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Abstrakt 
 
Rätt är det enda rätta – En studie om matematikbedömningen i årskurs 1 i några utvalda 
klasser i Kenya.  
The correct way is the only way – A study about assessment in mathematics in class 1 
in selected classes in Kenya.  
 
Den här studien syftar till att lyfta det komplexa området bedömning i årskurs 1. 
Undersökningar gjordes i några utvalda skolor i Kenya för att ge ett annat perspektiv på 
hur bedömning kan se ut. Vi ville ta reda på vilka bedömningsmetoder som används och 
hur de påverkar elevers fortsatta engagemang och lärande. För att få svar på dessa 
frågeställningar användes en kvalitativ metod med intervjuer och observationer. 
Resultatet visar att lärarna på de utvalda skolorna använder sig av tre olika 
bedömningsmetoder; kommunikativ bedömningsmetod, skriftlig bedömningsmetod och 
bedömning genom prov. Bedömning genom prov är den metod som har störst utrymme 
i matematikundervisningen. Enligt forskning tillhör bedömningssystemet i Kenya den 
diskurs som kallas för gör det fort och gör det rätt. Denna diskurs är inte gynnsam för 
elevers fortsatta engagemang och lärande enligt forskningen. Däremot visar resultatet 
att eleverna var motiverade och engagerade i sitt eget lärande. Slutsatsen blir därför att 
valet av bedömningsmetod bör baseras på det rådande skolsystemet och behöver inte 
vara detsamma för alla skolor.  
 
 
Nyckelord 
 
Bedömning, bedömningsmetoder, grundskolans tidigare år, Kenya, matematik, 
motivation 
 
 
Tack 
 
Vi vill börja med att tacka vår handledare Berit Roos Johansson som alltid varit 
tillgänglig och bidragit med inspirerande tankar till vår studie. Vi vill även tacka alla de 
personer i Kenya som på ett eller annat sätt bidragit till att denna studie har varit möjlig 
att genomföra, inte minst till de lärare som deltagit i undersökningarna. Ett speciellt tack 
vill vi rikta till Innocent som varit ett stort stöd genom hela vår vistelse i Kenya.  
  



  
 

ii 

Innehåll 
1 Inledning ___________________________________________________________ 1	  

1.1 Bakgrund ________________________________________________________ 1	  
1.1.1 St. Nicolas Primary School och Tilapia Public Primary School __________ 1	  
1.1.2 Språk _______________________________________________________ 2	  
1.1.3 Det kenyanska skolsystemet ______________________________________ 3	  
1.1.4 Kenyas läroplan _______________________________________________ 4	  

2 Syfte och frågeställningar _____________________________________________ 5	  

3 Teoretisk bakgrund __________________________________________________ 6	  
3.1 Bedömning av elevers visade kunskaper _______________________________ 6	  
3.2 Validitet och reliabilitet ____________________________________________ 7	  
3.3 Kunskapssyn _____________________________________________________ 7	  
3.4 Formativ och summativ bedömning ___________________________________ 8	  

3.4.1 Definition ____________________________________________________ 8	  
3.4.2 Formativ och summativ bedömning i praktiken _______________________ 8	  
3.4.3 Elevers användande av bedömning ________________________________ 9	  

3.5 Bedömningsmetoder ______________________________________________ 10	  
3.5.1 Kommunikativ metod __________________________________________ 10	  
3.5.2 Skriftlig metod _______________________________________________ 11	  
3.5.3 Prov _______________________________________________________ 11	  
3.5.4 Konsekvenser av prov _________________________________________ 11	  

3.6 Bedömningsdiskurser _____________________________________________ 12	  
3.6.1 Gör det fort och gör det rätt ____________________________________ 13	  
3.6.2 Vad som helst duger ___________________________________________ 13	  
3.6.3 Allt kan tas som utgångspunkt för en diskussion _____________________ 13	  
3.6.4 Resonemang tar tid ___________________________________________ 14	  

4 Metod ____________________________________________________________ 15	  
4.1 Kvalitativ metod _________________________________________________ 15	  
4.2 Observation _____________________________________________________ 15	  
4.3 Intervju ________________________________________________________ 16	  
4.4 Urval __________________________________________________________ 16	  
4.5 Etiska övervägande _______________________________________________ 17	  
4.6 Genomförande och bearbetning av data _______________________________ 17	  
4.7 Trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet _______________________________ 18	  

5 Resultat och analys _________________________________________________ 19	  
5.1 Deltagande skolor ________________________________________________ 19	  

5.1.1 St. Nicolas primary school ______________________________________ 19	  
5.1.2 Tilapia public primary school ___________________________________ 20	  

5.2 Metoder som används vid bedömning ________________________________ 20	  
5.2.1 Kommunikativ bedömningsmetod ________________________________ 20	  
5.2.2 Skriftlig bedömningsmetod ______________________________________ 21	  



  
 

iii 

5.2.3 Prov som bedömningsmetod ____________________________________ 22	  
5.3 Bedömningsmetodernas påverkan på elevernas fortsatta engagemang och lärande
__________________________________________________________________ 24	  

5.3.1 Bedömning för att motivera _____________________________________ 24	  
5.3.2 Gör det fort och gör det rätt ____________________________________ 25	  

6 Diskussion _________________________________________________________ 27	  
6.1 Metoddiskussion _________________________________________________ 27	  
6.2 Resultatdiskussion _______________________________________________ 28	  
6.3 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning ____________________________ 29	  

7 Referenser _________________________________________________________ 30	  
7.1 Elektroniska källor _______________________________________________ 30	  
7.2 Litteratur _______________________________________________________ 30	  
7.3 Muntliga källor __________________________________________________ 31	  

8 Bilagor ____________________________________________________________ 32	  
8.1 Bilaga 1: Observationsschema ______________________________________ 32	  
8.2 Bilaga 2: Intervjuguide med lärare 1 _________________________________ 33	  
8.3 Bilaga 3: Intervjuguide med lärare 2 _________________________________ 34	  
8.4 Bilaga 4: Intervjuguide med lärare 3 _________________________________ 36	  
8.5 Bilaga 5: Rankinglista _____________________________________________ 37	  

 



  
 

1 
 

1  Inledning 
 
Genom vår utbildning har vi fått en förståelse för hur komplex bedömningen av årskurs 
1-3 är. I läroplanen (Skolverket, 2011) ges inga tydliga riktlinjer för hur bedömning ska 
ske, endast vad som ska bedömas och vilka undervisningsmetoder som är lämpliga att 
använda sig av i klassrummet. Genom denna studie vill vi synliggöra hur olika 
bedömningsmetoder kan se ut i praktiken. Studien kommer inrikta sig på 
matematikundervisningen. I fortsättningen kommer Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 benämnas Lgr 11.  
 
I Lgr 11 (Skolverket, 2011) finns det inte utskrivet mål för varje årskurs. De elever som 
går i årskurs 1-3 arbetar alla med de målen som de förväntas uppnå i slutet av årskurs 3. 
Det kan då vara svårt för läraren att kontrollera att eleverna är på rätt väg i slutet av 
årskurs 1 för att de ska kunna nå målen i årskurs 3. Vi valde därför att arbeta med 
årskurs 1, för att få ökade kunskaper om hur vi i vår kommande yrkesroll kan möta den 
utmaningen.  
 
Vi valde att bedriva vår forskning i Kenya. Anledningen till det valet var att vi ville titta 
närmare på ett skolsystem som skiljer sig mycket ifrån våra tidigare erfarenheter. 
Fördelen med att göra en undersökning i ett annat land är att vi dels får ta del av en 
annan skolkultur och att vi dels reflekterar på ett djupare plan över det svenska 
skolsystemet. I vår framtida lärarroll kommer vi ha användning av erfarenheter av olika 
skolsystem och bedömningsformer. Med hjälp av dessa erfarenheter kan vår kunskap 
kring bedömning utvecklas. Vi kan ta del av bedömningsformer som inte används i 
Sverige men som hade kunnat vara gynnsamma även i den svenska skolan. Fördelen 
med att undersöka hur bedömningen ser ut i årskurs 1 i Kenya är att de till skillnad från 
Sverige har mål för varje årskurs i sin läroplan. 
 
I Björklund Boistrups (2010) avhandling lyfter hon fram fyra olika 
bedömningsdiskurser i matematikklassrummet. De olika diskurserna är följande; gör det 
fort och gör det rätt, vad som helst duger, allt kan tas som utgångspunkt för en 
diskussion samt resonemang tar tid. I avhandlingen diskuterar hon diskursernas olika 
möjligheter och hur de påverkar elevernas engagemang och lärande. Detta kommer 
beskrivas närmare under kapitlet teoretisk bakgrund för att sedan bli utgångspunkten i 
vår diskussion kring bedömning i matematikundervisningen i årskurs 1 i Kenya.  
 
1.1  Bakgrund 
 
Bakgrunden till detta arbete ska ge en inblick i det kenyanska samhället, 
skolsystemet och läroplanen. Skolorna som studien har genomförts på kommer även att 
presenteras kortfattat. Namnen på staden, skolorna och lärarna som används i studien är  
alla fiktiva.  
 
1.1.1  St. Nicolas Primary School och Tilapia Public Primary School 
 
Vår studie har genomförts i en medelstor stad i sydvästra Kenya som vi kallar för 
Tilapia Bay. Vid insamlingen av material har vi besökt två skolor som ligger i Tilapia 
bays stadskärnan, St. Nicolas Primary School och Tilapia Public Primary School. På 
den förstnämnda skolan har vi genomfört två intervjuer, en med rektorn på skolan som 
vi i denna studie kallar för Sister Anna och en med läraren i matematik i klass 1 som vi 
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kallar för Ben. På Tilapia Public Primary School utfördes en intervju med en lärare som 
vi här kallar för Maria.  
 
St. Nicolas Primary School är en privatskola som drivs av den lokala katolska kyrkan 
(Intervju 2). Skolan har expanderat de senaste åtta åren från att endast vara en förskola 
till att nu även vara en grundskola från klass 1 upp till klass åtta. För tillfället har skolan 
375 elever, fem lärare i förskolan och 13 lärare i grundskolan. Vem som helst har 
möjlighet att söka till skolan och det är endast undantagsfall som inte blir accepterade. 
När en elev ansöker om att få börja på skolan för skolledningen en dialog med elevens 
tidigare skola för att se att föräldrarna och eleven tagit sitt ansvar. Om föräldrarna inte 
betalat skolavgiften tidigare kan detta vara en anledning till att de inte får börja på St. 
Nicolas Primary School.  
 
Lärarna är utbildade för att kunna undervisa i alla ämnen genom hela grundskolan. På 
St. Nicolas Primary School har de valt att varje lärare undervisar i två till tre ämnen var 
som de känner sig mest säkra på. Sister Anna menar att de på detta sätt får ut så mycket 
som möjligt av alla deras resurser (Intervju 2). De ämnen som undervisas på skolan är 
engelska, swahili, religion, samhällskunskap, naturkunskap, matematik och fysisk 
aktivitet. Alla klasser har minst en lektion i varje ämne varje dag och lektionerna är 35 
minuter var. Enligt läroplanen ska eleverna i lägre grundskolan endast gå i skolan fram 
till lunch. På St. Nicolas Primary School har de dock även två lektioner på 
eftermiddagen för att de svaga eleverna ska få en möjlighet att komma ikapp övriga 
elever. Privatskolor har valmöjligheten att ha längre skoldagar även för grundskolans 
tidigare år. Anledningen till att flera privatskolor väljer längre skoldagar, trots 
läroplanens rekommendationer, är det rankingsystem som finns över skolorna i landet. 
Rankingsystemet innebär att samtliga skolor ordnas utifrån elevernas resultat på de 
nationella proven (Se bilaga 5). På Tilapia Bay Public Primary School arbetar lärarna på 
samma sätt och de undervisar i samma ämnen som på St. Nicolas Primary School. Den 
största skillnaden är att eleverna i grundskolans tidigare år slutar sin skoldag vid 
lunchtid.   
 
Tilapia Bay Public Primary School är en statlig grundskola som drivs av staten. Det är 
en stor skola med ungefär 1800 elever. På skolan undervisas klasser från förskolan och 
upp till och med årskurs 8, de har även två klasser för elever med funktionsnedsättning. 
Från årskurs 1 upp till årskurs 8 finns tre olika klasser i varje årskurs. På skolan arbetar 
39 lärare som är anställda av staten men även två lärare som är anställda av föräldrarna. 
Maria betonar det höga elevantalet och avsaknaden av lärare på skolan. De lärare som 
staten bidrar med räcker inte till. Istället måste föräldrarna betala en viss summa för att 
de iallafall ska kunna ha ytterligare två lärare (Intervju 3). De statliga skolorna 
accepterar alla elever som vill gå på skolan och eleverna är fria att välja själva vilken 
statlig skola de vill gå på.  
 
