
Medlemmarna, i detta fall eleverna tar förlorarpositionen pga. den underordnande 
makttilldelning de möter i undervisningen.  
 
 
 
6. 2 ”Man ska få in en massa i huvudet och sen få ner det på ett papper”, 
Diskursen om prov  
 
I elevers diskurser om provsituationer beskrivs tidigare upplevelser av att göra fel och 
att misslyckas.  Provsituationer upplevs som ett negativt moment i undervisningen som 
medför stress, dålig självkänsla och prestationsångest. I elevers diskurser är pronomen 
jag det mest förekommande subjektet och knyts till upplevda misslyckanden, osäkerhet 
och otillräcklig prestation. Saknad av anpassat prov- och bedömningssätt genererar att 
dessa elever hamnar i svårigheter i provsituationer. 
 
 
Hur känner ni när ni gör prov? 
< Jag kommer inte att klara det. Jag kommer att 
få omprov. Direkt så bara.  
< Nej, jag kan inte göra det provet. 
< De får inte berätta det. 
Du menar på Nationella Prov? 
<Ja, vanligt prov också 
<Man får inte prata. Då river de provet. 
<Har det hänt någon gång? 
<Nej, aldrig hänt, men kan hända. 
 
 
 
Är det jobbigt med prov? 
< Man ska få in en massa i huvudet och sen få ner 
det på ett papper. 
< Har man fått underkänt då måste man plugga 
mer och komma ikapp och sen är det prov i ett 
annat ämne också då blir det mycket att göra. 
 
 
 
 
 
Är det bra med Nationella Prov? Hur kändes det? 
< Matten var väldigt svårt. Jag var skitstressad. 
Varför? 
< Att göra fel. 
Vet du ditt betyg på Nationella Prov? 
< Det blev inte godkänt, men det var väldigt nära. 

 
Elevens kunskaper sätts på prov vid 
provtillfällena. Känslan att misslyckas 
och inte kunna prestera tillräckligt 
påverkar elevens attityd till prov.  
Vid provtillfället får inte eleven det stöd 
som han/hon annars får i den vanliga 
undervisningen. Eleven ska visa upp sina 
kunskaper själv. Provsituationen skapar 
förlorare bland eleverna. 
 
 
Skriftligt prov är en utmaning för eleven. 
Även om eleven har förståelsen, kan det 
vara svårt att visa den i skrift. Skriftlig 
redogörelse är ett socialt gods i den 
gällande bedömningskulturen. 
Underkänt betyg innebär ökat kvantitativt 
arbete för eleven. I elevens diskurs 
framkommer inte något tecken på tydlig 
återkoppling från läraren.  
 
Provtillfällen är stressmoment för eleven. 
Känslan att misslyckas och att inte kunna 
fokusera påverkar elevernas provresultat. 
Elevens habitus påverkar 
provprestationen. Hans/hennes 
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Vet du vad som inte gick så bra? 
< Jag kunde inte fokusera mig så bra. Det var lite 
svårt på uppgifterna, när man skulle tänka så 
tappade jag … eller typ kunde inte fokusera. 
 
 
 
Behöver man plugga mycket i matte? 
< Hemma brukar pappa skriva tal och skriver 
olika problemlösning, och innan hade jag 
väldigt, väldigt svårt för matte, nu är det mer 
ok. Då gjorde jag fem uppgifter per dag på 
kvällen.  
 
Får du många poäng på matteprov? 
< Nej, fast nu när jag är med Anna 
(specialläraren) då sa jag att jag vill ha mer 
poäng då kämpade jag och Anna sa att ”du ska få 
höja ditt betyg för jag ser att du kämpar mer.” 
För en gång gjorde jag tre papper, fyra sidor med 
såna här gånger, division, multiplikation, 
rektangel och sånt. Då jobbade hela klassen med 
det då trodde inte Lena (matematikläraren) att jag 
var färdig med det. Hon sa att det var bra. 
 
 

provresultat är nära godkänd nivå, men i 
betygsskalan räknas det som icke-
godtagbart.  Hans/hennes kunskaper är 
inte tillräckliga för att precist värderas i 
betygsskalan.  
 
Engagerad förälder som guidar sitt barn i 
hans/hennes lärande har positiv effekt på 
elevens kunskapsutveckling. Socialt 
kapital i form av kompetenta förälder 
reducerar elevens svårigheter för 
matematik och är en hjälp ur svårigheter. 
 
Kvantitativt arbete är ett värdesatt socialt 
gods i undervisningen. Det lönar sig för 
eleven att jobba snabbt. Om hon/han 
hinner jobba färdigt av den läraren 
bestämda arbetsmängden kan det påverka 
hennes/hans betygsresultat och fungerar 
som ett bevis på kunskap.  

 
6.2.1 Resultatsammanfattning 
 
Elevernas utsagor om provsituationer domineras av känslan av att misslyckas.  
Provsituationer sorterar och differentierar eleverna. Rädslan av att göra fel och inte 
klara provet tyder på att proven är ett negativt bedömningsmoment. Eleverna ser inte 
den positiva funktionen av skriftliga prov. Deras kunskapskapital och dåliga självkänsla 
räcker inte för att klara de krav och förväntningar som proven ställer. Elevernas plats i 
denna bedömningskultur är en förlorarposition. Icke anpassade prov ökar svårigheterna 
och upplevelser av misslyckanden påverkar deras självpositionering i 
matematiklassrummets bedömningskultur. 
 
 
 
6.4.2 Analys 
 
I diskurserna om skriftliga provsituationer placerar sig eleverna i förlorarposition. Deras 
otillräckliga kunskaper sätts på prov och synliggörs genom prov som är en 
bedömningsform i undervisningen. Skolan bär med sig en makt som upplevs vara 
bedömmande och kontrollerande av eleverna. Skolan använder betygskriterierna i sin 
maktutövning. Betygskraven är skolmaktens objektdomän som förkroppsligas i lärarnas 
bedömningsarbete av elevers kunskaper (Foucault, 1993). Betygskriterierna har även en 
kvalificieringseffekt för eleverna. Elever i matematiksvårigheter är provens förlorare 
som strävar efter att tillhörena vinnargruppen genom att uppnå godkända betyg. Lärande 
i matematik framstår inte som viktig målsättning i elevernas diskurser, istället blir 
uppnående av ett godkänt betygsresultat provets målsättning.  
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Otillräckliga provresultat genererar ett korrigeringsarbete i form av omprov och 
extra arbetsinsats. Foucault (Nilsson, 2008) ser på dessa korrigeringsåtgärder som 
utbildningssystemets normaliseringsarbete för att skapa effektiva medborgare. Maktens 
examinationsarbete handlar om att bevaka individen uppifrån och att ta reda på om 
denne avviker från den önskvärda. 

Provsituationer upplevs synliggöra elevernas olika betygs- och kunskapskapital, 
vilket skapar ett hierarkiskt ordnande bland eleverna, och positionerna blir tydliga i 
bedömningens sociala rum (Bourdieu, 1999). Prov som anses fungera som formativ, 
lärofrämjande och motiverande återkoppling (Hattie, 2007) landar på ett negativt sätt 
hos dessa elever. Prov signalerar att de inte kan tillräckligt för att kunna ”klara provet”. 
Låg självkänsla och ångest är delar av provsituationerna. Prov uppnår inte sitt mål att 
vara för eleven för att effektivisera hans/hennes lärande (Hattie, 2010).  NTCM (2000) 
beaktar att bedömningsmetoderna ska styras av elevens behov och förutsättningar och 
ska anpassas och modifieras. Utvecklad form av formativ bedömning ökar 
möjligheterna för dessa elever och resulterar en högre måluppfyllelse (Eliot et al, 2010). 
Denna typ av provtillgänglighet framkommer inte i elevernas diskurser och denna brist 
den kan vara en förklaring till att eleverna hamnar i svårigheter i undervisningens 
provsituationer. Formativ bedömning i helklassundervisning behöver utvecklas för att 
tilltala alla elever i en varierad elevgrupp. Förutom provens diagnostiska syfte (Magne, 
1967) har prov och betyg även en prestations- och positioneringsaspekt. Magne (1967) 
påpekande att anpassa provinnehållet är gällande. Han betonar även vikten av 
individuell återkoppling som kan minska de negativa bieffekterna. 

