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Abstrakt 

Att bedömning i matematik kan ske på flera sätt är en uppfattning författarna till studien 

har fått under lärarutbildningen. Dessutom råder en osäkerhet i bedömning och 

betygsättning bland lärare i allmänhet. Att det finns många sätt att bedöma på 

tillsammans med osäkerheten hos lärare gjorde att författarna började fundera på hur 

eleverna faktiskt uppfattar att de blir bedömda. Därav blev syftet med studien att 

undersöka elevernas och lärarnas uppfattningar kring bedömning för att jämföra dessa 

med varandra. Detta undersöktes med en kvalitativ metod bestående av enskilda 

intervjuer med två lärare samt fokusgruppsintervjuer med elever till de intervjuade 

lärarna. Lärarna i studien använde olika bedömningsmetoder i sin undervisning. Dessa 

metoder uppfattade deras elever i stor utsträckning korrekt. 

Nyckelord: Bedömning, Elever, Gymnasiet, Lärare, Matematik  

Tack 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack till de två lärare samt de 18 elever som deltagit i 

studien och gjort studien möjlig att genomföra. Dessutom vill vi tacka vår handledare 

Peter Markkanen samt opponenterna Sara Green och Rebecka Rundquist, vilka har hjälp 

till att utveckla studien.  
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1 Inledning 

Under utbildningstiden på universitetet har en bild för hur bedömning kan gå till vuxit 

fram. Uppfattningen har skapats av aktiva lärare på några skolor och av ämneslärare på 

universitetet. Tillsammans har de gett oss en inblick i olika sätt att bedöma. Dessa sätt 

är inte entydiga och lärare har olika uppfattningar om hur bedömningen bör 

genomföras. Becevic (2011) har i sin studie undersökt hur aktiva lärare bedömer i 

matematik. Han grupperade lärarna i åtta olika kategorier med skiftande 

bedömningsstrategier, exempelvis den intuitiva, den kontinuerliga och den 

självbedömande.  

Vidare belyste Skolinspektionen (2013) i en studie att många lärare ofta kände 

osäkerhet rörande just betyg och bedömning, där de specifikt oroade sig för 

likvärdigheten i bedömningen. Elevernas perspektiv synliggörs endast i liten 

utsträckning. Om det finns en osäkerhet bland lärarna att bedöma, kan det leda till 

oklarheter hos eleverna inom området. Skolinspektionen (2013) visar att elever i 

åtskilliga skolor varit missnöjda med informationen angående betygsättningen, vilket 

lett till att enskilda individer känt sig felaktigt bedömda. Skolverket (2012a) skriver 

bland annat i de allmänna råden till lärare att de bör framföra vilka förmågor som 

undervisningen antas utveckla för att eleverna ska ges tillfälle att nå ett högt betyg. 

Lyckas lärare förmedla hur de bedömer och försöker eleverna förstå lärarna? Tänker 

eleverna bara på bedömningen när det summativa betyget framförs eller märker de även 

formativa bedömningsmetoder? Frågorna väckte nyfikenheten att genomföra denna 

studie. 

Antalet studier som behandlar kunskapsbedömning och betygsättning har ökat betydligt 

de senaste åren. Studier som fokuserar på lärarperspektivet är däremot sällsynta. De som 

finns är uppdelade i skolans olika stadier, exempelvis Assessment discourses in 

mathematics classrooms: a multimodal social semiotic study (Björklund Boistrup, 2010) 

som riktas mot mellanstadiet. Det finns än färre undersökningar om elevperspektivet. 

Studier om bedömning i specifika ämnen är få till antalet, i ämnen där det finns är det 

sällan mer än en studie. Forskarna vet inte hur lärarna faktiskt bedömer, då inga studier 

finns på hur lärare brukar mål och betygskriterier när betygen sätts (Skolverket, 2011a). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur elever i gymnasiet uppfattar att deras kunskaper 

bedöms i matematik. Syftet är också att undersöka hur elevernas lärare anser sig 

bedöma för att jämföra hur deras uppfattningar överensstämmer. Utifrån detta syfte har 

följande frågeställningar formulerats: 

- Hur beskriver elever att de bedöms i matematik?  

- Hur beskriver lärarna att de bedömer eleverna i matematik? 

- Vilken betydelse anser eleverna/lärarna att de olika bedömningsmomenten har? 
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2 Bakgrund 

2.1 Tillbakablick 

Innan betygsystemsskiftet 1994 genomfördes sattes betygen med hjälp av det relativa 

bedömningssystemet där det var tänkt att individernas resultat skulle jämföras med hur 

andra elever presterade. Det nya betygssystemet medförde ett kunskaps- och 

målrelaterat synsätt. Läroplanerna formulerades med olika mål och kunskapsnivåer som 

eleverna skulle uppfylla för att nå olika betyg. Betygsystemet bestod av tre olika 

godkända nivåer, G, VG och MVG (Korp, 2011). Detta innebar att alla elever teoretiskt 

skulle kunna få högsta betyg. Korp (2011) skrev i sin kunskapsöversikt att 

betygssystemet fortsättningsvis kommer vara mål- och kunskapsrelaterat även efter att 

de nya ämnesplanerna infördes 2011. Skillnaden blev nu att betygen ges med fler 

godkända steg, A-E, där de nya stegen B och D ses som mellansteg som ska användas 

då eleverna når upp till alla kraven för det lägre betyget och till övervägande del kraven 

för det högre betyget. 

2.2 Bedömning 

Undervisningen har flera syften, bland annat ska den stödja eleverna i deras 

kunskapsutveckling och förbättra individernas självförtroende. Den syftar även till att 

arbeta med elevernas ansvarstagande, både individuellt och för andra. Dessutom ska 

skolan utvärdera elevernas kunskaper, vilka ska summeras utifrån läroplanens mål 

(Nordgren & Odenstad, 2012). 

Skolans alla lärare gör på något sätt olika bedömningar, fastän alla inte sätter betyg. I 

lärares uppdrag ingår att följa upp elevernas prestationer i skolan för att kunna utveckla 

undervisningen. Betyg är en särskild form av standardiserat omdöme som handlar om 

elevers prestationer. Betygen kan ses som ett kvitto på att individen klarat av en specifik 

utbildning och kan ha inflytande på kommande utbildningar och anställningar 

(Nordgren & Odenstad, 2012).  

Korp (2011) tar upp att det inte finns någon specifik bedömningsmetod som är 

pedagogiskt överlägsen andra metoder samtidigt som den framställer precist vad 

individerna lärt sig. Det finns inte någon form av bedömning som ensam klarar av detta. 

Valet av bedömningsform måste bero på syftet, förutsättningarna och intressena som 

eleverna i klassen har, samt vad som sker innan och efter bedömningen. 

Vidare kan kunskapsbedömning enligt Korp (2011) förbättra lärandet i klassrummen. 

Med hjälp av regelbunden bedömning kan elevernas motivation förbättras och även 

hjälpa eleverna i skapandet av egna lärandestrategier. 

Pettersson (2013) lyfter att bedömning som stödjer och sporrar lärandet är att föredra. 

Det här genom att elevens kunskaper analyseras och värderas, som i sin tur leder till att 

eleven litar på sig själv och sin förmåga och vill lära sig mer. Om elevens kunskaper 

inte förklaras kan det medföra att individen uppfattar det som en dom, vilket kan 

hämma elevens lärande, detta illustreras i figur 1. 
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Figur 1 ursprungligen ifrån Pettersson (2013) med vissa ändringar. 

Shepard (2000) lyfter fram att elevers delaktighet i lärandet är viktig för att de ska 

utvecklas i sitt lärande. För att eleverna ska få insikt i processen behövs tydlighet i vad 

som bedöms i klassrummen. Vad som krävs för de olika betygsstegen måste också 

synliggöras för eleverna samt att de involveras i arbetet med att utvärdera sina egna 

arbeten.  

Ett sätt att öka elevers förståelse för hur bedömning fungerar är att engagera eleverna i 

bedömningsprocessen. Exempelvis kan eleverna granska varandras arbeten, bedöma 

dem för att sedan ge respons på det. Att bedöma andra individer i klassen kallar 

författaren för kamratbedömning. Främsta anledningen till användning av 

kamratbedömning i undervisningen är att de ska lära sig värdesätta sitt eget arbete, 

jämfört med utsatta mål och kriterier (Jönsson, 2013). 

2.2.1 Summativ bedömning 

Cizek (2010) förklarar summativ bedömning som något prov eller någon annan 

examinationsform vilken används för att samla information om elevens kunskapsnivå. 

Det räknas till summativ bedömning om två saker uppfylls. Dels att bedömningen 

hanteras vid slutet av någon termin eller efter ett ämnesområde gjorts klart. Den andra 

delen är att det huvudsakliga syftet med bedömningen ska vara att kategorisera en elevs 

prestationer, vilket används till att betygsätta individen. Alerby, Hertting och Vasara-

Hammare (2012) har intervjuat rektorer och beskriver summativ bedömning på liknande 

sätt. Det framkommer att sammanräkning av poäng på prov ofta är ett exempel på 

summativ bedömning. Fler rätta svar ger ett högre betyg. De menar också att 

bedömning sker av det eleven lärt sig.  