1.1.2  Språk 
 
Kenya har en stor variation i kultur och språk. I landet finns 42 olika etniska grupper 
som alla har minst ett eget språk. Upp emot 70 olika inhemska språk talas och de två 
officiella språken är swahili och engelska (Kenyaguiden, 2015). Vilket språk 
människorna talar beror på vilken etnisk grupp de tillhör. Tilapia Bay tillhör den etniska 
gruppen Lou. Det innebär att de flesta människorna i området talar lou som sitt 
modersmål och swahili som sitt andraspråk. Det finns även människor inom de etniska 
grupperna som talar swahili som förstaspråk. 
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De inhemska språken används dock endast i hemmet. När barnen börjar i förskolan är 
det till största del swahili som används, men även en del engelska. I klass 1 börjar 
engelskan få en större roll för att i klass fyra vara det enda språk som används i 
undervisningen, med undantag för swahili lektionerna (Intervju 3). Swahili och 
engelska är de två officiella språken i Kenya eftersom det är språk som alla i landet lär 
sig i skolan, oavsett var de bor eller vilken etnisk grupp de tillhör.  
 
1.1.3  Det kenyanska skolsystemet 
 
1980 introducerade presidenten i Kenya ett nytt skolsystem som de kallar för 8-4-4 
systemet (Intervju 2). Systemet innebär att eleverna går åtta år i grundskolan, fyra år i 
gymnasiet och fyra år på universitetet. Eleverna är mellan sex och sju år när de börjar 
klass 1 och går sedan ett år i varje årskurs. Skolåret är indelat i tre terminer, mellan 
varje termin förekommer ett lov på en månad. I samband med att det nya skolsystemet 
infördes fick landet även en ny läroplan vilket vi kommer beskriva mer under punkt 
1.1.4.  
 
I Kenya har de haft skolplikt för alla elever i grundskolan sedan 2002 (Intervju 2). 
Landet hade tidigare haft problem med att många barn aldrig kom till skolan vilket 
skapade oroligheter på gatorna. Staten införde därför skolplikt och även den avgiftsfria 
undervisningen. Sister Anna har sett stora framgångar med statens beslut då hon 
upplever att antalet barn som lever på gatan och brottsligheten har minskat drastiskt 
sedan 2002 (Intervju 2). Maria anser i likhet med Sister Anna att det har blivit bättre de 
senaste åren (Intervju 3). Hon uttrycker dock en större orolighet kring landets situation 
vad gäller skolfrågan. Trots att fler barn går i skolan nu än vad de gjort tidigare och att 
regeringen anstränger sig mer så är det inte tillräckligt, det är fortfarande för många 
barn som inte kommer till skolan och utbildar sig.  
 
Den avgiftsfria undervisning innebär att barn ska få en möjlighet att gå i skolan oavsett 
bakgrund. Att gå i en statlig skola kostar ingenting för eleven men det krävs visst 
material som eleverna själva får bekosta, så som skoluniform (Intervju 3). I privatskolor 
däremot behöver föräldrarna betala en terminsavgift. Avgiften varierar mellan olika 
privatskolor.  
 
Den främsta likheten mellan privatskolor och statliga skolor i Kenya är att de följer 
samma läroplan. Maria beskriver även att statliga skolor och privatskolor gör samma 
prov, både på nationell- och kommunal nivå. Undervisningen i alla skolor sker på 
samma språk och eleverna i samtliga skolor i Kenya bär skoluniform i skolan. Den 
främsta likheten mellan lärare i privatskola och statlig skola är att de har samma 
utbildning (Intervju 3). 
 
Den största skillnaden mellan privatskolor och statliga skolor är att den statliga skolan 
är avgiftsfri medan eleverna måste betala en avgift för att få gå i privatskola. Skoldagen 
kan även se olika ut i skolorna. I grundskolans tidigare år har eleverna endast lektioner 
fram till lunch i de statliga skolorna. Men i privatskolor kan eleverna ha lektioner även 
efter lunch. Skillnaden mellan lärarna är att lärare som arbetar på privatskolor har högre 
förväntningar på sig både från ledning och föräldrar eftersom de är anställda av dem 
(Intervju 3).  
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1.1.4  Kenyas läroplan 
 
Som tidigare nämnts ändrades Kenyas läroplan i samband med att det nya skolsystemet 
tillkom under 1980-talet. Läroplanen har sedan reviderats några gånger fram tills 2002 
då den nuvarande läroplanen kom till (Intervju 2). För grundskolans tidigare år är 
läroplanen uppdelad i två olika exemplar. Den ena delen berör ämnena matematik, 
naturkunskap samhällskunskap och religionsvetenskap. Den andra delen berör ämnena 
swahili och engelska.  
 
Den kenyanska läroplanen skiljer sig från den svenska läroplanen, framförallt i hur 
målen är formulerade. Målen i den kenyanska läroplanen anger ren och precis 
faktakunskap som eleverna ska uppnå i slutet av årskursen. Varje årskurs har egna mål i 
alla de olika ämnena och det finns inget tolkningsutrymme för lärarna.  
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2  Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka vilka metoder som används vid bedömning av 
visade kunskaper i matematik i årskurs 1. Studien kommer utgå från några utvalda 
klasser i Kenya. Vidare undersöks även hur de valda metoderna påverkar elevernas 
fortsatta engagemang och lärande. Våra frågeställningar är: 
 

•   Vilka metoder används vid bedömning? 
•   Hur påverkar de valda bedömningsmetoderna elevernas fortsatta 

engagemang och lärande? 
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3  Teoretisk bakgrund 
 
I studiens teoretiska bakgrund lyfts olika aspekter som berör bedömning fram. För att 
tydliggöra vad bedömning innebär i denna studie definieras begreppet. Diskussion kring 
reliabilitet, validitet och kunskapssyn är central för studiens undersökningar och har 
därför getts utrymme i den teoretiska bakgrunden. Vidare lyfter vi fram den formativa 
och summativa bedömningen och vilken påverkan de har på elevernas lärande. Olika 
bedömningsmetoder lyfts fram samt konsekvenserna av de olika metoderna. Avsnittet 
avslutas med en beskrivning av de olika bedömningsdiskurserna.  
 
3.1  Bedömning av elevers visade kunskaper 
 
Bedömning i skolan är ett uttryck som representerar ett forskningsfält. Forskningsfältet 
studerar, ur ett samhällsperspektiv, bedömning i utbildningssammanhang. Då prov är en 
stor del av bedömningen som sker i dagens skola förknippas de ofta med varandra. 
Bedömning innehåller dock många fler delar som kommer presenteras närmare nedan. I 
uttrycket bedömning i skolan ingår därför inte bara prov utan alla de aktiviteter som 
lärare använder för att värdera elevers eller gruppers måluppfyllelse. Bedömningen 
behöver inte heller ske på samma sätt för alla elever. Läraren ska sträva efter att skapa 
de bästa möjliga förutsättningarna för alla elever att visa vad de kan. Eftersom alla 
elever är olika och lär sig på olika sätt behöver därför bedömningen också ske på olika 
sätt (Nyström, 2004). 
 
Denna studie kommer utgå ifrån Nyströms (2004) definition av bedömning och den 
process som det innebär. Författaren beskriver både en snävare och en vidare tolkning 
av begreppet. Ett exempel på den snävare tolkningen är när eleverna gör skriftliga prov. 
Elevens prestation på provet bedöms då efter en rättningsmall och resultatet är i form av 
provpoäng. Den snävare tolkningen innebär alltså att elevernas prestation värderas 
utifrån en bedömningsanvisning av något slag. Den vidare tolkningen är en större 
process som innehåller fler steg. En värdering sker då av elevernas observationer, 
tolkningar och även de beslut som tas. Nyström (2004) delar in bedömningsprocessen i 
fem delar som kan användas oavsett om den snävare eller vidare tolkningen används. 
Delarna benämner författaren som bedömningssituation, prestation, omdöme, inferenser 
och konsekvenser.  
 
Den första delen, bedömningssituation, omfattar uppgiften och de ramfaktorer som 
påverkar uppgiften. Det kan till exempel vara en öppen, ostrukturerad eller strukturerad 
uppgift. Det kan även handla om informella eller formella uppgifter. De informella 
uppgifterna sker i klassrummet utan att det varit uttalat medan de formella uppgifterna 
är utformade för specifika bedömningssyften. Ramfaktorerna som ska beaktas är bland 
annat hur uppgiften ska redovisas och vilka hjälpmedel eleverna får använda sig av. 
 
Den del som Nyström (2004) benämner som prestation innefattar svaret på 
bedömningssituationen. Eleven behöver uttrycka sin kunskap eller kompetens på något 
sätt för att läraren ska kunna bedöma den. Det kan antingen vara i form av en produkt 
eller en process från eleven. 
 
Under punkten omdöme sker värderingen av elevens prestation i förhållande till 
bedömningssituationen. Omdömet kan antingen vara kvantitativt i form av poäng eller 
kvalitativt i form av skriftliga omdömen. 
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När ett omdöme har gjorts stannar processen oftast inte där. Läraren och elever gör ofta 
tolkningar och generaliseringar utifrån omdömet som Nyström (2004) benämner 
inferenser och konsekvenser. Inferenser syftar till de generaliseringar som läraren gör 
utifrån omdömet om i vilken grad av måluppfyllelse som skett. Konsekvenser syftar i 
sin tur till hur elevers självbild och syn på ämnet kan påverkas av 
bedömningssituationen och omdömet.  
 

3.2  Validitet och reliabilitet  
 
Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp i bedömningsprocessen. Validitet innebär 
kortfattat att det som är tänkt att mätas faktiskt mäts. Nyström (2004) menar att 
begreppet kan delas upp i två perspektiv, som är starkt sammanlänkande till varandra, 
när det kopplas till bedömningsprocessen. Dels handlar det om värderingen av de 
inferenser och konsekvenser som bedömningen medför. Det är en fråga om hur rimliga 
och riktiga de inferenser är som läraren gör och hur önskvärda och medvetna 
konsekvenserna av bedömningen och omdömet är. Dels handlar det om bedömningens 
utfall, hur utfallet tolkas och vilka handlingar som sker efter utfallet. 
 
Reliabilitet är ett begrepp som mäter risken för slumpmässighet i samband med 
bedömningar. När reliabiliteten diskuteras kan flera faktorer påverka. Det kan till 
exempel vara att elevens personliga problem påverkade elevens prestation. 
Provresultatet visar då inte elevens fullständiga kompetens. Det är även en fråga om 
huruvida omdömet hade varit likadant om en annan lärare hade bedömt provet. Vid 
bedömningsprocessen är det därför av stor vikt att se till validiteten och reliabiliteten 
(Nyström, 2004).  
 
3.3  Kunskapssyn 
 
Kunskapssyn är synen på vad som är viktigt att lära sig. Kunskapssynen är något som 
har ändrats mycket genom åren vilket synliggörs genom de läroplaner som varit aktuella 
i Sverige. Vilken kunskap som anses vara viktig påverkar i sin tur bedömningen. 
Läraren behöver skapa möjligheter för eleverna att kunna visa den eftersträvande 
kunskapen för att sedan göra en bedömning utifrån den rådande kunskapssynen. 
Bedömningen påverkas även av uppfattningen om hur nivåer av kunskap kan 
konstrueras. Det kan till exempel vara nivåer i form av betygssystem, ranking eller 
uppgiftens upplägg. Uppgifter kan vara utformade så att eleverna har möjlighet att visa 
kunskaper på olika nivåer och inom olika områden (Nyström, 2004).  
 
Som nämnts ovan är olika kunskapssyner synliga i de olika läroplanerna som varit 
aktuella i Sverige (Wettergren, 2013). Lindström, Lindberg och Pettersson (2013) 
diskuterar de mest framträdande dragen i den pedagogiska bedömningen. De visar att 
det skett en tyngdpunktsförskjutning i skolans syn på bedömning. Till exempel att det 
tidigare varit en tonvikt på de rätta svaren, det var huvudsakligen skriftliga prov som 
användes och läraren bedömde på egen hand elevernas kunskaper. Förskjutningen har 
gått i riktning mot att istället lägga tonvikten vid fruktbara frågor och konsten att lära av 
erfarenheter, använda olika slags dokumentation och att lärare och elever tillsammans 
bedömer var eleven befinner sig och hur hen kan gå vidare. Författarna menar dock att 
detta inte ska tolkas som att den nuvarande synen alltid är att föredra framför den 
tidigare. De anser att alla kunskaper och kompetenser inte borde bedömas efter samma 
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mall. Wettergren (2013) skriver vidare att förändringar, i likhet med de som beskrivits 
ovan, tar lång tid att implementera i verksamheten. Spår av tidigare läroplaner kommer 
troligtvis fortfarande till uttryck i skolan. 
 
Björklund Boistrup (2010) lägger stor vikt vid att fokus bör ligga på processer i 
matematikklassrummet. De processer hon syftar till är bland annat problemlösning, 
multimodal kommunikation, logiskt resonemang och generalisering. Denna 
kunskapssyn är även synlig i vår nuvarande läroplan (Skolverket, 2011). Oavsett vilken 
kunskapssyn som råder i ett land är det dock viktigt att läraren bedömer de förmågor 
och kunskaper som eleverna har undervisats i och inget annat (Wettergren, 2013). 
 
3.4  Formativ och summativ bedömning 
 
Bedömning kan delas upp i två huvudgrupper, summativ och formativ bedömning. 
Under följande avsnitt kommer dessa att diskuteras närmare. 
 
3.4.1  Definition 
 
Summativ bedömning innebär att elevens lärande bedöms. Bedömningen görs vid ett 
speciellt tillfälle efter att lärande har skett för att testa vilka kunskaper eleven har tagit 
till sig (Wettergren, 2013). Ett klassrum med ett summativt förhållningssätt har stort 
fokus på rätta svar, poäng och betyg (Green, 2014).  
 