Den formativa bedömningens vinst ses vara att eleverna kan tillgodogöra sig 
matematiken, men svårigheter i matematikinlärning inverkar på elevers prestationer 
(Magne, 1967) och inträffar misslyckanden i undervisningen om den inte är anpassad 
efter elevers varierande förutsättningar. I elevernas utsagor om prov framkommer att de 
inte är medvetna om den lärandepotential som formativ bedömning i form av prov, 
tester och diagnoser anses ha, utan de uppfattar den som en bedömmande kontroll över 
deras otillräckliga matematiska kunskaper. ”Jag kommer inte att klara det” är elevens 
förutsägelse, som utgör ett hinder för lärandet. Det benämner Hattie (2009) vara elevens 
självuppfyllande profetia. Öppet klassrumsklimat och lärarens öppna 
klassrumsorkestrering har stor betydelse för elevers lärande (Hattie, 2009) och dessa 
undervisningskvalitéer upplevs inte framkomma i den matematikundervisning de möter.  
 
 
 
6. 3 ”Jag säger inte vilket betyg jag fick”, Diskursen om betyg  
 
Det rådande betygssystemet beskrivs och upplevs som en styrande makt över elevers 
skolgång. Har eleven inte nått kunskapskraven för godkänt betyg, då gäller det att öka 
ansträngningsnivån för att integrera sig inom betygssystemets godkända nivåer. I 
diskurserna används pronomen jag, vi och de och den indefinita pronomen man. 
Bedömning i form av betyg har en grupptillhörighetseffekt också. Eleverna 
nivågrupperar varandra och sig själva. Det finns en strävan hos dem att inte få det icke -
godkända betyget, F och vara ”sämst” i matematik. 
 
Har ni fått era betyg för denna termin? 
< Nej, inte nu, i julas. 
Vet ni varandras betyg i klassen? 
< När vi kom tillbaka frågade vi varandra vad vi 
fick. Jag sa väl att jag kommer inte ihåg i alla 
fall. 

Eleven väljer att vara tyst och avslöjar 
inte sitt låga/icke-godkända betyg för att 
skydda sig från eventuella negativa 
reaktioner från sin omgivning. Betyg 
påverkar elevens position. Eleven 
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Har någon fått högt betyg?  
< Tobbe har höga betyg. En gång frågade en vad 
han fick för betyg och så trodde de att han fick A 
eller typ någonting på ett prov och så sa han vad 
han hade fått. 
Hur vet ni att han har A om ni inte diskuterar 
betyg? 
< Några frågar. Det var typ igår och då sa han 
att han fick A. Hans mamma är lärare på 
gymnasiet och hon är väldigt smart NO-lärare. 
 
 
Diskuterar ni betyg?  
< Jag gör inte det, men de andra gör det. 
< Nej, bara hemma.  
< Jag berättar när jag kommer hem. 
< Fröknarna har sagt till oss att vi inte ska 
säga till varandra. När vi typ direkt fått reda 
på det skulle vi inte säga det till varandra, 
alltså gå runt… 
Har du berättat det för någon? 
< Ja, en. 
Finns det några som får A? 
<Ja. 
<Nej. 
Hur vet ni att de fått bra betyg? 
< Man märker på dem typ att de kan allting. Sen 
på proven får de aldrig omprov.  
Berättar de att de fått A? 
< Nej 
< Ibland 
< B och C är ok att berätta, men har man 
underkänt. Man bruka inte säga att man har F. 
 
 
 
 
Varför är det hemligt med betyg? 
< Om jag får F då kanske han eller hon vill inte 
att någon annan ska veta det. 
Varför inte? 
< Om man har dåligt betyg, man kan bli retad. 
På vilket sätt? 
< ”Åjjj, vad dålig du var. Jag trodde att du var 
bättre”, typ så. 
 
 
 
Frågar ni varandra om betyg? 
< Om jag skriver på papper och lämnar in det till 
Sofie och hon rättar det en annan dag så säger 
hon att man inte behöver visa sina poäng för alla. 
Brukar du visa någon dina poäng? 
< Ja, om jag får mycket, då brukar jag visa. 
 
 
 
Hur jobbar de elever som har höga betyg? 
< De jobbar inte med en särskild sak. De tränar 
mycket hemma. De har ett bra sätt att träna på 

positionerar sig som förlorare när 
han/hon får dåligt betyg. Bra betyg är ett 
socialt gods i matematikklassrummet. 
Högt betyg är tillåtet att berätta om. Högt 
och godkänt betyg betyder att eleven 
legitimeras en vinnarposition. 
I diskursen nämns en A-elev som har 
socialt kapital i form av högutbildad 
förälder. Enligt elevernas uppfattning är 
det lättare att lyckas i skolan om den har 
tillgång till kulturella kapital. 
 
 
Lärarna uppmanar eleverna att inte 
diskutera betyg mellan varandra. Det 
tilldelade betyget hanteras som tabu, 
särskilt om det är icke-godkänt. Eleverna 
vet inte riktigt hur de ska hantera de olika 
betygsstegen. 
 
 
Eleven uppmärksammar och läser av 
klasskompisarnas belåtenhet efter erhållet 
högt betyg. Om någon elev lyckas, då 
syns det på dess förhållningssätt och 
humör. Socialt gods indikerar elevers 
vinnarposition. Elevens passiva roll i 
klassens betygsdiskussion tolkas som 
dåligt betyg.  
 
 
 
Avslöjandet av dåligt betyg kan ha 
konsekvenser för eleven. Det är hemligt 
med icke-godkänt betyg i ämnet. 
Det är inte kunskaperna som 
kommenteras, utan kritiken riktas mot 
individen, viket upplevs som ett 
irriterande moment. Betygdiskursen 
positionerar eleven som looser. 
 
 
 
Höga poäng är ett socialt gods i 
matematikklassrummet vilket indikerar 
deltagandet i betygdiskussionen.  
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och då får bra betyg efteråt. 
< Beror väl också hur mycket man pluggar och 
tar ansvar. Nu var jag mest på internet istället för 
att plugga. 
< De tänker ”nu kan jag detta”. De behöver 
knappt öva. 
 
< Jag har kompisar som är lättlärda, typ två 
flickor. De övar typ aldrig. 
Hjälper hon dig ibland? 
< Nej. 
Frågar du henne om du behöver hjälp? 
< Nej, jag sitter inte med henne. Jag sitter med 
andra för hon är tiotusen sidor längre framåt.  
 
< A- elever, de behöver inte plugga på något prov 
så jättemycket för det går jättesnabbt i huvud på 
dem. 
Hur är det för dig? 
< Sådär. Jag kämpar mer när jag har dåligt 
betyg. Om man har A då kan man bara ta det 
lugnt. 
Jobbar man mer om man har bättre betyg eller 
tvärtom? 
< Men när man till exempel F då måste man 
komma igång. 
 
Är det viktigt att då godkänt betyg? 
< För mig är det, bara att få godkänt. 
Är det du siktar emot? Varför det? 
< Ja, för man vill inte ha F.  
Varför? 
< För man får en massa omprov och så får man 
göra det. 
< Då klarar man inte ämnet och då ligger man 
efter. Man blir stressad också. Om man får F då 
ska man ha ett omprov till, men det är inte mycket 
prov i matte. 
   
 
Berättar ni era betyg hemma? 
< Jag berättar, jag visar när vi får hem vårt 
betyg. 
< Jag visade för pappa … får jag F på nåt prov så 
de bara stöttar och hjälper. 
 
 
Är det bra med betyg? 
< Både bra och dåligt. 
Varför är det dåligt? 
< För då måste man plugga, plugga, plugga. 
Varför är det bra? 
< För då ser Niklas och Kerstin att man verkligen 
kan det.  
 
< Det är inte bra. Det är första gången vi fick 
betyg i Sverige och det är lite tråkigt för mig för 
när jag var i Syrien jag fick bara höga betyg. Den 
här terminen fick jag F och det var första gången 
att jag fick sånt betyg.  

Några elever upplever att nyckeln till 
framsteg är att träna mer, att ha rätt 
studieteknik och att ta ansvar. Dessa 
kulturella kapital och habitus ses främja 
inlärningen. 
 
 
Två elevers kompisrelation på fritiden 
skiljer sig från deras relation i 
undervisningen. Boken positionerar dessa 
två elever i olika roller: den snabba 
”kompisen” och ”den långsamma 
kompisen”. 
 
”Pluggande” passar vissa elever, men inte 
alla. Eleven gynnas om hon/han har rätt 
habitus. 
 