2.2.2 Formativ bedömning 

Denna bedömningsform förklaras i likhet med summativ bedömning att information 

från tester eller någon annan examinationsform samlas in. Sättet de skiljer sig är hur 

resultatet används. För att klassas som formativ bedömning ska två delar kunna 

urskiljas. För det första ska bedömningen ske under kursens gång. Den andra delen är 

att syftet med bedömningen ska vara att urskilja en elevs styrkor och svagheter; 

underlätta lärarens kommande undervisning; hjälpa eleverna i deras egna lärande, 

genom att ge dem självbedömningsverktyg; och/ eller öka elevernas självständighet och 
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ta mer ansvar för sitt egna lärande (Cizek, 2010). Alerby m.fl. (2012) menar att den 

formativa bedömningen ska följa elevens utveckling. Bedömning av elevernas 

kunskaper måste därför ske kontinuerligt och syfta till att de ska lära sig mera. Som 

ovan nämnt förknippas ofta summativ bedömning med prov. Dessutom sägs att 

summativ och formativ bedömning inte skiljer sig åt i hur bedömningsunderlaget samlas 

in. Det som utgör skillnaden är hur underlaget används, exempelvis använda 

provresultaten i formativt syfte. Black och Wiliam (1998) har skrivit en 

forskningsöversikt utifrån 250 publikationer. De lyfter fram att prov kan användas 

formativt genom återkoppling. Viktigt är att återkoppling framförs på ett bra sätt. Ges 

svaren före återkopplingen minskas effekten av vad eleverna lär sig. Den mest effektiva 

återkopplingen är tänkt att korrigera fel. 

Ridderlind (2014) beskriver i sin intervjustudie hur tolv elever uppfattar bedömning i 

formativt syfte. Uppfattningarna är strukturerade utefter de fem nyckelstrategierna i 

Blacks och Wiliams (2009) ramverk. Dessa nyckelstrategier är att läraren bör tydliggöra 

lärandemål, kunskapskvaliteter och kriterier för framgång; skapa effektiva 

klassrumsdiskussioner och andra lärandesituationer som visar på elevernas lärande; ge 

återkoppling som för lärande framåt; aktivera eleverna som resurser för varandra samt 

aktivera eleverna som ägare av sitt eget lärande. Samtliga tolv elever i Ridderlinds 

(2014) studie tyckte att målen som ska uppnås med undervisningen var tydliga. Ungefär 

hälften beskrev att klassrumsdiskussioner var viktiga för lärande samtidigt som flertalet 

påpekade att lärargenomgångar var betydelsefulla. Fortsättningsvis pratades om olika 

former av återkoppling där den mest framträdande var från lärare till elev. Att aktivera 

eleverna som resurser för varandra rådde det delade meningar om. Vissa elever 

uppfattade att kamraterna kunde störa och några andra menade att kamraterna kunde 

bidra med förklaringar och svar på uppgifter. Många elever nämnde även att bedömning 

av sina egna lösningar på prov kunde vara meningsfulla för lärandet. 

2.2.3 Kursprov 

Jönsson (2013) skriver att användning av kursprov medför att tolkningen av 

kursplanerna överlåts till ämnesexperter. De konstruerar proven samt bedömnings-

hänvisningarna. Om alla lärare accepterar deras tolkning bör det leda till en hög 

likvärdighet i bedömningen. Korp (2006) undersökte i sin studie lärares och elevers 

uppfattningar om de nationella kursproven. Detta genom att intervjua rektorer, lärare 

och elever. Hon tar upp att kursprovet tillsammans med kommentarmaterialet, 

bedömningskriterier och bedömda elevexperiment delvis syftar till att stödja en 

likvärdig och rättvis bedömning.  

Ett problem med kursprovet kan vara att det inte anses ge en lika bred kunskapsbild som 

kursplanerna, det testar inte alla delar inom matematiken. Övriga bedömningstillfällen 

är därför viktiga för att få den breda kunskapsbilden. Ett annat sätt att bredda bilden är 

att uppgifterna i provet är upplagda för att utveckla lärarnas bedömningsrepertoar. Till 

exempel att uppgifter som vanligtvis ställs skriftligt kan ges muntligt (Jönsson, 2013).  

Enligt Jönsson (2013) anpassar ofta lärare undervisningen utifrån kursprovet, vilket kan 

ha olika följder. Provets syfte styr huruvida detta är positivt eller negativt. Ses provet 

som ett stickprov av elevernas kunskaper är det negativt med en sådan anpassning. Om 

provet istället ämnas styra undervisningen mot centrala kvaliteter i ämnet ses det som en 

positiv anpassning.  
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2.3 Bedömning i matematik 

Oberoende av vilket mål som avses med bedömningen är den beroende av olika 

byggstenar. En är bedömningssituationen, vilken lutar sig mot uppgifterna eller frågorna 

som ska besvaras av eleven. Svaret kan framställas på flera sätt exempelvis ett muntligt 

svar och självvärdering. Att variera sätten eleverna får svara på ger eleverna tillfälle att 

visa mer av sin kunskap inom matematiken (Kjellström, 2012). 

För att bedöma hur väl elever presterar i matematik finns det olika metoder. Där 

eleverna får välja ett svar mellan några alternativ eller uppgifter där endast ett svar 

krävs, är det vanligt att antingen sätta rätt eller fel (Kjellström, 2012). Detta berör Skott, 

Jess, Hansen och Lundin (2010) genom att matematikundervisningen traditionellt har 

handlat om ämnets produkter, alltså svaren på uppgifterna. Skolmatematiken håller 

dock på att bli mer processorienterad, alltså hur svaren har genererats, vilket de menar 

är viktigt och något lärare bör fokusera på. Kjellström (2012) menar att uppgifter där 

mer än svaret beaktas kräver annorlunda metoder för att bedöma hela uppgiften. 

2.3.1 Förmågor som lärare ska bedöma 

Kursplanerna behandlar två delar som sedan leder till en bedömning. Dessa delar är dels 

det centrala innehållet som utgör vilket ämnesstoff varje kurs ska beröra. Den andra 

delen är målen som utgörs av sju olika förmågor. Tanken är att förmågorna ska 

utvecklas genom lektionsinnehållet. Dessa två delar ligger till grund för kunskapskraven 

som man sedan bedömer utifrån (Skolverket, 2012b). De sju förmågorna som lärarna 

ska bedöma är listade nedan: 

 
1. använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan 

begreppen. 

2. hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. 

3. formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda 

strategier, metoder och resultat. 

4. tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och 

utvärdera en modells egenskaper och begränsningar. 

5. följa, föra och bedöma matematiska resonemang. 

6. kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling. 

7. relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 

yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang (Skolverket, 2011b). 

2.3.2 Becevics bedömningskategoriseringar 

Becevic (2011) har genomfört en studie, ”Klassrumsbedömning i matematik på 

gymnasieskolans nivå”, i vilken han beskriver hur lärarna bedömer eleverna, utifrån 15 

intervjuer och sju fokusgruppsintervjuer. Han kom fram till att sättet lärarna bedömer på 

kan delas in i åtta olika bedömningskategorier; intuitiv, inväntande, kontinuerlig, 

likvärdig, målinriktad, provinriktad, undervisningskopplad och självbedömning. De 

olika kategorierna liknar och skiljer sig från varandra i olika utsträckning. Den enda 

tydliga gemensamma nämnaren från de olika kategorierna är att lärarna använder sig av 

egenkonstruerade prov samt kursprovet. Kursprovets utformning påverkas inte av 

lärarnas kategorier i denna studie, däremot influeras lärarnas prov av dem. Nedan 

förklaras kategorierna mer i detalj.  
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2.3.2.1 Intuitiv bedömning 

Den intuitiva bedömningen grundar sig i lärarens egen instinkt och uppfattning för hur 

eleverna ligger till. Den pågår hela tiden men är samtidigt besvärlig att fånga i ord. Den 

är beroende av intuitionen och känslan vilka sägs vara erfarenhetsbaserad. Skulle 

bedömningen förtydligas, både för läraren och eleverna, hade lärarnas 

bedömningsutrymme minskats. Otydliga bedömningskriterier medför större frihet i 

bedömningarna. Det räcker att kontrollera hur eleverna bemöter, diskuterar och löser 

matematiska problem. 

Lärarna anser att även fast den formativa bedömningen utgår från deras känsla, 

överensstämmer den mycket väl med den summativa. De formativa delarna av 

bedömningen framförs inte till eleverna, lärarna anser den vara besvärlig eftersom den 

inte är nedskriven (Becevic, 2011).   

2.3.2.2 Inväntande bedömning 

Läraren bedömer inte eleverna i början, den bakomliggande tanken är att bekanta sig 

med dem vilket underlättar att få syn på deras styrkor och svagheter. Lärarens 

svårigheter att inledningsvis klarlägga elevers kunskaper, kan bero på att de ska lära sig 

förstå läraren. Eleverna behöver exempelvis känna till hur lärarens uppmärksamhet 

fångas. 

Vilken kvalitativ nivå eleverna visar i den formativa bedömningen handlar om deras 

självständighet i undervisningsprocessen. De individer med högst självständighetsgrad 

kan vanligtvis olika matematiska lösningsmetoder och vet hur de används vid olika 

former av problemlösning. De individer som behöver mest hjälp med lösningsmetoder 

befinner sig bland de lägre betygen. Vidare finns en sista grupp mellan de två som 

betygsätts emellan dem (Becevic, 2011). 

2.3.2.3 Kontinuerlig bedömning 

I den kontinuerliga bedömningen samlar läraren fortlöpande in bedömningsunderlag om 

eleverna. Elevernas resultat från inlämningsuppgifter, prov, tavelredovisningar och 

läxförhör grundar deras betyg. 