Formativ bedömning innebär istället att eleven ska bedömas för att lära. Bedömningen 
sker kontinuerligt genom hela lärprocessen för att ta reda på var eleven befinner sig i 
relation till målen, och utifrån det fokusera på det som behöver utvecklas (Wettergren, 
2013). Den grundläggande betydelsen av formativ bedömning är att den ska vara 
stödjande för elevens lärande (Balan, 2012).  
 
Till skillnad från den summativa bedömningen kan inte den formativa bedömningen 
göras endast genom att ge ett “rätt” eller “uppnår målen” på elevens prestation. 
Anledningen till detta är att det inte säger någonting om elevens styrkor och behov för 
vidare utveckling. Det är nödvändigt att läraren identifierar elevernas prestationer i 
relation till mål och kriterier för att bedömningen ska vara formativ. Läraren kan då 
framföra elevens styrkor och svagheter och använda de som grund för elevens vidare 
utveckling mot målen. Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning är 
framförallt användningen av informationen. Vid formativ bedömning ska informationen 
ges som återkoppling till eleven för att lyfta fram vad den har lyckats med och behöver 
träna mer på. Vid summativ bedömning ges återkoppling endast som ett betyg eller 
poäng (Balan, 2012).  
 
3.4.2  Formativ och summativ bedömning i praktiken  
 
Ett summativt förhållningssätt innebär att rätta svar, poäng och betyg är det som har 
störst utrymme i klassrummet och störst betydelse för bedömningen av elevens lärande. 
Ett betyg blir som en indikator på hur hårt eleven har arbetat och hur smart den är. 
Många av de elever som är vana vid ett sådant arbetssätt tycker att det är lättare att veta 
var de är i sin utveckling om de får ett betyg eller poäng på de uppgifter och prov som 
de gör. I ett ämne som matematik är detta ett vanligt förhållningssätt i klassrummet. Det 
resulterar i att eleverna får en syn på matematik som antingen rätt eller fel (Green, 
2014).  
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Den formativa bedömningen fokuserar framförallt på hur återkopplingen ges till 
eleverna och hur de använder informationen. Återkopplingen bör ges på olika sätt, 
muntligt eller skriftligt och av olika personer, lärare eller klasskamrater (Balan, 2012). 
Syftet med att ge återkoppling är att minska skillnaden mellan elevens nuvarande 
förståelse och den önskade nivån på prestationen (Green, 2014). För att återkopplingen 
ska vara meningsfull för elevens lärande måste återkopplingen ge information om hur 
eleven ligger till, vart den är på väg, och hur den ska arbeta vidare. Det har också 
betydelse när återkopplingen ges. Direkt återkoppling är mer fördelaktig om den ges när 
fokus är på uppgifter, framförallt svåra uppgifter. Återkoppling som ges vid ett senare 
tillfälle är mer fördelaktig vid lätta uppgifter eller vid processer (Balan, 2012).  
 
Balan (2012) i likhet med Green (2014) betonar vikten av att läraren måste ge eleverna 
strategier för hur de ska ta till sig återkopplingen. Greens (2014) undersökning visar att 
elever i en summativ klassrumskultur har betydligt svårare för att ta till sig och använda 
den formativa återkopplingen än elever i en formativ klassrumskultur. För att eleverna 
ska kunna använda den formativa återkopplingen måste läraren se till att de blir 
självständiga. Deras självständighet gynnar dem när de ska styra sitt eget lärande mot 
sina uppsatta mål. Undersökningen visar att återkopplingen är mest användbar för 
självständiga elever som förstår hur den kan gynna dem. En bedömningskultur med 
fokus på hur återkoppling kan användas på bästa sätt tar lång tid att utveckla men är ett 
krav för att eleverna ska gynnas av återkopplingen (Green, 2014). 
 
3.4.3  Elevers användande av bedömning  
 
Enligt Balan (2012) är bedömning som stöd för elevers lärande ett effektivt sätt för att 
höja elevernas prestationer. Forskningen syftade till att se vilka effekter redan framtagna 
formativa strategier gav i klassrummet. Resultatet visar att formativ bedömning kan 
leda till att eleverna tar större ansvar för sitt lärande, de blir mer motiverade, självsäkra 
och de presterar bättre. Den formativa bedömningen gynnade framför allt de 
lågpresterande eleverna då de blev mer motiverade i matematik och presterade bättre.  
 
Balan (2012) och Green (2014) framhåller i likhet med varandra att motivationen 
gynnas av ett formativt förhållningssätt. Green (2014) framhåller i sin studie olika 
aspekters betydelse för elevers användning av formativ återkoppling. Hon menar att 
motivation är en av de aspekter som har stor betydelse för hur elever tar till sig det 
formativa förhållningssättet. Balan (2012) menar att motivationen har stor betydelse för 
hur eleverna presterar under matematiklektionerna. En elev med en negativ bild av 
matematikundervisningen har ofta sämre motivation för matematiken. Denna negativa 
bild och motivation kan påverkas positivt av att matematiken blir mer formativt bedömd 
(Balan, 2012). Elevers motivation höjs också om de tror sig gynnas av 
lärandesituationen. En av anledningarna till att många elevers motivation ökar av att de 
blir formativt bedömda beror på att eleverna blir medvetna om sin nuvarande situation 
och vad som krävs av dem för att de ska prestera bättre (Green, 2014). 
 
I Balans (2012) studie framgår att när elever blir bedömda formativt så förbättras deras 
resultat, både i relation till deras tidigare resultat och i relation till elever som inte blivit 
bedömda formativt. De elever som gjorde de största förbättringarna var de 
lågpresterande eleverna och de elever som kunde förändra sin syn på matematiken på ett 
positivt sätt (Balan 2012).  
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I Greens (2014) studie skiljer det sig i hur eleverna använder sig av den formativa 
återkopplingen. Eleverna kan delas upp i två huvudgrupper, målorienterade och 
lärandeorienterade elever. De målorienterade eleverna kallas de elever som framförallt 
uttrycker prestationsmål. Dessa elever har störst fokus på att visa sin kompetens och det 
viktigaste med undervisningen är att få höga betyg eller poäng. De lärandeorienterade 
eleverna är mer inriktade på att utveckla sitt lärande. Eleverna har därför inga problem 
med att visa upp sin kunskap för att upptäcka och korrigera brister. Det är önskvärt att 
alla elever ska bli lärandeorienterade eftersom det leder till att de kan använda den 
formativa återkopplingen på rätt sätt (Green, 2014).  
 
I Greens (2014) studie framgick att det fanns en del elever som hade svårt för att ta till 
sig den formativa bedömningen. Några av de elever som inte tog till sig återkopplingen 
var de elever som har låg tro på sig själva och endast ser sina prestationer som ett 
misslyckande. En del elever har svårt att ta till sig återkopplingen och blir förvirrade 
eftersom de inte är vana vid det formativa förhållningssättet. Vissa elever är vana vid ett 
summativt förhållningssätt i klassrummet och för dem blir det problematiskt att inte få 
poäng eller betyg utsatta vid återkopplingen. Det summativa förhållningssättet verkar 
vara den faktor som främst hindrar eleverna från att använda den formativa 
återkopplingen. För att eleverna ska kunna ta till sig den formativa återkopplingen 
måste deras användande och upplevelse av återkopplingen öka (Green, 2014).  
 
3.5  Bedömningsmetoder  
 
I matematikklassrummet kan det vid vissa tillfällen vara tydligt uttalat att det 
förekommer bedömning i interaktionen mellan lärare och elev medan den vid andra 
tillfällen är mer implicit. Oavsett vilken bedömning som förekommer i 
matematikklasrummet påverkar den elevens lärande på något sätt (Björklund Boistrup, 
2010). Björklund Boistrup (2010) använder sig av en modell för att beskriva den 
implicita och explicita bedömningen. Modellen består av sex olika delar; dagligt 
klassrumsarbete, klassrumsgenomgång efter avslutat område, diagnoser och andra test, 
bedömningssammanfattning/matriser, möte med lärare/elev/förälder och rättning. 
Modellen visar att det finns många situationer i matematikklassrummet där bedömning 
kan tänkas förekomma (Björklund Boistrup, 2010). 
 
Björklund Boistrup (2013) diskuterar närmare hur bedömning har olika uttrycksformer. 
Några uttrycksformer har med kroppen att göra, vilket innebär att läraren kan använda 
till exempel tal, gester, kroppsrörelser, ansiktsuttryck eller tystnad för att uttrycka sig. 
Det finns även skriftliga uttrycksformer som innebär att läraren ger eleverna skriftlig 
återkoppling i form av text på deras test. Som lärare är det bra att ibland kunna begränsa 
eller främja vissa uttrycksformer för att elevernas ska få chans att ägna sig åt 
matematiska processer. Hur man väljer att begränsa eller främja uttrycksformerna ska 
grunda sig i vad som blir mest meningsfullt för eleverna (Björklund Boistrup, 2013).  
 
3.5.1  Kommunikativ metod 
 
Kommunikation är ett brett begrepp men i denna studie innefattar kommunikationen 
kroppsliga rörelser och muntliga framförande. Kommunikation som bedömningsmetod 
kan ges uttryck på flera olika sätt. Det kan visa sig genom att läraren till exempel sätter 
sig jämte en elev i klassrummet för att fortsätta en diskussion som började i helklass. 
Pratet är en uttrycksform i vilken rösten har stor betydelse för dess karaktär. 
Återkoppling kan ges till eleverna i form av beröm, missnöje eller intresse. Det kan ske 
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enskilt eller framför klassen när eleverna till exempel får möjlighet att visa sina 
lösningar på tavlan (Björklund Boistrup, 2013).  
 
3.5.2  Skriftlig metod 
 
De skriftliga metoder för bedömning som Björklund Boistrup (2010) beskriver i sin 
modell är bedömningssammanfattning/matriser och rättning. 
Bedömningssammanfattningar och matriser kan ge en överblick över elevens kunskaper 
inom ett visst område. Rättning kan ske antingen direkt i klassrummet eller vid ett 
senare tillfälle. Den kan även vara i form av endast en symbol eller en längre 
återkoppling till eleverna i form av text (Björklund Boistrup, 2013).  
 
3.5.3  Prov  
 
Det finns många olika sorters prov som kan användas för bedömning. Törnvall (2001) 
beskriver olika sorters prov och vad som kännetecknar dem. Det finns två olika 
modeller för skriftliga prov. Den första modellen kallas mätmodellen och innebär att 
proven innehåller många uppgifter eller frågor. Uppgifterna bedöms med poäng eller 
delpoäng och det höga antalet frågor gör att även poängsumman blir hög. Vilka 
uppgifter som kommer på proven är ofta hemligt. Den andra modellen kallas 
kunskapsstandardmodellen och innebär till skillnad från mätmodellen att proven 
innehåller få uppgifter eller frågor. Uppgifterna bedöms som en helhet och ofta framgår 
det vilka frågor som är de svårare. Eleverna vet hur uppgifterna ser ut och bedöms, 
skulle eleven inte bli godkänd vid första tillfället så får hen alltid en ny chans (Törnvall, 
2001).  
 
Vidare lyfter Törnvall (2001) fram två olika sätt att kategorisera prov, objektiva och 
subjektiva prov. Objektiva prov innebär att proven endast innehåller fasta svar på 
frågorna eller uppgifterna. Exempel på sådana uppgifter kan vara när eleverna ska välja 
det rätta svaret av alternativen, para ihop svar, ange ordningsföljd eller klassificering. 
Det rätta svaret på sådana prov är aldrig tvetydligt och frågorna kan besvaras direkt. 
Risken med prov av denna karaktär är att eleverna koncentrerar sig endast på fakta och 
termer och utvecklar ingen djupare förståelse (Törnvall, 2001). 
 
Till skillnad från objektiva prov innehåller subjektiva prov öppna frågor av 
problemlösningskaraktär där det finns flera alternativa svar. Frågorna på subjektiva prov 
kräver mer berättande, beskrivande eller förklarande svar. Eleverna använder sin 
inhämtade kunskap för att dra slutsatser och applicera dessa på provets frågor. 
Nackdelen med subjektiva prov är att de tar lång tid att rätta och att 
tillförlitlighetsgraden är lägre än på objektiva prov (Törnvall, 2001). 
 
3.5.4  Konsekvenser av prov 
 
Törnvall (2001) betonar att det måste finnas allsidiga bedömningar där olika 
bedömningsformer kombineras på ett strukturerat sätt för att bedömning ska vara 
utvecklande och rättvis. Risken med att exempelvis endast använda sig av prov är att det 
är svårt att få fram elevens riktiga kunskaper. Genom prov testas endast begränsade 
kunskaper och vid ett specifikt tillfälle (Bagger, 2015). Prov är en vanlig 
bedömningsmetod som används och med användningen följer även konsekvenser. 
Vidare kommer dessa konsekvenser diskuteras närmare.  
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Bagger (2015) beskriver hur elever ofta uttrycker sig neutrala om proven. Men i likhet 
med Törnvall (2001) betonar hon att det blir påtagligt under provtillfället att många 
elever blir stressade och nervösa. Viss nervositet kan ha en positiv inverkan och vara en 
prestationshöjande faktor. Prov under tidspress skapar dock ofta en negativ stress hos 
eleverna. Rädslan för att misslyckas finns hos många elever (Törnvall, 2001). Vissa 
elever uttrycker sin rädsla för att behöva gå om en klass om man misslyckas på provet 
och för andra elever grundar sig rädslan i att framstå som mindre smart än andra elever. 
Prov kan alltså väcka mycket känslor hos elever, det är inte alltid att detta når fram till 
läraren utan ofta håller eleverna det för sig själva (Bagger 2015).  
 