Betygssystemets makt sätter igång 
självkorrigeringsmekanismen hos eleven. 
Hon/han får en självinsikt över vad som 
måste förändras och det får individen 
genom att rannsaka sig själv. 
 
Självkorrigeringen för att kunna tillhöra 
de godkända elevernas grupp lyser fram i 
elevens formulering. Icke godkänt betyg 
innebär även extra arbete, stress för 
eleven. Att ”ligga efter” är 
förlorarposition.  
Eleverna får omprov, vilket kan tolkas 
som en maktutövning i form av lärarens 
normaliseringsarbete. Alla elever ska 
erbjudas och ska försöka nå en godkänd 
betygsnivå. 
 
Hemmets roll är att stötta och uppmuntra 
eleven efter dåligt resultat på prov. 
Socialt kapital underlättar skolgången.  
 
 
Eleven visar självkorrigeringsambitioner 
för att uppnå högre kunskapskrav. Eleven 
vill bevisa läraren- undervisningsmakten 
att hon/han kan.  
 
 
 
Bristande språkkunskaper i svenska sätter 
eleven i förlorarposition. Makt ger 
kunskap, dvs. utbildningsmakten har 
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< Jag vill ju gärna få som min bror. Han bryr sig 
väldigt mycket om betygen. Jag vill vara lite bäst i 
släkten. För min kusin har A i alla ämnen och i 
matten är hon svinsmart så jag vill visa att jag är 
lika smart som hon. 
På vilket sätt är hon smart? 
< Hon kan allt. Då tänker jag hur kan hon allt det 
här. Jag är dock äldre än henne så jag blir lite 
avundsjuk och känner alltså varför kan inte jag 
detta. Men jag jobbar helst väldigt mycket 
med matte för jag har tyvärr F i matte så 
därför måste jag jobba lite mer. 
 

bestämmande företräde om den gällande 
aktuella kunskapen som eleven ska ta till 
sig.”. Elevens modersmål är inte 
kulturellt relevant kunskapskapital i den 
svenska matematikundervisningen.  
 
 
Elevens diskurs om betygen kan tolkas 
som en form av självrannsakning i 
relation till kusinens framgång. Kusinen 
har de habitus som krävs för A –betyg.  
Självkorrigeringen medför mer arbete, 
men eleven preciserar inte om detta 
innebär en kvalitativ eller kvantitativ 
insats eller ökad motivation.  

 
 
6.3.1 Resultatsammanfattning 
 

 

I elevernas utsagor om betyg som formativ bedömningsform utkristalliseras två grupper 
a elever: vi och dem dvs. elever som får godkända betyg och elever som får icke-
godkända betyg på prov och väljer att tiga om sina betyg. Bedömning i form av betyg 
skapar sin vinnargrupp av elever som öppet får prata om sina betyg. Eleverna 
positionerar sig i sina utsagor som bedömningsformens förlorare. De upplever att deras 
kunskaper inte synliggörs i betygsskalan, bara att den inte är godtagbar och tillräcklig 
och därför måste de kämpa mer och sätta in självkorrigeringsåtgärder för att nå godkänt 
betyg. 
 
 
6.3.2 Analys 
 
I elevernas diskurser framkommer att godkänt betyg är viktigt socialt gods i 
undervisningen. Betygssystemet från F- icke-godkänt till godkända E-A delar 
elevgruppen i två grupper: F – elever som har underkända betyg och den andra gruppen 
av elever som har godkända betyg E – A. Har eleven det eftersträvade betygs- och 
kunskapskapitalet, då är den bedömningssystemets vinnare. Om eleven har det icke 
önskvärda F-et upplevs den vara en förlorare som väljer att inte öppet prata om sitt icke-
godkända betyg. Denna form av examination gör eleverna till skolans objekt (Foucault, 
1993). De anser att de måste kämpa mer i skolans normaliseringsprocess. Prov är en 
mätningsåtgärd som undervisningens makthavare, läraren använder för att normalisera 
den avvikande individen. Ändamålet för eleverna är inte att bli bättre i matematik, utan 
att uppnå ett högre betyg. Omprov kan tolkas som skolans korrigeringsarbete, en sort 
disciplinär makt som dessa elever utsätts för med syftet att normalisera deras avvikande 
prestationer. Eleverna visar självkorrigeringsambitioner, när de uttalar sig att de ”måste 
kämpa mer” och ”fokusera mer”.  

Eleverna avslöjar nästan aldrig att de själva har det icke-godkända betyget F i 
matematik i sina diskurser, de väljer istället att använda den indefinita pronomen man 
när de talar om sina betyg. Diskurserna är laddade med den talande elevens roll och 
position i skolans betygsvärld. Foucaults (1993) tes om den tysta diskursen har rollen att 
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skydda eleven från omgivningens negativa reaktioner. Lågt betyg är ett hinder i 
yttrandet, och begränsar vad får sägas och talas om. Genom detta sätt att tolka elevers 
diskurser om betyg är elevernas självpositionering en förlorar position. 

”Jag har blivit bättre för jag har E” visar att eleven tolkar betygssättningens 
funktion att vara bevis på kunskap respektive okunskap.  I undervisningskontext är det 
inte accepterat och respekterat att ha F, därför väljer dessa elever att tiga om sina icke-
godkända betyg. Betyg ses som ett socialt gods som värdesätts och följs av lärare och 
elever (Gee, 2011), vilket begränsar undervisningen och stramar in dess ramar. Tigandet 
om betyg talar för eleven. Elevens betygskapital avgör hur öppet hon/han kan prata om 
sitt betyg.  

Utvärdering av ett prov innebär en komplex interaktion (Magne, 1967) där 
lärarens överordnande maktutövning definierar hur kritiken tas av eleven.  Power with 
med sitt ömsesidiga och kollaborativa förhållningssätt ska balansera upp den negativa 
kritiken, men signaler på att denna typ av makt är kännetecknande för den undervisning 
eleverna möter framkommer inte i deras diskurser. Torrance och Pryor (1998) påvisande 
undervisningsstrategi i form av individanpassad och differentierad maktutövning som 
kan bidra till en positiv hierarkisk ordning i undervisningen saknas, enligt elevernas 
diskurser. 

Prov med betyg synliggör elevernas position i matematikklassrummet. Att inte 
klara provet och får dåligt betyg synliggörs och positionerar eleven som avvikande. Det 
skapas en vi och dem ordning i elevgruppen. Prov som formativ bedömning som avses 
synliggöra elevens prestationer för att ge eleven och läraren information om det fortsatta 
arbetets upplägg och innehåll (Hattie & Timperley, 2007) landar som en negativ 
upplevelse hos dessa elever. Elever som inte har knäckt undervisningskoden och 
lärarens förväntningar kan inte dra samma nytta av formativ bedömning (Torrance & 
Pryor, 1998). I elevernas utsagor framkommer att de inte har knäckt ”betygkoden”, och 
ser inte det positiva med det. Undervisningen som maktinnehavare förtydligar inte den 
formativa aspekten av prov. Denna power over är inte kollaborativ och stödjande.  Den 
bidrar inte till utvecklandet av elevens egenmakt över sitt lärande (empowerment). Trots 
att prov ska fungera som en återkoppling som preciserar lärandemålen, blir det bara en 
stämpel för elevens otillräckliga kunskaper. Boistrups (2010) resonemang att 
fullimplementerad formativ bedömning är en utmaning för undervisningen i ämnet 
matematik är relevant för denna studie. En anpassad undervisning genom ett 
individanpassat formativt arbetssätt kan vara en nyckelfaktor för likvärdig verksamhet.  
 
 
6.4 ”Jag räcker upp handen när jag behöver hjälp”, Diskursen om 
matematikundervisningen  
 
Diskursen om matematikundervisningen visar elevernas position i undervisningen. De 
positionerar sig som elever som ofta frågar och ber om hjälp och återkoppling. I 
diskurserna framkommer att matematikundervisning medför stressmoment och negativa 
upplevelser för många elever. Lärarnas och klasskompisarnas agerande har påverkande 
effekt på dessa elevers lärande och trivsel i undervisningen.  
  
