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Märks lärares kunskapssyn i 
bedömningen? 

En uppsats kring lärares bedömning i matematik 

Roger Eklund och Anna Hallberg 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan några lärares bedömning 
och olika pedagogiska grundteoriers kunskapssyn samt hur de tillsammans med lärarens 
egen kunskapssyn påverkar bedömningen. Utifrån uttalanden från 5 stycken utvalda 
lärare, tillsammans med den litteratur som vi läst har vi försökt att hitta samband. Den 
metod som användes var enskilda intervjuer, ur vilka uttalanden kopplades till den 
litteratur och de pedagogiska grundteoriernas kunskapssyn. Vi ställde frågor om hur 
dessa personer konstruerade sina prov samt hur de bedömer och dokumenterar sina 
elevers lärande. Hur lärarnas bedömning påverkats av de olika teoriernas kunskapssyn 
och hur skolväsendet har påverkats av dessa teorier försökte sedan knytas till 
behaviorism, kognitivism, konstruktivism och sociokulturell teoris olika kunskapssyner. 
Resultatet blev att uttalanden från alla de fem deltagarna antydde ett samband mellan 
grundteoriernas kunskapssyn och lärarnas egen bedömning och dokumentation samt hur 
synen på bedömning påverkar lärarnas konstruktion av provuppgifter.    

Nyckelord  

Bedömning, kunskapssyn, matematik, formativ, summativ 
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Does the teachers epistemological 
view show in their Assessment? 

A report about teachers assessment in mathematics.  

By 

Roger Eklund och Anna Hallberg 

Abstract 

The purpose of this research was to examine if there where any connections between a 
few teachers assessment and  different pedagogical theories  from an epistemological 
view and if it influenced the assessment and how this together with the teachers own 
epistemological view  has effected the assessment.  

We have from these five selected teachers, together with the literature tried to find such 
a connection.   

The method we have used is individual interviews from which we have used statements 
which has been connected to the literature and pedagogical theories epistemological 
view.  

We put the questions to the teachers on how they constructed their examination and 
how they assessed and documented the students learning. 

How teachers assessment is influenced by the different theories epistemological view 
and how the educationalsystem have been influenced by these theories. We then tried to 
link this to behaviorism, cognitivism, constructivism and social culture theories and 
their different epistemological views. 

The result is that from the statements we have received from all five participants 
indicated a connection between the theories epistemological view and the teachers own 
assessment and documentation and that the view on assessment influenced the teachers 
construction of examination exercises.   

Keyword  

Assessment, epistemological view, mathematics, formative, summative  
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Förord 

Vi är båda blivande lärare i matematik och teknik. Vårt intresse för bedömning och 
matematik förde oss in på diskussioner om hur de olika pedagogiska grundteorierna 
påverkar lärarnas bedömning i matematik. Vi kände båda två att det var angeläget att 
fördjupa oss i detta ämne.  

Vi hoppas också att vi vid ett senare tillfälle kommer att kunna fördjupa våra studier 
inom detta område.  

Vår förhoppning med denna uppsats är att vi skall kunna förmedla en bild av hur och 
om de olika pedagogiska grundteorierna har påverkat bedömningen i skolan.   

Uppsatsen består av en inledning med bakgrund och en beskrivning av vårt syfte och 
den frågeställning som vi har valt. Därefter följer en teoretisk fördjupning och 
genomgång av den de pedagogiska grundteorierna samt litteratur som är grunden för vår 
frågeställning.  

Vi ger sedan en beskrivning av den metod som vi har valt för vår undersökning. 
Rapporten fortsätter sedan med en analys tillsammans med en diskussion och tolkning 
av det som vi har fått fram genom vår undersökning. Avslutningen ägnas sen åt en 
sammanfattning med slutsatser och förslag på framtida forskning.  

Vi vill slutligen passa på att tacka de intervjuade lärarna, vår handledare Katarina 
Kjellström och alla övriga personer som gjort denna rapport möjlig.  

Stockholm i Maj 2007 

Anna Hallberg och Roger Eklund 
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Inledning 

Vid flera tillfällen under vår utbildning har vi kommit i kontakt med bedömning och hur 
den kan variera beroende på lärarens kunskapssyn. Genom våra tidigare studier och de 
föreläsningar vi varit på har vi förstått att bedömningen påverkar lärarens undervisning 
tillsammans med den kunskapssyn läraren har. Detta är något som vi båda tycker är 
intressant och har velat fördjupa oss i men inte riktigt fått tillfälle att göra förrän nu. 
PRIM-gruppen har givit ut en rapport där författaren ansåg att det vore intressant att 
forska vidare inom  

”(…) olika lärares bedömningsmönster och utifrån kunskaps- och lärandeteorier analysera 

vilken syn på kunskap och lärande som ligger till grund för undervisningen och 

bedömningsarbetet”   (Lindqvist, 2003 s.80).  

Efter att ha läst rapporten bestämde vi oss för att fördjupa oss inom detta område. Då 
Lindqvist tar upp elevers upplevelser om bedömning i matematik ville vi undersöka hur 
detta ser ut från ett lärarperspektiv. Slutligen bestämde vi oss för att undersöka vidare 
om hur lärares syn på bedömning ser ut samt om deras kunskapssyn avspeglar sig i 
deras bedömning.  

Eftersom vi hela tiden har arbetat tillsammans, både med litteratur och med intervjuer, 
går det inte att dela upp vem som har gjort vad i uppsatsen. Texten är resultatet av ett 
samarbete där vi båda har varit lika delaktiga. 

Bakgrund 
Frågor kring bedömning har blivit allt mer aktuella i och med den senaste läroplanen 
och bedömningsbegreppet har vidgats enormt. Exempel på olika bedömningsmodeller 
är projekt, skriftliga och muntliga prov, portfolio och laborationer men den kan även ske 
löpande under lektionerna. Då bedömningen tidigare har varit relativt traditionell inom 
matematiken, och ibland fortfarande är det med poängsättning av skriftliga prov, ville vi 
försöka se exempel på när den inte är det.  

Lärarens syn på kunskap och lärande är också något som är ständigt aktuellt. Tankar 
kring hur lärarens val av metod påverkar elevernas kunskapsutveckling är något som vi 
har velat veta mer om. Hur läraren disponerar lektionstiden eller hur läraren på olika sätt 
bedömer elevers prestationer tror vi är exempel på faktorer som kan påverka. Vi vill 
därför titta på vilken typ av bedömning som några lärare gör och om dessa lärare är 
medvetna om hur deras bedömning påverkar eleverna. Vi vill även undersöka det 
egentliga syftet med bedömningen; är det att sortera ut de som klarar sig bra gentemot 
de som klarar sig mindre bra genom summativ bedömning eller är det att försöka forma 
undervisningen efter varje elev genom det som kallas för formativ bedömning. Dessa 
två typer av bedömning är två vanliga begrepp som ofta kommer upp i det här 
sammanhanget. Det tillsammans med några andra begrepp har vi försökt att förklara 
nedan. (Gipps, 1994) 
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Begrepp 
Formativ bedömning: sker löpande i undervisningen och används väsentligen för 
återkoppling i lärandet/undervisningen. 

Summativ bedömning: äger rum i slutet av en termin eller kurs och används för att få 
information om hur mycket eleverna har lärt sig samt hur bra kursen har fungerat.  

Självbedömning: när en elev utvärderar sin egen prestation jämfört med sina tidigare 
prestationer. (Gipps 1994) 

Assimilation: är tolkning av händelser och företeelser i termer av existerande kognitiva 
strukturer, innebär att nya erfarenheter läggs till de tidigare utan att några ”strukturer” 
eller ”scheman” behöver ändras. 

Ackommodation: är nyordnande av den kognitiva strukturen i syfte att göra 
omgivningen begriplig, kräver att man förändrar sin kunskap efter den nya 
informationen och erfarenheten. (Hwang & Nilsson 1995)(Wyndhamn m.fl. 2000) 

Informanter 
Vi har intervjuat fem lärare varav fyra stycken arbetar på gymnasiet. Dessa har fått 
fingerade efternamn och skolorna de arbetar på är inte namngivna, allt för att skydda 
deras integritet. Här följer en kort presentation om de lärare vi har intervjuat. 

Andersson utexaminerades från lärarutbildningen 1986 och har sedan dess både arbetat i 
skolan och gjort annat. Under de senare åren har Andersson arbetat på en gymnasieskola 
i Stockholmsområdet. Skolan har både teoretiska och praktiska program där Andersson 
undervisar elever från olika typer av program. Själv beskriver Andersson att arbetslaget 
består av kollegor i blandade åldrar som tillsammans fungerar bra och där de har ett 
stort utbyte av varandra.  

Johansson utexaminerades år 1969 och har varit verksam på flera skolor i 
Stockholmsområdet. Den senaste skolan har Johansson arbetat på i 15 år. Under de 
senaste åren har arbetet främst bestått av att vara lärare på komvux med lite äldre elever.  

Lundström utexaminerades år 2003 och har varit verksam på samma skola under hela 
tiden. Utöver den undervisning som Lundström har i fysik, elektronik och matematik 
arbetar Lundström också som biträdande rektor. 

Pettersson kompletterade sin utbildning i matematik efter att ha kommit till Sverige. 
Petterson var i sitt hemland lektor och undervisade på universitet/högskola i de ämnen 
som Petterson undervisar i här. Petterson har arbetat på den här skolan i 4 år och är idag 
ansvarig för teknikprogrammet.  

Vår femte lärare, Bengtsson, har vi med som en jämförelse eller spegling till de övriga 
lärarna. Då denna arbetar på ett universitet och inte följer läroplanen på samma sätt som 
gymnasielärarna kan vi inte dra samma slutsatser utifrån den intervjun.  

Bengtsson är lektor på ett universitet och har arbetat där sedan 1975. Under de senare 
åren har undervisningen till stor del bestått av studenter som går på lärarprogrammet.  
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Syfte  
Vårt syfte är att undersöka om lärares kunskapssyn påverkar deras bedömning i 
matematik. Vi vill med hjälp av litteraturen och de intervjuer vi gör försöka utreda 
vilken kunskapssyn lärarna har samt vilken syn de har på bedömning.  

Frågeställning  
Den kunskapssyn som finns i de pedagogiska grundteorierna, återspeglas den i de olika 
lärarnas bedömning? 
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Teoretisk grund 

Lärandeteorier 

Inledning 

Vi har valt att beskriva fyra olika lärandeteorier; behaviorism, kognitivism, 
konstruktivism och sociokulturell teori. Dessa lärandeteorier ligger ibland mycket nära 
varandra och kan även gå in i varandra vilket gör att de kan vara svårtolkade. Vi är 
medvetna om att det finns många definitioner av vad som är utmärkande för de olika 
pedagogiska grundteorierna och deras kunskapssyner. Därför har vi valt följande 
definitioner baserat på den litteratur vi har läst samt de tolkningar och avvägningar som 
vi har varit tvungna att göra för att skapa en tydligare uppdelning av de olika 
pedagogiska grundteorierna. Då dessa definitioner kan skilja sig mycket är det svårt att 
bestämma en säker kunskapssyn vilket leder till att det inte alltid går att säga huruvida 
en lärare tillhör den ena eller andra kunskapssynen.  

Behaviorism 

Behaviorismen har sitt ursprung i Ivan Pavlovs forskning kring hur hundars reaktion 
(reflex) ibland kunde utlösas av någonting annat än dess naturliga stimulus. Pavlov 
ägnade mycket tid till forskning kring betingad reflex, den onaturliga kopplingen mellan 
stimulus och respons som endast kunnat uppstå genom en inlärd reaktion. (Säljö 2000) 

Likt Pavlov ser behaviorister lärandet som förändring av elevens yttre, iakttagbara 
beteende. B.F. Skinner utvecklade behaviorismen och vidgade beteendebegreppet. 
Skinner skiljer mellan beteende härrörande från våra reflexer, t.ex. att pupillen ändras 
vid olika ljusstyrkor, och operant beteende, vilket formas av omgivningens 
förstärkningar eller frånvaro av förstärkningar. Skinner tänkte sig att en människas 
omgivning ständigt utsätter henne för yttre stimuli i form av förstärkningar. Positiv 
förstärkning, vilket kan vara i princip allt som ökar sannolikheten för en respons, 
påverkar individen till att upprepa sitt beteende. Negativ förstärkning minskar 
sannolikheten för att beteendet upprepas. Även bestraffning tillhör Skinners 
förstärkningar. Bestraffning består antingen av borttagandet av positiv förstärkning eller 
av införandet av negativ förstärkning. (Pintrich & Schunk 2002) För att förtydliga 
begreppen följer här en tabell som är gjord efter vår tolkning av Skinner. 

Aktivitet Stimuli Respons Konsekvens 
Positiv förstärkning 
(Införande av positiv 
förstärkning) 

Eleven får en 
arbetsuppgift av 
läraren 

Eleven studerar 
effektivt 

Läraren berömmer 
eleven 

Negativ 
förstärkning  
(Borttagande av 

Eleven får en 
arbetsuppgift av 
läraren 

Eleven studerar 
effektivt 

Läraren säger att 
eleven inte måste 
slutföra arbetet 
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negativ förstärkning) 
Bestraffning 
(Borttagande av 
positiv förstärkning) 

Eleven får en 
arbetsuppgift av 
läraren 

Eleven struntar i 
uppgiften och 
slösar bort sin tid.  

Läraren tar bort 
elevens fritid (t.ex. 
en rast) 

Bestraffning 
(Införande av negativ 
förstärkning) 

Eleven får en 
arbetsuppgift av 
läraren 

Eleven struntar i 
uppgiften och 
slösar bort sin tid. 

Läraren ger eleven 
läxor. 