Lärarna behåller alltid elevers provlösningar för att utifrån dessa kunna reflektera över 

deras resultat. Läxförhören består av att eleverna behandlar och granskar 

lektionsinnehållet från flera lektioner återigen. Läraren får härigenom en förståelse för 

hur väl eleverna förvärvat det tänkta innehållet. Redovisningarna på tavlan framförs i 

helklass där eleverna förevisar en lösning på en uppgift, vilken väljs med eller utan 

lärarens samförstånd. När läraren rättar uppgifterna förklaras även hur rättningen 

genomförts. Detta tillvägagångssätt hjälper eleverna förstå sina svaga och starka 

kunskapssidor (Becevic, 2011). 

2.3.2.4 Likvärdig bedömning  

Likvärdiga bedömningsmetoden utgår till stor del från prestationer på lärarnas 

konstruerade prov och det nationella provet. Den likvärdiga bedömningen karaktäriseras 

av en mycket lärarstyrd undervisning vilken främst genomförs på tavlan. Läraren 

använder den här metoden för att den uppfattas som trygg, och risken att bedöma fel 

uppfattas som liten. I slutet av kurserna summeras elevernas resultat. Hur elevernas 

presterat på prov tillhör den viktigaste delen av bedömningen även om lärarens 

uppfattningar om individen kan finnas med. 
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Kollegiala samarbeten inom kategorin används främst då proven ska rättas. I 

arbetslagen framträder gemensamma poänggränser och proven bedöms med en 

gemensam bedömningsmatris. Syftet med arbetet sägs vara likvärdigheten i 

bedömningen (Becevic, 2011). 

2.3.2.5 Målinriktad bedömning  

I kategorin är det betygskriterierna och matematikkursernas mål som styr bedömningen. 

En anledning till arbetssättet är att knyta ihop Skolverkets styrdokument om bedömning 

och undervisningen i skolan. Ibland uppfattas det problematiskt att förena kursmålen 

med betygskriterierna sådana att de blir förståeliga för eleverna. Lärarna använder sig 

av bedömningsmatriser som konstrueras utifrån läromedel, uppgifter ur en databas och 

från kursmålen. Det skapas två olika matriser där en är till för lärarna, den andra får 

eleverna fylla i själva. 

 

Lärarna har en mängd prov, under vilka olika moment repeteras. Proven är tillfällen där 

den matematiska kunskapen kan visas. I kurserna ges inga omprov, de genomförs på 

planerat lektionstillfälle av närvarande elever. Målen för undervisningen testas vid flera 

tillfällen, vilket möjliggör frånvaro från enstaka prov (Becevic, 2011).  

2.3.2.6 Provinriktad bedömning 

Till viss del liknar denna bedömningsstrategi den likvärdiga bedömningen vad det gäller 

provanvändningen. Det finns dock skillnader, framförallt i hur provresultaten används 

samt hur undervisningssituationer genomförs. Bedömningen sker här inte bara utifrån 

proven utan även under lektionstillfällen. Bedömningen av prov, dess resultat och 

undervisningssituationer är formativt lagd på så sätt att den fokuserar hela tiden till att 

utveckla elevens kunskaper. Alltså istället för att döma på ett prov, väljer läraren att 

analysera vad som gick fel och vad eleven bör utveckla. Detta leder förhoppningsvis i 

sin tur till att eleven blir mer engagerad, uppmuntrad och motiverad till att diskutera 

matematik med andra (Becevic, 2011). 

 

2.3.2.7 Undervisningskopplad bedömning 

Bedömningsmetoden sägs vara sammanlänkad med undervisningen och ha två tydliga 

bedömningsdelar. Den första bedömningen framkommer vid genomgångar av olika 

moment där samtalet, mellan läraren och eleverna eller personliga samtal, hamnar i 

fokus för bedömningen. Den andra delen kommer utifrån elevens prestationer på 

skriftliga prov. Proven tillsammans med samtalen mellan lärare och elev utgör 

tillsammans bedömningsunderlaget. Om elevens resultat varierar mycket på proven, 

bestäms elevens slutgiltiga betyg av lärarens uppfattning av elevsamtalen (Becevic, 

2011). 

2.3.2.8 Självbedömning   

Strategin utgår mycket utifrån hur eleverna deltar i undervisningen, vid genomgångar, 

vid möten mellan lärare och elev samt vid bedömningssammanhang. Läraren handleder 

eleverna i hur självbedömning utförs. Efter ett prov genomförts och läraren analyserat 

dessa, får eleverna ut sina lösningar och ska studera hur resultatet blivit. Antigen får de 

granska sina lösningar enskilt eller i grupp. De ska värdera hur mycket av det 

matematiska innehållet de förstår och till vilken grad. Utifrån elevernas konklusioner 

om sina prestationer, diskuteras den enskilda individens målsättningar för kursen 

(Becevic, 2011).  
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2.3.3 Boistrups bedömningsdiskurser 

Björklund Boistrup (2010) lyfter i sin observationsstudie fram fyra olika 

bedömningsdiskurser i matematikundervisning. Studien genomfördes i grundskolan 

med fem klasser där eleverna var ungefär tio år gamla. Diskurserna riktar sig därför 

framförallt mot grundskolan, vilket gör dem mindre relevanta för denna studie. Det 

finns dock viss relevans då det är ytterligare en aspekt på bedömning i ämnet 

matematik. Diskurserna berör hur mycket eleverna tillåts vara aktiva i bedömnings-

processen vilket påverkar deras lärande. 

Den första diskursen är gör det fort och gör det rätt, där eleverna framförallt ska räkna i 

boken och helst göra så mycket som möjligt fram till provet. Eleverna behöver endast 

göra som läraren säger. Den andra diskursen heter vad som helst duger och syftar till att 

läraren ska ge beröm till eleverna för att stärka dem. Då eleven framför ett matematiskt 

inkorrekt resonemang är läraren här istället passiv. Den tredje diskursen är allt kan tas 

som utgångspunkt för en diskussion. I denna diskurs fokuseras det på matematiska 

processer och att eleverna kan lösa uppgifter på olika sätt. Dessutom kan felaktiga 

lösningar användas konstruktivt för att utveckla eleverna. Till exempel kan eleverna få 

resonera sig fram till den korrekta lösningen på en uppgift genom att diskutera sina egna 

lösningar. Den sista diskursen är resonemang tar tid. Den matematiska processen ligger 

helt till grund för denna diskurs. Detta gör att det ställs krav på att eleven är aktiv för att 

själv undersöka, resonera och argumentera.  
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3 Metod  

I denna del beskrivs metoden som använts för att uppnå studiens syfte. Kapitlet 

behandlar vilka lärare och elever som valts ut för att delta i intervjuerna och därmed blir 

en del av underlaget i studien. Avslutningsvis lyfts några etiska förhållningssätt som är 

viktiga att tänka på vid utförandet av intervjuer.   

3.1 Datainsamlingsmetod 

Enligt Bryman (2011) är kvantitativa undersökningar en forskningsstrategi som är 

lämplig vid kvantifiering av insamlad data. Verklighetssynen med strategin blir ofta 

objektiv. Inom kvalitativa undersökningar kan tyngden läggas på ord, det är en tolkande 

metod. I strategin ligger vanligtvis fokus på en grupp individer, vilka studeras på djupet 

för att undersöka hur de uppfattar och förstår sin verklighet. Individens tolkning av sitt 

sociala sammanhang förändras ideligen. Skillnaden mellan metoderna gjorde att en 

kvalitativ metod valdes, då det bättre passade ihop med syfte och frågeställningar. 

En kvalitativ metod som Bryman (2011) skriver om är fokusgruppsintervjuer. I dessa 

intervjuer undersöks ett tema djupgående till skillnad från gruppintervjuer där oftast 

många olika frågeställningar berörs. Forskaren som leder fokusgruppen har till uppgift 

att hålla intervjun inom rimliga gränser utan att vara alltför styrande. Denscombe (2009) 

påpekar att fokusgrupper är speciellt passande då forskaren vill undersöka i vilken grad 

olika uppfattningar överensstämmer i någon grupp. Dessutom för att få en bred bild av 

svaren på frågorna. Fortsättningsvis lyfter han att inom fokusgruppen är det viktigt att 

deltagarna har snarlik kunskap om temat för diskussionen. Då eleverna i studien gått 

åtminstone en matematikkurs tillsammans antogs att de besatt ungefärligt lika 

kunskaper om ämnet. Denscombe (2009) tar även upp om deltagarna känner varandra 

underlättar det i samtalet och kan leda till att individerna talar mer fritt. Detta blev också 

en fördel i fokusgrupperna.  

Lärarnas bild av bedömning utreddes genom kvalitativa intervjuer. Enligt Bryman 

(2011) fokuserar en kvalitativ intervju på intervjupersonens intressen och tankar. Med 

detta menas att frågorna bör ställas öppna för att intervjupersonen ska kunna förmedla 

vad den tycker är relevant. Det sägs därför att tillvägagångsättet är mindre strukturerat i 

kvalitativ forskning. Bryman (2011) belyser även olika sätt att genomföra kvalitativa 

intervjuer på. Två av dem är semistrukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. 

I den ostrukturerade har intervjuaren endast ett antal teman att förhålla sig till när de 

ställer frågorna, vilket gör att intervjuerna ofta skiljer sig lite från varandra. 

Semistrukturerade intervjuer utgår istället ifrån en intervjuguide med ett antal frågor och 

dessutom kan följdfrågor ställas. Av dessa valdes semistrukturerade intervjuer som är 

den lite mer strukturerade metoden. Valet gjordes för att ha några ramar att förhålla sig 

till, samt att diskussionen kunde hållas nära syftet. Till fokusgruppsintervjuerna och till 

lärarintervjuerna konstruerades varsin intervjuguide (Bilaga A, Bilaga B). 