 
Hur jobbar ni på mattelektionerna? 
< Vi räknar. 
Hur många lärare är det på matten? 
< Ibland kommer ju Peter, Lena och Kerstin. 
Ibland är det bara Peter, ibland är det bara Lena. 
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Det är olika. 
Sitter ni i klassrummet och jobbar? 
< Vi har två klassrum och vi brukar så jobba i det 
andra klassrummet. 
Varför sitter ni där? 
< Det är tystare där. 
Vilka är det som jobbar där? 
< Jag och Kerstin (specialläraren) och några till.  
När ni jobbar och gör uppgifter vad säger läraren 
då? 
< Hon hjälper oss när det är fel … hon hjälper 
litegrann så vi kan svara. 
< Hon brukar samla in häftena sen så brukar hon 
sätta rätt eller fel och sen när det är fel brukar 
hon hjälpa oss. 
 
Hur känner du då? 
< Man vill ha hjälp. 
Måste man räcka upp handen om man behöver 
hjälp? 
< Om man inte räcker upp handen då får man 
ingen hjälp. 
< Då är det större möjlighet att få hjälp. Räcker 
man inte upp handen då får man inte hjälp. Eller 
ibland ser de att man fastnat så då kommer de 
fram och frågar om man behöver hjälp. 
 
 
 
 
Har ni en eller flera lärare? 
< Två i matte. 
Varför? 
< För alla ska hinna få hjälp. Vi är många i 
klassen. 
 
Sitter ni alltid i klassrummet och jobbar? 
< Ibland delar dem fem stycken i grupprummet så 
finns en lärare till dem och en lärare till klassen. 
Det är många i klassen så därför gör de så. 
< Nuförtiden gör vi det, men vi hade en annan 
lärare då var vi i grupper.  
Ibland sitter vi i Studietorget och det beror på vad 
vi jobbar med, hur stämningen är. Om man inte 
behöver hjälp så kan man sitta därute. Behöver 
man hjälp då sitter man kvar i klassrummet. 
Studietorget där jobbar man själv.  
Jobbar alla med samma sak i klassen? 
< Nej, vissa är längre fram och jobbar med annat 
kapitel i boken. Vissa är det långt fram.  
< Vi skulle börja med kapitel 9. Jag är nästan klar 
med kapitel 5. 
Vad är det som gör att vissa jobbar så långt fram i 
boken men inte alla? 
< Det beror väl lite på hur fort man jobbar och 
hur svårt man har för uppgifterna.  
 
< Och detta grupprum så finns det datorer. Här 
sitter de som håller på med datorer. Jag sitter här 
för jag håller på med datorer här med två andra. 

Eleven är i behov av ”hjälp” och stöd 
som han/hon inte får i 
klassrumsundervisningen.  
 
Lärarens roll i specialundervisningen är 
att hjälpa eleverna. ”Oss” är en grupp av 
elever som inte kan jobba i det andra 
klassrummet. 
Snabb återkoppling från läraren sker i 
undervisning i mindre grupp. Läraren 
interagerar när elevens lösning är fel.  
 
 
 
Handuppräckning för att få återkoppling 
av läraren är den gällande praktiken i 
matematikklassrummet. Eleven ska 
initiera återkopplingen, vilket kan skapa 
vinnare och förlorare. 
 
Kommunikationen mellan lärare och elev 
sker när eleven behöver hjälp, annars är 
det eget arbete som gäller.  
 
 
Stöd och hjälpbehovet styr 
undervisningen ur elevens synvinkel. 
Behov av återkoppling uppfattas som 
hjälp av eleven. 
 
 
Undervisning i mindre grupp 
förekommer. Några elever arbetar i 
grupprummet. Elevernas behov styr 
uppdelningen av klassen.  
 
Differentierad undervisningspraktik delar 
eleverna i två grupper: elever som 
behöver hjälp och elever som inte har det 
behovet. Elevernas kunskapskapital styr 
undervisningsupplägget. 
 
Eleven strävar efter att hinna ikapp de 
som är längre fram i boken. Det är inte 
den matematiska kunskapen som eleven 
eftersträvar utan mängd arbete i boken.  
Bokens diskurs skapar undervisningens 
vinnare och förlorare.  
 
Eleven använder datorn i undervisningen. 
På lektionerna möter inte eleven variation 
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Så varje lektion sitter jag här inne på matten. 
Så du har dina uppgifter på datorn? Vad jobbar du 
med på den? 
< Jag jobbar med lite blandat. Med typ 
multiplikation, rita och sånt … 
Kommer läraren in när du är klar med 
uppgifterna? 
< Alltså hon kommer in ibland för att se vad vi 
håller på med. Det gör hon ju, men annars klarar 
vi oss själva.  
Om du inte förstår någonting, vad gör du då? 
< Om jag inte kan något, då får jag … jag vet inte 
… jag kan allting på min dator… så… 
 
 
Hur jobbar ni på mattelektionen? 
< Annika, hon brukar berätta vad vi ska göra och 
sen ibland brukar hon sätta på typ såna här 
kavrater. Idag gjorde hon på tavlan så skulle vi 
förstå vad de heter och sen skulle vi börja med 
matteboken. 
När ni ska börja jobba själva, vet du vad du ska 
göra? 
< Ja…ja …ibland….ibland. 
Jobbar ni bara med Annika eller det finns någon 
annan lärare också? 
< Annika och på onsdagar jobbar jag med min 
hemspråkslärare. 
Ingen annan? 
< Jo, Kajsa. 
Varför är hon där? 
< Vet inte 
Är det alltid minst två lärare på lektionerna? 
< A…, så Kajsa brukar ta en grupp och Annika 
tar också en grupp så vi jobbar såhär lite… 
Är det bra att jobba såhär? 
< Ja, hon hjälper mer eller så, men Annika gör 
också det. 
Jobbar ni i helklass också? 
< Ja. Hon kommer när jag behöver hjälp, fast det 
är många som kan fast de räcker också upp 
handen och då brukar jag vänta länge så jag vill 
vara i Kajsas grupp för det är en liten grupp och 
då när några räcker upp handen så bara kommer 
hon och stannar och hjälper hela tiden eller så … 
alla se. 
När ni gör en uppgift tillsammans i klassrummet 
med Annika, hur brukar du göra? Räcker ni upp 
handen och diskuterar? 
< Jo, ibland räcker jag upp handen, ibland tänker 
jag så brukar jag rita … om det är fel då säger 
hon att man också får prova. Kanske om det är fel 
så suddar jag och skriver det som klassen hade 
skrivit. 
Hur känns det när du ser att du tänkte fel? 
< Ahh, det känns inte bra… 
Vad är det du känner då? 
< Hmm, vet inte. Jag är bra på matte, fast jag är 
en sån tjej som skriver först att det är 100 typ och 
sen frågar jag ”Är det 100? Så säger hon rätt 
eller fel så suddar jag och skriver om istället för 

och utmaning i arbetet med matematik. 
Lärarens roll är att kontrollera arbetet. 
Återkoppling och pedagogisk utmaning 
saknas i undervisningen av eleven. Makt i 
form av kontrollutövning lyser genom i 
elevens diskurs om undervisningen.   
 
 
Eleven får inte utmaning i 
undervisningen, vilket är en 
förlorarposition ur 
positioneringsperspektiv. 
 
 
I elevens utsagor om undervisningen går 
det att läsa ut undervisningsstrukturen: en 
kort genomgång av ett matematiskt 
moment, sedan eget arbete i boken.  
 
Eleven hamnar i svårigheter när eget 
arbete tar över undervisningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undervisning i mindre grupp gynnar 
eleven. Möjligheten till hjälp av läraren 
är större.  
 
I klassrumsundervisning hamnar elever i 
större svårigheter: tillgång till hjälp av 
läraren minskar. Undervisning i grupp 
innebär mer hjälp, vilket gynnar eleven 
och är en vinnare i den. 
 
 
 
 
 
Att göra fel-upplevelsen dominerar i 
elevens berättelse. Felaktiga lösningar på 
uppgifterna ska ”suddas bort”, dvs. det är 
inte tillåtet att tänka fel och ha 
missuppfattningar i undervisningen. Det 
är ett socialt gods att kunna svara rätt. 
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att göra hela och sen nej den är fel så jag brukar 
räcka upp handen och fråga först innan. 
När ni jobbar tillsammans i klassen räcker du upp 
handen? 
< Jag tycker att det är lite typ pin om man kan 
svaret fast tänker om det är fel eller rätt så jag 
brukar inte räcka upp handen. 
Varför inte? 
< För jag vet inte om det är rätt eller fel. Ibland 
tar Annika glasspinnar och så säger hon namnet 
och jag vill inte att det ska vara jag. 
Varför inte? 
< För kanske jag har gjort fel. 
Vad händer om du tänkt fel? 
< Jag vet inte.. Jag kommer inte ihåg vilken klass 
det var i tvåan, trean… tyst 
Vad hände då? 
Tyst 
< När jag räckte upp handen då och så sa jag fel 
och då skrattade de. 
De andra i klassen? 
<  … slutat räcka upp handen 
Vad sa läraren då? 
< Hon sa ”Sluta”. 
Blev du ledsen? 
< Nej, hemma 
Märkte de att du blev ledsen? 
< Jag gick in på toaletten. 
Vilka var det som skrattade? 
< Halva klassen. 
Var det en svår uppgift?  
< Det var lätt. 
Är det därför du inte räcker upp handen? 
< Ja, jag tänker att de kommer att skratta. Så 
ibland när jag vet svaret så brukar jag fråga 
Kajsa (specialläraren) och fråga är det 10 då 
räcker jag upp handen, då är det rätt. 
 