En nackdel med prov är att det kan bidra till differentiering, vilket i sin tur motverkar 
likvärdighet i skolan. Prov och diagnoser i tidigare skolår är betydelsefullt för att tidigt 
upptäcka elever i behov av stöd. Samtidigt kan det vara förödande för en elev att så 
tidigt bli bedömd som lågpresterande. Det kan ge negativa förväntningar från 
pedagogen som gör att eleven börjar tvivla på sin förmåga. Det är därför viktigt hur 
omdömet gers till eleverna. Eleven måste få förståelse för att det är elevens insats som 
blir bedömd och inte eleven själv (Bagger 2015).  
 
Vid nationella prov bedöms eleverna inte bara på individnivå. Elevens resultat på provet 
ger både eleven, läraren och skolan en viss position. Elevens prestation kopplas till 
vilken ranking eleven får och elevernas sammanlagda prestationer rankar även läraren 
eftersom resultatet blir som en kvittens på lärarens undervisningsförmåga. Även skolor, 
och ibland till och med länder, jämför sig med varandra utifrån dessa prov. På det sättet 
skapar man vinnare och förlorare på en högre nivå än bara individnivå. När prestationer 
är i fokus på detta sätt hamnar elever som inte når målen i en särställning. Det är viktigt 
att beakta att trots att en klass får låga resultat kan det ändå vara så att läraren har arbetat 
framgångsrikt med eleverna (Bagger, 2015).  
 
Törnvall (2001) diskuterar de elever som är nöjda med att bli bedömda genom de så 
kallade traditionella, objektiva proven och läxförhören. Många elever har inställningen 
att den viktigaste orsaken till att studera är att klara testen. Eleverna lär sig tycka om 
säkerheten i testproceduren, att alltid veta om de lär sig rätt eller fel (Törnvall, 2001).  
 
3.6  Bedömningsdiskurser  
 
Bedömning kan, som ovan beskrivet, ske på många olika sätt. De olika metoderna 
erbjuder olika stora möjligheter för eleverna att vara aktiva i processen (Björklund 
Boistrup, 2010). Björklund Boistrup (2010) har gjort en studie där hon diskuterar hur 
olika bedömningsmetoder kan påverka elevers engagemang och lärande i 
matematikklassrummet. Hon har även synliggjort fyra olika diskurser som används vid 
bedömning där olika metoder används. 
 
Björklund Boistrup (2010) har kunnat urskilja tre delar som är av stor vikt i bedömning 
för att utveckla elevers engagemang och lärande. För det första handlar det om vilken 
respons eleverna får muntligt i klassrummet. Om läraren värderar elevens svar genom 
att ge beröm eller visa missnöje inbjuder det inte eleven till att fortsätta delta aktivt. 
Beröm bidrar inte automatiskt till något positivt, läraren bör istället visa intresse för 
elevens kunnande. Eleven kan då bidra till kommunikationen i matematik och lektionen 
kan bygga vidare på elevens svar. För det andra menar författaren att fokus borde ligga 
på processer istället för på eleven själv eller uppgiften. När fokus flyttas till processerna 
utvecklas fler kompetenser hos eleven så som hantering av matematiska begrepp och 
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metoder samt kritiskt reflekterande. För det tredje framhävs vikten av öppna frågor. 
Eleven behöver inta en aktiv roll när hen arbetar med öppna frågor genom att antingen 
hitta en av flera lösningar eller använda ett av flera sätt för att lösa problemet. Dessa tre 
delar spelar olika stor roll i de fyra diskurserna som beskrivs nedan (Björklund 
Boistrup, 2010).  
 
Tre begrepp som är centrala i bedömningsdiskurserna är feed back, feed forward och 
feed up. Feed back innebär att läraren ger återkoppling på det som eleven har presterat. 
Läraren kan även ge information om hur den kommande undervisningen kan bidra till 
elevens lärare vilket kallas feed forward. När feed back och feed forward kopplas till de 
uppställda målen för undervisningen kallas det för feed up (Björklund Boistrup, 2010). 
 
3.6.1  Gör det fort och gör det rätt 
 
I den här diskursen står läraren i centrum medan eleven intar en mer passiv roll. Den 
feed back som sker i klassrummet går oftast från lärare till elev och inte något i motsatt 
riktning. Feed forward är i form av vad som kommer hända härnäst i undervisningen 
och inte i form av vad som är möjligt att lära sig. Feed up, definierar Björklund Boistrup 
(2010) som feed back och feed forward i relation till målen, och är något som inte 
förekommer. Det som ligger till grund för planeringen och genomförandet av 
lektionerna är en lärobok, övrigt material används inte i någon större utsträckning i 
denna diskurs. De frågor som ställs i klassrummet är sällan av öppen karaktär och 
uppföljningsfrågor är även de sällsynta. Läraren vet i förväg vilket svar som är det rätta 
svaret och det är det som eleverna förväntas svara. Fokus ligger alltså på uppgiften och 
huruvida eleven svarar rätt eller fel på uppgiften. På grund av att fokus ligger på 
uppgiften och inte på matematiska processer är elevernas möjlighet att lära sig 
matematik mindre i denna diskurs än i nästkommande diskurser (Björklund Boistrup, 
2010). 
 
3.6.2  Vad som helst duger 
 
Vad som helst duger är en diskurs som ligger nära gör det fort och gör det rätt i många 
avseenden. Precis som föregående diskurs sker återkopplingen från lärare till elev och 
eleverna utmanas sällan i sin kunskapsutveckling. Det som utmärker denna diskurs är, 
som namnet antyder, att felaktiga svar lämnas utan någon vidare diskussion. Den feed 
back som läraren ger är i form av beröm och det förekommer inte konstruktiva 
diskussioner kring elevernas lösningar, vad som helst duger. I denna diskurs är det 
däremot mer vanligt med öppna frågor och mer material än bara läroboken. Lärarens 
roll är oftast som den aktiva agenten, med undantag då elevers felaktiga svar får passera 
utan vidare resonemang. Elevens roll är, i likhet med föregående diskurs, passiv 
(Björklund Boistrup, 2010).  
 
3.6.3  Allt kan tas som utgångspunkt för en diskussion  
 
Eleven erbjuds möjligheter i denna diskurs för att inta en mer aktiv roll då 
kommunikationen ses som en viktig del av matematikundervisningen. Utöver 
kommunikationen ökar även öppenheten för att uppgifter tolkas och förstås på olika 
sätt. Även om en elev presenterar en felaktig lösning kan en diskussion uppstå som 
bidrar till elevens fortsatta lärande och tillsammans i klassrummet kan rätt svar tas fram. 
En annan stor skillnad från de tidigare nämnda diskurserna är att fokus för bedömning 
ligger på processer och inte på uppgifter. Diskursen erbjuder många tillfällen av 
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bedömningshandlingar och då främst genom feed back och feed forward mellan lärare 
och elever i båda riktningar. I likhet med den andra diskursen ställs många öppna frågor 
och olika material och metoder används i undervisningen (Björklund Boistrup, 2010). 
 
3.6.4  Resonemang tar tid  
 
Resonemang tar tid är den fjärde och sista diskursen och även den som Björlund 
Boistrup (2010) finner mest gynnande i fråga om elevers aktiva agens och möjligheter 
till lärande av matematik. Bedömningens fokus ligger ofta på processer, till största del 
på processerna skapande, beskrivande, argumenterande och undersökande. Eleverna 
utmanas på detta sätt mot nytt lärande. Bedömningen sker i form av feed back, feed 
forward men även feed up, till skillnad från tidigare diskurser. Elevernas kunnande 
erkänns och relateras till de mål som är uppställda för undervisningen. Metoder och 
material är av varierande form men begränsas eller befrämjas för att tjäna den pågående 
processen. En annan stor skillnad från de ovan beskrivna diskurserna är att det 
förekommer tystnader i klassrummet. Tystnader är något som författaren anser 
befrämjar bedömningshandlingarnas matematiska fokus. 
 
Vilken diskurs som går att urskilja i matematikklassrummen är en komplex fråga. 
Lärare behöver beakta flera saker i sin undervisning, där ibland styrdokument och beslut 
som är fattade på olika nivåer i och utanför skolan. Alla beslut som rör skolans arbete 
måste skapa en helhet och relateras till de möjligheter som erbjuds för eleverna 
(Björklund Boistrup, 2010).  
 
 
  



  
 

15 

4  Metod 
 
Under detta avsnitt kommer vi beskriva närmare vilka metoder vi har använt i studien 
för att få svar på våra frågeställningar. Vi kommer även beskriva hur datainsamlingen 
har gått till och hur den har bearbetas. Vidare kommer vi redogöra för vilka etiska 
övervägande som har präglat undersökningen. Avsnittet avslutas med en diskussion 
kring studiens trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet.  
 
4.1  Kvalitativ metod 
 
För att svara på våra frågeställningar valde vi att använda oss av en kvalitativ metod i 
vår studie. En kvalitativ metod innebär att forskaren genom olika sätt att samla 
information kan få en djupare förståelse för det komplexa problem som studeras, och 
beskriva helheten av det studerade sammanhanget. Metoden präglas av en närhet till 
källan som informationen hämtas ifrån. Forskaren försöker komma individer, grupper 
eller organisationer inpå livet för att förstå deras situation på ett djupare plan. Vissa 
saker kan inte förstås utan att sätta sig in i den undersöktas situation och försöka se 
världen utifrån hens perspektiv (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). En kvalitativ 
metod är den mest lämpade metoden för vår undersökning eftersom studien handlar om 
att få fram människors upplevelser och erfarenheter kring något som kan anses vara 
komplext.  
 
En av fördelarna med att använda sig av en kvalitativ metod är att den visar en 
helhetsbild som ger en ökad förståelse för sociala processer och enskildas livssituationer 
(Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). En nackdel med en kvalitativ metod är att 
studien inte helt kan ses som objektiv. Utgångspunkten i den kvalitativa 
forskningsprocessen är de uppfattningar och den förförståelse forskaren har om den 
företeelse som har valts att undersökas (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). 
 
4.2  Observation  
 
Vi valde att använda oss av observationer som en av studiens datainsamlingsmetoder. 
Anledningen var att vi genom observationer kunde samla in data på ett mycket påtagligt 
sätt. Observationer bygger på ögats direkta observation av händelser och förlitar sig inte 
på vad människor säger att de gör eller tänker. Vid vissa tillfällen är det mer tillförlitligt 
att observera vad som faktiskt sker. De observationer som gjordes i studien bygger på 
just direkt observation. Observationerna gjordes ute på fältet i verkliga situationer som 
skulle ägt rum oavsett om undersökningen hade gjorts eller inte (Denscombe, 2009).  
 
Denscombe (2009) beskriver att två personer som observerar samma situation noterar 
olika saker. Likaså kan de se på samma sak på olika sätt. Under samtliga 
observationstillfällen i denna studie var vi alltid två personer som observerade. Det 
bidrar till att observationen blir desto mer objektiv (Denscombe, 2009). En persons 
tidigare erfarenheter och känslor påverkar hur man upplever och minns situationer 
vilket är en brist med att göra observationer. Det förklarar även varför olika personer 
uppfattar olika saker i samma situation (Denscombe, 2009).  
 
För att undvika individuella tolkningar av händelser och situationer är det betydelsefullt 
att utarbeta ett observationsschema. Observationsschemat ska fungera som en slags 
checklista för forskaren så att hen kan föra in sina registreringar när de uppträder. 
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Punkterna på schemat måste väljas med största noggrannhet, i förhållande till 
frågeställningarna, för att resultatet ska ha ett värde (Denscombe, 2009). I studien 
utarbetades ett observationsschema utifrån studiens frågeställningar och användes som 
ett stöd vid samtliga observationstillfällen (Se bilaga 1). Schemat underlättade för oss 
för att vi skulle kunna fokusera på det som var relevant för vår studie. 
 
4.3  Intervju 
 
Vi valde även att använda oss av intervjuer som en av studiens datainsamlingsmetoder. 
Intervjuer lämpar sig bäst att användas när komplexa och subtila fenomen ska utforskas. 
När man vill få en insikt i människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter är 
intervjuer den mest lämpade metoden (Denscombe, 2009). I studiens inledning lyfter vi 
fram komplexiteten i det som studiens syfte och frågeställningar berör. För att vi ska få 
svar på våra frågeställningar som handlar just om lärares åsikter, uppfattningar och 
erfarenheter, är det gynnsamt att vi använder intervjuer som metod.  
 
I studien valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 
intervjuer innebär att intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska behandlas och 
frågor som ska besvaras. Som intervjuare ska man dock vara inställd på att vara flexibel 
vad gäller ämnenas ordning och låta den intervjuade utveckla sina svar (Denscombe, 
2009). Denna typ av intervjuer lämpade sig bäst för vår studie eftersom vi, utifrån våra 
frågeställningar, hade utarbetat frågor som vi behövde få svar på. Samtidigt var vi 
öppna kring den intervjuades svar på frågorna och såg utvecklade svar som en stor 
fördel. Fördelen med att låta de intervjuade utveckla sina svar i detta fallet var att de 
besatt mycket kunskaper och erfarenheter som var okända för oss som intervjuade. 
Samtliga intervjuer som gjordes var personliga intervjuer vilket är den vanligaste typen 
av semistrukturerade intervjuer. Det innebär att det är ett möte mellan forskare och 
endast en informant (Denscombe, 2009). I studien utarbetades tre olika intervjuguider 
som anpassades efter personen som intervjuades (Se bilaga 2, 3 och 4).  
 