Tabell 1: Tolkning av läraraktiviteter som kan knytas till Skinners teori om operant beteende 

Behaviorismen utgår från metaforen att lärande är detsamma som förvärv av yttre 
observerbara resultat. Lärandet sker genom att små kunskapspaket ackumuleras. 
Inlärningen måste organiseras sekventiellt och hierarkiskt. Det krävs regelbundna tester 
för att kontrollera elevens förståelse innan nästa steg av inlärningen kan starta. Det som 
skall läras in delas upp i små bitar och delarna undervisas var för sig, frikopplade från 
sitt sammanhang. Processen fram till kompetens inom ett område måste delas in i ett 
stort antal små steg med förstärkning efter varje uppnått steg. Behaviorismen handlar 
om korvstoppning där kunskapen paketeras och mekaniskt levereras. Lärandet handlar 
om att lära sig kunskap utantill. En färdig struktur som skall läras utantill har fördelen 
att det avlastar närminnet. Nackdelar är att den bevarar inaktuell kunskap, vilket i 
dagens samhälle skapar problem genom den förändringshastighet vi har. Kunskap 
betraktas mer och mer som färskvara med ett sista förbrukningsdatum. Enligt 
behavioristisk teori är kunskapen objektiv och kvantitativ och den finns utanför 
individen. De typiska dragen i den behavioristiska synen kan enligt vår uppfattning 
sammanfattas i följande fyra punkter; 

 

Kunskapen är given och absolut 

 

Lärandet sker genom envägskommunikation mellan lärare och elev. 

 

Eleven fungerar endast som en passiv mottagare (tom låda som skall fyllas med 
kunskap) 

 

Lärarens roll är auktoritativ, anvisande och kontrollerande av det som eleven ger 
respons på. 

Detaljstyrningen är uppenbar och de tydliga målen består av avgränsade uppgifter som 
skall lösas exakt och frågor som skall besvaras enligt givna mallar. Felaktiga svar 
avvisas utan större intresse. Intresset för det egna tänkandet saknas. Utvärdering sker 
genom olika typer av objektiva tester (Dysthe 2003) (Hwang & Nilsson 1995).  

Det finns fortfarande rester kvar av behaviorismen i den svenska skolan. Det märks 
oftast i lokala styrdokument där målen blir exakt definierade och där fraser som ”känna 
igen” är strängt förbjudna. Det finns ett sekventiellt tänkande som styr de ansatser som 
görs vilket är tecken på att individen är påverkad av det behavioristiska tänkandet.  

Normalitetsbegreppet är starkt i denna teori med exkludering av det som inte ryms inom 
det definierade normalitetsbegreppet. Teorin ser till det ytligt visuella utan att ta hänsyn 
till individens egen metakognition (Dysthe2003) (Persson 2001) (Hwang & Nilsson 
1995) (Börjesson & Palmblad 2003).  
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Kognitivism 

Kognition kommer från det grekiska ordet cognosco och betyder ”lära känna med 
sinnen och förstånd”. Kognitivismen utgår från en teknisk metafor vilken beskriver den 
mänskliga hjärnan som en processor. Ursprungligen behandlade kognitivismen inte 
inlärning ur ett pedagogiskt perspektiv. Den studerade istället hur en genomsnittlig, 
idealiserad informationsbehandling fungerade. Kognitivismen utgick från att 
informationsprocesseringen var skild från övriga funktioner i kroppen och dess 
omgivning. I tidiga experiment togs således ingen hänsyn till de sociala skillnaderna i 
samhället eftersom det inte ansågs påverka resultatet (Säljö 2000). 

Jean Piaget förde kognitivismen in i pedagogiken. Piaget var ursprungligen biolog och 
starkt påverkad av Darwins teorier kring evolutionen. När Piaget lämnat biologin 
intresserade han sig för intelligensens natur. Tidigt i sin karriär arbetade Piaget med 
intelligenstester för barn. I sina analyser upptäckte Piaget att det ofta fanns likheter i 
barnens felaktiga svar. Han kom fram till att barns hjärnor når olika utvecklingsstadier 
och kring detta fortsatte han sin forskning (Ginsburg & Opper 1988). 

Piaget anser att barnet ständigt strävar efter jämvikt. Enligt Piaget kan barn reagera på 
två sätt när det ställs inför en ny situation. Det första är att barnet handlar på samma sätt 
som i tidigare situationer, assimilation. I detta fall så stärker barnet sin redan befintliga 
kunskap. Ifall det gamla sättet att agera på inte hjälper barnet till att nå jämvikt med sin 
omgivning kan barnet handla på ett andra sätt, ett för situationen helt nytt sätt, 
ackommodation. I detta fall så lär sig barnet något kreativt nytt. Piaget beskrev ett barns 
mentala utveckling med kombination av assimilativa och ackommodativa händelser, 
som en naturlig och tidskrävande process. (Stensmo 1994) 

Som pedagog tillhör Piaget de moderna naturalisterna. Han sätter aktivt handlande i 
fokus. Barnet lär sig främst genom sitt eget handlande. Piagets naturvetenskapliga 
bakgrund yttrar sig i att han finner dessa ämnen som jordnära och logiska, lämpliga för 
de unga barnen att börja studera. Piaget ansåg att fördefinierade lektioner som t.ex. 
demonstrationer skulle minimeras. Det är endast genom sin egen aktivitet som barnet lär 
sig. (Stensmo 1994)   

Kognitivismen innebär att eleven skapar egen förståelse genom att bygga egna 
tankestrukturer eller tankemodeller från den information som eleven får. Det ger också 
en ökad förståelse vilket ger en större kvalitet på inlärningen. Utvecklingen sker i små 
steg. Teorin understryker lärandet som elevens inre process där utvecklingen sker i 
stadier. Förmågan att tänka och forma begrepp väcks i de situationer där den lärande 
själv är aktiv och prövar sig fram snarare än ta till sig vad andra säger. Tanken är att 
lärandet sker genom ämnesmässiga problem snarare än att ta emot information utifrån. 
Villkoret är att eleverna förstår vilka principer som ligger bakom och inte bara lär sig 
själva förfarandet. Problemlösningen är central i den kognitiva forskningen. 
Metakognition är förmågan att reflektera över sitt eget tänkande, sin förståelse och sitt 
lärande och genom detta bli medveten hur man lär sig bäst. Många har upplevt att detta 
främjat lärandet och reflektion av olika slag byggs ofta in i undervisningssekvenserna 
t.ex. i form av loggbok och självvärderingar. De typiska dragen i kognitivismen kan 
enligt vår mening sammanfattas som: 

 

Kunskapen är absolut och given 
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Lärande sker genom att individen bygger vidare på sina tidigare erfarenheter 

 
Eleven har ett eget tänkande som individ. Utvecklingen av individen sker 
sekventiellt. 

 
Lärarens roll är av administrativ karaktär. Det är eleven som lär sig, inte läraren 
som lär ut.  

Kognitivismen grundar sig på att eleven förstår allmänna principer inom ett 
ämnesområde och kan använda de metoder och strategier som behövs för att lösa 
problem som gäller ämnet. Elevens mognadsnivå är enligt kognitivismen avgörande för 
om eleven skall kunna lära sig en viss kunskap. (Dysthe 2003) 

Även de svenska läroplanerna har influerats av Piaget och kognitivismen. Uttryck som 
att barn ska tillåtas vara aktiva, upptäcka saker på egen hand, arbeta laborativt och 
styras av sin egen nyfikenhet vittnar om Piagets närvaro. Lärarens blotta närvaro kan ses 
som ett störande moment vilket hindrar barnet från dess självständiga utveckling och 
spontana aktiviteter. (Säljö 2000) 

Konstruktivism 

Konstruktivismen har utvecklats ur kognitivismen och fokuserar mer på att kunskap ses 
som något eleven konstruerar utifrån sina erfarenheter. Som konstruktivismen tolkas i 
dagens skola märks att en betydande del av inspirationen kommer från de 
kognitivistiska grundtankarna. Den stora skillnaden består i att man inom 
konstruktivismen betonar att kunskapen konstrueras i ett samspel mellan de yttre 
sinnesintrycken och de inre, rationella resonemangen. Begreppet ”self-organization” ses 
som relativt viktigt, d.v.s. hur eleven själv organiserar sina kunskaper efter det egna 
tänkandet. Istället för inlärning talar man inom konstruktivismen hellre om lärande eller 
kunskapande. Strukturer som eleven tidigare har byggt upp byggs på och blir innehåll i 
de strukturer som följer därefter. Omstrukturering och begreppsbyte kan även jämföras 
med konstruktion av kunskap. Därav ses ingenting som givet utan kunskapen är relativ 
och är beroende av plats och tidpunkt (Wyndhamn mfl. 2000). 

Inom konstruktivismen finns flera olika teorier som är vitt spridda. Huvudsakligen 
kommer de inriktningar som främst intresserar sig för lärande och undervisning från 
fyra olika pedagoger. Från Piaget och Bruner som är mer åt det kognitivistiska hållet via 
den progressiva pedagogen Dewey till Vygotskij som hamnar under sociokulturell teori. 
Gemensamt har dessa pedagoger att lärande ses som en aktiv process. Genom sina 
erfarenheter, reflektion och upplösning av kognitiva spänningar skapar eleven mening 
med innehållet (Wyndhamn mfl. 2000). 

En av Deweys grundtankar är att ny kunskap uppstår i en situation, som är en social 
kontext exempelvis ett klassrum (Dewey 2005). I lärandesituationen får eleven 
användning av sina tidigare erfarenheter och lärandet sker när erfarenheterna är 
relevanta för sammanhanget. De typiska dragen kan enligt vår mening sammanfattas i 
följande punkter.  

 

Kunskapen ses som relativ, ingenting är givet. 

 

Lärande sker genom användning av tidigare kunskaper som omstruktureras i en 
aktiv process 

 

Eleven konstruerar sin egen, nya kunskap utifrån sina tidigare erfarenheter 
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Lärarens roll är att observera och ta hänsyn till elevens metakognition samt 
skapa goda förutsättningar för elevens lärande  

Det finns två tydliga inriktningar av konstruktivismen som skiljer sig åt. Den ena är 
kognitivt orienterad samt individcentrerad, individuell konstruktivism, vilken ofta 
beskrivs som radikal konstruktivism. Den andra är socialt orienterad, social 
konstruktivism, där lärandet sker i samspel med andra och man betonar det 
gemensamma kunnandet.  

Radikal konstruktivism 

Den radikala konstruktivismen utgår från att vi konstruerar våra egen kunskap från våra 
erfarenheter. I skolan sker detta genom att läraren iscensätter aktiviteter där eleverna 
kan göra sina erfarenheter exempelvis genom att läraren anordnar inlärningstillfällen 
eller problemsituationer som först aktualiserar elevernas tidigare kunskaper och senare 
får de tänka vidare själva. Dock poängteras att eleverna ska tänka efter före de gör ett 
experiment, först det abstrakta experimentet där eleven tänker igenom teoretiskt vad den 
tror kommer att hända, sedan övergår man till det konkreta experimentet där eleven 
själv får prova, undersöka, upptäcka och göra sin egen erfarenhet. Frågor av typen ”Vad 
händer om…?” är vanliga att använda i det inledande skedet (Wyndhamn m.fl. 2000). 

Det som är utmärkande för konstruktivismen är att den kunskap som man upplever som 
verklig och riktig kan vara ens egen konstruktion eller föreställning. Hur någonting 
faktiskt är i verkligheten kan man egentligen inte veta något om eftersom människan 
alltid har olika erfarenheter. Kunskapen behöver passa in i våra tidigare kognitiva 
erfarenheter, därmed inte sagt att den behöver vara ”sann” för någon annan än individen 
själv. 

Social konstruktivism 

I lärandet inom den sociala konstruktivismen betonas processen före produkten, vägen 
dit är viktigare än själva resultatet. Fenomen i sin omgivning kan alltid tolkas, uppfattas 
och beskrivas på flera sätt. För att underlätta kunskapsbyggandet kan ett problem ses 
från olika håll och tillsammans med andra elever förhandlas en lösningsmetod fram för 
att tilldela något en mening. Detta blir ett slags gemensamt kunnande, eller en 
gemensam erfarenhet, och därmed får vi en social form av konstruktivism.  

Elever kan konstruera och utvidga sin kunskap kollektivt i klassrummet vilket leder till 
att språket får en viktig betydelse. När eleverna diskuterar med varandra får de nya 
synpunkter som leder till att det utvecklas delade, gemensamma meningar. Den kunskap 
som skapas har då blivit prövad tillsammans med andra genom att elevernas olika 
erfarenheter har vävts samman. 

Inom den sociala konstruktivismen är det viktigt att innehållet i lärandet är relevant för 
eleverna. Möjligheterna att nå goda inlärningsresultat ökar när elevernas egna 
frågeställningar tas som utgångspunkt för de gemensamma samtalen. Dessutom blir 
inlärningen effektivare om problemen tas upp i de sammanhang där de vanligen 
förekommer vilket innebär att  uppgifterna som eleverna arbetar med bör vara 
autentiska (Wyndhamn m.fl. 2000). 



  

15

 
Den sociala konstruktivismen ligger till grund för den sociokulturella teorin vilken är en 
av de teorierna som har kommit att växa sig allt mer stark under senare år. 

Sociokulturell teori 

Samtida med Piaget, men inom det stängda Sovjetunionen, arbetade Lev Vygotskij med 
teorier kring hur samhället omkring oss påverkar vår inlärning. Den sociokulturella eller 
den kulturhistoriska skolan hävdar att människans tänkande påverkas av den miljö och 
den tid hon befinner sig i. Sociokulturell teori bygger på en konstruktivistisk syn där 
lärandet sker i en kontext i samarbete med andra människor. I sociokulturellteori finns 
det sex centrala punkter enligt vår uppfattning. 