 
 
 
Får man hjälp även om man inte räcker upp 
handen? 
< Jo den får hjälp av Kajsa (specialläraren). Om 
jag sitter här typ ibland och tänker … jag är i 
Kajsas grupp nu och tänker så kommer hon och 
utan att jag räcker upp handen. Annika har 
mycket mer, större i klassen och så tror att jag 
kan så brukar räcka upp handen då vet hon att 
jag behöver hjälp. 
 
Sitter ni i mindre grupp ibland? 
< Ja, vi har börjat med det. Det är en ny 
lärare. Han plockar in vissa elever ibland så 
får man jobba tillsammans med honom. Typ 
tre fyra elever.  
Vad tycker ni om det? 
< Det är rätt så bra, fast för de som är 
därinne kan inte få lika mycket hjälp.  

 
 
Eleven vill ha en snabb feedback i form 
av en bekräftelse av vuxna som har 
kunskapskapital. För att undvika 
misslyckande inför klassen har eleven 
utvecklat en strategi. Risken för 
misslyckande inför klassen positionerar 
eleverna i vinnar- och förlorargrupper. 
 
Nervositet och osäkerhet genomsyrar 
elevens matematikundervisning. Lärarens 
power over berättas i diskursen. Eleven är 
tvungen att redovisa sin lösning trots ett 
inre motstånd.  
Fokus på rätt och fel svar skapar 
undervisningens vinnare och förlorare.  
Det är en tydlig looser position som 
eleven berättar. Negativ upplevelse 
förklarar elevens passiva, osäkra 
deltagande i undervisningen. Elevens 
självpositionering har varit långvarig 
efter den negativa upplevelsen. 
 
Hemmets roll träder fram i elevens 
diskurs. Att visa känslor och vara ledsen i 
undervisningen är ett 
olämpligt/oacceptabelt habitus i 
undervisningen.  
 
Specialläraren står för trygghet och stöd 
och kan skydda eleven av eventuella 
misslyckanden i 
klassrumsundervisningen. 
 
Hjälpdiskursen positionerar eleven. 
Eleven behöver formativa strategier för 
att kunna hantera uppgifterna hon/han 
möter på lektionen. Att eleven ”tänker” 
signalerar läraren att eleven behöver 
återkoppling. Diskursen återspeglar 
elevens behovssituation.  
 
 
 
Återkoppling i mindre grupp upplevs 
vara positiv och fungerande. Power with i 
form av konversation mellan lärare- elev 
gynnar lärandet och för utvecklingen 
framåt 
 



  
 

34 

< Jag är därinne just nu. Vi är därinne och 
arbetar som alla andra därute. Bara vi får 
hjälp snabbare. 
< Hos Anton (resurslärare) får vi hjälp 
snabbare och sen så tar han in andra nån 
gång och så.  
< Ibland tränar man extra saker på tavlan. 
Och då går det bättre. 
 
 
 
 
Finns det tillfällen när ni jobbar i helklass? 
< Problemlösning menar du? 
Ja till exempel, när alla jobbar med samma 
uppgift. 
< Innan gjorde vi det. 
Hur gick det till? 
< Man diskuterat i grupp. Efter man gjort 
uppgifterna valde läraren ut vilka som skulle 
presentera dem.  
Valde läraren själv eller fick ni bestämma 
själva? 
< Ibland fick man välja i gruppen vem av 
dem ska presentera uppgiften.  
Diskuterar ni felaktiga svar också eller bara 
svar som är rätt? 
< Han vet inget. Han bara säger att du ska 
upp och presentera. 
< Gör man fel så ska någon annan från en 
annan grupp säga hurdana de har kommit 
fram till svaren.  
Hur känns det när du har gjort fel? 
< Det är olika. Det kan kännas jobbigt att 
man har fel, ibland bra. De kan visa hur man 
gör. 
< Man blir lite röd om kinden om man tänker 
fel. 
Vad säger läraren? 
< Han frågar bara om någon kan komma upp 
och hjälpa.  
Vem kommer då? 
< Oftast någon från ens grupp men ibland 
nån som sitter och kan svaret. Om man inte 
vet riktigt hur man ska förklara, annars så 
tar han från en annan grupp. 
 
Finns det tillfällen när alla i klassen jobbar 
och diskuterar uppgifter tillsammans? 
< Ja, det har vi. 
< Om lärarna märker att det är någon 
uppgift som nästan ingen klarar av. Då visar 
de mer på tavlan. 
Vad gör ni då? Räcker ni upp handen och 
säger era lösningar? 

I elevens diskurs om undervisning i 
mindre grupp verka gynna elevens 
kunskapsutveckling. Tillgång till 
snabbare hjälp kan tolkas som snabb 
återkoppling av läraren. 
 
Undervisning vid tavlan tyder på ett 
elevaktivt arbetssätt som involverar 
eleverna i diskussion. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Maktförhållanden träder fram i diskursen. 
Makt mellan elev-elev skapas i 
undervisningen som högvärderar rätt 
svar. 
 
 
 
Lärarens power over i undervisningen 
bestämmer över hur eleverna ska visa 
sina kunskaper. Redovisningsförmåga är 
ett kapital i undervisningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att göra fel på uppgiften uppfattas inte 
bara som misslyckande, utan som en 
möjlighet till återkoppling från läraren 
och klassen.  
 
 
 
 
Den kommunikativa förmågan att kunna 
förklara är ett socialt gods i 
undervisningen. Eleven som har det i 
tillräcklig utsträckning dominerar vid 
redovisningen av gruppuppgiften.   
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< Ja. 
Frågar läraren efter flera lösningar som 
klassen gjort eller han/hon vill ha det rätta 
svaret? 
< Han visar ibland det rätta svaret och 
ibland hur man kommer till svaret. 
Diskuterar ni felaktiga svar? 
< Det har hänt någon gång.  
Visar läraren hur du ska tänka när du har 
gjort någon uppgift fel? 
< Extraläraren säger att ”du ska göra 
såhär”. 
Vem är extraläraren? 
< Han som sitter i Studietorget i stället för 
Cristina som operararts. 
Någon lärare som ni haft innan? Saknar ni 
henne? 
< Jag kommer att sakna henne. Innan satte 
hon med gruppen och det var hon som 
bestämde uppgifterna. Hon var här inne 
ibland och hjälpte. Det var jättesnällt, så 
skulle hon opereras. Så jag kommer att sakna 
henne. Jag gör det än idag. 
< Det var bra att hon hjälpte. 
< Vi hade genomgångar med henne. 
Multiplikation, addition, division .. dem .. 
räknesätten   där ute på tavlan 
< Ja, man förstod henne mycket mer. Hon 
förklarade det väldigt lätt. 
Använder ni något hjälpmedel på 
lektionerna? Klossar, tallinjer? 
< Nej, bara linjal. 
< Jag saknar också henne, för hon var den 
som hjälpte mest. Och sen vad heter det, hon 
hjälpte där inne så hade hon en liten tavla och 
det var multiplikation och sånt. Hon gick 
genom alla räknesätten. 
Hade hon ett bra sätt att förklara? 
< Aa…, då fattar man bäst. 
Och den nya läraren? 
< Han är jätteduktig, han förklarar väldigt 
bra. 
 
Hur jobbar du på mattelektionerna? 
< Rätt bra. 
Hur gör du när du inte förstår? 
< Räcker upp handen. 
Fick du annars ingen hjälp? 
< Innan var det hjälplista på tavlan. Man 
skrev sitt namn, så tar fröken i den 
ordningen, men det tog de bort för det är en 
annan mattelärare nu. 
Vad tyckte ni om den? 
< Den var bra. 
Du ser lite tveksam ut. 