3.1.1 Intervjuguide  

Intervjuguiderna som användes hade liknande struktur. I olika skeden av samtalen bör 

enligt Krueger (2015) och Dalen (2015) varierande typer av frågor användas. Detta för 

att få ut mycket information från respondenterna. De inledande frågorna syftade till att 

respondenterna skulle känna sig avslappnade och trygga i situationen. Därefter ledde en 

fråga in på huvudämnet som var kärnan i intervjuerna. Frågorna gjordes medvetet 
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mycket öppna för att inte leda informanterna i intervjuerna, detta för att de skulle säga 

vad de ansåg väsentligt. I slutet ställdes en avslutande fråga som fångade upp tankar de 

inte haft utrymme att uttrycka.    

3.2 Urval  

De två lärarna valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval vilket enligt Bryman 

(2011) innebär att skolorna vid tillfället råkar finnas tillgängliga för oss som intervjuare. 

Bekvämlighetsurvalet passade studien eftersom tyngdpunkten inte lades på spridningen 

utan jämförelsen mellan läraren och eleverna. Detta gjorde att det inte hade någon stor 

betydelse vilken lärare som valdes. Det enda kravet som sattes för lärarna var att de 

skulle vara legitimerade ämneslärare i matematik.  

Deltagarna i fokusgrupperna utsågs genom att läraren först valde en av sina klasser. 

Detta för att undersöka studiens syfte, att jämföra hur individernas uppfattningar 

överensstämde. Det enda kravet var att klassen skulle ha läst klart första 

matematikkursen, detta med tanke på att de skulle ha relativt likvärdiga erfarenheter av 

att bli bedömda i ämnet. Lärarna fick i uppgift att fråga vilka elever som ville delta i 

undersökningen. Sedan skulle de sätta samman tre väl fungerande grupper, bland 

eleverna som ville delta, med tre elever i varje. Fokusgrupperna omfattade 18 elever, 

både tjejer och killar. Eleverna i grupperna skulle ha presterat på likvärdig nivå, 

eftersom liknande erfarenheter kan leda till mer uttömmande diskussioner. 

3.3 Genomförande 

Innan undersökningen genomfördes skickades mail ut till ett antal lärare på två olika 

skolor. De två första lärarna som ville delta i studien fick göra det om ovan nämnda 

krav uppfylldes, vilket de gjorde. Lärarna som svarade först var från samma skola. På 

skolan, där intervjuerna genomfördes, visade läraren oss till ett enskilt grupprum. Det 

var samma upplägg de tre gångerna skolan besöktes. Intervjuansvaret delades genom att 

en författare höll i en intervju samt tre fokusgrupper. Den andra personen satt bredvid 

och ställde förtydligande följdfrågor. Tillvägagångssättet följdes vid alla 

intervjutillfällen förutom vid tre fokusgrupper, då endast en intervjuare närvarade. Innan 

intervjuerna genomfördes presenterade vi oss för informanterna och berättade kort om 

de etiska förhållningssätten. Samtliga fokusgrupper genomfördes under elevernas 

lektionstid i matematik och intervjuerna med lärarna under lektionsfri tid. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades i Word inom tre dagar. Detta gjordes för att underlätta 

redovisningen av resultatet samt diskussionen. 

3.4 Analys 

Efter transkriberingen började materialet analyseras. Detta gjordes inledningsvis genom 

att jobba med studiens frågeställningar en åt gången. Empirin lästes noggrant flera 

gånger med målet att färgmarkera möjliga svar på frågeställningarna i Word. Svaren 

strukturerades in i delar utefter likheter som informanterna berörde. Exempelvis 

diskuterade lärare två provens betydelse, detta utgör en del i resultatet nedan. Delarna 

gav tillsammans ett brett svar på frågeställningarna. Ett andra steg i analysen var att 

jämföra lärarnas delar med elevernas. Likheter och skillnader presenterades i 

resultatjämförelsen.  
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Presentationen av resultatet följer Johanssons och Svedners (2010) tankar om hur ett 

resultat bör utformas. Författarna anser att det ofta passar att strukturera resultatkapitlet 

efter frågeställningar och möjligtvis kan de även fungera som underrubriker. 

3.5 Etiska förhållningssätt 

Vid all forskning finns det ett antal bestämmelser som måste följas. Bland annat det 

grundläggande individskyddskravet (Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och 

beteende-vetenskap (FHSAB), 2012), som består av fyra olika huvudregler: 

Informationskravet innebär att uppsatsskrivaren ska meddela respondenterna deras 

uppgift i projektet samt de villkor som handlar om deras deltagande. Individerna ska få 

reda på att deras medverkan är frivillig och att de har möjlighet att avsluta sitt 

deltagande i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Eleverna och lärarna 

informerades angående syftet med studien för att de skulle förstå sin del i arbetet. 

Individerna fick även reda på att de fick avbryta sitt deltagande när de ville.   

Samtyckeskravet kräver att forskaren ska få deltagarnas samtycke att medverka i 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). Inget samtycke behövdes få av elevernas 

föräldrar då alla individer som deltog var över 15 år. Läraren berättade för eleverna att 

de enskilt fick bestämma om sitt deltagande i studien. Lärarna fick själva bestämma om 

huruvida de ville delta i studien. Vidare berör Vetenskapsrådet (2002) att respondenter 

ska kunna avsluta sitt deltagande i samtalen utan att det på något sätt resulterar i 

negativa konsekvenser. Individer som blir tveksamma till sitt deltagande kan 

uppmuntras att fortsätta delta men det slutgiltiga beslutet är deltagarens. De 

medverkande i fokusgrupperna och intervjuerna delgavs att de fick avbryta sitt 

deltagande utan några negativa påföljder efter att de accepterat att delta.   

De två sista kraven, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet förklarar 

Vetenskapsrådet (2002) med att individerna i undersökningen ska vara anonyma samt 

att det insamlade materialet endast får nyttjas i forskning. Innan inspelningarna 

genomfördes meddelades informanterna att samtalen var anonyma. Inga namn användes 

i studien. Efter studien slutförts raderades alla inspelningar och transkriberingar för att 

informanterna skulle förbli anonyma. Dessutom förhindrade detta att empirin användes 

till annat än denna studie. 

FHSAB (2012) lyfter fram risken med att den enskilda intervjupersonen ska kunna 

pekas ut av individer med inblick i eller om en verksamhet ska beaktas, även om dessa 

inte namnges. I vår studie finns en liten risk att elevernas lärare skulle kunna peka ut 

den enskilda individen. Detta bör inte vara ett problem då vi genomförde sex 

fokusgrupper med 18 elever totalt, vilket gjorde att det är svårt att urskilja en individs 

ord ur mängden. Fokusgrupperna och intervjuerna genomfördes på en skola och det 

nämns ingenstans vart svaren inhämtats.  

3.6 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011) lyfter fram begreppen reliabilitet och validitet som viktiga inom en 

kvantitativ inriktad forskning när kvaliteten på studien ska studeras. I kvalitativ 

forskning har begreppens betydelse diskuterats av olika forskare som kommit fram till 

att de kan användas om deras betydelse anpassas lite. Begreppens ursprungliga 

betydelse förändras inte, det läggs endast mindre fokus på frågor som behandlar 

mätning. 
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Denscombe (2009) förklarar att validitet innebär hur precis den insamlande datan är och 

hur väl den insamlade datan passar forskningsfrågorna som de är tänkta att besvara. 

Dessutom om datan har samlats in på ett korrekt sätt. Hur väl den insamlade datan 

stämde överens med frågeställningarna kan utläsas i arbetets resultatdel. Vidare tar 

Denscombe (2009) upp generaliserbarheten som en del av validiteten. Det handlar om 

att resultaten kan överföras till andra grupper i liknande sammanhang. Syftet med 

studien var i korthet att lyfta fram elevers och lärares uppfattning om bedömning i 

matematik. Resultaten gällde endast för de elever och lärare som deltog i 

undersökningen och något generellt kan inte sägas. Det kan dock ge en inblick i hur 

elever uppfattade att de bedömdes samt hur det överensstämde med lärarnas bild.  

Reliabilitet innebär hur tillförlitlig en mätning är, att resultatet ska bli snarlikt vid flera 

undersökningstillfällen. Den kvalitativa formen av reliabilitet kallas pålitlighet. För att 

pålitligheten ska kunna undersökas behövs en fullständig beskrivning av 

forskningsprocessen, val av undersökningspersoner (Bryman, 2011). I metoden 

förklarades forskningsprocessen i genomförandet och analysen samt valet av 

undersökningspersoner under rubriken urval. 
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4 Resultat 

Nedan presenteras resultatet som framkom ur analysen. Detta utgör det viktigaste 

innehållet, av empirin, för att besvara frågeställningarna samt beröra syftet. Delarna i 

kapitlet valdes utifrån informanternas uppfattningar, där lärarnas tankar framförs innan 

elevernas. Slutligen beskrivs likheter och skillnader mellan informanternas 

uppfattningar. 

4.1 Lärare ett 

4.1.1 Hur bedömer läraren eleverna i matematik? 

Läraren belyser tydligt att det har funnits och finns än idag en tradition i ämnet 

matematik. Traditionen beskrivs med att eleverna räknar i läroboken, efter en lärarledd 

genomgång på matematiska moment. Efter området avklarats genomförs ett prov, där 

antalet klarade uppgifter genererar ett antal poäng som bestämmer betyget. Sedan går 

läraren vidare till nästa område i boken.  

Allmänt tänker jag att matematikundervisningen och bedömningen i matematik är 

väldigt traditionell. Att vi har många prov […] Jag tänker att bedömningen är ofta 

kanske att man har ett prov så får de reda på hur många rätt de hade och sen går 

man in på nästa stycke (Lärare ett).  