 

Lärandet är situerat 

 

Lärandet är deltagande 

 

Lärandet är huvudsakligen 
socialt 

 

Lärandet är distribuerat 

 

Lärandet är medierat  

 

Språket är grundläggande i 
läroprocesserna 

Vygotskij menar att vårt tänkande medieras med olika hjälpmedel, t.ex. talspråket och 
skriftspråket. Mediering är kärnan i studiet av lärande och utveckling. Personer tänker 
och handlar olika med bakgrund av de kulturella landskap som individen bär med sig i 
sin personliga ryggsäck. Interaktionsprocessen och undervisningen organiseras för att 
stimulera detta. Dialektisk dialog sätts framför retorisk som ett sätt att utveckla lärandet. 
Språket får rollen som kommunikationsverktyg med en sändare och en mottagare. Att 
formulera språket har betydelse för den egna inlärningen och förståelsen av ämnet. 
Vygotskij menar att all kulturell utveckling hos barnet sker två gånger. Först sker den 
inom den sociala omgivningen/gruppen (interpsykologiskt) och sedan återigen inom 
själva barnet (intrapsykologisk). Tänkande utvecklas från yttre samtal med andra till ett 
inre samtal hos individen. (Stensmo 1994) (Wyndhamn m.fl. 2000) (Vygotskij 1986) 

Vygotskij introducerade även teorin om den proximala utvecklingszonen, vilket innebär 
att läraren skall lägga sin undervisning precis ett steg ovanför det som eleven klarar med 
hjälp och stöd. Med detta menar Vygotskij att eleven börjar sin inlärning med vad 
eleven redan kan och behärskar. För att utöka denna zon av förståelse får eleven först 
hjälp utifrån av läraren. Sedan går individens inlärning vidare genom tänkandet, elevens 
egen aktivitet. Inlärningen kan sägas vara en tvåstegsprocess vilken börjar med den 
sociala aktiviteten (interpsykologiskt) och avslutas med den inre aktiviteten 
(intrapsykologisk). När eleven nått den nya kunskapen finns början till en ny proximal 
utvecklingszon och elevens inlärningsprocess kan gå vidare. (Stensmo 1994) 

Sociokulturell teori kan enligt vår uppfattning sammanfattas i följande punkter:  

 

Kunskapen är öppen, föränderlig och oändlig 

 

Lärandet sker i två steg, den inleds interpsykologiskt och avslutas 
intrapsykologiskt.  

 

Eleven är en aktiv mottagare som ständigt förändras 

 

Lärarens roll är förmedlande och motiverande.  

 I Vygotskijs teorier finns en mycket stark koppling mellan den sociala omgivningen 
och individen. Omvärlden skapar oss och vi skapar omvärlden. Sociokulturell teori ser 
inlärningskontexten som delar vilka bildar en väv där lärandet igår. Omgivningens 
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påverkan till att stimulera individens lärande är viktig. Målet med lärandet är att skola in 
eleverna i olika diskurssamhällen. Alla delar påverkar medieringen såsom 
undervisningsredskap, språket, klasskamraterna, samhället m.m. och därmed 
möjligheten till lärande. Lärandet sker ständigt och är ett socialt fenomen. Genom 
kollektivt medvetande ökar kunskapen och blir gemensam för alla som deltar. Enligt 
sociokulturell teori måste allt omfattas vid analys av läroprocessen (Dysthe 2003).  

Lärares bedömning och kunskapssyn  

Inledning 

Vad som påverkar lärares bedömning är en fråga som ständigt är aktuell och diskuteras 
av allt fler människor, där framför allt frågan om betygens vara eller icke vara är den 
mest kontroversiella (Korp 2003).  

Synen på lärande i matematik har förändrats under det senaste århundradet (Leder 
1992). Sedan mitten av 1980-talet har den internationella forskningen om 
kunskapsbedömning både vuxit och även i viss mån bytt teoretiska grunder. Ett tydligt 
exempel på detta är att behaviorismens inlärningsteori till stor del har övergivits för att 
mer fokusera på kognitiva, metakognitiva och sociokulturella lärandeteorier. I dessa 
lärandeprocesser tas det hänsyn till vilken förförståelse eleven har till exempel attityder, 
engagemang, intressen och erfarenheter. I de här teorierna sker lärandet alltid i ett 
socialt sammanhang (Birenbaum refererad i Korp 2003). Detta kan innebära att eleverna 
får lösa uppgifter tillsammans under ett provtillfälle och att läraren hjälper eleven att 
prestera sitt bästa. Även synen på intelligensen har förändrats från att ses som 
endimensionell och konstant till att vara något som är sammansatt av flera dimensioner 
och ett resultat både av de biologiska förutsättningarna och av de erfarenheter man har 
(Korp 2003). 

Det finns mycket som skiljer sig åt i de olika teoriernas kunskapssyn och det blir därför 
intressant att titta närmare på hur de fungerar med de styrdokument som finns. Hur 
fungerar dagens kunskapskriterier och hur väl styr de mot de mål som är satta centralt? 
Här blir det också intressant att titta på elevens förståelse av kunskapskriterierna och 
vilken möjlighet till likvärdig bedömning som finns. Därför blir också faktorer som 
lärarens relation till eleven viktig för att en likvärdig bedömning skall bli möjlig.  

Bedömningen av en elev kan skilja sig åt mot elevens ordinarie lärare, som tar hänsyn 
till den relation som läraren har med varje elev. Viveka Lindberg berörde detta i sin 
föreläsning och benämnde det som en haloeffekt. Det blir också uppenbart att läraren 
utvecklar en egen modell för värdering som anpassas efter relationen med varje elev 
vilket också flera lärare har uppvisat under tidigare VFU-perioder som vi har haft. Där 
kan läraren ta hänsyn till och acceptera mindre felaktigheter eller som en lärare själv 
utryckte det ”Jag är inte här för att sänka någon”.  

Lärarnas normalitetsuppfattning och hur den påverkar bedömningen 

Hur påverkar normalitetsbegreppet bedömningskriterierna? Bengt Persson redogjorde 
vid ett seminarium hur vi i alla tider bedömt folk genom att etablera ett 
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normalitetstänkande. Bedömningens tidigare syfte var att beskriva avvikare genom ett 
utarbetat test (Persson 2001). Bedömningen blir ett urvalsinstrument istället för 
instrument som används för att anpassa undervisningen till varje elev. Därför blir också 
vissa elever, på grund av en viss typ av tester, utvalda till att kunna fortsätta inom 
skolsystemet. Är det vad vi skall använda bedömningen till eller vill vi att bedömningen 
skall användas till att forma undervisningen så att den anpassas efter varje elevs behov? 
Behaviorismen visar en tydlig koppling till att sortera eleverna efter någon typ av 
normalitetsskala som påverkar elevens förmåga till lärande. Elever som misslyckas 
sorteras bort utan att ta hänsyn till olika bakomliggande orsaker. Nuvarande läroplan 
(Lpf 94) tar mer hänsyn till elevernas olika förutsättningar exempelvis  

”Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade betingelser för elevernas bildning, 

tänkande och kunskapsutveckling”(Lpf 94). 

Frågan om normalitet kommer också fram i Ingemar Emanuelsson artikel om vad som 
är relevant att kalla normalt. När vi tittar på Analytic Scoring scale (Stenmark 1991) 
handlar också den om värdering av vad som menas med ”Complet understanding of the 
problem” Vet vi egentligen om eleverna har förstått problemet som de ska lösa eller 
uppvisar de bara processkunskap? En underliggande fråga till detta är hur de 
värderingarna som görs används. Hur väl tror läraren att denna förstår det som eleven 
ger uttryck för och hur tolkas lärarens frågor av eleven? Att språket kan skapa 
missförstånd och bidra till förvirring i kommunikationen mellan lärare och elev är ett 
vanligt problem. Problemen grundar sig att ord och begrepp har olika betydelse för oss, 
både som elev och lärare. Med den uppfattningen stödjer vi oss på ett antal forskare som 
hävdar att språket innehåller en del svårigheter vilket också behandlas i boken 
”Högervåg” (Boreus 1994) eller José Luis Ramirez som menar att vår förmåga att förstå 
ordens betydelse begränsas av vårt eget tänkande och den kulturella ryggsäck som vi 
alla bär med oss. Han brukar säga att vi måste ”peta i vår egen näsa” för att förstå våra 
egna begränsningar och det som påverkar den egna förståelsen. Detta är något som vi 
måste ta hänsyn till när vi gör vår egen bedömning. På vilket sätt vi bedömer elever är 
en väldigt intressant fråga att fundera över precis som det varierar hur lärare, med hjälp 
av styrdokumenten, försöker hitta den kunskapssyn med vilken kunskapen ska läras ut. 
Här följer ändå bedömningen en huvudfåra vars utgångspunkt kommer från 
behaviorismen, med kontroll av kunskaper. Där elevens kunskaper testas genom de prov 
som eleven gör och som läraren sedan poängsätter. 

Den frågan får också sin belysning i Lindqvists rapport där hon tittar på begreppet 
bedömning utifrån ett antal olika perspektiv. Att vi ska se bedömningen som ett sätt att 
möta eleverna på rätt nivå och med en undervisning som är anpassad efter varje elevs 
förutsättningar. Det är en definition som följer den konstruktivistiska och 
sociokulturella teorin om elevens lärande och kunskapsutveckling. Här finns även en 
stark koppling till det som står i Lpf 94 om elevers lärande och kunskapsutveckling 
(Pettersson & Kjellström 1995). Följande tänkvärda ord av Sören Kirkegaard blir något 
att fundera kring i detta sammanhang. 

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där 

hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra”  

(http://hem.passagen.se/farila/kirkegaard.htm)  

http://hem.passagen.se/farila/kirkegaard.htm
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Att det finns uppenbara fördelar med att samverka vid bedömning på det sätt som anges 
i boken ”Mathematics Assessment” (Stenmark 1991) är tydligt. Det visar på inslag av 
sociokulturell syn på bedömning av elevernas prestationer. Enligt Brändström (1998) är 
vad som bedöms och hur, alltid beroende av exempelvis kunskapssyn, perspektiv och 
ideologier. Detta stärker ytterligare att den frågeställning som vi har valt är relevant. 
Vilka syften bedömningen har är också avgörande för vilken modell vi väljer, med 
avseende på produkt- eller processbedömning (Lindqvist 2003). Vi ser därför att 
lärarens kunskapssyn är viktig för bedömningen av elevernas kunskaper i matematik. 
Genom val av kunskapssyn flyttas också fokus för bedömningen från produkt till 
process. Där produkten ligger väl förankrad i behaviorismen medan processen ligger 
mer åt det sociokulturella hållet. 

Vilket ansvar kan vi lägga på föräldrarna att hjälpa sina barn och behöver föräldrarna 
själva förändra sitt förhållningssätt till matematikundervisningen? Hur behöver skolan 
förändra sitt kunskapsbegrepp för att passa alla elever? Vi ser i boken ”I 
problembarnens tid” att kunskapsbegreppet har förändrats över tiden. Idag är de 
kunskapsmässiga kraven på barnen betydligt större än vad de var för bara några hundra 
år sedan. Både skolan och hemmet måste samverka och skapa de nödvändiga 
förutsättningar som krävs för att eleverna skall lyckas i sitt lärande av ämnet matematik. 

Lärarnas egen roll för elevernas kunskapsutveckling 

Hur lärarens egen roll och syn på ämnet påverkar innehållet och bedömningen av 
elevens kunskaper finns beskrivet i boken ”Assessment and Learning of 
Mathematics”(Leder 1992) . Där behandlas det utifrån de olika pedagogiska teorier som 
har påverkat matematikundervisningen i skolan. Vi kan se i den beskrivning som vi har 
givit tidigare att lärarens roll förändrats från en auktoritär roll i behaviorismen till en 
förmedlande och motiverande roll i sociokulturell teori. Därför går det också att se hur 
de olika lärarna ser på sin egen roll i förhållande till det som finns beskrivet i Lpf 94 
§1.2 och som talar om skolans förmedlande roll för att eleverna skall tillägna sig och 
utveckla kunskaper. Kognitivismen betraktar lärarens roll mer ur ett administrativt 
perspektiv där det är eleven som lär sig och inte läraren som lär ut. Konstruktivismens 
syn på lärarrollen är mer att denne ska observera och ta hänsyn till elevens 
metakognition. 

Bedömningen bör utgöra grunden för den inriktning och utformning undervisningen får 
för att ge framgång i elevens kunskapsutveckling. Bedömningen påverkar också vad 
läraren och eleven uppfattar som viktigt vilket i sin tur också påverkar innehållet och 
utformningen av lektionerna (Leder 1992). Undervisningen har dessutom sin 
utgångspunkt i den etablerade kunskapssyn (behaviorism) som traditionellt finns inom 
matematikämnet. I Lpf 94 står det om att kunskap inte är något entydigt begrepp och att 
den kan komma till uttryck i fyra olika former, nämligen fakta, förståelse, färdighet och 
förtrogenhet. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller andra 
kunskapsformen. Den traditionella behavioristiska kunskapssynen kan därför innebära 
problem för vissa elever som har behov av en annan syn på kunskap.  
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Vilka metoder används vid bedömning och fyller de sitt syfte 

Utifrån litteraturen har vi kunnat urskilja två tydliga syften med den bedömning som 
görs. Det ena, och traditionellt sett den mest använda, är att bedömningen ska resultera i 
ett omdöme eller ett betyg. Det andra är den bedömning som sker löpande vilken syftar 
till att ge information om på vilken nivå undervisningen ska läggas, eller hur mycket 
mer tid och energi som ska läggas på ett visst moment (Korp 2003). Dessa kallas ofta 
för summativ respektive formativ bedömning, två viktiga begrepp när det talas om 
bedömning. Den summativa bedömningen är ett slags avslutande av ett moment och 
resulterar ofta i ett betyg eller en poängsumma vilken egentligen inte säger speciellt 
mycket om vad individen kan utan används istället oftare till rangordning.  