 
Det rätta svaret skapar undervisningens 
förlorare, läraren har kunskapsmakten 
bland annat genom sitt kunskapskapital 
som visar hur eleven ska tänka och räkna.  
 
 
 
 
 
Anpassade uppgifter tilltalar eleven. 
Anpassad undervisning gör att eleven blir 
vinnare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undervisning i mindre grupp uppskattas 
av eleverna. Lärarens genomgång 
tillsammans med eleverna uppfattas som 
hjälp som främjar deras inlärning. 
Lärarens power with i form av 
kollaborativt, men bestämt arbetssätt har 
en stödjande effekt på elevers inlärning.   
Detta arbetssätt passar och tilltalar eleven 
uppskattas av eleven.  
 
 
 
Hjälplista, handuppräckning är arbetssätt 
som möjliggör återkoppling från läraren. 
Väntan på hjälp skapar förlorare. Ju 
oftare eleven behöver hjälp, desto mer tid 
går till spillo.  
 
 
 
 
 
 
I denna diskurs beskrivs en 
undervisningsform som inte optimal för 
elevens inlärning. Snabb återkoppling 
från läraren saknas och eleven hamnar i 
svårigheter. Eleven jobbar med de 
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< Den var bra, men det tog lite tid att vänta 
på hjälp. 
Vad gjorde du under tiden du väntade? 
< Hoppade uppgiften och gjorde en annan. 
 
Hur känner du när du ser de andra jobba och 
du inte kan? 
< Att de kommer få typ godkänt och sen när 
man räcker upp handen längre än den andra 
och så går de till den andra istället. 
 

uppgifter hon/han klarar av och arbetet 
med uppgifter som utmanar eleven dröjer. 
Ojämnt maktförhållande beskrivs i 
elevens diskurs om undervisningen i 
helklass. Det skapar undervisningens 
vinnare och förlorare.  

 
 
6.4.2 Resultatsammanfattning 
 
Elevernas diskurser om matematikundervisningen domineras av diskursen om hjälp, 
arbete i boken och rätt och felaktiga lösningar av uppgifterna. Beskrivningar om 
lärarens hjälpande roll och elever som jobbar snabbt i boken är utsagor som eleverna 
positionerar sig genom. Klassen innehåller två grupper: de som klarar av 
klassrumsundervisning och de som inte hänger med i den. Undervisningen med 
dominerande arbete i boken och tillrättandet av missuppfattningar skapar sina vinnare 
och förlorare, dvs. en uppdelning av elevgruppen i vi och dem. I diskurserna kommer 
det fram att det ligger hos eleven att initiativ för återkoppling av läraren, vilket kan 
resultera att eleven hamnar i förlorarposition och inte får ut den feedbacken hon/han 
behöver. Redovisnings-, resonemangs- och kommunikationsförmåga är rådande kapital 
i undervisningen som också positionerar eleverna. Är eleven utrustad med dessa 
förmågor, då är det lättare att lyckas i matematikklassrummet. 

Elevernas position i klassrumsundervisningen är en förlorarposition, medan 
undervisning i mindre grupp upplevs gynna deras inlärning. Möjligheten att förstå och 
utvecklas är given och lärarens power with har positiv effekt på deras lärande. Eleverna 
positionerar sig som denna undervisningsforms vinnare. Det är inte bara habitus, 
kulturella och sociala kapital som styr undervisningen, utan även elevernas behov.  

 
 

 
6.4.3 Analys 
 
I diskursen om matematikundervisningen positionerar sig eleverna som elever som 
behöver mycket hjälp/återkoppling av läraren i undervisningen. Eleverna har även 
ansvaret att ta initiativ att söka hjälp. Återkoppling av läraren sker bara om eleven aktivt 
signalerar det i form av ”att räcka upp handen och be om hjälp”. Eget arbete i boken 
skapar sina förlorare som ”fastnar” och behöver lärarens hjälp. Dessa är 
undervisningsmoment som fragmenterar elevgrupperna och skapar undergruppen av 
elever i behov av stöd.   

I diskurserna framkommer två undervisningsformer: undervisning i helklass och 
undervisning i mindre grupp. I helklassundervisningen upplever de intervjuade eleverna 
stress och misslyckande. I denna form av undervisning är lärarens power over tydlig. 
Fredricksons och Clines (2009) resonemang om helklassundervisningens höga 
lärandepotential och positiva inverkan på elevers självskattning ges inte uttryck åt i 
intervjudeltagarnas diskurser. De upplever att undervisningsinnehållet, upplägget och 
utformningen av undervisning i mindre grupp mer tilltalar dem och aktiverar deras 
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förståelse på ett positivt sätt. Denna form av undervisning uppskattas av eleverna. I 
deras diskurser beskrivs läraren som har power with, en makt som ”förklarar på ett bra 
sätt” och anpassar innehållet efter elevernas behov. Eleverna nämner en ”liten tavla” 
som läraren använder sig av för att bedriva undervisningen för en mindre grupp elever. 
Tavlan skapar ett mer kollaborativt och elevstödjande maktförhållande i undervisningen 
där eleverna positionerar sig som vinnare som berikas av utveckling och positiv attityd 
till lärande. Återkoppling i mindre grupp sker utan att eleven behöver räcka upp handen 
för att visa sitt behov av lärarens feedback.  

Helklassundervisning upplevs inte vara anpassad efter deras behov. Rädslan av 
att misslyckas bromsar deras aktiva deltagande i den. I Kreisbergs (1992) tolkning av 
makt är även nonchalans en form av maktutövning, en power over som karaktäriseras 
av dominans och icke-ömsesidig makt som exkluderar individer i ett socialt 
sammanhang. Denna typ av maktutövning upplevs av eleverna, enligt deras diskurser 
om helklassbedömning. Det krävs rätt habitus och kapitalarter för att ha en fullmäktig 
deltagarroll i denna form av undervisning. Elevens sociala och kulturella kapital, 
inomkroppsliga egenskaper (habitus) som koncentration, uthållighet, ansträngningsnivå 
är förutsättningar för att vara klassrumsbedömningens vinnare. Magne (1994) påvisar 
att det är viktigt att bygga undervisningen på elevens inlärningsstil, och detta bekräftas 
av eleverna som uttrycker vikten av individanpassad undervisning i sina diskurser. 
Aktivt deltagande (Elliot et al, 2010) och individuell återkoppling (Magne, 1967) och 
undervisning som ser lärandet med elevens ögon främjar elevens självkänsla, 
motivation och lärande (Hattie, 2009), men i en förlorarposition är det svårt för eleven 
att ta vinsten med formativ bedömning i helklassundervisning. Den rådande 
bedömningspraktiken i klassrummet erbjuder inte eleverna ett aktivt deltagande, vilket 
gör att dessa elever blir mindre involverade i undervisningen och hamnar i en 
förlorarposition.  

Enligt Fredrickson och Cline (2009) har klassrumsundervisning stark 
lärandepotential för elever med matematiksvårigheter och positiv inverkan på deras 
självskattning, men detta förutsätts av aktiv agens, tät interaktion med alla elever 
(Hattie, 2009). Denna studie bekräftar detta påstående genom elevers utsagor om sina 
upplevelser av formativ bedömning i helklass. Elevernas upplevelser av 
klassrumsundervisning är att deras lärare inte hinner med att hjälpa alla och att de får 
vänta på sin tur för att få hjälp. Denna form av klassrumsundervisning gynnar inte 
eleven och skapar inte möjligheter till formativ bedömning av eleven i 
matematiksvårigheter. Dessa elever blir mindre indragna i undervisningen och 
eventuellt tappas på vägen. Även Torrances och Pryors (1998) studie har påvisat att 
formativ bedömning är en komplex dynamisk social process som lärare- elev interaktion 
har en nyckelroll för elevers lärande. Bristfällig kommunikation och interaktion skapar 
den formativa bedömningens vinnare och förlorare. Studiens elever uttrycker i sina 
diskurser om en bristfällig formativ bedömning i helklassundervisningen, vilket gör att 
de positionerar sig som dess förlorare.   De påpekar också att offentlig återkoppling har 
sina faror. Denna upplevelse uttrycks tydligt i elevernas utsagor när de berättar om sina 
misslyckanden som ”fel svar” genererar.   
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7 Diskussion 
 
 
7.1 Resultatdiskussion 
 
Under arbetets gång har jag vid flera tillfällen reflekterat över begreppet elever i behov 
av särskilt stöd. Redan med denna benämning skapas en särskild grupp av elever som i 
en diskursanalytisk tolkning skiljer sig från normen. Benämningen signalerar att eleven 
har en avskild elevposition i undervisnings-och skolsammanhang. I mötet med 
intervjudeltagarna framkom att eleverna inte var medvetna om detta begrepp, och att de 
tillhör en särskild grupp.  