Informanten säger att provuppgifterna som lärare i allmänhet konstruerar efterliknar till 

stor del uppgifterna i boken. Dessa är vanligtvis proceduruppgifter, vilket eleverna ofta 

känner igen och uppskattar. Detta skiljer sig från nationella proven, där uppgifterna ofta 

har en större tyngd på exempelvis resonemangsförmåga. En anledning till detta kan 

enligt informanten vara lärarnas egen matematikundervisning under sin skolgång, en 

form av trygghet.  

Vi har en tradition att vi har provuppgifter som liknar dem uppgifterna som finns i 

boken […] Lärarnas egna prov har mer fokus på proceduruppgifter än vad 

nationella har. Och det speglar också kanske hur vi själva har blivit undervisade 

tillbaka i tiden (Lärare ett). 

Intervjupersonen önskade bryta denna tradition i sin undervisning. Istället bedöma på 

andra sätt, för att utveckla eleven genom ett formativt bedömningssätt. Bedömning kan 

vara betydligt mer än den slutgiltiga betygsättningen. Dels nämndes att prov kan 

användas formativt genom kommentarer istället för poäng eller betyg. Viktigt då var att 

endast skriva kommentarerna, annars kunde läraren uppleva att eleverna glömde bort 

dem. ”Att man kan använda proven som formativa delar, proven finns fortfarande kvar 

men man kan ha dem på annorlunda sätt och inte ge antal poäng utan att man istället 

skriver kommentarer till eleverna. ”Läraren satte ut poäng för egen del, vilket används 

till den summativa bedömningen.  

Läraren förklarar att bedömning kan vara något som sker succesivt under lektionerna. 

Vissa problem kan bemötas och räknas ut på varierande sätt, värderas och analyseras, 

för att eleven ska utvecklas genom förståelsen för olika sätt att lösa uppgiften. Detta 

menar informanten är ett exempel på formativ bedömning. ”Jag tänker också 

bedömning kan finnas i undervisningen hela tiden […] det är en slags bedömning 

formativt, att så här kan man också tänka.” 
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För att genomföra bedömningen beskrev informanten tre konkreta metoder att samla in 

material till sin bedömning. Dessa olika metoder har delvis olika syften. En metod är att 

använda applikationen Socrative, som innebär att läraren konstruerar ett antal uppgifter. 

Frågorna besvaras av eleverna med mentormeterknappar kopplade till olika 

svarsalternativ. När eleverna svarat får läraren respons av applikationen hur svaren 

fördelats. Socrative används vanligtvis i början av ett kapitel för att få en indikator på 

elevernas förkunskaper. Undervisningen kan sedan läggas upp utefter resultatet. Den 

kan dessutom användas i slutet av kapitlet för avstämning. Informanten beskriver att 

Socrative inte uteslutande används till att kontrollera elevernas kunskaper utan 

dessutom ska eleven träna på matematisk argumentation i grupp. Därutöver värdera 

andras argument, vilket blir en form av kamratbedömning.   

Ofta använder jag mig av en app som heter Socrative […] och så kommer en fråga 

upp så ibland är det är sant- eller falskt-påstående eller är det olika flervalsfrågor 

[…] de lär sig att argumentera med sin kamrat, det är ju inte bara att säga att det 

här är sant utan ja det här är sant för att (Lärare ett). 

Ett annat sätt som används är läxor eller inlämningsuppgifter. Dessa syftar till att 

eleverna ska få en vana i det språket som används när lärarna bedömer. ”Jag försöker 

använda mig av läxor, för att få in det här språket som man använder.” Alltså de 

värdeord som används för att beskriva på vilken nivå eleven visar sin förmåga. Till 

exempel om eleven visar på välgrundade argument eller inte.  

Prov är också en bedömningsmetod som läraren använder för att testa elevernas 

kunskaper. Läraren berättar att proven genomförs efter en längre period. Som tidigare 

skrevs används även dessa på ett formativt sätt genom kommentarer till eleverna istället 

för poäng.  

4.1.2 Vilken betydelse anser läraren att de olika bedömningsmomenten har? 

Ovan beskrivs olika moment som intervjuad läraren använder vid bedömning, 

exempelvis Socrative, läxor och prov. Momenten används med olika syften i 

undervisningen, vilket försvårar att svara på vilket moment som är viktigast. Alla är 

viktiga på olika sätt för att utveckla eleven till kursens slut, då bedömningsunderlaget 

summeras. Intervjupersonen lyfter att det är slutprodukten av deras kunskaper som är 

viktigast för betygen. ”Man tänker ändå på att det är vad som finns i slutändan. För 

matematiken är så oerhört progressiv, så det är det som väger tyngst.” Informanten 

menar att kursinnehållet ökar stegvis i svårighetgrad, vilket gör att eleverna troligtvis 

utvecklas ständigt. Det är först i slutet läraren använder sig av kunskapskraven som en 

helhet. Vid varje uppgift använder läraren endast delar av kunskapskraven för att belysa 

vilken förmåga den specifika uppgiften utvecklar.  

4.1.3 Sammanfattning 

Den traditionella matematikbedömningen utgörs framförallt av prov, detta vill läraren 

försöka bryta. Det framkommer att bedömning kan vara mer än den slutgiltiga 

produkten av kunskaper, vilket ofta visas på proven. Läraren menar att bedömning kan 

ske successivt under lektionerna och på inlämningar. Då framförallt i ett formativt syfte, 

alltså en kunskapsinventering för att veta vad eleven behöver utveckla. Även proven 

kan ha ett formativt syfte, där endast kommentarer skrivs ut.  

Intervjupersonen beskriver tre konkreta bedömningsmetoder, vilka används i olika 

syften. Applikationen Socrative är en metod, vilken används till att uppskatta elevernas 
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kunskapsnivå. Detta kan användas i början av ett område för att läraren ska veta vilken 

nivå undervisningen kan läggas på. Programmet kan dessutom användas som en sista 

kontroll av området. Läraren använder läxor för att eleverna ska vänjas vid värdeorden 

som beskriver vilken nivå olika förmågor visas på. Proven är en annan 

bedömningsmetod, vilka kan användas formativt och summativt. Dessa olika 

bedömningsmetoder sägs vara lika viktiga, då de används i olika syften. Läraren belyser 

att slutprodukten av elevernas kunskaper ligger till grund för betyget. 

4.2 Eleverna till lärare ett 

4.2.1 Vad beskriver eleverna kring hur de bedöms i matematik? 

Eleverna lyfter att lärare har ett antal olika bedömningskriterier från Skolverket som de 

måste följa. Exempelvis om en person presterar på A-nivå i alla utom ett prov kommer 

personen bedömas ligga på en D-nivå. En individ uttrycker sig: ”är det kört på ett prov 

så känns det typ som att det är kört.” Eleven tänker inte att hen kan testas på liknande 

innehåll igen.  

Några tror att de bedöms ständigt på lektionerna och kontinuerligt under hela kursens 

gång. Det framgår inte i diskussionerna huruvida eleverna ansåg att de bedöms för att 

lära sig mera eller bara för betyget. Någon elev uttrycker osäkerhet kring bedömningen. 

”Det är det som jag känner är så oklart, vi vet ju inte om hon antecknar saker om oss 

efter lektionerna. För om hon ska bedöma oss om fyra månader, hur ska hon minnas vad 

vi sa nu?” Det verkar för eleven som att bedömningen endast utförs när betygen sätts. 

Läraren uppfattades av ett par individer ha god överblick över det mesta angående 

bedömningen, vilket antyder att det kan finnas områden där läraren inte har full insyn. 

Det var inget som berördes vidare på något sätt.  

Eleverna är väl införstådda med varje lektions innehåll, de har ett schema som läraren 

delat med sig av. En elev berättar att ”vi har gått igenom vad vi bedöms på men bara 

kursplanen mer eller mindre”. Vidare menar individen att hen varken tänker på 

bedömningen eller betygsättningen i stunden. Utan gör först sitt yttersta för att sedan bli 

bedömd, rannsaka sig själv och jobba vidare därifrån. Eleverna vet varken med säkerhet 

vilka delar som används i bedömningen, hur mycket som kommer användas i 

bedömningen eller när de bedöms. Eleverna har fått kunskapskraven men där 

förtydligas inte detta. En del av osäkerheten framförs med ”vi går inte riktigt igenom 

vad det är konkret som bedöms liksom”. En elev lyfter ”och sen prov också”, vilket 

sades på ett sådant sätt att det närmast var självklart att de bedömdes. Någon annan 

menar att läraren inte bara kan granska proven, individen är tämligen säker att läraren 

synar läxorna också. Vilket antyder att eleven också tror att proven är mycket viktiga. 

Ett par individer diskuterade om när de först skulle lösa en uppgift enskilt för att sedan 

jämföra varandras lösningar. De fick argumentera för sin egen lösning och varför svaret 

var korrekt. ”Läraren lyssnar väl typ på oss när vi jämför och pratar om varandras 

lösningar?” Individerna tyckte att detta var positivt eftersom de fick nya infallsvinklar 

till hur uppgifterna kan lösas. 

4.2.2 Vilken betydelse anser eleverna att de olika bedömningsmomenten har? 

Några elever uttrycker att det är viktigare att lösningarna utförs på ett effektivt och 

korrekt sätt än att själva svaret blir rätt. Undertonen är att alla gör slarvfel i räkningarna 
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förr eller senare, det centrala är att kunna förstå med vilken metod varierande uppgifter 

ska bemötas.  