Något som är viktigt att ha i åtanke vid användning av intervjuer är den så kallade 
interjvuareffekten. Den innebär att den intervjuade svarar olika beroende på hur den 
uppfattar personen som ställer frågorna. Forskarens personliga identitet påverkar datan 
beroende på vilken typ av ämne som ska diskuteras. Det finns en risk att den intervjuade 
ger det svar som den tror att forskaren förväntar sig, alternativt att den intervjuade 
skräddarsyr svaren så de stämmer överens med vad den misstänker är forskarens 
synpunkt (Denscombe, 2009). Vi hade detta i åtanke när vi gjorde intervjuerna och för 
att resultatet skulle få ett högre värde bestämde vi oss för att använda både intervjuer 
och observationer som datainsamlingsmetod i studien.  
 
4.4  Urval 
 
Urvalet i en studie är av stor vikt för att det ska finnas möjligheter att svara på de 
frågeställningar som studien utgår ifrån. Vid valet av undersökningsenheter i en 
kvalitativ studie sker därför inte urvalet slumpmässigt utan systematiskt. 
Intervjupersoner behöver besitta goda kunskaper inom det område som ska undersökas 
och det behöver även vara en så stor variationsbredd som möjligt i 
undersökningsenheterna (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). Dessa punkter låg till 
grund för valen vi gjorde inför insamlandet av data. Vi valde därför att besöka både en 
privat skola och en statlig skola för att öka variationsbredden i undersökningen. De 
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personer vi valde att intervjua är personer som vi, genom observationer, ansåg besitta de 
kunskaper som behövdes för att våra frågor skulle kunna bli besvarade. 
 
Vid våra val skedde både det som Denscombe (2009) kallar för ett bekvämlighetsurval 
och det som författaren benämner ett subjektivt urval. Bekvämlighetsurvalet skedde vid 
valet av skolorna. Den statliga skolan och privatskolan söktes upp genom kontakter i 
Kenya. Det subjektiva urvalet användes i sin tur vid valet av intervjupersoner och 
lektioner som observerades. 
 
4.5  Etiska övervägande 
 
Etiken har haft en central roll när studiens undersökningar har gjorts för att skydda 
deltagarnas och undersökningens integritet. De etiska beslut som har fattats har inte 
definierats utifrån vad som är en fördel för oss som forskare utan det har präglats av rätt 
och rättvisa. Däremot finns en medvetenhet hos oss om att etiska beslut är beroende av 
våra värderingar. Detta beror på att det är forskarens speciella intresse som styr 
forskningsprojektet (May, 2001). 
  
Studien har tagit hänsyn till de fyra allmänna huvudkrav som forskare enligt 
Vetenskapsrådet (2002) ska beakta när de bedriver sin forskning, vilka är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För 
att tillgodose informationskravet informerades samtliga av de lärare som deltog i 
intervjuer och observationer om studiens syfte och de villkor som gällde för deras 
deltagande. Deltagarna informerades om deras rätt till att själva bestämma över sin 
medverkan samt att den sker utifrån deras egna villkor. Utifrån samtyckeskravet har 
samtliga uppgifter som används i studien godkänts av deltagarna. För att ta hänsyn till 
konfidentialitetskravet har alla insamlade uppgifter från undersökningens deltagare 
förvarats så att obehöriga inte kan ta del av dem. Uppgifter samlades in genom 
bandupptagning och anteckningar vilka lagrades och var tillgängliga endast för oss 
forskare under studiens gång men raderades sedan därefter. Samtliga namn som används 
i studien är fiktiva för att skydda deltagarnas identitet. Alla de uppgifter som har samlats 
in i studien har endast används i forskningens ändamål vilket nyttjandekravet betonar 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
 
4.6  Genomförande och bearbetning av data 
 
För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att få svar på våra frågeställningar valde 
vi först och främst att observera verksamheten genom fältarbete. På detta sätt fick vi 
kunskaper om vilka personer och lektioner som var mest lämpliga att använda oss av i 
undersökningen. Som tidigare nämnt använde vi oss både av intervjuer och 
observationer vid insamlingen av data. Provobservationer genomfördes för att skapa en 
grund till observationsschemat och intervjuguiden. Detta följdes av observationer som 
kompletterades av intervjuer. Först observerades en lektion i matematik i årskurs 1 på 
privatskolan. Sedan intervjuades läraren som observerats och även rektorn på skolan. 
Efter det skedde observationen av en lektion i matematik i årskurs 1 på den statliga 
skolan med en uppföljande intervju med en av lärarna på skolan.  
 
Under alla observationer och intervjuer var vi båda närvarande. Utifrån 
observationsschemat och intervjuguiden skrev vi anteckningar under både 
observationerna och intervjuerna. Intervjuerna spelades även in för att ingen 
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information skulle gå förlorad. Inspelningarna transkriberades och bearbetades flera 
gånger för att rätt tolkningar skulle vara möjliga. Resultatet delades sedan in i tre 
huvudkategorier, kommunikativ metod, skriftlig metod och prov som metod. De 
bedömningsmetoder som lärarna lyfte fram var skriftlig och muntlig bedömning. 
Eftersom prov är en så stor del av den skriftliga bedömningen har vi valt att ge den en 
egen kategori för att göra resultatet tydligt. Det som lärarna i studien beskriver som 
muntlig bedömning innefattar både kroppsrörelser och muntliga framföranden. Därför 
valde vi att kalla kategorin för kommunikativ bedömningsmetod istället för muntlig 
bedömningsmetod.  
 
4.7  Trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet  
 
Det är av stor vikt att all forskning, både kvalitativ och kvantitativ forskning, är 
trovärdig (Denscombe, 2009). Studien visar därför att de metoder och tillvägagångssätt 
som är erkända för att vara utgångspunkt för god forskning ligger till grund för de fynd 
som gjorts. Det innebär i sin tur att forskningen visar på trovärdighet, pålitlighet och 
överförbarhet.  
 
Trovärdighet handlar om i vilken utsträckning insamlad data är exakt och träffsäker. I 
kvalitativa metod menar forskare att det inte är möjligt att visa på detta. Det är dock 
möjligt att visa att data är exakt och träffsäkert med rimlig sannolikhet (Denscombe, 
2009). För att ge vår studie trovärdighet valde vi därför att utgå ifrån de punkter som 
Denscombe (2009) menar ökar trovärdigheten. Vi valde att observera lektioner men 
även verksamheten i stort för att samla in mer material samt kontrollera att det som 
sades i intervjuerna överensstämde med verkligheten. Det är alltså fältarbete och 
empirisk data som ligger till grund för våra fynd. Magne Holme och Krohn Solvang 
(1997) betonar även de vikten av närheten till undersökningsenheterna. Trovärdigheten i 
vår studie ökar därmed genom att det fanns både en social och en fysisk närhet som växt 
fram över en tid. 
 
Pålitlighet innebär att en annan person hade kunnat utföra studien och ändå kommit 
fram till samma resultat och slutsatser. Även detta är något som är svårt i kvalitativa 
studier av den anledningen som tidigare nämnts, nämligen att det rör sig om människor i 
sociala sammanhang. Denscombe (2009) menar istället att pålitligheten bör röra sig om 
i vilken grad andra forskare kan komma fram till jämförbara fynd. För att det ska vara 
möjligt behöver forskaren göra det synligt för andra att resultaten och slutsatserna är 
rimliga. Magne Holme och Krohn Solvang (1997) anser därför att det krävs tydliga och 
sanningsenliga beskrivningar av allt som är viktigt för förståelsen. För att skapa 
pålitlighet i vår studie valde vi därför att ge en tydlig beskrivning av 
undersökningsenheterna i bakgrunden. Vi anser även att pålitligheten ökar då vi båda 
närvarade vid alla observationer och intervjuer, dels för att inte låta vår förförståelse 
påverka resultatet och dels för att inte missa någon viktig del. 
 
Tydliga beskrivningar är även en viktig del i frågan om studiens överförbarhet. Läsaren 
behöver detaljerade beskrivningar för att veta vilka delar av resultatet och slutsatserna 
som går applicera på andra skolor eller klasser (Denscombe, 2009). Vår 
bakgrundbeskrivning är därför utförlig gjord för att skapa både en större pålitlighet och 
överförbarhet för studien.  
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5  Resultat och analys 
 
Denna del börjar med en kort beskrivning av de skolor och observationer som ingår i 
studien. Resultatet har nedan delats upp utifrån våra två frågeställningar. Först 
presenteras de olika metoder som används vid bedömning uppdelat i tre kategorier; 
kommunikativ bedömningsmetod, skriftlig bedömningsmetod och bedömning genom 
prov. Efter det beskrivs hur de utvalda lärarna arbetar med bedömning för att skapa 
motivation och vad den tidigare forskningen säger om de val som lärarna gör. Efter att 
resultatet presenterats under varje rubrik kommer resultatet analyseras kopplat till den 
tidigare forskningen.  
 
5.1  Deltagande skolor  
 
Undersökningen utfördes i två klasser i årskurs 1 på två utvalda skolor i Kenya. 
Matematikundervisningen är baserad på deras läroplan liksom den lärobok de arbetar 
med. Det finns även en lärarhandledning som beskriver precis hur matematiklektionerna 
ska läggas upp. I årskurs 1 arbetar eleverna endast med addition och subtraktion, ingen 
multiplikation eller division. Matematiken introduceras redan vid tre års ålder, då 
eleverna börjar förskolan, men det är inte samma matematik som när de börjar i klass 1. 
I förskolan handlar matematiken framförallt om att räkna och lära sig siffrorna. Detta 
gör de med hjälp av konkret material. I årskurs 1 blir matematiken mer abstrakt och det 
ställs krav på att eleverna även ska kunna använda matematikens symbolspråk. Trots att 
användandet av konkret material minskar i årskurs 1 så existerar det fortfarande i viss 
utsträckning (Intervju 2).  
 
5.1.1  St. Nicolas primary school 
 
På St. Nicolas primary school intervjuades matematikläraren i årskurs 1, som vi här 
kallar för Ben, och rektorn på skolan, som benämns Sister Anna. Observationer utfördes 
när Ben undervisade klass 1 i matematik. Klass 1 består av 46 elever och de har ett stort 
klassrum där det finns utrymme för alla. Ben (Intervju 1) beskrev att för att skapa större 
koncentration och mindre oväsen i klassrummet är eleverna placerade så att pojkar och 
flickor är blandade samt att de svaga sitter längre fram och de starkare eleverna sitter 
längre bak. Under observationerna framgick att pojkar och flickor sitter blandade men 
det gör även svaga och starka elever.  
 
Under en av de matematiklektioner som observerades i klass 1 på St. Nicolas primary 
school arbetade eleverna med ental och tiotal. Läraren började lektionen med att skriva 
upp vilket område de skulle arbeta med under lektionen, vilket var “tens and ones”. 
Läraren sa “tens and ones” högt flera gånger och eleverna repeterade i kör efter. Vidare 
tog läraren ett exempel framme på tavlan och frågade eleverna efter en lösning. 
Eleverna räckte ivrigt upp handen för att visa att de kunde svaret. Läraren valde en elev 
som fick svara och efter att hen har gett sitt svar gick läraren vidare till nästa exempel 
på tavlan. Denna gången fick den elev som skulle svara komma fram och skriva det 
rätta svaret på tavlan. Läraren skrev sedan upp flera uppgifter på tavlan som han 
uppmanade eleverna att arbeta självständigt med i sina skrivböcker. Han satte sig vid 
katedern och efterhand som eleverna blev klara med uppgifterna fick de komma fram 
och köa för att få sina uppgifter rättade. När läraren rättade böckerna markerade han 
med en bock vid varje rätt svar och de elever som har alla rätt fick även en skriftlig 
kommentar i boken. En sådan kommentar kunde vara “Good” eller “Very good”. De 
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elever som hade fel på någon uppgift fick en markering med ett streck vid felet och 
skickades sedan tillbaka till sin bänk för att rätta. När eleverna rättat fick de komma 
fram och visa läraren igen. Läraren uppmanade eleverna att inte visa svaren för 
varandra. När han rättade böckerna upptäckte han att många elever hade fel på samma 
uppgift. Läraren valde då att gå igenom den uppgiften i helklass för att alla i klassen 
skulle förstå. Innan läraren avslutade lektionen bad han alla elever lägga sina böcker 
öppna framför sig för att visa att de hade blivit rättade. Läraren gick ett varv i 
klassrummet och kollade böckerna. Lektionen slutade sedan när läraren lämnade 
klassrummet.  
 
5.1.2  Tilapia public primary school  
 
På Tilapia public primary school utfördes observationerna i en av de tre klasserna i 
årskurs 1 som finns på skolan. Klassen som observationen utfördes i består av 25 elever. 
Klassrummet är litet och därför är vissa av bänkarna placerade ända framme vid tavlan. 
Efter observationen intervjuades en av lärarna på skolan som vi här kallar för Maria. 
Läraren som undervisade under observationen var inte tillgänglig för en intervju och vi 
valde därför att intervjua Maria istället. Maria har arbetat på skolan i tio år och har goda 
kunskaper kring hur arbetet med bedömning sker. Hon var även närvarande vid 
observationen och kunde kommentera de val läraren gjorde under lektionen.  
 