Den formativa bedömningen däremot har ett pedagogiskt syfte och används för att 
kunna förbättra undervisningen som läraren genomför och därigenom även elevernas 
lärande. Formativ bedömning är en pågående bedömningsprocess som hela tiden är 
integrerad i undervisningen. Den används för att stödja elevernas lärande och fokuserar 
på inlärningsprocessen samt dess resultat. Prov som utformas med tillhörande formativ 
bedömning har syftet att ge lärare och elever maximal information om elevernas 
kunskaper och är inte tänkt att ha omedelbara konsekvenser för elevernas betyg. Genom 
detta kan det bli en förändring i sättet att se på bedömning som leder till en förbättring, 
främst i klassrummet och den bedömning som läraren där genomför. Eftersom att 
läraren och eleven vet vad eleven kan och klarar av samt vad eleven behöver träna mer 
på kan eventuella stödåtgärder sättas in tidigare. Ur elevens perspektiv ger detta en 
möjlighet att ta ikapp kunskaper som tidigare missats och synliggör lärandet på ett sätt 
som framför allt gynnar elever som vanligtvis presterar svagt.  

Formativ bedömning gör även att förväntningarna på eleven är tydliga för de själva och 
att eleverna är aktiva i bedömningen och utvärderingen av sitt eget arbete. Studier 
(refererade i Korp 2003) visar att lågpresterande elever drar så pass mycket nytta av 
formativ bedömning att skillnaden mellan de hög- och lågpresterande eleverna minskar. 
Detta har i sin tur även resulterat i betydligt bättre resultat på nationella prov. Under 
1990-talet har man även försökt att ändra på frågorna som ställs på de nationella proven. 
För att försöka komma åt mer sammansatt kunskap, än den som traditionellt testas på 
prov, har frågorna gjorts mer intressanta och utmanande. Genom att gå från en 
summativ till en formativ bedömning på prov bidrar man till att uppmuntra, hjälpa och 
utveckla eleverna istället för att enbart kontrollera och sortera dem. I och med detta fås 
en utbildning som är mer human och rättvis samt mer effektiv och kvalificerad. Detta 
ger också en jämlikhet då individer ur olika grupper får en chans att konkurrera om 
betyg och i längden även sociala positioner (Korp 2003). 

En brist som dock finns med den formativa bedömningen idag är att det saknas ett 
gemensamt språkbruk för lärare vilket krävs för att beskriva de kvaliteter och problem 
som lärarna ser i elevarbeten.  

”Att samtidigt integrera bedömningen i undervisningen med ett förståligt och gärna lättbegripligt 

språk för eleverna samt att få dem att se poängen med det kontinuerliga arbetet att förbättra 

sina arbeten och visa att de förstår” (Wolf & Reardon i Korp 2003 s. 142) 

Den summativa bedömningen har sin utgångspunkt i behaviorismen där syftet med 
bedömningen är att kontrollera elevens kunskaper. Formativ bedömning handlar mer 
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om att observera individens metakognition i ett socialt sammanhang med syfte att 
anpassa undervisningen till varje elevs olika förutsättningar. Det gör att denna 
bedömningsmetod överensstämmer mer med det som finns inom konstruktivismen och 
sociokulturell teori och som även återfinns i Lpf 94. I kursplanen för matematik står det 
exempelvis att  

”eleverna skall utveckla tilltro till det egna tänkandet samt till den egna förmågan att lära sig 

matematik och använda matematik i olika situationer” (Pettersson & Kjellström 1995, s11). 

Lärares sätt att konstruera uppgifter och hur de mäter elevernas 
kunskaper 

Boesen (2006) beskriver två olika uppgiftstyper som lärare använder sig av, imitativa 
och kreativa uppgifter. Imitativa uppgifter består till stor del, vilket även namnet 
avslöjar, i att imitera de kunskaper läraren har undervisat kring såsom fakta eller 
proceduruppgifter. Dessa kräver ingen större förståelse eller matematiskt resonemang 
för att kunna genomföras. Kreativa uppgifter kräver däremot en hel del förståelse samt 
välgrundade matematiska resonemang. 

Eftersom undervisningen i allt för stor grad saknar kontakt med den forskning som finns 
kring elevers lärande måste bedömningen inom matematikämnet följas av en förändring 
av de kursplaner som finns för ämnet. (Leder 1992). Ämnet kommer mer att handla om 
dess teoretiska grund utan att det görs en koppling till hur just det området bäst lärs ut.  
Exempelvis procenträkning där mekaniskt räknade av procentuppgifter inte ger samma 
kunskap som om begreppet behandlas under en laborativ uppgift. Där det mekaniska 
räknandet mer följer ett behavioristiskt synsätt om utantill-kunskap och där laborativa 
uppgifter mer återfinns i konstruktivismen. När matematik lärs ut ur ett kognitivistiskt 
synsätt utvecklas elevens eget tänkande och förståelse. Där varje elev, genom att 
utveckla egna strukturer, skapar en större klarhet jämfört med när eleven tar till sig en 
redan färdig struktur (Leder 1992). Om vi istället tittar på hur eleven bedöms ur ett 
sociokonstruktivistiskt synsätt så skiljer sig detta markant från det traditionella sättet att 
bedöma elevernas kunskaper (Leder 1992). Bedömningen sker här genom de 
framgångar som eleven gör mot målet. Uppgifterna är också i sociokulturell teori 
återkopplade till den verklighet som eleven befinner sig i vilken stimulerar elevens 
lärande. Det synsättet återkommer i både Lpf 94 och kursplanerna för matematik (Lpf 
94)(Pettersson & Kjellström 1995). 

Vilken kunskapssyn som dominerar undervisningen påverkar också de uppgifter som 
eleven möter. Att uppgifterna inte endast ger ett svar utan att eleven också får uppgifter 
där svaren kan variera beroende på elevens kunskaper. Genom denna kunskapssyn kan 
vi också se att målfria, kreativa uppgifter förbättrar inlärningen av ämnet (Leder 1992). 
Uppgifterna skapar förutsättningar för eleven att använda sin egen kunskapsnivå, 
kreativitet samt idérikedom och hjälper eleven att utveckla sin egen 
problemlösningsförmåga. Uppgifternas olika syften kan vara att kontrollera kunskaper 
men också att ge information om elevens kunskapsnivå och de kvaliteter som finns i 
elevens lösningar.  
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Lärares sätt att dokumentera elevernas kunskaper och hur 
dokumentationen påverkas av bedömningen 

Bedömningsunderlaget kan bli beroende av att eleverna inte förstår de uppgifter som 
ges. Blir det då elevens matematiska förmåga som vi bedömer eller blir det främst 
elevens språkförståelse och kunskaper i svenska (Leder 1992). Språkets betydelse för att 
förstå matematik kan också fungera som ett hinder i utvecklandet av elevens kunskaper 
i ämnet. Elevers motstånd till den kunskap som presenteras i klassrummet kan ha sin 
förklaring i att eleven har språkliga svårigheter. När lärarens tankar inte 
överrensstämmer med elevens förståelse kan det motverka elevens motivation att ta till 
sig det som läraren försöker lära ut. Där visar sig de olika pedagogiska teoriernas syn på 
hur inlärningen sker, dels behaviorism där eleven fylls som en tom låda jämfört med 
konstruktivism och sociokulturell teori där kunskapen konstrueras med elevens egna 
tankar i en social kontext. 

De tankemodeller som läraren försöker presentera finns inte etablerade hos eleven och 
därför förstår inte eleven undervisningen (Leder 1992). Dessa tankemodeller kan enligt 
behaviorismen läras utantill eller som de övriga pedagogiska teorierna ser det; 
struktureras om för att anpassas till individens egen tankestruktur. Vissa 
matematikkunskaper kräver övning för att utvecklas medan andra kan utvecklas genom 
en kombination av teori och praktik. Att ge undervisning i det symboliska systemet 
såsom kognitivismen beskriver kräver någon typ av skolning för att utvecklas(Leder 
1992).  

Varje förändring av läroplanen och kursplanen måste göras utifrån ett 
bedömningsperspektiv (Leder 1992) eftersom elevernas tankemässiga utveckling 
påverkas av den bedömning som görs. Därför krävs det en bra dokumentation med en 
bedömning som är lätt att följa både för läraren och för eleven. Bedömningen skall ge 
eleverna utrymme att efterforska svaret utan att det direkt leder fram till rätt svar. 
Betydelsen av social interaktion vid bedömning finns också med som en viktig del av 
vad som är meningsfulla aktiviteter (Leder 1992). Elevernas svar behöver inte 
nödvändigtvis vara rätt eller fel. Eleven blir genom den sociala interaktion som uppstår i 
klassrummet medveten om olika lösningars kvaliteter, men lär sig också andra former 
av matematiskt tänkande. Ett klassrum där socialkonstruktivistisk utvärdering är 
kopplad till undervisningen (Leder 1992) ger eleven goda förutsättningar till 
kunskapsutveckling. Att se på kunskap på det sättet, genom olika elevers tänkande och 
egna förmåga att med sina egna tankar utveckla kunskapen bör ge dessa elever ett 
självförtroende. Här finns en tydlig skillnad om man tittar på den traditionella, 
behavioristiska bedömningen som kan innehålla fusk och kopiering vilket skapar 
problem i bedömningen av elevernas kunskaper (Leder 1992). Det som är intresset för 
den formativa bedömning är inte att titta på de svar som eleven ger utan snarare 
processen till ett svar. Elevernas uppfattning av att läraren inte fokuserar på svaret utan 
snarare deras eget tänkande blir uppenbart för eleverna. Eleverna förväntas också tänka 
ut sina egna svar, och därmed kunna förstå dem och förklara dem. Det här synsättet 
präglas mycket av de tankar som ligger till grund för konstruktivismen och 
sociokulturell teori. Därför finns den också med som en bärande del av Lpf 94 och 
kursplanen i matematik. Hur eleven tolkar uppgifterna och försöker lösa dem ger också 
information till läraren. Det handlar om att ge eleven jämförbara och aktuella 
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kvalitetsbegrepp. Vad vi väljer att bedöma påverkar också resultatet av vad eleverna lär 
sig enligt Astrid Pettersson (Petterson i Lindström & Lindberg 2005). Därför blir det 
också en viktig förutsättning att eleverna förstår de kriterier som läraren valt för sin 
bedömning.  

Att de olika lärandeteorierna påverkar utformningen av bedömningen och hur läraren 
gör sin bedömning behandlades vid en föreläsning (Björklund Boistrup). Där lärare som 
arbetar behavioristiskt begränsar sin bedömning och dokumentation till att endast 
omfatta provresultat. Medan lärare som arbetar konstruktivistiskt och sociokulturellt 
inkluderar betydligt mer i den dokumentation som utgör bedömningsunderlaget.  

De hinder som kan uppstå är otydligheten kring vad läraren vill uppnå och vad som är 
syftet med undervisningen samt den dokumentation som görs. Vilket motverkas av de 
krav som återfinns i kursplanen för matematik och Lpf 94 §2.5. Genom att föra fram 
vikten av gruppdiskussioner skapar det förutsättningar för ett bildande och kunskapande 
samtal. Utifrån dessa kan lärarna genom formativ bedömning påverka undervisningen 
löpande vilket sker genom att låta elevernas egna kunskaper påverka innehåll och 
utformning. (Björklund Boistrup i Lindström & Lindberg 2005). Detta visar också på en 
kunskapssyn som mer överensstämmer med den sociokulturella.  

En bedömningsmatris där eleverna tillsammans med läraren försöker värdera och 
reflektera över den kunskapsutveckling som ägt rum finns det exempel på i boken 
”Pedagogisk bedömning” (Kjellström i Lindström & Lindberg 2005). Kjellström 
beskriver här värdet av självvärdering som en viktig kunskap när eleven görs medveten 
om den egna kunskapsutvecklingen. Eftersom eleven görs delaktig i utvärdering och fås 
därigenom en ökad förståelse för de brister som finns. Dokumentationen skiljer sig 
också mellan de olika pedagogiska grundteorierna. Där behaviorismen endast använder 
sig av tester med svar som kontrolleras mot facit kräver konstruktivismen och 
sociokulturell teori mer omfattande dokumentation och därmed bättre beskrivning av 
elevens kunnande. Det kan vi också se i Lpf 94 § 2.5 och kursplanen för ämnet 
matematik exempelvis ”Betygsboken” där man skall utgå från de fyra 
kunskapsbegreppen som vi tidigare nämnde (Skolverket 1994). Det som står i Lpf 94 § 
1.1 om elevernas möjlighet att påverka undervisningen och ta ansvar för sina 
studieresultat kräver att skolan klargör utbildningens mål, innehåll och arbetsformer. 
Vilket i sin tur kräver ett dokumenterat arbetssätt som är lätt för eleven att förstå. Där 
vill vi också kommentera de roller som olika eleverna intar i ett klassrum. Varje elev 
sätter nivån på sin egen medverkan i förhållande till de övriga i gruppen och den 
motivation för ämnet som eleven bär med sig hemifrån. Här finner vi en tydlig koppling 
till socialkonstruktivistiska och sociokulturella synsätt på förutsättningar som ligger till 
grund för elevens lärande. Bedömningen sker också utifrån olika lärandeteorier där 
läraren genom sitt val av bedömningsmetod använder sig av olika perspektiv.  