 Även om eleverna inte är medvetna om signumet ”elev i behov av stöd”, visar 
undersökningen att de tillhör en särskild grupp i matematikundervisningen och 
positionerar sig mot en förlorarposition. Denna positionering är situerad för stunden i 
diskursanalytisk tolkning. Gee (2011) påpekar att i denna positionering har språket en 
nyckelroll. Genom språket bygger eleverna sina positioner i det sociala rummet. 
Intervjudeltagarnas diskurser framkommer att de elever som hänger med i 
undervisningen och tar nytta av formativ bedömning är undervisningens vinnare. 
Diskurserna visar tecken på frustration, ångest och misslyckande när undervisningen 
inte är anpassad efter deras förutsättningar och behov. Det är utmanande för 
undervisningen att tillgodose elevers varierande behov i helklassundervisning, även om 
arbetssättet kännetecknas av formativa metoder. Elevernas upplevelse är att 
helklassundervisning och provsituationer inte är anpassade efter deras förkunskaper och 
inlärningssätt. De upplevs vara riktade mot den formativa bedömningens vinnargrupp. 
Formativt undervisningssätt i mindre elevgrupp framkommer vara en nisch som 
inbjuder dem till en mer divergent kommunikation med läraren. 

Helklassundervisning ger läraren begränsade möjligheter till att aktivera och 
utmana alla elever genom att ge konstruktiv återkoppling, erbjuda strategier hur eleven 
ska göra för att effektivisera sitt lärande (Hattie, 2010). I denna form av 
bedömningspraktik blir alltid vissa elever mindre involverade i undervisningen. Att 
kunna utöva differentierad och individanpassad maktutövning utifrån den individen 
läraren möter och vars kunskaper formativt bedömer kräver effektiva och genomtänkta 
pedagogiska strategier (Torrance & Pryor, 1998) som i sin tur kan bidra till en positiv 
hierarkisk ordning mellan elev och lärare.  

I elevernas utsagor framkommer att de upplever att läraren har en 
maktinnehavarposition genom sitt kunskapskapital och bestämmandeföreträde.  
Lärarens maktposition visar två typer av maktutövanden i undervisningen: i 
helklassundervisning upplevs den vara mer av typen power over som kännetecknas av 
färdigplanerade undervisningsinnehåll och mindre interaktion mellan lärare och elev. 
Den präglas även av en mer envägskommunikation mellan lärare och elev. Denna typ av 
arbetssätt i helklassundervisning ger mindre möjligheter till aktiv agens. Även 
upplevelsen av nonchalans av dessa elevers röster och kunskaper beskrivs i diskurserna. 
Elevernas kunskaper räcker inte till för att kunna delta i den formativa 
helklassundervisningen som upplevs vara riktad mot vinnargruppen. På detta sätt 
synliggörs dessa elevers okunskaper och svårigheter. De upplever att de står utanför den 
formativa klassrumsbedömningen, vilket genererar frustration och känslan av 
oduglighet. 

I intervjudeltagarnas utsagor framkommer att lärarens maktutövning med 
mindre grupp elever kännetecknas av power with som ger eleverna möjlighet att 
engagera sig och ta aktiv del i undervisningen och sitt lärande. Denna positiva 
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maktutövning öppnar möjligheter för elever i behov av särskilt stöd för att kunna 
involvera sig i matematikundervisningen, ta till sig den nya kunskapen. Lärarens power 
with är ett stöd ur svårigheterna genom att hon/han kan göra formativa bedömningar 
utifrån undervisningssituation och behov. Denna kollaborativa makt upplevs involvera 
eleverna och främja deras lärande.  

Eleverna talar aldrig konkret om sina inlärningssvårigheter, de framkommer 
istället i form av upplevelser av okunskap, stress, misslyckanden och ledsamhet. Dessa 
negativa upplevelser stegras av låga eller icke-godkända betyg. Deras position i 
undervisningen är inte elever i behov av särskilt stöd, utan elever med låga betyg som 
har svårt i undervisningen. Prov framkommer som en makthavare som synliggör 
elevernas bristande kunskaper i förhållande till andra elever. Negativa erfarenheter och 
upplevelser påverkar deras position och identitet.  

Undervisningen klarar inte av att möta en heterogen grupp med varierande 
förutsättningar och behov, trots den rådande formativa bedömningskulturen. Den 
formativa bedömningskulturen skapar maktrelationer mellan lärare och elev och mellan 
elev och elev. Dessa maktrelationer framkommer i elevernas diskurser som visar att 
lågpresterande elever tar en förlorarposition i båda maktförhållandena. Enligt Gee 
(2011) positioneras individer i alla sociala aktiviteter, vilket påverkar individers 
grupptillhörighet och identitetsutveckling.  

Helklassundervisning tilltalar inte alla elever. Det är en utmaning för läraren att 
möta och hantera många elever med varierande behov, förutsättningar och erfarenheter. 
Att tillgodose alla kunskapsbehov i en stor elevgrupp är ett utmanande arbete. Den 
naturliga variationen av inlärningsmetoder i en klass gör det svårt att hålla ihop en hel 
klass. Eftersom lärande är individuellt, är det utmanande för undervisningen att få alla 
elever med på samma tåg på lektionen.  

En viktig slutsats av denna studie är att skolans påstådda formativa bedömning 
upplevs vara summativ av eleverna. De upplever inte att de har en stor vinst av detta 
arbetssätt: deras kunskaper och lärande formeras inte utifrån deras behov och 
förutsättningar, Hatties (2009) trestegsmetod av formativ bedömning uppfattas inte vara 
närvarande i undervisningen av dessa elever. De beskriver ett matematikklassrum som 
inte möter deras kunskapsbehov även om arbetssättet anses vara formativt. Som vidare 
forskning skulle det vara intressant att kartlägga hur formativt arbetssätt i mindre 
undervisningsgrupper upplevs av eleverna och hur formativ bedömning kan bli 
anpassad efter elevers behov för att tillgodose mångfalden och olikheterna i behoven. 

En annan central slutsats av den här studien är att skolans bedömningskultur 
positionerar och differentierar eleverna. Genom Gees (2011)  teoretiska tolkning ses 
elever i behov av särskilt stöd som den formativa bedömningskulturens förlorare. De 
har svårt att orientera sig i undervisningen, och att hänga med. Att uppnå högre betyg 
och bättre resultat i matematik blir svårt. Dessa elever etiketteras som elever som inte 
presterar tillräckligt. Deras kunskapsutveckling synliggörs inte i den rådande 
betygsskalan. Betyg F medför en oönskvärd stämpel för eleven och bekräftar 
svårigheterna. Otillräckliga kunskaper och lågt betyg aktiverar i många fall 
självkorrigeringsarbete hos individen. Det signalerar att det är fel på eleven, att det är 
eleven som ska ändra attityd, arbetssätt och ska ha ökat eget ansvar för att kunna uppnå 
bättre resultat och tillhöra normen.  

Foucaults (1993) ser skolan som en instans där eleverna ska formas till effektiva 
och ansvarstagande individer, vilket sker genom skolans bedömningsarbete och 
elevernas själkorrigeringsambitioner. Ett karakteriserande drag för den här sortens makt 
är att individen måste bekräfta sina brister genom att rannsaka sig själv. Denna form av 
makt är mer osynlig, men genomsyrar undervisningen, mötet med eleverna, och har 
ambitionen att forma elevindividerna till ”lydiga” samhällsmedborgare. På detta sätt 
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påverkar den här makten elevernas identitet och självinsikt samt har en disciplinerande 
effekt.  