Under den matematiklektion som observerades i klass 1 på Tilapia primary school 
arbetade klassen med subtraktion. Läraren inledde lektionen med att lyfta fram vad de 
arbetade med dagen innan, nämligen “take away”. Hon betonade att “take away” är 
samma sak som subtraktion och att de skulle fortsätta arbeta med det även under denna 
lektion. Läraren beskrev att de tal som eleverna ska arbeta med består av ett “one digit 
number”, men gav även ett exempel på vad ett “two digit number” kunde vara. Läraren 
använde sig av ett exempel på tavlan och räknade ut det tillsammans med eleverna med 
hjälp av att rita och stryka streck. När läraren tog ett nytt exempel så tog hon fram en 
elev som fick räkna ut svaret med hjälp av streck på samma sätt som läraren hade gjort. 
När eleven hade skrivit rätt svar uppmanade läraren resten av klassen att klappa för 
eleven. Lektionen fortsatte på samma sätt att läraren skrev ett tal och sedan tog upp en 
elev som fick räkna ut och skriva svaret på uppgiften. När eleven gjorde rätt klappade 
hela klassen för eleven innan den fick gå tillbaka och sätta sig igen. Efter detta skrev 
läraren upp några uppgifter på tavlan och uppmanade eleverna att göra uppgifterna 
enskilt i sin skrivbok. När en elev var klar med uppgifterna räckte den upp handen för 
att läraren skulle komma och rätta. Läraren rättade genom att markera med en bock vid 
de rätta svaren och genom att markera med ett streck vid fel svar. Lektionen var över 
när läraren hade rättat alla böcker.  
 
5.2  Metoder som används vid bedömning 
 
Kopplat till den första frågeställningen beskrivs nedan de olika metoder som används 
vid bedömning på de utvalda skolorna.  
 
5.2.1  Kommunikativ bedömningsmetod 
 
I intervjuerna framgår det tydligt att den kommunikativa bedömningen som sker 
används i huvudsak för att få övergripande kontroll över vad klassen förstår. 
Lektionerna brukar börja med en genomgång av läraren på svarta tavlan med olika 
exempel. Under genomgången ställer läraren frågor till eleverna som de oftast får svara 
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på i kör. Samma fråga kan upprepas flera gånger tills läraren upplever att i princip alla 
elever svarar. Maria (Intervju 3) menar att de på detta sätt upptäcker om eleverna är 
uppmärksamma på lektionen och förstår de exempel som läraren går igenom. Vidare 
säger Maria (Intervju 3) att hon ser fördelar med att använda svarta tavlan vid den 
kommunikativa bedömningen. På det sättet har alla elever möjlighet att se och göra 
uppgifterna som läraren ska bedöma. När de flesta elever verkar förstå exemplen får 
eleverna själva gå fram till tavlan en i taget och visa lösningar till olika uppgifter.  
Under lektioner sker inte mycket återkoppling från läraren. Det som kan förekomma är 
att läraren uppmuntrar klassen att klappa och sjunga en ramsa för den elev som visat rätt 
lösning på tavlan. När någon elev svarar fel kommenterar inte läraren utan vänder sig 
istället till en annan elev i hopp om att få det rätta svaret. 
 
Björklund Boistrup (2013) lyfter fram den kommunikativa bedömningen som en 
uttrycksform för bedömning, utifrån vad denna studie menar att kommunikativ 
bedömning innebär. Denna uttrycksform handlar bland annat om hur läraren använder 
sin röst och sitt kroppsspråk, vilket har haft en central roll under de matematiklektioner 
som har observerats. Läraren använder sin röst för att förklara matematiska problem 
men även för att ge återkoppling. Största delen av lektionen är det läraren som pratar 
och eleverna förväntas endast prata när de svarar på frågor som läraren ställer. 
Björklund Boistrup (2013) betonar även de tillfällen då läraren låter eleverna komma 
fram till tavlan enskilt för att lösa uppgifter som en del av den kommunikativa 
bedömningen. På det sättet får läraren en uppfattning om enskilda elever och möjlighet 
till att ge återkoppling. Återkopplingen som ges blir en direkt återkoppling, vilket Balan 
(2012) lyfter fram som en fördel när fokus ligger på uppgifter.  
 
Vidare diskuterar Björklund Boistrup (2013) på vilket sätt återkoppling kan ges och få 
betydelse vid den kommunikativa bedömningsmetoden. Under de lektioner som har 
observerats har återkopplingen dock haft ett begränsat utrymme. Återkopplingen som 
gavs var oftast endast ett muntligt ”good” eller ”very good” vilket Balan (2012) 
definierar som en summativ bedömningsform. Författaren betonar att läraren istället bör 
ge en formativa återkoppling till eleven vilket innebär att återkopplingen ska ge 
information som gynnar elevens vidare utveckling. 
 
5.2.2  Skriftlig bedömningsmetod 
 

You find when you use one method it depends on the group how well it 
works. For example, when you use oral assessment you will find that there 
are some children who are good in oral and some who does not preform 
using this method. So, you find it difficult sometimes assessing them using 
one method. It is good to use both oral and written assessment.          
     (Intervju 1) 

 
Ben uttrycker i sin intervju att det är viktigt att se till gruppen när lärare väljer 
bedömningsmetoder och att det är bra att använda mer än bara en metod. Han ser alltså 
fördelar med att använda både den kommunikativa metoden och den skriftliga metoden. 
Däremot menar han att det finns större fördelar med en skriftlig bedömningsmetod då 
han säger ”The oral is just how they speak, and you never know if they can write the 
letters properly or the numbers well. Most of the abilities are connected to the written 
one” (Intervju 1). 
 
I likhet med Ben anser Sister Anna (Intervju 2) att den skriftliga bedömningsmetoden är 
att föredra. Hon menar att det finns mycket som läraren missar om det endast är det 
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muntliga som bedöms. Då den skriftliga bedömningen ger en bättre bild över elevernas 
kunskaper kan den även användas för att ge återkoppling till läraren. Om eleverna visar 
på bristande kunskaper inom ett område behöver läraren gå tillbaka och repetera.  
 
I slutet av varje lektion får eleverna uppgifter de ska räkna enskilt i sina böcker. Under 
tiden de räknar går läraren runt i klassrummet och rättar böckerna. Är alla uppgifter rätt 
uträknade kan eleverna få ett ”good” eller “very good” längst ner på sidan. Om någon 
uppgift är fel blir den markerad med ett streck och eleven får räkna om. På detta sätt får 
eleverna direkt återkoppling, dock utan vidare diskussioner kring uppgifterna eller 
svaren. Finns det tid kvar på lektionen kan det hända att läraren går igenom alla 
uppgifter eller endast de som många elever verkade ha svårt för på tavlan. 
 
Maria (Intervju 3) ser ännu en fördel med den skriftliga bedömningsmetoden eftersom 
den kan användas även vid de läxor som eleverna får. Genom läxorna får eleverna 
möjlighet att fortsätta öva på det som de har arbetat med i skolan när de kommer hem. 
Fördelen med detta är att eleverna blir mer förberedda inför proven.  
 
Som tidigare nämnt lyfter Björklund Boistrup (2013) fram att bedömningar har olika 
uttrycksformer, den kommunikativa bedömningen är en uttrycksform och den skriftliga 
bedömningen är en annan. Hon betonar även vikten av att läraren ibland måste kunna 
begränsa eller främja vissa uttrycksformer. I studien framgår att samtliga lärare 
använder flera olika bedömningsformer men att de ser betydligt fler fördelar med den 
skriftliga bedömningen. Törnvall (2001) pekar just på vikten av att använda sig av 
allsidiga bedömningar, där flera former kombineras, för att bedömningen ska vara 
rättvis.  
 
Björklund Boistrup (2010) diskuterar vad den skriftliga bedömningen kan innebära och 
lyfter fram bland annat rättning som en metod. Hon beskriver att rättning kan vara 
endast i form av en symbol. I de observerade klassrummen innefattades den skriftliga 
bedömningen endast av rättning. Rättningen skedde oftast i klassrummet och innebar att 
eleverna fick en markering vid varje rätt eller fel svar. Den skriftliga återkopplingen 
som gavs var endast ett ”good” eller ”very good” vilket enligt Balan (2012) definieras 
som en summativ bedömning. Syftet med att ge återkoppling är att minska skillnaden 
mellan den nivå eleven är på och den nivå den önskar att vara på (Green, 2014). 
Återkopplingen mister dock sitt syfte när läraren väljer att endast använda sig av 
summativ återkoppling. För att återkopplingen ska vara meningsfull bör den vara av 
formativ karaktär vilket innebär att den ska ge information om hur eleven ligger till, vart 
den är på väg och hur den ska göra för att nå dit (Balan, 2012). Däremot framgick det i 
Greens (2014) studie att elever som inte är vana vid formativ återkoppling har svårt att 
ta den till sig och ofta föredrar den summativa bedömningsform som de är vana vid. 
Detta innebär att det skulle kunna vara problematiskt för lärarna i de observerade 
klasserna att använda sig av en formativ bedömning 
 
5.2.3  Prov som bedömningsmetod 
 
Prov har lyfts fram av samtliga lärare i undersökningen som en central 
bedömningsmetod i matematik. Ben (Intervju 1) beskriver proven på följande sätt “Yes, 
they are a big part of the assessment and for the promotion. You see who should be 
promoted and who needs assistance in particular areas. That is what the tests emphasis”. 
Ben (Intervju 1) betonar hur proven hjälper läraren att ta reda på vilka elever som är 
svaga och vilka som är starka i matematik. De starka eleverna som har presterat bra på 
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proven hyllas i klassrummet genom att resten av klassen applåderar för dem. Tanken 
med detta är att det ska motivera även andra elever att arbeta hårdare. Läraren kan också 
ha individuella samtal med de elever som behöver det. De svaga eleverna kan få en 
extralärare men kostnaderna för den läraren får eleven stå för själv.  
 
Båda klasserna använder sig av ett rankingsystem som innebär att elevernas olika 
resultat på proven sammanställs och jämförs med varandra. Detta leder till att eleverna 
rankas i klassen från den elev som presterat bäst ner till den eleven som har presterat 
sämst. “So the highest number, we give them numbers, the number one is the best in the 
class” (Intervju 2). Resultatet i form av rankinglistan delas ut i pappersform till alla 
elever för att de ska ta med det hem till sina föräldrar. Ofta hängs listan även upp i 
klassrummet. På Tilapia public primary school får alla elever också ställa upp sig på en 
rad utifrån provets resultat. De tre första eleverna hyllas och får priser. Detta gör lärarna 
för att motivera eleverna att prestera bättre. De vill att eleverna ska klättra uppåt i ledet 
och slippa stå sist eftersom det är en stor förlust att hamna längst bak i ledet.  
 
Alla prov som eleverna gör måste de betala cirka 5-10 kronor för. Detta beror på att 
skolorna beställer färdiga prov från staten. Till testen som skolorna beställer följer även 
instruktioner om hur de ska rättas och det är lärarna själva som måste rätta proven. 
Maria (Intervju 3) betonar bristen i att de tvingas beställa prov eftersom de proven ofta 
ligger på en högre nivå än vad deras elever är på. Om skolan skulle utforma sina prov 
själva hade det varit en stor vinst eftersom lärarna då kan testa elevernas kunskaper 
inom de områden som de har arbetat med och se vad de behöver arbeta mer med. Det är 
dock en stor kostnad för skolan att göra sina egna prov och det kräver resurser som 
skolan inte har tillgång till. Maria beskriver fördelen med att utforma sina egna prov: 
 

There you will be able to assess the pupils accordingly. So if they fail, 
either you did not teach them well, they did not understand you or you did 
not do your work well. All of them can not fail if you have taught them. 

(Intervju 3) 
 
I slutet av varje månad har skolorna test i alla ämnen i alla klasser. Varje prov består av 
50 frågor. En fråga innehåller tre svarsalternativ och eleverna ska då ringa in ett rätt 
svar. Det finns ingen tidsgräns på provet utan läraren försäkrar sig om att alla elever har 
svarat på alla frågor innan de lämnar in. Eleverna får alla börja på uppgift 1 och ingen 
får gå vidare och räkna på uppgift 2 innan läraren ger sitt godkände. Eleverna får gott 
om tid till varje uppgift och under våra observationer upplevde vi mer rastlöshet än 
stress bland eleverna. Vid vissa uppgifter väljer även läraren att gå igenom ett exempel 
på tavlan innan eleverna får räkna uppgiften. Lektionen efter att alla prov har rättats går 
läraren igenom alla de rätta svaren på tavlan med eleverna.  
 
Green (2014) beskriver att ett summativt förhållningssätt i klassrummet innebär att rätta 
svar, betyg och poäng är det som har störst betydelse för bedömningen av elevers 
lärande. Det summativa förhållningssätt som råder i de observerade klassrummen har 
diskuterats tidigare och blir utifrån denna författarens beskrivning ännu tydligare. Detta 
eftersom samtliga lärare betonar just provens stora betydelse för bedömningen av 
matematiken. Enligt Green (2014) är detta ett vanligt förhållningssätt även i svenska 
matematikklassrum.  
 