För att få eleverna att tänka mer kring sitt lärande kan exempelvis en dagbok användas 
där eleverna själva dokumenterar och reflekterar över sin egen kunskapsutveckling 
(Björklund Boistrup i Lindström & Lindberg 2005) vilket ofta återfinns i den 
kognitivismen. Där kan eleven också ge läraren en återkoppling genom att återge vad 
som har varit svårt respektive lätt. Läraren får genom dessa dagböcker ett starkt verktyg 
till förbättring av undervisningen, så den kan bli mer individanpassad. 
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Bedömningen påverkar också undervisningen genom att vi lägger tonvikt vid de saker 
som kommer att bedömas (Björklund Boistrup i Lindström & Lindberg 2005). Vi lär 
oss heller inte linjärt/sekventiellt, såsom det anses inom behaviorismen, och alla lär sig 
inte på samma sätt då de finns flera olika faktorer som kan påverka förutsättningarna för 
inlärning (Black 1998).  

Bedömningen påverkas också av faktorer som sammanhang och syn på lärande samt 
ämne. Genom att ge eleven olika variationer enligt variationsteorin (Ferenc Marton) 
utvecklas lärandet och ökar kunskapen om lärandeobjektet. Vi erbjuder på det sättet 
eleven olika perspektiv av verkligheten. Genom att diskutera ett begrepp så ökar 
tydligheten och vi får dela samma språkliga universum på det sätt som George H. Mead 
menar i sina tankar kring hur vi kommunicerar. Denna språkliga gemenskap förbättrar 
också kommunikationen mellan deltagarna i gruppen. Här finner vi mycket av de tankar 
som ligger till grund för den sociokulturella synen på lärandet. Vi finner också 
kopplingar både till Lpf 94 och kursplanen i matematik såsom elevens aktiva deltagande 
i utformning och innehåll. 

Det kan också diskuteras vilken kulturpåverkan som finns eftersom många av eleverna 
har ett annat etniskt ursprung eller läser olika inriktningar. Där olika elever har formats 
av olika sociala landskap och kunskapsmiljöer (Bourdieu 1995). Detta påverkar också 
elevens förutsättningar och intresse för ämnet vilket lärare måste vara medvetna om och 
förhålla sig till när de bedömer och utformar undervisningen. 

Hur lärare använder sig av olika utvärderingsformer 

Genom ett tillåtande och problembaserat arbetssätt får eleverna möjlighet att ifrågasätta 
det de inte förstår vilket ofta används i samband med ett kognitivt arbetssätt. Annars 
händer det alltför ofta att elever väljer att anpassa sig till den formella struktur som finns 
i klassrummet. Detta blir då på bekostnad av deras spontana strategi att lösa problem 
(Leder 1992). Därför är den formativa metoden för bedömning viktig eftersom det 
påverkar våra kunskaper om elevernas kunnande och vad de verkligen förstår (Leder 
1992). Här blir vägvalet mellan bedömning av slutprodukten eller av elevens 
kunskapsutveckling det viktiga val som läraren måste göra.  Bedömningen påverkas 
också av de uppgifter som vi använder oss av för vår bedömning och de kvaliteter som 
utgör grunden för vår bedömning (Leder 1992) vilket vi har nämnt tidigare. 
Bedömningens syfte ändras till vad du som lärare behöver utveckla i din undervisning 
så att eleverna når de mål som anges i kursplanen. Fördelarna med denna bedömning är 
att eleverna utvecklar en högre grad av begreppsförståelse. Det finns även en kulturell 
fördel med detta arbetssätt.   

Vilken undervisningsmetod som fungerar bäst och stödjer elevernas lärande finns de 
olika uppfattningar om. Men undervisningen formas också av den bedömning som görs 
vilket begränsar antalet undervisningsstrategier. Det borde vara uppenbart att en 
förändring av bedömningen påverkar elevens lärande (Leder 1992), men hur medvetna 
är lärarna av den påverkan som bedömningens kunskapssyn får på eleverna.  

Vad som testas är det som lärs men oftast används inte testen på det sätt som de var 
utformade för. Samtidigt som testningen påverkar eleven och kan bli ett hinder för 
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elevernas lärande (Leder 1992). Lärarna undervisar då för testerna och utgår i så fall 
varken från läroplanen eller från eleverna.  

Utvecklingen av läro- och kursplaner i den västerländska världen har skett i riktning 
mot en mer elevanpassad undervisning. Där inriktningen av undervisningen går mot att 
använda sig av varje elevs egenskaper för att kunna utveckla den kunskap som krävs i 
ämnet. Att bedömningen sen inte anpassats till de reformer av läroplanerna som 
genomförts är ett problem. Bedömningsmetoderna tenderar därför att bli likadana 
oberoende av de förändringar som sker av kurs- och läroplaner (Leder 1992). 

Elevens roll för sitt eget lärande och kunskapsutveckling 

Något om lärande och kunskap, ur Lpo 94 
”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om 

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

kunskapsutvecklingen sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga 

utgångspunkter i en sådan diskussion.” (Utbildningsdepartementet 1998 s. 8)  

Varför känner eleverna ett så dåligt självförtroende i just matematikämnet? För att 
kunna utveckla elevernas lärande måste det ske ändringar i hur vi använder 
bedömningsverktyget. Att hänsyn idag inte tas till de olika intelligenser som finns 
(Gardner och Wagner) visar på en tydlig obalans mellan akademisk intelligens och 
andra former av intelligenser (Leder 1992). Kulturen och språket som skolan 
representerar påverkar elevernas förutsättningar att lyckas i matematikämnet. Där 
tidigare pedagoger (Bronfenbrenner och Mead) har lyft fram olika sociala system och 
språkets betydelse som en förutsättning för att nå framgång i undervisningen med varje 
enskild elev. Det rent semantiska problem som finns med elevers förståelse av 
matematik är också något som borde få en lösning med en sociokulturell teori eftersom 
diskussionen är en bärande del i den mediering som sker vid inlärning (Dysthe 2003). 
Att se lärandet som en social konstruktion ökar elevernas matematiska förmåga. Hur vi 
ser på kunskap påverkar också vårt förhållande till världen, dels att se kunskapen som 
en relation mellan elev och omvärld och dels att se den som kontextuell (Björklund 
Boistrup i Lindström & Lindberg 2005). 

Matematikens betydelse för eleverna är att klara sig i samhället (Leder 1992) vilket 
också måste få konsekvens för konstruktionen av de uppgifter som görs. Den 
kopplingen finns både i kursplanen för matematik och i Lpf 94 där det återfinns i 
kursplanen som ett mål att eleven skall kunna formulera, analysera och lösa 
matematiska problem av betydelse för yrkes- och vardagsliv (Pettersson & Kjellström 
1995). 

Många lärare ser effektiviteten i sin undervisning med utgångspunkt från de tester som 
eleverna genomfört utan att se till elevernas kunskapsutveckling och vilken koppling 
som finns till kursplanen. Eleverna förbereder sig för testet och inte för förståelsen av 
ämnet och sin matematiska kunskapsutveckling (Leder 1992). Vilket också visar på ett 
behavioristiskt förhållningssätt där förståelsen är underordnad och där lärandet sker 
genom att kopiera redan färdiga strukturer. 

Hur väl testerna är anpassade efter kursplanen är också en viktig faktor att ta hänsyn till 
när vi värderar nyttan av testet. Genom att läraren tydliggör målen får även den 
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svagpresterande eleven insikt i vad som förväntas utan att behöva tolka lärarens 
intentioner. De elever som har svårigheter att se vilka kvaliteter av kunskap som krävs 
eller att förstå det kunskapsbegrepp som läraren har kan då få större möjligheter att 
klara kursens mål. Att ge eleven möjlighet till att själv värdera sin kunskapsutveckling 
är också viktigt (Lindström & Lindberg 2005). Det finns även ett behov som växer sig 
allt starkare av en förändring kring hur vi bedömer elevers kunnande i matematik samt 
utvecklandet av nya metoder för bedömning (Leder 1992). Där bedömningens syften 
och mål mer anpassas efter de styrdokument som finns för att ge varje elev det stöd som 
krävs för att kunna nå de mål som anges i kursplanen för matematik. 

Det blir tydligare för oss att det finns många uppfattningar kring bedömningens syften. 
Där vi ändå upplever att den uppfattning som ser på bedömningen som ett verktyg att 
utveckla undervisningen istället för att summera resultatet sakta börjar sprida sig i 
skolvärlden. Därför anser vi att bedömningens huvudsakliga syfte idag, är att göra en 
grundlig dokumentation av elevens kunskaper och utveckling för att därigenom kunna 
anpassa undervisningen efter varje elevs behov (Leder 1992). Den modellen följer 
mestadels den konstruktivistiska och sociokulturella synen på bedömning. 
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Metod 

Upplägg och genomförande 
Vi började med att undersöka vilken metod vi skulle välja för vår undersökning; enkät, 
intervju eller observation. När vi hade bestämt oss för att använda intervjuer som metod 
utgick vi från de 10 punkter som redovisats av Thomsson (2002)(se bilaga) i vårt 
fortsatta arbete med planeringen av dessa. Genom att arbeta efter de här punkterna blev 
vårt arbete med intervjuerna mer genomtänkt. Vi började med att konstruera en enkät 
som läraren skulle fylla i innan intervjun. Vi insåg så småningom, när vi försökte 
konstruera enkäten, att det skulle bli svårt att med en enkät få fram den information som 
vi behövde för vår undersökning. Därför bestämde vi oss istället för att bara genomföra 
intervjuer med de olika lärarna som ingick i vår undersökningsgrupp och att vi skulle ha 
förberedda frågor när vi kom dit. Intervjufrågorna formulerades och delades sedan upp i 
två olika delar genom att gruppera dem under följande rubriker ”lärarens syn på 
kunskap och elevens lärande” och ”lärarens syn på bedömning”. Efter att det var klart 
bestämde vi oss för att hålla intervjuerna tillsammans; en av oss skulle ställa frågorna 
och den andra skulle skriva ned det som sades. Vi hade även med oss en mp3-spelare 
där vi kunde spela in intervjuerna i sin helhet, för att kunna ha något att gå tillbaka till 
om vi blev osäkra på vad som hade sagts. De anteckningar som var gjorda tillsammans 
med vår mp3-inspelning utgör vårt samlade intervjuunderlag. Vi jämförde sedan våra 
skrivna referat med de mp3-inspelningar som var gjorda. Detta sammanställdes till ett 
slutligt referat som skickades till de intervjuade för godkännande.  

Begränsning 
Lärarna som vi har intervjuat har vi till stor del valt själva bland personer som vi känner 
sedan tidigare. Detta beror på att vi tyckte att spridning var ganska bra både i ålder, kön, 
bakgrund och lärarerfarenhet. Från början hade vi även tänkt få en spridning så till vida 
att hälften av lärarna arbetade på grundskolans senare år och hälften på gymnasiet men 
efter att vi hade genomfört de fyra första intervjuerna, med endast gymnasielärare, 
bestämde vi oss för att vi redan hade sett tillräckligt med tendenser samt att det skulle 
bli för mycket material att bearbeta om vi gjorde fyra till. Trots detta ville vi försöka ge 
ett annat perspektiv. Vi valde då att göra en jämförelse mellan gymnasieskolan och dess 
styrdokument(Lpf 94) och högskole- eller universitetsvärlden. Därför bestämde vi oss 
för att genomföra en intervju till, denna gång med en universitetslektor. De intervjuade 
lärarna är alla verksamma på olika skolor i Stockholmsområdet.  

Något som även kunde ha varit aktuellt att titta på är huruvida undervisningen påverkas 
av kunskapssynen och bedömningen. Då vi tyckte att detta blev ett för stort område har 
vi valt bort undervisningens påverkan på bedömningen.  
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Intervjufrågor  
Syftet med intervjufrågorna som handlar om lärarens syn på kunskap och elevens 
lärande är att försöka se vilken kunskapssyn läraren har. Dessa frågor utgår till stor del 
från den litteratur vi läst och från våra egna sammanfattningar av de olika 
kunskapssynerna. Vi vill med frågorna försöka hitta en koppling mellan teorin och den 
verklighet som lärarna upplever. Vi vill även få fram lärarnas olika syn på kunskap och 
lärande samt elevens och lärarens roller i lärandeprocessen. Utifrån detta är tanken att vi 
sedan ska kunna uttolka vilken kunskapssyn läraren har för att sedan kunna koppla den 
till lärarens syn på bedömning, vilket fås fram av de övriga frågorna. Då teorierna kring 
lärande och kunskap är relativt svårbegripliga och komplexa förväntar vi oss inte att 
någon lärare enbart ska följa en kunskapssyn strikt, dock hoppas vi kunna se vissa 
tendenser beroende av vilket bakgrund och lärarerfarenhet som våra de intervjuade 
lärarna har.  

Lärandeteorierna och kunskapssyner är ganska stora begrepp och vi trodde att flera av 
våra lärare skulle ha svårt att svara på vad de ansåg om detta. Då vi tycker att frågan; 
”vad har du för kunskapssyn”, är allt för direkt och stor att svara på har vi försökt att 
bryta ned det vi menar med kunskapssyn till mindre frågor. Dessa frågor rör kunskap, 
lärande och undervisning och med hjälp av dem vill vi indirekt komma åt lärarens 
kunskapssyn.  

Frågorna om lärarens syn på bedömning är gjorda med syftet att få syn på om läraren 
genomför en summativ eller formativ bedömning. Vi bad även lärarna att ta med ett 
tidigare prov som de haft i någon utav sina klasser. Detta för att försöka få en tydligare 
bild av hur bedömningen kunde se ut och för att få exempel på olika uppgiftstyper 
såsom öppna, slutna, fakta eller process. 