Respondenterna kommer fram till flera bedömningsmoment de anser vara viktiga, 

exempelvis muntliga diskussioner med kamraterna för att gemensamt bidra med ett 

svar. Läxorna betraktas även som viktiga, hur länge en läxa görs och hur noggrant den 

redovisas sägs påverka bedömningen. Proven anses som ett viktigt moment även om det 

inte jämförs med de andra momenten, ett misslyckande på ett prov kan sänka individens 

betyg. ”Bra på att diskutera och vara engagerad på eller under lektionerna kan rädda upp 

underprestation på något prov.” Eleven fick medhåll av de andra i gruppen, om att 

engagemanget på lektionerna kan bidra till höjt betyg. En viktig del i engagemanget är 

att på utvalda uppgifter visa sina lösningar på tavlan. Det uppfattades som att läraren har 

mycket bra koll på vilka som engagerade sig, gick fram och försökte.  

En individ tänkte att framstegen eleverna gör under kursens gång kan påverka 

slutbetyget. Lågpresterande elever i inledningen av en kurs som presterar halvbra i 

slutet bedöms vara bättre än andra elever som presterat halvbra genom hela kursen. 

Eleven berörde detta med att: ”det känns som att utvecklingen kanske räknas in i 

betyget kanske. Han eller hon utvecklas och han var här innan men i slutet av terminen 

var han här.” 

4.2.3 Sammanfattning 

Ett antal elever uttrycker att de bedöms oavbrutet på lektionerna och under tiden kursen 

pågår. De är osäkra på hur bedömningen genomförs. En annan individ ger intrycket att 

bedömningen endast genomförs i syfte att betygsätta eleverna. Läraren visade 

inledningsvis kursplanen men elevernas förståelse ökade marginellt. De vet inte med 

säkerhet vad som ingår i bedömningen eller när de bedöms. Förutom när det gäller prov, 

då det är underförstått att de bedöms. 

Flera elever tänker att tillvägagångssättet en uppgift löses på väger tyngre än vad 

resultatet blir, alla kan göra slarvfel. Proven anses vara viktigare än andra 

bedömningsmoment. De övriga bedömningsmomenten uppfattas vara lika 

betydelsefulla. En individ uttryckte att elevers framsteg under en kurs också är viktiga. 

4.3 Lärare två 

4.3.1 Hur bedömer läraren eleverna i matematik? 

Mellan raderna går det utläsa att pedagogen likställer bedömning med betygsättning på 

något sätt. Exempelvis att den muntliga bedömningen inte framförs till eleverna gör att 

de inte kan använda sig av bedömningen för att utvecklas. Den muntliga bedömningen 

används för att skapa sig en bredare uppfattning om eleverna. 

Läraren använder sig delvis av en muntlig bedömning där kommunikationen bedöms. 

”Jag skulle säga att det är mest skriftliga prov även om det är muntliga också i 

kommunikationen jag har med eleverna.” Det är alltså inte hur eleverna samtalar med 

varandra som bedöms utan mellan lärare och elev. Vidare används den muntliga 

bedömningen successivt på lektionstimmarna, utan att eleverna uppmärksammas på det. 

Eleverna utestängs från denna information eftersom läraren inte kan redovisa vad 

bedömningen grundar sig på. Samtalen som bedöms spelas inte in och om eleverna 
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skulle ifrågasätta bedömningen går det inte att verifiera, vilket skulle kunna leda till att 

ord står mot ord. 

Nationella provens uppbyggnad används som standard för de vanliga proven under 

kursen. I proven blir det tydligt vilken nivå kunskaperna kan visas på och hur många 

poäng som kan uppnås i de tre nivåerna. Läraren förtydligar för egen del vilka förmågor 

som testas vid provtillfällena, det ska i slutändan bli jämnt mellan förmågorna, samt i 

vilken nivå de testas. Om eleverna skulle skriva ett E på något prov behöver det inte 

leda till att det högsta betyget de kan uppnå är ett D. Läraren ger några tillfällen där 

eleverna kan komplettera områdena i kursen. Informanten tar upp elever som efter 

komplettering fortfarande inte är nöjda med sitt betyg och vill komplettera igen. I 

sådana fall bestämmer pedagogen huruvida det blir något mer kompletteringstillfälle.  

4.3.2 Vilken betydelse anser läraren att de olika bedömningsmomenten har? 

På det nationella provet ingår en muntlig del. I samband med bedömningen av 

momentet insåg läraren allt det positiva med att uttrycka matematik muntligt. Tanken 

var att använda sig av bedömningsmetoden mycket mer i fortsättningen, men:  

Sen är det att organisera det här, att få det liksom effektivt man ska ta tid till det. 

Sen är det så mycket i det centrala innehållet som man ska hinna med och det 

försvinner någon lektion och nu har vi bråttom och då bryter i alla fall inte jag för 

det muntliga (Lärare två). 

Stressen att hinna allt kursinnehåll samt elevernas vilja att jobba med något konkret, 

som uppgifter i boken, har gjort att bedömningsmetoden nedprioriterats. Om någon del 

genomförs muntligt tänker pedagogen att eleverna räknar uppgifterna kopplade till 

delen i boken för att inte missa något.  

Bedömningsmetoden som används oftast är skriftliga prov, vilka planeras in i början av 

kursen. Detta för att hinna med kursens centrala innehåll som ska vara jämnt fördelat 

innan nationella provet. Proven anses ha olika tyngd, där nationella provet räknas som 

ett kursprov och anses därför viktigast. Läraren tänker att ”det spelar inte så stor roll de 

två första mindre proven eftersom då går vi inte genom så mycket av kursen.”  

4.3.3 Sammanfattning 

Läraren uppfattas använda begreppen betygsättning och bedömning synonymt. Delar av 

bedömningen använder läraren endast för egen del, som kommunikationen med 

eleverna. Proven anses vara de viktigaste bedömningstillfällena och deras utformning 

bygger på det nationella provet. Proven ska mot slutet av kursen ha testat alla 

förmågorna lika mycket och i varierande nivå. Förmågorna testas vid flera tillfällen och 

ibland ges kompletteringstillfällen. 

Läraren anser att muntlig matematik är en bra metod för eleverna att utvecklas 

matematiskt. Den ger en bredare förståelse än enbart vanlig räkning i boken. Pedagogen 

lyfter den muntliga delen av nationella provet som eftersträvansvärd men tidsbrist gör 

att metoden används sparsamt i undervisningen. Även svårigheterna att organisera 

bedömningsmomentet och att eleverna ändå antas räkna delen som genomförs muntligt. 

Den mest frekventa bedömningsmetoden är prov, det nationella provet anses vara 

viktigast och proven i början av en kurs mindre viktiga än övriga prov. 
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4.4 Eleverna till lärare två 

4.4.1 Vad beskriver eleverna kring hur de bedöms i matematik? 

Eleverna beskriver att lektionerna vanligtvis inleds med en lärargenomgång på aktuellt 

moment som de efteråt räknar på i läroboken. Läraren har sammanställt en planering 

med obligatoriska uppgifter och några rekommenderade svårare uppgifter som inte 

måste göras. ”Vi får ju ett papper där det står vilka uppgifter vi ska göra i boken.” 

Räkning utifrån läroboken görs fram till provet skrivs. När proven ska genomföras 

fastställs i inledningen av terminen, vilket strukturerar upp kursinnehållet inför proven. 

En elev beskriver det följande: ”att det är vissa saker man ska hinna gå igenom innan, 

till exempel prov och så.” Dessa tankar kan mycket väl leda till en stress hos vissa 

elever.  

Elevernas har delade uppfattningar om bedömning i ämnet matematik. Majoriteten 

elever menar att proven utgör den största delen av bedömningen. Detta uttrycks dels 

genom att en elev säger det samt påpekar att det är synd. Kunskaperna går att visa på 

lektionerna också, ifall provet inte går bra. 

Så som jag har fattat det, så går de flesta lärarna i matematik på bedömningen bara 

efter proven. Och det kan vara lite dåligt ibland, för man kan ju göra dåligt ifrån sig 

på proven, men göra bra ifrån sig på lektionerna (Elever till lärare två). 

Vissa elever diskuterade att inom matematiken är uppgiften vanligtvis rätt eller fel. När 

läraren rättat, räknas antalet korrekta svar ihop för att sätta ett betyg. Detta belyser en 

elev på följande sätt: ”jag tror att matematik är typ att de poäng man når till är det 

betyget man får typ.” Andra ser det som att prov är det enda läraren kan bedöma 

eleverna på. Lektionerna kan endast bedömas lite och endast ifall eleverna löser en 

uppgift utmärkt eller liknande. ”Ja utifrån provet, men det är ju typ det enda 

mattelärarna kan bedöma nästan och sen ibland på lektionerna då om man lyckas bra på 

en uppgift.” Om eleverna misslyckas på ett prov, kan det ändå finnas chans. 

Möjligheten att komplettera finns alltid med läraren. Detta var eleverna i en fokusgrupp 

eniga om och de tyckte att den säkerheten kändes betryggande. ”Ifall man skulle 

misslyckas på någonting så kan man alltid ta igen det.” 

Några elever nämner att de bedöms jämt; under lektioner, inlämningar och prov. 