Törnvall (2001) har lyft fram två olika modeller för skriftliga prov. Den modell som 
präglar klassrummen i Kenya är den som kallas mätmodell. Den innebär att proven 



  
 

24 

innehåller många uppgifter och uppgifterna bedöms med poäng. Vidare beskriver 
Törnvall (2001) olika sätt att kategorisera prov. Proven i Kenya kan kategoriseras som 
objektiva prov. Detta innebär att proven endast innehåller fasta, otvetydiga svar och 
uppgiften kan vara att välja ett rätt svar av flera alternativ. Författaren betonar dock att 
risken med att använda sig av sådana prov är att eleverna inte utvecklar någon djupare 
förståelse utan endast fokuserar på fakta och termer. Bagger (2015) lyfter fram risken 
med att endast använda sig av prov som bedömningsform eftersom det endast testar 
begränsade kunskaper. I likhet med Bagger (2015) menar Nyström (2004) att proven 
inte kan visa en elevs fullständiga kompetens.  
 
Fördelen med prov eller diagnoser i skolans tidigare år är att elever i behov av stöd kan 
upptäckas tidigt. Men enligt Bagger (2015) kan användandet av prov också bidra till 
differentiering vilket blir tydligt i de observerande klasserna där de använder sig av ett 
rankingsystem utifrån provresultatet. En sådan bedömningsmetod menar författaren kan 
vara förödande för den elev som blir bedömd som lågpresterande eller i detta fall blir 
placerad längst ner i rankingsystemet. Vidare menar Bagger (2015) att rankingsystemet 
som skolan använder sig av gör att eleven inte bedöms bara på individnivå utan 
elevernas resultat ger även både läraren och skolan en viss position. Detta gör att proven 
sätter desto högre press på eleverna att prestera på proven.  
 
Ytterligare en risk med att använda sig av prov är att de kan påverka eleverna negativt 
under provets gång. Enligt Törnvall (2001) väcker prov mycket känslor hos eleverna, de 
kan bli nervösa och stressade. Prov under tidspress är en faktor som kan bidra till 
negativ stress. Under observationerna upplevdes dock ingen stress hos eleverna vilket 
antagligen berodde på att det inte fanns någon tidspress.  
 
Som tidigare nämnts är ett formativt förhållningssätt att föredra vid bedömning. Green 
(2014) menar dock att många elever som inte är vana vid ett sådant arbetssätt tycker att 
det är lättare att veta hur de ligger till i sin utveckling om de får poäng eller betyg på de 
uppgifter och prov de gör. För att elever ska kunna ta till sig den formativa 
bedömningen måste de veta hur de ska använda den (Green, 2014). Detta innebär att ett 
summativt förhållningssätt troligtvis är mer passande för de klasser som har observerats. 
 
 
5.3  Bedömningsmetodernas påverkan på elevernas fortsatta 
engagemang och lärande 
 
Denna del är kopplad till studiens andra frågeställning och börjar med att presentera hur 
lärarna i vår studie lagt upp sin bedömning för att skapa motivation hos eleverna. 
Resultatet kommer sedan kopplas till Björklund Boistrups (2010) bedömningsdiskurser. 
Avslutningsvis kommer det ske en analys över hur undervisningen i Kenya bidrar till 
elevers fortsatta engagemang och lärande utifrån tidigare forskning.  
 
5.3.1  Bedömning för att motivera  
 
Bedömning skedde, som beskrivits ovan, muntligt, skriftligt samt genom prov. De 
intervjuade lärarna påpekade alla vikten av att bedömning ska ske i ett motiverande 
syfte. När en elev presenterade en lösning framför klassen hände det att klassen 
applåderade och sjöng en ramsa för den specifika eleven. Under de lektioner som 
observerades där detta användes blev det synligt hur stolt eleven blev och hur gärna de 
andra eleverna ville svara på nästa fråga för att de också skulle få stå på den platsen. Vid 
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de tillfällen läraren inte använde denna metod ansåg de ändå att eleverna behöver 
positiv muntlig respons när de svarar rätt, oftast i form av ett ”good”. 

Genom den skriftliga bedömningen fick eleverna direkt feed back på sina uppgifter 
under lektionerna. I likhet med den muntliga responsen skedde det i form av ett ”good” 
eller ”very good” när de har svarat rätt på alla uppgifter. Denna kommentar var något 
som eleverna eftersträvade och som motiverade dem att göra klart alla uppgifter innan 
lektionen slutade. 

Bedömningen genom prov var det som alla de intervjuade lärarna menade motiverade 
eleverna mest. På Tilapia Public Primary School blev de elever som presterade bäst på 
proven hyllade framför sin klass och ibland delades även priser ut (Intervju 1). Detta var 
något som även hände på St. Nicolas Primary School. Där blev eleverna även placerade 
i ett led från den elev som presterat bäst till den som presterat sämst. Maria uttrycker i 
sin intervju att det motiverade eleverna väldigt mycket när de stod i ledet: ”Then you 
can see that number ten will turn out to be number two so that they at least one time will 
be there. And the last one you will not find there another time, that person will past at 
least five” (Intervju 3). 
 
De metoder som lärarna beskriver i sina intervjuer visade sig i praktiken fungera 
motiverande för eleverna, vilket blev synligt under observationerna. Trots att klasserna 
var stora till sitt antal var majoriteten av klassen aktiv under lektionerna genom att visa 
att de ville och kunde svara på lärarens frågor. De arbetade hårt under lektionerna för att 
visa läraren att de slutfört de skriftliga uppgifterna och majoriteten av eleverna 
presterade bra på proven. 
 
5.3.2  Gör det fort och gör det rätt 
 
Björklund Boistrup (2010) har som tidigare nämnts delat in bedömningsmetoder i fyra 
olika diskurser som alla påverkar elevers engagemang och lärande på olika sätt. Den 
diskurs som de utvalda skolorna för denna studie hamnar under är gör det fort och gör 
det rätt. 
 
På de observerade skolorna ligger inte fokus på processerna i matematik utan på 
uppgiften eller eleven själv. De uppgifter som eleverna får arbeta med är inte av 
reflekterande och öppen karaktär. Läraren ger beräkningsuppgifter med ett rätt svar som 
redan är känt för läraren. Vilken lösningsmetod eleverna ska använda presenteras i 
början av lektionen vilket tyder på att uppgifterna inte är öppna på något sätt. Det ställs 
inte heller några uppföljningsfrågor. Om ett svar är rätt accepteras svaret och om svaret 
är fel lämnas det utan diskussion medan läraren frågar en annan elev istället. Läraren 
ställer frågor, eleverna svarar och det sker sällan några längre tystnader under 
lektionerna. De material som används under lektionerna är till största del en lärobok och 
svarta tavlan, något konkret material som eleverna kan använda var inte synligt under 
observationerna. 
 
Lektionerna innehåller ingen feed forward eller feed up. Det som dock skiljer de utvalda 
skolornas bedömningsmetoder från denna diskurs är att det sker feed back i två 
riktningar och inte enbart en riktning. Eleverna får direkt feed back i sina böcker när de 
markeras och muntligt under lektionerna. Lärarna får i sin tur feed back genom att se 
vilka kunskaper eleverna visar (Intervju 2). Om många elever har svårt för ett område 
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inom matematiken betyder det att läraren behöver repetera det specifika området och 
tänka ut ett nytt sätt att förklara uppgifterna på. 
 
Gör det fort och gör det rätt är den diskurs som Björklund Boistrup (2010) menar bidrar 
minst till elevers fortsatta engagemang och lärande. Enligt tidigare forskning används 
därför inte de mest effektiva metoderna vid bedömning i de utvalda skolorna i Kenya. 
Den bedömning som sker är även summativ, vilken Balan (2012) i likhet med Green 
(2014) menar bidrar med färre fördelar än den formativa bedömningen. Författarna 
menar att elevernas motivation ökar med en formativ bedömning. Det kan även leda till 
att eleverna tar större ansvar för sitt lärande, blir mer självsäkra och presterar bättre 
(Balan, 2012). Det hade kunnat påverka eleverna positivt om skolorna gick över från en 
summativ bedömning till en formativ bedömning. Detta är dock inget som kan göras 
över en natt. Eleverna behöver få möta den formativa bedömningen på många sätt och 
vid många tillfällen innan den genererar positiva effekter (Balan, 2012). 
 
Alla förändringar tar tid, en övergång från summativ till formativ bedömning eller från 
gör det fort och gör det rätt till en annan bedömningsdiskurs som är mer positiv för 
elevers engagemang och lärande till exempel. Ett annat exempel är övergångar mellan 
olika kunskapssyner som råder i ett land. Den läroplan som råder i Kenya visar på en 
kunskapssyn som liknar Sveriges. Verksamheten visar dock på stora skillnader från 
verksamheten i Sverige. Wettergren (2013) menar att på grund av att dessa förändringar 
tar så lång tid att implementera i verksamheten kan spår av gamla läroplaner komma till 
uttryck i skolan. Det kan vara anledningen till att kunskapssynen i Kenyas läroplan inte 
helt avspeglas i verksamheten. 
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6  Diskussion  
 
I den här delen av arbetet kommer först studiens metodval att diskuteras. Vidare 
kommer även resultatet diskuteras. Avsnittet avslutas med våra slutsatser och förslag till 
fortsatt forskning. 
 
6.1  Metoddiskussion 
 
Utifrån studiens frågeställningar anser vi att den kvalitativa metoden var passande. 
Genom att använda intervjuer och observationer fick vi en djupare inblick i det som 
undersökts. Framförallt för vår andra frågeställning var det fördelaktigt. En kvantitativ 
metod skulle inte ge oss samma möjlighet att få en helhetsbild av Kenyas skolsystem. 
Den första frågeställningen hade kunnat gynnas av en kvantitativ metod med enkäter till 
flera skolor eftersom det skulle göra resultatet mer generaliserbart. Däremot hade vi inte 
kunnat kontrollera svaren på samma sätt som vi kunde göra genom observationer och 
intervjuer.  
 
Valet att använda både intervjuer och observationer var en fördel i denna studie. 
Intervjuerna gav oss möjligheten att få en djupare inblick i informanternas tankar och 
uppfattningar kring bedömning i undervisningen. Eftersom studien berör ett, för oss, 
okänt skolsystem använde vi oss av intervjuer för att ställa omfattande frågor som även 
skulle ligga till grund för studiens bakgrund. Fördelen med att använda observationer i 
denna studie var att vi kunde förhålla oss kritiskt till det som sades i intervjuerna 
eftersom det vid vissa tillfällen inte stämde överens med praktiken. Detta bidrar till att 
studiens resultat blir mer trovärdigt. I studien har det gjorts flera observationer, under en 
längre tid, på en av de utvalda skolorna. Detta har underlättat för oss när vi 
sammanställt resultatet eftersom vi genom observationerna har fått en helhetsbild av 
matematikundervisningen. Problemet med att samla in material i ett annat land är att om 
information saknas eller om den information som har getts är tvetydig är det svårt att 
komplettera den i efterhand. Tack vare våra metodval fick vi en tillräckligt bra 
helhetsbild för att detta inte skulle bli ett problem för oss.  
 
Studien hade gynnats av att en testintervju hade ägt rum innan intervjutillfällena. Vi 
hade då varit mer förberedda inför den första intervjun. Intervjun med Ben blev aningen 
kortare och inte så ingående som förväntat. Detta berodde dels på att Ben var stressad 
vid intervjutillfället men det kan även bero på att vi inte var tillräckligt förberedda. Vi 
var dock tvungna att göra intervjun vid det tillfället som gavs eftersom Ben sedan skulle 
byta arbete och då inte längre finnas tillgänglig på skolan. Genom intervjun som gjordes 
med rektorn vid ett senare tillfälle kunde den information som var oklar kompletteras.  
 
Studiens resultat är baserat på undersökningar från både en privatskola och en statlig 
skola. Detta gör att studiens överförbarhet ökar. Överförbarheten, pålitligheten och 
trovärdigheten hade ökat ännu mer om flera skolor på olika platser i Kenya hade 
undersökts. Detta var dock inte möjligt på grund av studiens omfattning.   
 
På grund av vissa omständigheter var det inte möjligt för oss att skicka ut några 
missivbrev till studiens informanter. Kommunikationen skedde istället muntligt vilket 
godkändes av samtliga medverkande. 
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6.2  Resultatdiskussion 
 
I inledningen betonas att ett komplext område inom läraryrket är bedömningen av 
årskurs 1-3. Vi valde att inrikta denna studie mot bedömningen i årskurs 1 i ett land som 
skiljer sig från Sverige med förhoppningen om att få nya infallsvinklar inom det 
komplexa området. I ett land som på flera sätt skiljer sig från Sverige förväntade vi oss 
skillnader även inom skolan och undervisningen. Denna hypotes stämde då resultatet 
visar på stora skillnader.  
 
Den aktuella läroplanen i Kenya är utformad på ett sätt som lever upp till den 
kunskapssyn som forskningen menar är fördelaktig. I studiens undersökningar framgick 
dock att läroplanens kunskapssyn inte riktigt kommer till uttryck i undervisningen. 
Wettergren (2013) menar att det ofta tar lång tid för en ny läroplan att implementeras i 
verksamheten och att spår av en äldre läroplan därför kan följa med under en lång tid 
efter den avskaffats.  
 