Lärarens syn på kunskap och elevernas lärande 

1. Hur ser du på elevernas kunskapsutveckling d v s vad är det som påverkar den?  
2. Beskriv din roll, som lärare, för elevernas lärande och kunskapsutveckling. 
3. Hur tror du eleverna lär sig bäst? 

- Hur visar det sig i din undervisning? 
4. Beskriv elevens roll för sin eget lärande och kunskapsutveckling. 
5. Kan du kort beskriva de lektioner som du har i matematik.  

Lärarens syn på bedömning 

1. Vilket/vilka syften har du med den bedömning som du gör av dina elevers 
matematikkunskaper? 

2. Har du använt dig av andra utvärderingsformer än skriftliga?  
3. Hur dokumenterar du elevernas kunskaper? 

– Hur får eleverna reda på din bedömning?  
– Hur tror du att eleverna påverkas av din bedömning? 

4. Medtaget prov; 
–   Hur gör du urvalet av uppgifter vid konstruktionen av dina prov? 
–   Hur konstruerar du dina uppgifter? 
–  Vad använder du för bedömningsmetod? 
–  Varför använder du den bedömningsmetoden, vad vill du se? 
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5. Uppfyller den/de bedömningsmetoder du valt dina syften med bedömningen? 
6. Medverkar eleven vid bedömningen?  I så fall hur? 

Kritisk granskning  
Det problem som vi främst upplevde under intervjuerna var att läraren inte alltid förstod 
frågan, de kunde misstolka vårt syfte eller tyckte att ämnet var lite känsligt och därför 
svårdiskuterat. Thomsson (2002) beskriver detta som en fasad den intervjuade döljer sig 
bakom, för att inte blottlägga sina verkliga åsikter. Detta kan också bero på att det är 
ganska öppna frågor till en början som kan tolkas ganska fritt.  

Intervjufrågorna kring bedömning tror vi delvis kan tolkas som ledande. Exempelvis 
fråga 2; har du använt dig av andra bedömningsformer än skriftliga? Där antyder vi att 
det finns andra bedömningsformer som lärarna kanske inte hade tänkt på om vi inte 
hade nämnt det. 

En erfarenhet som vi har gjort är att det var svårt att hitta lärare med en specifik, uttalad 
kunskapssyn, som dessutom arbetar därefter. Vår uppfattning är att lärare på fältet inte 
har sin kunskapssyn speciellt tydlig för sig. Vad detta beror på kan vi endast spekulera i, 
men troligen glömmer man bort en del av teorin när man börjar arbeta och vardagen 
fylls av mycket annat.  

Vi valde att inte transkribera intervjuerna, vilket kan vara en nackdel, eftersom de 
intervjuade lärarna annars kunnat läsa transkriptionerna och godkänt dessa i efterhand. 
Vi hade då fått med alla detaljer i de svar som de gav under intervjun. Istället fick 
lärarna läsa de referat som vi gjort och sedan godkänna dessa.  

Vi hade som fenomenologin beskriver det (Kvale 1997) försökt att i intervjuerna få 
fram varje individs perspektiv på kunskap. Den fenomenologiska metoden handlar om 
att direkt försöka beskriva händelsen. 

Trovärdighet 
Vi försökte i efterhand reflektera över trovärdigheten i de svar som lärarna gav genom 
att ställa oss några frågor. Vilka tolkningar hade gjorts och vilka perspektiv hade våra 
intervjuade lärare haft på de frågor vi ställt (Thomsson 2002)(Kvale 1997)? Vad 
menades med de svar vi fick; fanns det ett underliggande budskap eller kulturmönster 
invävt? Hade vi kunnat genomföra intervjuerna på ett annat sätt och fick vi veta 
sanningen? Hur hade de olika intervjupersonerna förhållit sig till intervjun och de frågor 
som hade ställts? Vi försökte att ha ett reflekterande resonemang med de intervjuade, 
detta för att de skulle känna sig bättre till mods och förstå det vi frågade om utan att vi 
för den skull styrde intervjuerna åt ett visst håll (Holme & Solvang 1997). Vi bekräftade 
och sammanfattade vad de hade sagt så att de hade möjlighet rätta till eventuella 
tolkningsfel som vi gjort under intervjuerna.  

Intervjuerna gjordes i lärarnas arbetsrum alternativt i annan skolmiljö och under 
intervjuerna kunde även andra lärare vara närvarande. Detta påverkade troligtvis svaren 
samtidigt som vi tror att det skapade en trygghet för de intervjuade, att bli mött i en 
miljö där de är vana att arbeta. Vi hade kanske fått andra svar om vi hade genomfört 
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intervjuerna på neutral mark utanför skolan. De intervjuade hade inte fått ta del av våra 
frågor i förväg och syftet med det var att vi ville få fram spontana svar på våra frågor. 
Vi upplevde ändå att det fanns mycket funderingar, som aldrig riktigt kom fram. 
Orsakerna till det är svårt att spekulera i, men en bidragande orsak tror vi är att lärarna 
blir representanter för den rådande kunskapskulturen och de yrkesetiska uppfattningar 
som redan finns etablerad på skolan utan att kanske själva vara riktigt överens med den. 
Det fanns en känsla hos oss att de försökte frisera sina svar så att de inte skulle bli så 
kontroversiella och att de ibland gav oss de svar som var mest politiskt korrekta. Vi 
försökte dock uttrycka oss neutralt i den respons som vi gav under intervjuerna för att 
på så sätt inte styra den person som vi intervjuade (Kvale1997). 

Inom vår handledningsgrupp diskuterade vi även om de fördelar och nackdelar som 
finns när intervjuaren och den som blir intervjuad har en relation till varandra. I vårt fall 
har det förekommit både lärare som vi känner sedan tidigare och lärare som vi aldrig har 
träffat tidigare. Om man har en relation sedan tidigare tror vi att det kan underlätta 
samtalsklimatet, då intervjun kan grunda sig i tidigare diskussioner eller andra tillfällen 
som båda har varit delaktiga i. Både den som blir intervjuad och den som intervjuar kan 
då känna att det finns en gemensam grund att stå på, att det finns någon form av 
förtroende dem emellan (Lindqvist 2003). Samtidigt kan detta vara ett hinder; den som 
blir intervjuad kanske redan vet vad intervjuaren vill ha för svar eller vågar därför inte 
vara helt ärlig och intervjuaren kan ha skaffat sig en förutfattad bild som senare tolkas 
in i, vad intervjuaren hör. Fördelen med en helt okänd person som blir intervjuad är att 
det inte finns några förutfattade meningar, medan nackdelen kan vara att man vet 
mindre om personen i fråga och att personen känner sig osäker och därmed inte svarar 
lika öppet på intervjufrågorna. 

Analysmetod 
Vi ville med våra intervjuer få fram dels vad lärarna har för kunskapssyn och dels om 
den påverkar deras bedömning. De olika kunskapssynerna som vi har valt att använda 
oss av är behaviorism, kognitivism, konstruktivism och sociokulturellt perspektiv. Med 
hjälp av våra öppna frågor om kunskap och lärande var tanken att vi skulle kunna 
placera in lärarna bland kunskapssynerna efter deras intervjusvar. Då dessa 
lärandeteorier ibland ligger mycket nära varandra och även nästan går in i varandra går 
det inte alltid att säga huruvida en person har den ena eller andra kunskapssynen. Detta 
var vi medvetna om innan vi genomförde våra intervjuer men vi ville ändå ge det ett 
försök. Att antalet intervjuade lärare är så pass få, samt att de är utvalda bland de vi 
träffat tidigare, gör att resultatet inte kan ges någon tyngd generellt. Dock vore det 
intressant om vi kan se några tendenser med tanke på de få intervjuer vi har genomfört.  
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Resultat 

Intervjuer 
Nedan har vi försökt att sammanställa de viktigaste resultaten från intervjuer i tabeller 
uppdelat under fem rubriker tillsammans med en kortare beskrivning om vår 
uppfattning av läraren. 

Andersson 

Kunskapssyn  
I grunden behaviorism men söker sig mot konstruktivism 

Provkonstruktion 
Mest imitativa, några enstaka kreativa, anpassar uppgifterna efter 
vilket program eleverna går på 

Bedömningsmetod

 

En helhet av det eleverna presterar på lektioner och prov men de 
skriftliga proven är avgörande, liknar de nationella provens 
poängsättning 

Återkoppling  
Provresultat, kortare samtal 

Elevmedverkan  
Har ej provat, möjligen i framtiden 

Tabell 2: Sammanställning av Anderssons intervjusvar 

Om sin egen undervisning säger Andersson att den är ganska traditionell men i och med 
inspiration från en yngre kollega i arbetslaget finns en vilja att prova nya saker. Vi 
upplever Andersson som en ganska sökande lärare, att hela tiden vilja utvecklas för att 
nå så många olika kategorier av elever som möjligt. Detta är något som har visat sig i 
undervisningen av de olika elevgrupperna som kommer från de olika programmen. 

Johansson 

Kunskapssyn  
Behaviorism och i viss mån kognitivism (tyst, eget räknande) 

Provkonstruktion  
Imitativa uppgifter; fakta och procedur 

Bedömningsmetod

 

Skriftliga prov skapar underlag för betygssättning, kontinuerlig 
observation för att avgöra vilken hjälp eleverna behöver 

Återkoppling  
Provresultat med lösningar, försöker ha samtal med varje elev 

Elevmedverkan  
Nej 

Tabell 3: Sammanställning av Johanssons intervjusvar 

Johanssons inställning till sin roll som lärare andas frustration. Johansson berättar om 
”Vad man gör och vad man borde göra och att de skiljer sig åt”. Johansson beskriver en 
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arbetssituation som ter sig som ganska omöjlig med grupper på nästan 40 elever. 
Undervisningen bedrivs på ett traditionellt sätt med teorigenomgång följt av enskilt 
arbete där läraren kan möta varje elevs olika frågeställningar. Johanssons inställning till 
lärandet är att eleven förstår bäst själv, men lyfter även fram behovet av att följa upp 
alla förslag på lösningar som eleverna kommer med under en lektion. Johansson nämner 
även betygens negativa påverkan på elevens lärande. 

Lundström 

Kunskapssyn  Konstruktivism med dragning åt sociokulturell teori 

Provkonstruktion  Försöker ta hänsyn till elevers olikheter 

Bedömningsmetod

 

Betygsbok; gör löpande anteckningar tillsammans med 
punktbedömning 

Återkoppling 
Samtal efter prov, talar om vilka kunskaper som eleven behöver 
utveckla 

Elevmedverkan 
Ja, ex. hur gick det den här gången, vilket betyg tycker du att du 
ska få? 

Tabell 4: Sammanställning av Lundströms  intervjusvar 

Lundström är den lärare som arbetar mest formativt av de intervjuade lärarna och denne 
vill skapa en undervisning som passar varje elev. Lundström har en stark ambition att 
lägga undervisningen på rätt nivå för varje elev. Lundström vill att eleverna skall tycka 
att matematik är viktigt för deras liv. Lundström ser också problemet med att alla 
eleverna inte alltid ser betydelsen med matematikämnet. Lundström vill tydligt och 
klart, plocka bort rädslan av att inte förstå och ser denna rädsla som inlärda 
vanföreställningar vilka eleven ofta bär med sig hemifrån.  Lundström vill ha en 
övertygande roll som kommunicerar om logiken och hur enkel och kul matematiken är. 

Pettersson 

Kunskapssyn 
Svårt att uttyda; har drag både av behaviorism, kognitivism och 
konstruktivism 

Provkonstruktion 
Imitativa; fakta och procedur, anpassar uppgifterna efter vilket 
program eleverna går på 

Bedömningsmetod

 

Liknar nationella proven, men för utöver detta löpande 
anteckningar om lektionsarbete och läxor 

Återkoppling  
Betygs- eller utvecklingssamtal, provresultat 

Elevmedverkan 
Nej, men eleverna påverkar indirekt genom hur de svarar på 
uppgifterna  

Tabell 5: Sammanställning av Petterssons intervjusvar 

I sin roll som lärare anser Pettersson att läraren skall kunna mer än eleverna för att 
kunna använda alla metoder när man förklara för eleverna. Vi upplever Petterson som 
en lärare som genomför sina lektioner på ett traditionellt sätt. 
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Bengtsson  

Då Bengtsson främst har vuxna studenter och inte gymnasieelever vill vi även här 
poängtera att vi försöker hålla isär denne från de övriga lärarna.  

Kunskapssyn  
Behaviorism och kognitivism 

Provkonstruktion  
Imitativa; fakta och procedur 

Bedömningsmetod

  

Skriftliga prov, inlämningsuppgifter 

Återkoppling  
Provresultat med kommentarer, eleven har möjlighet till samtal 

Elevmedverkan  
Nej, inte vid examination eller betygsättning 

Tabell 6: Sammanställning av Bengtssons intervjusvar 

Bengtssons undervisning består både av föreläsningar och av tid där eleverna själva 
pratar eller diskuterar i grupp. Bengtsson ser sig själv som en handledare eller coach för 
sina elever och vill hjälpa dem att utveckla sin studieteknik, därmed ska eleverna klara 
av alltmer arbete självständigt.  

Lärares bedömning och kunskapssyn 

Hos de personer som vi har intervjuat kan vi se vissa skillnader. Exempelvis vilka 
metoder för bedömning de använder, men också vilken typ av dokumentation som görs 
av elevernas prestationer. Det finns dessutom skillnader i hur de definierar orsakerna till 
varför elever har svårigheter i matematik. Hur elevernas lärande och 
kunskapsutveckling sker beskrivs på olika sätt av de intervjuade lärarna. Detta tycker vi 
återfinns väldigt tydligt i de underlag som lärarna använder för sin bedömning.  