”Egentligen bedöms vi väl nästan hela tiden, känns det som.” När diskussionen 

fortsätter framkommer att detta är utanför elevernas vetskap, då det inte klargjorts av 

läraren. Det är alltså otydligt när och/ eller om de blir bedömda succesivt under 

lektionerna. ”Sen har vår lärare inte sagt om vi bara bedöms på proven eller om vi 

bedöms under tiden också.” En elev tar upp en sak som tyder på att det framförallt är 

proven som utgör bedömningen. Lektionerna mellan skrivningarna används framförallt 

till genomgångar och räkning. Under dessa lektioner utförs inte någon bedömning som 

framförs till eleverna. ”Jag har aldrig fått något innan provet, det är efter.” Det är därför 

möjligt att dra slutsatsen att eleverna likställer bedömning med betygsättning.   

4.4.2 Vilken betydelse anser eleverna att de olika bedömningsmomenten har? 

Som ovan nämnts finns skillnader i elevernas uppfattningar kring hur bedömningen 

genomförs. En gemensam tanke hos eleverna är att provet är det viktigaste 

bedömningsmomentet som läraren använder. Detta uttrycks av några elever: ”prov 
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skulle jag säga, för dem kan ändå vara väldigt avgörande för ens betyg; jag kan anse att 

proven har ganska stor betydelse; nationella provet är viktigt.” 

I klassen tänker en elev att utvecklingen av prestationen räknas med i betyget. Alltså bör 

en ursprungligt lågpresterande elev som presterar bättre och bättre få ett högre betyg än 

en elev som presterar relativt bra hela tiden. ”Typ utvecklingen, om jag inte har fel.”  

4.4.3 Sammanfattning 

Eleverna menar att undervisningens upplägg fram till proven framförallt består av 

lärarledda genomgångar samt räkning i boken. Proven utgör strukturen för kursen, då 

provinnehållet är förutbestämt. Detta för att kursinnehållet ska hinnas med. De ser 

provet som det viktigaste bedömningsmomentet, vilket de uttrycker är synd då de tänker 

att kunskaperna borde kunna visas under lektionerna. En elev ser provet som det enda 

sättet lärarna kan bedöma de på.  

Några elever nämner att de blir bedömda jämt i undervisningen. Det är dock inget 

eleverna är säkra på, då läraren inte klargjort när de blir bedömda. En annan elev menar 

att det inte sker någon bedömning under lektionerna. Proven utgör den absolut största 

delen av bedömningen. 

4.5  Resultatjämförelse 

4.5.1 Första lärarens och dess elevers uppfattningar 

Läraren motsätter sig bedömningstraditionen som finns i matematikämnet. I traditionen 

summeras elevernas resultat efter genomfört prov och poängen räknats. Denna 

ståndpunkt har inte alla individer i klassen tagit del av. Åtminstone en elev tänker 

fortfarande att pedagogen endast bedömer när betygen sätts.  

En självklarhet för ett antal elever i klassen är att de alltid bedöms under 

matematiklektionerna. Denna uppfattning överensstämmer i viss grad med lärarens som 

berörde att bedömningen kan genomföras efterhand kursen fortskrider. Anledningen till 

detta är att eleverna antas utvecklas mer med ett formativt bedömningssätt, än om deras 

prestationer uteslutande summeras inför betygsättningen. Läraren bedömer när det ges 

tillfälle vilket delvis skiljer sig från elevernas uppfattning. Kamratbedömning är ett 

annat moment som läraren och eleverna uppfattat snarlikt. Eleverna skulle individuellt 

lösa samma uppgift och sedan resonera kring lösningarna.  

Läxorna eleverna får upplevs ungefär på samma sätt, gemensamt är att läraren granskar 

dem grundligt. Längre än så diskuterade inte eleverna. Pedagogen ser dessutom 

inlämningsuppgifterna som ett tillfälle där eleverna ska vänjas vid varierande värdeord. 

Orden används i det kommande bedömningsarbetet. 

En elev uppfattade att individers prestationsutveckling är viktig att bedöma. Personen 

tänkte att en elev som inledningsvis presterar lågt och slutligen bra ska bedömas högre, 

jämfört med någon annan som presterat jämnbra hela kursen. I denna tanke skiljer sig 

läraren och eleven. Pedagogen poängterade att det är individens slutliga kunskaper som 

betygen grundar sig på.  

Läraren kan inte urskilja ett bedömningsmoment som viktigare än något annat, alla 

anses viktiga. Metoderna används i olika syften och det varierar vilken som för stunden 

är viktigast. Med utgångspunkt i lärarens tankar är det förståeligt att spridningen är stor 
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i elevernas uppfattning. Detta kan ses som att de har liknande tankar med skillnaden att 

eleverna ingående pekar ut flera viktiga moment.  

4.5.2 Andra lärarens och dess elevers uppfattningar 

I samtalen med eleverna och läraren kunde man utläsa att bedömning likställdes med 

betygsättning. De tänkte att oavsett när bedömningen genomförs, används den slutligen 

till betygsättningen.  

I lärarens undervisning är proven det viktigaste och mest använda bedömnings- 

momentet, både mindre prov och nationella kursprov. Eleverna berörde också detta, då 

någon elev till exempel sa att proven är det enda lärarna kan bedöma. En annan likhet 

mellan elevernas och lärarens uppfattningar är möjligheten att komplettera. Om det går 

dåligt på något prov finns det tillfälle att förbättra detta senare.  

En annan del läraren bedömer är den muntliga matematik eleverna uttrycker under 

lektionerna. Bedömningsmaterialet använder läraren utan att förmedla det till eleverna, 

då bedömningsmaterialet är svårredovisat. Majoriteten elever tänker också att de 

bedöms på det muntliga under lektionerna, fast ingen vet säkert. Endast läraren vet att 

den muntliga bedömningen räknas med. En elev menar att endast provet bedöms och 

uttrycker att det är synd. Här framkommer därmed en skillnad mellan parternas 

uppfattningar. Eleven uppfattar inte att läraren använder sig av det muntliga, på grund 

av att det inte förtydligats. Eleven vill dessutom att bedömning av det muntliga ska 

genomföras, fast det egentligen redan görs. 
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5 Diskussion  

5.1 Metoddiskussion 

Undersökningen bestod utav en kvalitativ metod där empirin tolkades utifrån 

uppsatsskrivarnas erfarenheter och synsätt. Bryman (2011) beskriver att metoden är 

lämplig för att undersöka hur individer förstår verkligheten. Studien syftade till att få 

fram informanternas uppfattningar om bedömning, vilket gjorde att metoden passade 

studien väl. Fortsättningsvis fick informanterna tänka fritt och diskutera utefter sina 

egna tankar och erfarenheter. Detta uppfylldes genom att en semistrukturerad 

intervjuform användes. Ett frågeformulär konstruerades, vilket utgjorde grunden i 

intervjuerna och fokusgrupperna, för att hålla intervjuerna nära syftet. Dessutom kunde 

följdfrågor ställas för att vidareutveckla individernas tankar. Intervjuformen kändes 

därför väl vald. 

Kravet på urvalet för deltagande elever hade kunnat ökas, genom att de läst klart 

åtminstone två kurser med samma lärare. Detta för att eleverna skulle svarat mer 

överensstämmande och haft ännu bättre uppfattning om hur läraren bedömer. Ovan 

nämnda krav hade förmodligen påverkat möjligt urval men samtidigt givit ett tydligare 

resultat. 

En möjlig förbättring gällande intervjuerna hade kunnat vara att de utfördes på liknande 

sätt vid alla tillfällena. En person skulle lett samtliga intervjuerna samtidigt som den 

andra personen skulle suttit med under alla intervjuer och varit behjälplig med 

förtydligande frågor. Detta blev inte fallet vid de tre fokusgrupperna i lärare två:s klass, 

då endast en intervjuare närvarade. Fokusgrupperna hade kunnat senareläggas men det 

var svårt att hitta ett annat bra tillfälle. Dock användes samma intervjuguide. 

Anledningen till att intervjupersonen byttes var att båda ville inneha de olika rollerna.  

En nackdel med fokusgrupperna kunde vara att individerna i grupperna inte vågade 

framföra sina tankar fullt ut, som i intervjuer. Men forskarna till studien ansåg att det 

skulle vägas upp av Denscombes (2009) tankar om fokusgrupper. Han anser att 

fokusgruppers styrka ligger i att undersöka hur en grupps uppfattningar överensstämmer 

i några frågor. Fokusgrupper bidrar även till att frågorna besvaras med breda svar. 

Eleverna kunde utifrån de andra deltagarnas inlägg komma på nya tankar samt 

vidareutveckla de andras inlägg. 

5.2 Resultatdiskussion 

I studien har det framkommit att det finns en bedömningstradition i matematikämnet. 

Traditionen innebär att eleverna framförallt jobbar utifrån boken, något kapitel i taget 

och får avslutningsvis prov på det. Detta har dels framkommit genom att lärare ett vill 

använda sig av mer formativa bedömningsmetoder och tar därför avstånd från att 

använda den själv. Därutöver belyser eleverna till den andra läraren att hen använder sig 

av ett relativt traditionellt bedömningssätt. Sättet att bedöma liknar Becevics (2011) 

likvärdiga bedömningskategori, vilken till stor del utgår ifrån prestationer på prov. 

Eleverna påpekar att läraren följer kategorin som karaktäriseras av en lärarstyrd 

undervisning och poängen på proven räknas ihop för att sätta ett betyg. Detta synsätt på 

bedömning sker därav enligt Alerby m.fl. (2012) framförallt i summativt syfte.  

Även Skott m.fl. (2010) menar att matematikundervisningen traditionellt har fokuserat 

på produkten istället för processen. Det traditionella håller på att förändras. De menar 
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alltså att fokus har flyttats mot att uträkningarna är viktigare än svaret. Detta var ett sätt 

som lärare ett:s elever uppfattade att läraren arbetade efter.  