Nyström (2004) betonar vikten av att olika bedömningsmetoder bör användas eftersom 
alla lär sig på olika sätt. I Kenya användes olika bedömningsmetoder och dessa har vi 
delat in i tre kategorier; skriftlig bedömningsmetod, kommunikativ bedömningsmetod 
och bedömning genom prov. Under alla intervjuer uttrycktes en medvetenhet för det 
Nyström (2004) skriver. Trots att lärarna ser den skriftliga bedömningsmetoden som 
den mest fördelaktiga är de medvetna om att även kommunikation är viktigt. Genom 
observationerna var det dock svårt att se vilken betydelse den kommunikativa 
bedömningen har. Lärarna sågs inte göra några anteckningar eller liknande för att 
dokumentera bedömningen. Deras användande av olika bedömningsmetoder i 
undervisningen är positivt men behöver utvecklas vidare för att det ska bli gynnsamt i 
den utsträckning som Nyström (2004) betonar.   
 
Av de bedömningsmetoder som används anser vi i enighet med lärarna att den skriftliga 
bedömningsmetoden är den mest rättvisa för de undersökta skolorna. Utifrån de 
förutsättningar som råder i klassrummen är det svårt att bedöma eleverna muntligt på ett 
rättvist sätt. Eftersom antalet elever i en klass ofta är fler än 40 kan det vara svårt att ge 
alla elever talutrymme under lektionen för att de ska få visa sina kunskaper. Det 
rankingsystem som skolorna använder sig av i den skriftliga bedömningen kan ha en 
negativ effekt på elevernas motivation. Lärarna menar att detta ska motivera eleverna 
vilket kan stämma i vissa fall men också ha motsatt effekt i andra fall. Bagger (2015) 
menar att det kan vara förödande för lågpresterande elever att bli bedömda på detta sätt. 
Denna metod kan även ge ett missvisande resultat av elevernas kompetens vilket gör 
bedömningen orättvis. En duktig elev skulle kunna hamna långt ner i rankinglistan om 
denne går i en klass med många högpresterande elever. Tvärtom kan även en svag elev 
hamna långt upp i listan om denne går i en klass med många lågpresterande elever.  
 
Prov är den bedömningsmetod som har den absolut viktigaste rollen i 
matematikbedömningen i Kenya. Törnvall (2001) menar dock att risken med prov är att 
eleverna inte utvecklar någon djupare förståelse för ämnet utan endast lär sig termer och 
fakta. Proven som utförs motsvarar det som Kenyas läroplan efterfrågar däremot kan det 
diskuteras vidare hur konkurrenskraftiga dessa elever blir i arbetslivet jämfört med 
andra länder. Inom vissa områden är faktakunskaper det som efterfrågas och då kommer 
dessa elever ha ett stort försprång. Inom andra områden krävs att eleverna har utvecklat 
en förståelse för processerna i matematik, inom dessa områden kommer eleverna vara 
mindre konkurrenskraftiga.  
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Studiens resultat visar att de bedömningsmetoder som används på skolorna motiverar 
eleverna. Under observationerna blev det synligt att eleverna var engagerade i sitt eget 
lärande. Den tidigare forskningen menar dock att lärarnas bedömningssystem inte är 
optimalt för elevers fortsatta lärande och engagemang. Björklund Boistrup (2010) 
menar att diskursen gör det fort och gör det rätt, som används i Kenya, är den minst 
utvecklande för elevernas lärande. Men utifrån det som sågs på skolorna så är det ett 
system som fungerar för att motivera eleverna i de skolorna som undersökts. Green 
(2014) diskuterar användandet av formativ och summativ bedömning och betonar att 
vilken metod som lämpar sig bäst beror på vilket förhållningssätt eleverna är vana vid. I 
Kenya är eleverna vana vid en summativ bedömning medan eleverna i Sverige är vana 
vid en bedömning som är mer formativ. Vårt resultat visar att en metod inte är passande 
för alla skolor och skolsystem.  
 
När studien inleddes såg vi det som en fördel för oss blivande lärare att få djupare 
kunskap inom det undersökta området. Det resultatet som har lyfts fram genom studien 
ger oss en djupare förståelse för hur bedömningsmetoder kan användas. Vi anser dock 
att Kenyas system inte är lämpligt att applicera på det svenska skolsystemet. Vi tycker 
däremot att det är viktigt att föra en diskussion kring olika bedömningsmetoder och 
vilka metoder som lämpar sig för olika skolsystem. 
 
6.3  Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
 
Genom studien har vi kommit fram till att de bedömningsmetoder som används i 
utvalda skolor i Kenya är kommunikativ bedömningsmetod, skriftlig bedömningsmetod 
och bedömning genom prov. Den diskurs som deras bedömningssystem tillhör är gör 
det fort och gör det rätt. Enligt tidigare forskning är inte deras metoder de mest lämpade 
för elevers engagemang och lärande. Men utifrån vad vi såg genom vår undersökning 
har vi sett att många elever var motiverade och engagerade i sitt eget lärande. Detta 
visar att deras bedömningsmetoder är passande för deras nuvarande skolsystem. Om det 
ska ske en utveckling mot ett mer formativt förhållningssätt som forskningen framhåller 
krävs att förändringen sker gradvis.  
 
Titeln på detta arbete “Rätt är det enda rätta” syftade i början av arbetet till de 
kunskaper som eleverna förväntades uppnå genom matematikundervisningen. 
Faktakunskaper är det som eleverna till största del undervisas i och det finns endast ett 
rätt svar till de uppgifter som de arbetar med. Felaktiga svar ses endast som fel och leder 
inte till några diskussioner som skulle kunna vara givande. Nu i arbetes slutskede har 
titeln för oss dock fått en dubbeltydig innebörd. Enligt forskningen är Kenyas 
bedömningssystem inte det optimala för elevers lärande och engagemang. Vår 
undersökning visar dock att det “rätta” systemet inte alltid är rätt för alla skolsystem. 
Rätt måste alltså inte alltid vara det enda rätta.  
 
Eleverna på skolorna visade ett stort engagemang under lektionerna. Detta engagemang 
visar hur motiverade eleverna var för att utveckla sina kunskaper och lära sig mer. Som 
tidigare nämnt visar den tidigare forskningen att den aktuella bedömningsdiskursen inte 
är den optimala för elevers engagemang och lärande. Förslag till vidare forskning är 
dels vilken typ av motivation eleverna har och hur motivationen möjligtvis hade 
förändrats om ett annat bedömningssystem tillämpats. 
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7.3  Muntliga källor 
 
Intervju 1, Ben; grundskolelärare på en privatskola. Intervju 16 oktober. 13.19 min 
 
Intervju 2, Sister Anna; rektor på en privatskola. Intervju 27 oktober. 45.25 min 
 
Intervju 3, Maria; grundskolelärare på en statlig skola. Intervju 3 november. 37.34 min 
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8  Bilagor  
 
 
8.1  Bilaga 1: Observationsschema 
 
 
Vilken typ av muntlig 
kommunikation förekommer i 
klassrummet? 

 

Vilka frågor ställer läraren?  

a. Öppna/stängda frågor? 
b. Vilken kunskap efterfrågas? 

 

Hur bemöter läraren elevernas 
svar? 

 

Hur mycket frågor ställer eleverna?  

Hur mycket tid ges eleverna till att 
reflektera? 

 

Vilken typ av uppgifter arbetar 
eleverna med? 

 

a. Öppna/stängda uppgifter? 
b. Vilken kunskap efterfrågas? 

 

Vilken typ av återkoppling får 
eleverna från läraren? 
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8.2  Bilaga 2: Intervjuguide med lärare 1 
 

-   Vill du börja med att berätta om dig själv och skolan du arbetar på? 
o   Vilken utbildning har du? 
o   Vilka ämnen undervisar du i? 
o   Hur länge har du arbetat inom skolan? 

-   Would you like to start by telling us about yourself and the school you are 
currently working at? 
o   What kind of education do you have? 
o   What subjects do you teach? 
o   For how long have you been working in school? 

 
-   Vad baseras matematikundervisningens innehåll på? 

o   Läromedel? 
o   Styrdokument? 

-   What is the content of the mathematic lessons based on? 
o   Course book? 
o   Curriculum? 

 
-   På vilka sätt sker bedömningen i årskurs 1 i matematik? 

o   Prov eller diagnoser? 
o   Muntlig bedömning? 
o   Hur ges feedback till eleverna? 
o   Vilken typ av uppgifter får eleverna arbeta med? 

-   How do you asses the pupils in class 1 in mathematics? 
o   Tests or diagnose? 
o   Oral assessment? 
o   How is feedback given to the pupils? 
o   What type of exercises do the pupils work with? 

 
-   Vad är det som påverkar era val av bedömningsmetoder? 

o   Hur mycket kan du som lärare påverka bedömningsmetoderna? 
-   What effects your choices of methods of assessment? 

o   How can you as a teacher effect your methods of assessment? 
 

-   Vad ser du för för- och nackdelar med era bedömningsmetoder? 
-   Which pros and cons are there in your way of asses? 
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8.3  Bilaga 3: Intervjuguide med lärare 2 
 

-   Vill du börja med att berätta om dig själv? 
o   Vilken utbildning har du? 
o   Hur länge har du jobbat inom skolan? 

-   Would you like to start by telling us about yourself? 
o   What kind of education do you have? 
o   For how long have you been working in school? 

 
-   Vid vilken ålder börjar man skolan i Kenya? 
-   At which age do children start school in Kenya? 

 
-   Finns det någon lag som säger att alla barn måste gå i skolan? 

o   I så fall, följer alla denna lag?  
-   Is there any law that says that every child must go to school? 

o   If, does everybody follow this law? 
 

-   Hur delas klasserna in? 
o   Ålder? 
o   Finns det elever som hoppar över eller går om en klass? Är det vanligt? 

-   How are the classes divided? 
o   Age? 
o   Are there pupils that skip a class or have to repeat one class? Is it 

common? 
 

-   Vill du berätta om er läroplan? 
o   När kom den till? 
o   Hur är den strukturerad? 
o   Vilken roll har den i undervisningen? 

-   Would you like to tell us about your curriculum? 
o   When was it stated? 
o   How is it structured? 
o   How does it effect teaching? 

 
-   Vilka ämnen läser man i grundskolan? 
-   Which subjects are being taught in primary school? 

 
-   Vilka likheter och skillnader finns det mellan privata skolor och statliga skolor? 
-   What is similar and different between private schools and public schools? 

 
-   När introduceras ämnet matematik? 
-   When is the subject mathematics introduced in school? 

 
-   Finns det bedömning i matematik som sker på en nationell nivå? 

o   I klass 1? 
-   Is there any assessment being made in mathematics at a national level? 

o   In class 1? 
 

-   Vill du berätta lite om skolan du arbetar på? 
o   Hur många elever? 
o   Hur många lärare? 
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-   Would you like to tell us about the school that you are currently working 
at? 
o   How many pupils? 
o   How many teachers? 

 
-   Vem kan ansöka till den här skolan? 

o   Blir alla elever som söker antagna? 
-   Who can apply to this school? 

o   Do you accept everybody who applies to this school? 
 

-   Hur ser ni på bedömning på den här skolan? 
o   Hur ser ni på bedömning i matematik? 
o   I klass 1? 

-   What is your opinion about assessment at this school? 
o   What is your opinion about assessment in mathematics? 
o   In class 1?  
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8.4  Bilaga 4: Intervjuguide med lärare 3 
 

-   Vill du börja berätta om dig själv och skolan du arbetar på?  
o   Vilken utbildning har du? 
o   Vilka ämnen undervisar du i? 
o   Hur länge har du arbetat på skolan? 
o   Hur många elever går det på skolan? 
o   Hur många lärare arbetar på skolan? 
o   Vem kan ansöka till den här skolan?  

-   Would you like to start by telling us about yourself and the school you are 
currently working at? 

o   What kind of education do you have? 
o   What subjects do you teach? 
o   For how long have you been working in school? 
o   How many pupils 
o   How many teachers 
o   Who can apply for this school? 

 
-   När är ämnet matematik introducerat i skolan? 
-   When is the subject mathematics introduced in school? 

 
-   Vad baseras matematikundervisningens innehåll på? 

o   Läromedel? 
o   Styrdokument? 

-   What is the content of the mathematic lessons based on? 
o   Course book? 
o   Curriculum? 

 
-   På vilka sätt sker bedömningen i årskurs 1 i matematik? 

o   Prov eller diagnoser? 
o   Muntlig bedömning? 
o   Hur ges feedback till eleverna? 
o   Vilken typ av uppgifter får eleverna arbeta med? 

-   How do you asses the pupils in class 1 in mathematics? 
o   Tests or diagnose? 
o   Oral assessment? 
o   How is feedback given to the pupils? 
o   What type of exercises do the pupils work with? 

 
-   Vad är det som påverkar era val av bedömningsmetoder? 

o   Hur mycket kan du som lärare påverka bedömningsmetoderna? 
-   What effects your choices of methods of assessment? 

o   How can you as a teacher effect your methods of assessment? 
 

-   Vad ser du för för- och nackdelar med era bedömningsmetoder?  
-   Which pros and cons are there in your way of asses? 

 
-   Vilka likheter och skillnader finns det mellan privata skolor och statliga skolor? 
-   What is similar and different between private schools and public schools? 
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8.5  Bilaga 5: Rankinglista 
 

  



  
 

I 
 

 