Bedömningens olika syften kan vara formativ, vilken handlar mer om processen till 
kunskap, eller summativ, vilken ser mer till produkten. De olika lärarna skiljer sig här åt 
genom att en av lärarna väljer att bedöma processen medan de övriga lärarna i olika 
grad bedömer produkten. Dock tycker vi oss se att flera lärare arbetar formativt i viss 
mån men inte medvetet och med ett tydligt mål. Det som framförallt saknas för att det 
ska bli ett helt formativt arbetssätt är elevernas medverkan i sin egen lärandeprocess.  

Lärares sätt att konstruera uppgifter och hur de mäter elevernas 
kunskaper 

De flesta av lärarna konstruerar sina egna prov med utgångspunkt från de nationella 
proven. Uppgifterna hämtas från provbanker, läroböcker samt gamla nationella prov. 
Av de prov som vi har tagit del av har lärarna varierat sina uppgifter med slutna 
uppgifter, faktauppgifter och proceduruppgifter. Lärarna använder mest omarbetade 
uppgifter av traditionell typ som endast ger ett svar. De flesta av lärarna börjar med 
enkla frågor av kortsvarstyp utan miniräknare följt av en mer problembaserad del som 
avser att testa elevens matematiska färdigheter och den egna förståelsen.  

Något som verkar gemensamt för de gymnasielärare vi har intervjuat är att de dessutom 
använder sig av samma poängsättning på sina egengjorda prov som används på de 
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nationella kursproven. Flera av lärarna antyder att de tycker att det är ett fungerande 
poängsättningssystem men anger samtidigt att den främsta orsaken till att de använder 
systemet är för att eleverna ska få en vana inför de nationella proven.  

Lärares sätt att dokumentera elevernas kunskaper och hur 
dokumentationen påverkas av bedömningen 

De olika lärarna använder sig av olika sätt för att dokumentera elevernas kunskaper. 
Ofta består detta av en klasslista eller dylikt där främst resultat, i form av poäng, från 
skriftliga prov förs in. Petterson och Lundström är de lärare som har ett samlat 
bedömningsmaterial som bokförs löpande under en kurs eller termin trots att flera lärare 
säger sig observera eleven och dennes prestationer regelbundet. Det dokumentationssätt 
som vi tycker är mest utvecklat får ändå Lundström anses ha. Där förs regelbundna 
anteckningar under kursen som sammanförs i en betygsbok som kan liknas vid 
portföljdokumentation. Här genomförs även muntliga prov där läraren gör 
utvärderingar. Lundström har dessutom kortare utvecklingssamtal efter varje prov 
tillsammans med eleven. Där diskuteras varför kunskapsnivån hos eleven inte 
överstämmer med de krav som Lundström har samt berättar vad de behöver komplettera 
med och ger i samband med detta tillfälle för handledning. Om dokumentationen är 
otillräcklig kan det bli problem med återkopplingen till eleven enligt Lundström och 
fortsätter sedan med tankar om att eleven antagligen kan uppleva bedömning både som 
något positivt och negativ.  

Hur lärare använder sig av olika utvärderingsformer 

De lärare som vi har intervjuat använder uteslutande provet som utvärderingsinstrument 
även om det finns exempel på andra former som projektuppgifter och muntliga 
uppgifter. Nästan samtliga lärare säger att de påverkas av de nationella proven och deras 
konstruktion och bedömning när de gör sina egna prov. Även lektionerna formas till 
viss del av innehållet i de nationella proven. 

Elevens roll för sitt eget lärande och kunskapsutveckling 

Det finns några skillnader hos lärarna huruvida svårigheter formuleras utifrån att det är 
eleven som har problem och att det inte beror på undervisningen. Här ser vi framförallt 
Johansson som lyfter fram elevens eget ansvar och förmåga att tillgodogöra sig 
undervisningen. 
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Analys av intervjuer 
Lärare Kunskapssyn Formativt arbetssätt

 
Varierade bedömningsmetoder 

Andersson 
Behaviorism, 
kognitivism och 
konstruktivism 

Till viss del, 
anpassar exempel 
efter elevgruppen 

I den löpande bedömningen; ja, 
vid examination; nej  

Johansson Behaviorism och 
kognitivism Nej 

Nej, endast skriftligt. Tidigare 
problembaserat men nu svårt 
med stora grupper 

Lundström

 

Konstruktivism 
och sociokulturell 
teori Ja Ja, muntligt, skriftligt m.m. 

Petterson 
Behaviorism, 
kognitivism och 
konstruktivism 

Till viss del, 
anpassar exempel 
efter elevgruppen 

Ja, exempelvis 
datorlaborationer 

Bengtsson 
Behaviorism 

och kognitivism 
Anpassar nivån 

men inte innehållet 
Sällan (Löpande ja, 

examination nej) 

Tabell 7: Sammanställning av intervjusvar enligt vår analys 

Lärarnas egen roll för elevernas kunskapsutveckling 

Att lärare formas av det lärandeperspektiv de har tycker vi framträder tydligt bland de vi 
har intervjuat. En del av dem är inte medvetna om sin egen påverkan på undervisningen 
utan försöker lyfta över problemet på eleven medan andra är väl medvetna om sin egen 
påverkan på elevernas lärande och kunskapsinhämtande. Lundström berättar om att 
denna försöker variera undervisningen för att nå så många elever som möjligt. Exempel 
på detta är att anpassa vissa uppgifter till elever med funktionshinder eller att erbjuda 
eleverna kompletteringsuppgifter om de har misslyckats med ett prov. Även Andersson 
talar om att arbetet ser olika ut beroende på vilka elever som finns i gruppen.  

”(…)rollen blir annorlunda om det är en naturvetarklass, den blir då mer läroboksstyrd. Medan 

samhällsklasserna kräver en koppling till vardagen (…)”. (citat från intervju med Andersson) 

Andersson pratade om och utvecklade hur han såg på sin egen roll som lärare och hur 
den förändrades över tiden beroende på grupp och innehåll. Colburn talar också om de 
olika roller som läraren har för att utveckla elevens kunskaper i ämnet (Leder 1992) 

Lärares sätt att konstruera uppgifter och hur de mäter elevernas 
kunskaper 

De flest uppgifterna vi har stött på är imitativa uppgifter vilka ofta är fakta eller 
procedurbaserade. Lärarna undervisar en specifik metod eller procedur som eleverna 
mer eller mindre imiterar. Dessa uppgifter kan även klassificeras som slutna uppgifter. 
Vi upplever inte att det finns några fullständigt öppna uppgifter bland de prov som vi 
har tittat på. Trots detta har vi sett några bra exempel på kreativa uppgifter. Andersson 
har exempelvis en uppgift i sitt prov som lyder; ”Förklara på bästa sätt vad 5 -3 betyder”. 
Denna tycker vi ger eleverna en möjlighet att visa vilken förståelse de har samt sätta 
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egna ord på ett uttryck. Dessutom är det en uppgift som alla elever kan svara på, utifrån 
sin egen kunskapsnivå. 

Hur lärare använder sig av olika utvärderingsformer 

En av skolorna använder sig av en rättningskonferens för att skapa rättvisa kring 
bedömningen. Underlaget dvs. betygskatalogen behandlas där gemensamt av flera lärare 
som tillsammans gör en bedömning av elevens arbete. Detta tyder på en medvetenhet 
kring hur viktig bedömningen ändå kan anses vara. Att alla elever bör få en likvärdig 
bedömning utifrån sina förutsättningar och möjligheter är något självklart tycker vi.  

Elevens roll för sitt eget lärande och kunskapsutveckling 

Att flera av lärarna vittnar om elevernas bristande självförtroende i matematik ger en 
tydlig bild av de problem som finns med den rådande undervisningskulturen. Lärarna 
försöker få det att låta som att deras roll inte påverkar elevernas möjligheter att lyckas i 
sina studier. Även en orsak som svårighet att prioritera ämnet framför andra intressen 
lyfts fram av dessa.  

Sammanfattning 
Lärarna arbetar mest summativt med prov och poäng. Uppgifterna konstrueras för att 
kontrollera elevernas kunskaper till stor del bestående av slutna och faktauppgifter. 
Elevens svårigheter beror enligt flera av lärarna på eleven själv exempelvis skolk och 
dålig motivation. Det visar på en traditionell pedagogisk grundsyn som återspeglas i den 
bedömning som lärarna gör av eleven. Den kunskapssyn som dominerar är den 
behavioristiska, men även de andra kan sägas förekomma i blandad omfattning i de svar 
som lärarna har givit. Därför kan vi också säga att lärarnas kunskapssyn påverkar 
bedömningen.  
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Diskussion 

Lärarnas egen roll för elevernas kunskapsutveckling 

Bland flera av lärarna som vi har intervjuat finns tankar om att ämnet innehåller andra 
kvaliteter och metoder utöver det mekaniska räknandet exempelvis problembaserat 
lärande och laborativt arbete. Några av lärarna lyfter fram att det finns ett behov av 
variation i undervisningen och att denna ska anpassas till varje elev eller grupp. Trots 
detta definieras i enstaka fall fortfarande eleven som problemet, inte den undervisning 
som ges. 

Lundström nämner att eleverna ibland har ”inlärda vanföreställningar om att de inte kan 
matematik, vilket de ofta har med sig hemifrån; vad de kan och inte kan” och även 
Johansson tar upp att elevens självförtroende är viktigt för elevens kunskapsutveckling. 
Det finns det ingen tydlig och entydig bild till hur lärarna bedömer varför eleverna inte 
lär sig det som lärarna vill. De problem som uppstår för eleven beror enligt flera lärare 
på motivationsproblem. Här påverkar lärarens definition av dessa problem och varför de 
uppstår. Exempelvis nämner Lundström att vi måste väcka elevernas intresse. Några av 
lärarna pratar om att eleverna måste uppleva kunskapen som nyttig för att få ett intresse 
för ämnet samt att eleverna behöver tydliga mål för att lyckas.  

Vilken kunskapssyn som finns etablerad hos de lärare vi har intervjuat är svår att 
entydigt bestämma eftersom svaren vi har fått passar in på flera av lärandeteorierna. 
Även om det i materialet finns antydningar om att flera av lärarna är starkt knutna till 
den behaviorismen där det betonas att kunskapen är objektiv och given och bygger på 
empiriska erfarenheter (Dysthe 2003). Samtidigt ser Andersson sig själv som coach för 
eleverna och agerar som det i sin roll som lärare vilket tyder på ett konstruktivistiskt 
synsätt.  

Vilka metoder används vid bedömning och fyller de sitt syfte 

Tester bedömer oftast begränsade delar av elevens lärande vilket givetvis innebär att det 
blir svårt uttala sig om elevens egentliga kunskaper i ämnet (Leder 1992). Några av 
lärarna reflekterade kring den problematik som bedömningen utgör genom att 
underlaget kan variera, men också hur de bör se på resultatet. Här beskriver flera av 
lärarna de svårigheter som finns med bedömningen. Som exempel nämns tidsfaktorn, att 
eleverna inte hinner med, men också vad som bedöms och den kunskap som bedöms 
kan variera över tiden enligt Andersson. Lundström var den lärare som ändå framhöll 
”att ett prov är bara ett prov” och att det som skall bedömas är allt det som eleven 
presterar. Att eleven måste få möjlighet att visa sina kunskaper på mer än ett sätt såsom 
elever med exempelvis dyslexi, måste ges möjlighet att få visa sina kunskaper på annat 
sätt än ett skriftligt prov enligt Lundström. De övriga lärarna har inte definierat detta 
som ett problem eller i övrigt nämnt att det kräver en anpassning av deras nuvarande 
bedömningsformer. Detta borde vara en princip som alla lärare arbetar efter då det finns 
stöd för det i läroplanen.  
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”Läraren skall vid betygsättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i 

förhållande till kraven i kursplanen,” (Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 s. 16) 

Lärares sätt att konstruera uppgifter och hur mäter de elevernas 
kunskaper 

Den slutsats som vi kan dra av vår undersökning av hur lärare konstruerar sina 
uppgifter, baserat på den litteratur och de prov som vi har tittat på, är att vi här har en 
lång väg kvar att vandra. Den kunskapssyn som finns etablerad bland lärare i allmänhet 
men även hos några av de lärare vi intervjuat handlar till stor del om kontroll av fakta. 
Konstruktion av provuppgifter upplevs som komplicerad och vi tror att det här behövs 
en djupare förståelse. 

Lundström pratar om behovet av en starkare koppling mellan provuppgifterna och det 
som har undervisats. Hur stor roll proven kan spela för undervisningen speglas i 
följande citat. 

”(...)Samtidigt tenderade dock det urval av kunskaper som testades i examinationerna att bli 

definierande för vad som lärdes ut i skolorna, vilket ledde till det vanliga klagomålet att 

undervisningen domineras av proven.” (Eckstein & Noah, citerad i Korp 2003 s. 29) 

Flertalet av de intervjuade lärarna utgår från de nationella proven när de konstruerar 
sina egna prov. De säger sig använda liknande typer av uppgifter i sina egengjorda prov 
samt tillämpar samma poängsättning som vid de nationella proven. Dock visar Boesen 
(2006) i sin avhandling att lärarproven till stor del bestod av uppgifter som kunde lösas 
med hjälp av imitativa resonemang vilka kan memoreras och genomföras till stora delar 
utan matematisk förståelse. De lärargjorda proven testar i mindre grad elevernas 
kommunikativa förmåga och det fanns inte heller speciellt många uppgifter som testade 
begreppsförståelse, modellering eller problemlösning. Samtidigt som de nationella 
proven krävde kreativa och matematiskt välgrundade resonemang för att lösa 
majoriteten av uppgifterna samt att de uppvisade en jämnare fördelning mellan 
uppgifter som testade olika kompetenser. 