Lärare ett strävar efter att bedöma succesivt vilket liknar Becevics (2011) kontinuerliga 

bedömningskategori. Inom kategorin nämns att lärare efterhand kursen pågår samlar in 

bedömningsunderlag från olika moment, dessa grundar slutligen betyget. Lärare ett 

använder sig av flertalet bedömningsmoment, men de används för att utveckla eleverna, 

att hjälpa dem i lärandet. Det framgick inte i intervjun vilka bedömningsmoment som 

används vid betygsättningen förutom proven. Det är möjligt att läxor och redovisningar 

på tavlan bidrar till betyget också. Annars används de endast för att hjälpa till i 

elevernas inlärning.  

Att bedömningen sker under tiden kursen pågår samt att den syftar till utveckla eleverna 

gör att bedömningssättet ingår i det Cizek (2010) skrivit om formativ bedömning. Ett 

exempel på detta är att när lärare ett rättar proven skrivs endast kommentarer ut, i 

återkopplingen till eleverna. Detta för att de ska reflektera och förhoppningsvis lära sig 

mer av provet. Synsättet på bedömning liknar det Becevic (2011) nämner om 

provinriktad bedömning. Fokus ligger på att utveckla elevens kunskaper, utan att döma 

någon individ. Att eleverna bedöms med jämna mellanrum kan enligt Korp (2011) höja 

deras motivation och dessutom bidra till skapandet av egna lärandestrategier. Petterson 

(2013) förklarar även att om elevernas arbete analyseras och värderas, för att sedan ge 

återkoppling kan förbättra deras självförtroende och leda till att de vill lära sig mer. Om 

eleven istället känner sig dömd kan det istället hålla tillbaka eleven i sitt lärande.  

Den muntliga bedömningen som genomfördes av den andra läraren i undersökningen, 

liknar den intuitiva bedömningskategorin som Becevic (2011) beskriver. Lärarna i 

kategorin utgår ifrån lärarinstinkten vilken är erfarenhetsbaserad. Det muntliga eleverna 

uttrycker bedöms kontinuerligt men framförs inte till eleverna, detta överensstämmer 

med ena läraren i genomförd studie. Ett antal av lärarens elever tyckte att det kändes 

som att de bedömdes nästintill hela tiden. Det framkom dock att bedömningens 

genomförande inte förtydligats, eleverna var inte säkra på när de blev bedömda. 

Elevernas känsla var alltså mer eller mindre rätt.  

Eleverna tänkte att läxorna den första läraren använde sig av endast hade syftet att de 

skulle träna på kursinnehållet. Läraren hade dock ett djupare syfte med dem. Hen tänkte 

att eleverna skulle bli bekanta med värdeorden, vilka används vid bedömning för att 

beskriva vilken nivå eleven visar sina förmågor på. Denna tanke går att koppla till den 

målinriktade bedömningskategorin, vilken handlar om att ämnesplanen ska länkas 

samman med undervisningen. Becevic (2011) beskriver detta med ett exempel där 

läraren konstruerar två matriser, en för egen del och en till eleverna. Exemplet skiljer sig 

från hur läraren i denna studie gör men resultatet blir det samma. Eleverna ska få mer 

kunskap i hur läraren bedömer och på så sätt bli mer självständiga i sitt lärande. Shepard 

(2000) lyfter fram att det är viktigt att betygsstegen synliggörs för eleverna. Detta för att 

eleverna ska få insikt i bedömningsprocessen och utvecklas i sitt lärande.  

Björklund Boistrup (2010) lyfter att lösningar som inte är helt korrekta kan användas i 

diskussioner. Eleverna kan tillsammans diskutera fram en matematisk riktig lösning och 

de felaktiga lösningarna kan användas konstruktivt. Den första läraren i studien beskrev 

att Socrative emellanåt användes då eleverna skulle öva på argumentation i grupp. 

Förutom att argumentera för sin egen lösning även värdera andras lösningar. Eleverna 

ansåg bedömningsmetoden vara värdefull eftersom de andra elevernas lösningar gav 

nya perspektiv på uppgifterna. Läraren ansåg att detta blev en form av 
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kamratbedömning. Att låta eleverna diskutera varandras lösningar ökar enligt Jönsson 

(2013) deras förståelse för bedömningsprocessen. Den viktigaste anledningen som 

Jönsson, men varken läraren eller eleverna i denna studie nämner, är att lära sig 

värdesätta sitt eget arbete. Att eleverna analyserar varandras lösningar kan leda till att de 

värderar sitt eget arbete indirekt utan att tänka på det. Om de tar med sig detta till andra 

bedömningsmoment leder det antagligen till bättre prestationer. Ridderlind (2014) tar 

upp att omkring hälften av eleverna i sin studie ansåg att diskussioner i klassrummet var 

viktiga för lärandet. Att eleverna i denna studie fick nya förslag på lösningar kan tyda på 

att det är viktigt för dem också. Dock var inte alla individer i Ridderlinds (2014) studie 

positiva till kamratbedömningen, vissa ansåg det vara störande. Här skiljer sig eleverna 

i denna och Ridderlinds studie.  

Lärarna hade delade meningar om vilken bedömningsmetod som är viktigast. Lärare ett 

menar att det inte finns någon metod som är viktigare den andra. Vilken metod som 

används ska styras utav vilket syfte bedömningen har. Detta är något som Korp (2011) 

beskriver med liknande ord som läraren. Skillnaden är att valet av bedömningsmetod 

inte endast ska bero på syftet utan även förutsättningarna och intressena som eleverna i 

klassen har. Lärare två väljer att använda sig framförallt av prov i bedömningen. Enligt 

Alerby m.fl. (2012) är prov ofta ett vanligt moment i summativ bedömning, vilket gör 

att det används framförallt till betygsättning. Dessutom belyser lärare två att proven 

konstruerades för att likna nationella provet, undervisningen i sin tur är upplagd utefter 

proven. Undervisningen anpassas därmed indirekt för att behandla det viktiga i ämnet. 

Denna anpassning ser Jönsson (2013) som positivt, då ämnesinnehållet styrs utifrån 

nationella provet. 

Det går utläsa att elevernas uppfattningar överensstämmer relativt bra med lärarnas 

tankar kring vilken bedömningsmetod som är viktigast. Eleverna till lärare ett beskriver 

alltså flera olika metoder som viktiga och eleverna till lärare två tar upp provet som den 

viktigaste. 

5.3 Slutsats 

Utav Becevics (2011) bedömningskategorier var den likvärdiga, den kontinuerliga, den 

intuitiva, den provinriktade och den målinriktade mest framträdande i studien. De 

kategorier som inte framträdde lika mycket var den inväntande, den undervisnings-

kopplade och den självbedömande.  

Det kan vara bra att använda flera bedömningsmetoder för att eleverna ska få möjlighet 

att utveckla alla sju förmågor, vilka enligt Skolverket (2011b) ska behandlas i 

undervisningen. Även om de flesta förmågorna kan visas med hjälp av prov, kan flera 

metoder ge en djupare bild av elevernas kunskapsnivå. Exempel på detta kan vara att 

bedöma muntliga diskussioner och grupparbeten. Att implicera detta i praktiken kan 

vara svårt och ovant, vilket därmed blir tidskrävande. Det kan också leda till att det är 

svårt att hinna med allt innehåll som ingår i kurserna. Lösningar kan vara fortbildning 

eller kollegialt samarbete, där olika bedömningsmetoder diskuteras för att göra 

bedömningen effektivare.  

5.4 Vidare forskning 

I studien har elever och lärare intervjuats för att få deras uppfattningar om bedömning. I 

framtida studier hade det varit intressant att observera undervisningen. Detta för att få 

ytterligare en dimension i hur bedömning genomförs under lektioner. En annan sak som 
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skulle kunna vara intressant är att undersöka skillnader mellan de olika matematik-

kurserna och om eleverna i de olika kurserna uppfattar lärarnas bedömningsmetoder 

olika. 

Denna studie är endast ett stickprov med ett litet antal respondenter och det ger ingen 

bred bild av verkligheten. Det skulle vara intressant med liknande studier för att 

möjligtvis ge en bredare förståelse av bedömningspraktiken. Dessutom skulle en 

kvantitativ studie kunna genomföras för att ge ännu bredare bild.  
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide lärare 

I. Vilket år tog du din lärarexamen?  

 Inom vilka ämnen var det? 

II. Hur länge har du arbetat som lärare?  

III. Vilka ämnen undervisar du i? 

1. Vad har du för tankar kring bedömning? 

2. Vilka bedömningsmetoder använder du? (Hur samlar du in material som ligger 

till grund för bedömningen?) 

 Använder du någon bedömningsmetod mer än någon annan? 

 När använder du dig av de olika metoderna och varför?  

3. Hur förmedlar du vad som bedöms till eleverna? 

4. Berätta för oss hur du gör när du summerar din bedömning (som leder till 

betyget). Beskriv gärna med något exempel från senast du summerade din 

bedömning.  

5. Är det något mer du skulle vilja tillägga om bedömning?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Fokusgruppsfrågor elever 

I. Kände ni varandra innan gymnasiet? Hur lärde ni känna varandra? Skola eller 

sport osv. 

II. Hur länge har ni haft er nuvarande lärare i matematik? 

1. Vilka tankar har ni om bedömning i matematik? 

2. När tror ni att ni bedöms i ämnet?  

 På vilka sätt tror ni att ni bedöms ni på? 

3. Vilka delar i undervisningen tror ni har störst betydelse (för betyget)? 

4. Hur förmedlar läraren vad ni bedöms på? 

5. Är det någon av er som skulle vilja tillägga något om bedömning? 