Undervisningens och betygens rankningseffekt fragmenterar elevgrupperna och 
delar dem i rangordnade grupper: i vinnar- och förlorargrupper. Frågan är legitim: Kan 
formativ bedömning minska fragmentisering och bidra till en likvärdig undervisning, till 
en likvärdig skola? Min analys av elevintervjuerna tyder på att det är en utmaning för 
dagens skola att skapa en likvärdig helklassverksamhet genom formativ bedömning. Det 
formativa arbetssättet generar inte bara information om elevers kunskaper och 
prestationer, utan även skapar hierarkiska elevpositioner. Så länge den skapar förlorare 
och vinnare bland sina elever, är formativ bedömning i helklassundervisning inte 
tillräcklig för att tillgodose olikheterna i en elevgrupp. Det finns flera faktorer som är 
lika viktiga för att kunna skapa en likvärdig undervisning, en likvärdig skola för alla.   
 
 

När jag vänder blicken tillbaka till den lästa litteraturen, till mötet med eleverna 
och till analysen av den insamlade empirin dyker det fram några tankar och frågor: har 
vi en matematikundervisning/skola till för alla elever? Eller har vi den till dem som har 
knäckt bedömnings- och undervisningskoden och den gällande kunskapskoden? Eller 
har vi en undervisning till dem som har rätt habitus och sociala kapital i sitt bagage när 
de kliver in och går genom skolvärlden? Oförnekligen ekar Bourdieus tankar i mitt 
huvud och frågan ställs om skolsystemet har förändrats sedan 70-talet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upplevelser av små detaljer i lärarens formuleringar, i lektionernas upplägg och 
utformning gör stora skillnader för elevers lärande och påverkar deras skolsituation och 
deras uppfattning om lärande och bedömning.  Styrdokument, allmänna åtgärder och 
skolutveckling ser skolan som en grå massa som ska följa ett uppifrån beslutat 
regelverk. I denna skol- och elevvärld kan en speciallärare lätt hitta sin roll och sitt 
uppdrag: nämligen att urskilja och se individen i den stora gråa massan. Och att bidra 
till elevindividens positiva identitetsskapande.  

I dagens skola förekommer flera former av bedömning och en mycket 
dominerande form av bedömning är den formativa bedömningen. Frågor behöver ställas 
om hur formativ bedömning skapar möjligheter och förutsättningar för att forma och 
lära eleverna. Jag anser att det är angeläget att reflektera och problematisera kring 
bedömningens möjligheter, funktion och effekt och belysa den ur en mer kritisk 
synvinkel.  
 
 
7.2 Metoddiskussion 
 
Efter att intervjumaterialet analyserats och tolkats dök en mängd tankar kring 
förbättringar och förändringar i uppsatsen innehåll och upplägg. Det hade varit 
intressant att få in flera elevers infallsvinklar och upplevelser om formativt arbetssätt i 

By doing away with giving explicity to everyone what it implicity demands of 
everyone, the educational system demands of everyone alike that they have 
what it does not give. This consists mainly of lingvistic and cultural 
competence … an institution … wich neglects to transmit the instruments 
indisposable to the success o fits undertaking is bound to become the 
monopoly of those social classes capable of transmitting by thier own means. 
(Bourdieu, 1973:58)  
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matematikundervisningen. Det skulle även varit intressant att utöka intervjumaterialet 
med vinnargruppens uttalanden för att kunna jämföra intervjudeltagarnas perspektiv 
med den eventuella vinnargruppens perspektiv.  

Genomförandet av intervjuerna med elever krävde flexibilitet och 
anpassningsvilja. Intervjuerna i fokusgrupp förutsatte att skapa rätt stämning så 
informanterna kan slappna av och öppnar sig. Ibland behövde jag ställa ledande och 
slutna frågor för att få igång samtalet och för att få barnen att berätta om sina 
upplevelser och uppfattningar om skolans bedömningskultur. 

Att navigera sig och fördjupa sig i det diskursteoretiska och 
diskursmetodologiska fältet var svårt, men också väldigt lärorikt och intressant. Jag 
anser att diskursanalys var en metod som erbjöd mig en viss flexibilitet i tolkningen av 
intervjumaterialet. De valda diskursanalytiska analysverktygen och begreppen hjälpte 
mig att tolka elevernas utsagor utifrån den teoretiska bakgrunden som jag har valt att 
grunda arbetet på. Jag inser även att den flexibilitet som diskursanalys erbjuder medför 
en del risker för egna antaganden. Under analysarbetets gång var jag medveten om 
denna risk och hade ambitionen att upprätthålla balansen mellan mina egna tolkningar 
och slutsatser i förhållande till vad som faktiskt finns i elevdiskurserna.  
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I 
 

 
Bilagor 
Bilaga A  
 
Semistrukturerad intervjuguide 
 
I Inledning 
 
Hur trivs ni skolan? 
 
Vad är bäst med skolan? 
 
Vad är mindre bra? 
 
Favoritämne? 
 
Mindre favoriserade ämnen? – för att gå in i eventuella matematiksvårigheter 
 
Hur går det i dessa ämnen? Vad är svårt, mindre svårt? 
 
Betyg? Vad ska ni lära er mer för att bli bättre? 
 
Vilka umgås ni med i klassen? - för att kolla med läraren hur de elever informanterna 
umgås med lyckas i skolan för att se om de grupperar sig utifrån skolresultat 
 
 
 
II Bedömning i klassrummet 
 
Hur många lärare har ni på matten? Varför? Vem är din lärare? Varför? 
 
Hur är ni på lektionerna? Pratar ni mycket ni mycket? Mest jobbar tyst? Har ni 
diskussioner om olika lösningar på matten? 
 
Vet ni hur ni ska göra eller ni ber om hjälp på lektionerna och frågar hur ni ska göra? 
 
Vem får hjälp av läraren på lektionen? Den som räcker upp handen eller alla? 
 
Vad säger läraren om ni jobbar bra och är duktiga? Beröm- det var bra jobbat! ? 
Belöning i form av klistermärke, fika? 
 
Om ni gör fel, vad säger läraren då? Exempel: fokusera/skärp dig? Hur känns det då?  
 
Behöver du förklara för läraren hur du löser uppgiften eller hur du tänkte när du 
räknade? 
 
Tittar läraren på dina uppgifter du har jobbat med? Vad säger hon? 
 



  
 

II 

Säger läraren hur du ska tänka nästa gång? Vad du ska tänka på när du jobbar med 
dessa uppgifter? 
 
Vet du varför ni behöver kunna matematik? Varför det r viktigt med att lära sig 
matematik? 
 
Säger läraren hur ni ska göra för att lära er? 
 
Känner ni att läraren vill att ni ska lära er så mycket som möjligt? 
 
 
III Specialundervisning 
 
Är ni i klassrummet under hela lektionen? Varför? Eller sitter ni med läraren ibland? 
Skulle ni vilja stanna/vara bara med läraren? 
 
När lär du dig bäst? När känner du att du har lärt dig? 
 
Har ni åtgärdsprogram? Varför har ni det? 
 
Ev. Sociogram! 
 
 
IV Nationella prov och betyg 
 
Vet ni när ni får era betyg? 
 
När ni får tillbaka proven, hur går det till? Pratar ni om betygen med varandra i 
klassen?  
 
Blir det diskussioner om vem som fick högst eller lägst betyg?  
 
Det var första gången ni fick betyg. Är det bra med betyg i årskurs 6?  
 
Skulle ni vilja ändra på bedömningssystemet? Eller ta bort?  Varför? 
 
Var nationella proven i matematik svårt eller lätt? 
 
Hur gick det för er på Nationella Proven? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

III 

Bilaga II 
 
Missivbrev 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Gabriella Balazsi och läser till speciallärare på 
Linnéuniversitetet i Växjö. Jag går min sista termin och avslutar min 
utbildning med att skriva ett examensarbete på avancerad nivå. 
 
Syftet med mitt arbete är att belysa hur elever positionerar sig i skolans 
bedömningskultur. Undersökningen ska ta reda på hur elever ser på skolans 
bedömningsarbete. Detta kommer jag att göra genom att samtala med ett 
antal elever som går i årskurs 6. Det innebär att eleven få svara på några 
frågor genom en intervju som kan tänkas ta ca 30-40 minuter. Intervjun 
kommer att dokumenteras med hjälp av röstinspelning och eventuella 
anteckningar.  
 
Deltagandet är helt anonymt och frivilligt samt kan avbrytas om eleven 
önskar. Det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och 
kommer endast att användas för mitt examensarbete. Intervjuerna kommer 
att hållas vecka 17 och/eller18. 
 
Är du emot ditt barns deltagande i intervjun, bekräfta det genom telefon 
eller mail.  
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Gabriella Balazsi,  
 
Handledare: 
Andreas Ebbelind  
 