Hur lärare använder sig av olika utvärderingsformer 

Vi tycker att flera av de lärare vi har intervjuat bedriver en relativt traditionell 
undervisning. Den typiska lektionen av det vi har sett består av följande moment. 

 

Kontroll av föregående lektions uppgifter eller läxa 

 

Exempel på svåra problem 

 

En kort genomgång av ett nytt avsnitt 

 

Uppgifter med koppling till det nya avsnittet och eventuellt nästa moment 
I de flesta fall ingår det även att eleverna räknar några uppgifter själva, med koppling 
till lektionens moment. Under tiden går läraren runt och svarar på frågor från eleverna. 
Detta arbetssätt, där eleverna själva följer läroboken och räknar tyst för sig själva, 
tycker vi tyder på en kognitivistisk kunskapssyn där tänkandet sker inom eleven.  

Av de lärare som vi intervjuade var det egentligen bara Lundström som användes sig av 
metoden att låta eleven medverka vid bedömningen. Det är en självklarhet att det finns 
uppenbara fördelar med att samverka vid bedömning på det sätt som anges i boken 
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”Mathematics Assessment” (Stenmark 1991). Dessutom ökar också tydligheten både för 
läraren och för eleven när dessa tillsammans gör bedömningen (Brändström 1998). 

Lärares arbetsformer och lärande 

Kring olika arbetsformer säger Andersson och Lundström att det kräver anpassning till 
vilken grupp som undervisningen avser annars tappar eleverna i intresse. Även hos 
Pettersson lyfts tankar fram som rör gruppernas olika behov. Lärarna beskriver också 
elever med olika förutsättningar och deras möjlighet att ta till sig undervisning. Att det 
är nödvändigt att exempelvis anpassa uppgifterna beskriver Andersson med att eleverna 
framförallt vill ha uppgifter som rör deras närmiljö såsom frågor kring eget boende eller 
att göra en egen budget. 

Flera av lärarna ansåg att lärandet i matematik är sekventiellt. Kunskapen byggs upp 
successivt och att förutsättningen för att lära sig nya kunskaper är att eleven behärskar 
det föregående. Luckor i kunskapen är då en orsak till problem för fortsatt inlärning 
vilket överensstämmer med den kunskapssyn som finns representerad i Lgr 80. Där 
anser man att du måste vara klar med föregående bit innan du kan gå vidare med nästa 
vilket visar på en behavioristisk kunskapssyn (Dysthe 2003). 

Elevens roll för sitt eget lärande och kunskapsutveckling 

Vi tycker oss se att det är en kombination av faktorer som påverkar elevens 
förutsättningar att lyckas. Att bara se det som elevens problem som orsak till varför de 
misslyckas, vilket flera av de intervjuade lärarna gör, är en kraftig förenkling. Där det 
stöd som eleven har i form av engagerade föräldrar, lärare med ett formativt arbetssätt, 
tid, material och i övrigt en bra klassrumsmiljö är de förutsättningar krävs för att skapa 
en bra lärandemiljö. Det finns bara en av lärarna som tar upp elevens hemsituation och 
hur den kan påverka förutsättningarna att lyckas i sina studier. Den läraren nämner 
också att eleven inte alltid är skyldig till de svårigheter som finns i ämnet utan att det 
kan bero på andra saker som ligger utanför elevens påverkan. 

Bengtsson 

Då Bengtsson undervisar på högskola/universitet vill vi återigen påpeka att han inte kan 
anses ingå i undersökningen på samma villkor som de övriga lärarna. På grund av detta 
har vi nedan samlat de tankar Bengtsson har på ett och samma ställe, allt för att dessa 
inte ska förväxlas med de övriga gymnasielärarna. Den största skillnaden får anses vara 
att Bengtsson inte följer läroplanen, Lpf -94, samt att elevunderlaget består av vuxna 
studenter.  

Lärarnas egen roll för elevernas kunskapsutveckling 

Bengtsson uppger exempelvis att kunskapsutvecklingen till stor del består i att hjälpa 
studenter till självstudier i läroboken. Det kan dels tydas som att han vill utveckla 
studenterna att tänka själva och konstruera sin egen kunskap med tanke på att de är just 
vuxna och snart själva ska bli lärare. Men det kan även tolkas som att det saknas en 
verklighetsrelaterad undervisning vilken ger eleverna självförtroende till ett eget 
tänkande då boken här kommer att bli väldigt styrande. Det kan även tyckas att läraren 
saknar en koppling till elevens intresse i ämnet som är en grund för lärandet både inom 
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konstruktivism och inom sociokulturell teori. Samtidigt ser sig Bengtsson som en coach 
för studenterna och agerar som det i sin roll som lärare vilket visar på att han vill 
vägleda dem, utan att styra. Här ser vi en koppling till Andersson som också säger att 
hans roll kan liknas vid en coach för eleverna.   

Lärares arbetsformer och lärande 

Precis som flera andra lärare anser Bengtsson att du måste vara klar med föregående bit 
innan du kan gå vidare med nästa. Detta lyfter denne fram som en viktig orsak till att en 
del elever misslyckas och rådet till dessa elever blir att gå tillbaka och repetera de bitar 
som saknas vilket visar på en behavioristisk kunskapssyn, att kunskapen ses som 
sekventiell (Dysthe 2003). 

Elevens roll för sitt eget lärande och kunskapsutveckling 

Bengtsson lyfter fram, precis som Johansson, att det till stor del handlar om elevens eget 
ansvar och förmåga att tillgodogöra sig undervisningen. Svårigheter formuleras utifrån 
att det är eleven som har problem vilken görs ensamt ansvarig för eventuella 
svårigheter. Bengtsson säger exempelvis ”Det är studentens ansvar att ha rätt 
förkunskaper då kursen börjar, jag informerar om detta i god tid innan kursstart”. På 
ett sätt kan man tycka att Bengtsson här avsäger sig ansvaret för elevens förkunskaper, 
men egentligen är det att fullfölja det individuella ansvar som varje elev skall fås att 
utveckla över sitt eget lärande (Lpf 94). Läraren uttrycker även att studenter kan sakna 
”den talang som krävs” vilket vi tycker tyder på ett behavioristiskt synsätt.  

Vilka metoder används vid bedömning och fyller de sitt syfte 

Flera utav lärarnas arbetssätt och bedömning visar också på ett behavioristiskt synsätt. 
Underlagen som många av lärarna använder är prov och poäng där proven fungerar som 
en kontroll av vad eleven förstått. Här gör Bengtsson ett uttalande där det tvivlas på vad 
som egentligen mäts vid poängsatta prov då denne säger ”Att sätta poäng kan vara ett 
hjälpmedel att hantera mycket information, men att direkt utläsa betyg ur poäng tror 
jag är ett alltför trubbigt instrument”. 

Sammanfattning 
Vi kan utifrån det material som vi har behandlat se skillnader i både bedömning och 
kunskapssyn bland de olika lärarna som vi intervjuat. Skillnaderna går bl.a. att se på hur 
de konstruerar sina frågor och det syfte de har. Här visar nästan samtliga lärare på en 
behavioristisk kunskapssyn som har till uppgift att kontrollera elevernas kunskaper. 
Uppgifterna är slutna och skall bara kontrollera fakta. Underlagen som många av lärarna 
använder för bedömning och betygsättning är prov och poäng. Där proven fungerar som 
en kontroll av vad eleven förstått.  

Flera av lärarna ser också på inlärningen på ett behavioristiskt sätt d.v.s. att lärandet 
sker sekventiellt och att eleverna skall fyllas med kunskap. Andersson säger exempelvis 
”eleverna skall imitera min kunskap så att de senare kan förstå”. Vi har också noterat 
hur lärarna definierar elevens problem med att lära sig ämnet på olika sätt.  
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De olika lärarna visar också, beroende på hur länge de varit verksamma i yrket, olika 
metoder och sätt att både genomföra en lektion men också hur de bedömer elevernas 
prestationer. Flera av lärarna har pratat om andra metoder än de själv använder 
exempelvis problembaserat lärande eller laborativt lärande. Andersson berättar om att 
de övriga lärarna i arbetslaget använder sig av andra undervisningsmetoder och att 
denne gärna skulle vilja pröva det. Det gör också Johansson som har varit på kurs i 
problembaserat lärande, men som ändå arbetar traditionellt. Johansson säger ”vad jag 
gör och vad jag borde göra skiljer sig åt”. 

Det går att se att lärarna har olika utgångspunkter i sin yrkesroll. Lundström visar 
exempelvis på en medvetenhet om av att ge eleven något som kan fånga deras intresse. 
Eleven behöver enligt Lundström en tydlig koppling och målformulering med vilken 
nytta som eleven läser matematik ämnet d.v.s. alla läser inte ämnet bara för sin egen 
skull. Mål är också något Andersson nämner, att det är viktigt att skapa en tydlig 
målbild för eleven. Att kunskapsutvecklingen både styrs av en tydlig målbild och ett 
tydligt intresse återfinns hos både Lundström och Andersson. Johansson däremot pratar 
mer om formen på undervisningen och kursens uppläggning där det bara finns elever 
som skall matas med kunskaper vilket tyder på ett behavioristiskt synsätt.  

Vilka faktorer som bidrar till elevens kunskapsutveckling ligger mer på det som sker i 
skolan. Andersson pratar om tidigare erfarenheter som kan blockera elevens 
kunskapsutveckling, vilket också Lundström benämner som elevens vanföreställning för 
ämnet. Att undervisningen är en viktig faktor för kunskapsutveckling framträder tydligt 
hos samtliga intervjuade lärare. Lundström pekar också på en koppling till elevens 
tidigare erfarenhet eller den sociala miljö eleven har med sig i sitt bagage som viktig 
faktor för elevens kunskapsutveckling. Lundström säger att ”eleven är inte alltid 
skyldig” Det visar på något sätt en medvetenhet om ett sociokulturellt synsätt, att 
elevens lärande sker i ett sammanhang. Johansson däremot visade mer en antydan till att 
inte fokusera så mycket på individen utan mer se till hur undervisningen och kursen är 
designad. 

Johansson har i lektionsplanering ett strukturerat sätt som är enkelt och följa. 
Huvuddelarna av lektionen ägnas åt genomgång och enskilt arbete. Vi har kunnat notera 
skillnader mellan de olika lärarna. De lärare som har äldre examen är mer 
läroboksstyrda i sin undervisning och har väldigt lite anpassning till de elever eller 
grupper av elever som undervisas. Det finns också tydliga skillnader i hur de ser på 
elevmedverkan eller hur de bedömer elevernas kunskaper.  

De lärare som har en examen från senare år arbetar mer formativt, de tar större hänsyn 
till elevens samlade prestation, exempelvis genom att dokumentera allt som eleven gör 
och då inte bara poäng från prov som en del av de äldre lärarna ansåg vara tillräckligt. 
De lärarna skilde sig också åt genom att de mer ser till det sammanhang som eleven 
befinner sig i även om en av lärarna med en examen från -86 såg att konkurrensen om 
elevernas uppmärksamhet ställer krav på läraren att fånga elevernas intresse. 

Det går också i de frågor som vi har ställt att se att vissa lärare är stark bundna till de 
böcker som de använder och därmed de uppgifter som finns där vilket gör att böckernas 
kunskapssyn också påverkar lärarens bedömning. Exempelvis Johansson styrs väldigt 
tydligt av de böcker som används och eleverna arbetar mycket självständigt. Denne 
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säger också ”att eleverna förstår bäst själva” Här kan det vara svårt att bestämma vilken 
teori som påverkar lärarens kunskapssyn men det är troligtvis en kombination av flera 
kunskapssyner.  

Slutsatser 
Resultatet av våra intervjuer är att alla fem lärare hade en koppling mellan sin 
kunskapssyn och sin egen bedömning och dokumentation. Bland de lärare som har en 
behavioristisk eller kognitivistisk kunskapssyn har undervisning bestått av en 
traditionell uppläggning med genomgångar och enskilt arbete. Undervisningen påverkas 
inte nämnvärt av vilken grupp det är. Här har skriftliga prov med poängsättning varit det 
mest förekommande bedömningssättet.  

Lärarna med konstruktivistisk och sociokulturell teoris kunskapssyn anpassar oftare 
lektionsinnehållet och undervisningsformerna beroende på hur elevgruppen ser ut. 
Dessa lärare genomför även en mer löpande bedömning under kursens gång som 
dessutom kan bestå av andra bedömningsformer än skriftliga prov.  

Vi tycker oss även se hos alla lärare hur synen på bedömning påverkar lärarnas 
konstruktion av provuppgifter. Likväl påverkas det som lärarna vill att eleverna ska 
kunna av bedömningen och vi skulle även vilja säga att undervisningen mer eller 
mindre definieras av proven och dess bedömning.  

Vidare forskning 
Elevers upplevelser och uppfattningar av bedömning och betygsättning, liknande 
Lindqvist (2003) men med äldre elever. Elevers tankar kring formativ bedömning, 
jämfört med summativ. 

Hur påverkar lärares kunskapssyn deras undervisning? 

Hur ser bedömning ut i de olika skolformerna Montessori, Freinet och Waldorf? 

Det vore även intressant att titta mer på kunskapssynerna i de olika läroplanerna, hur 
dessa har förändrats och påverkat bedömningen under åren som gått. 

Även begreppet ”Feed Forward Assessment” är något som skulle vara intressant att ta 
reda på mer om. Då detta är tillsynes nytt, i alla fall för oss, vore det spännande att få 
reda på hur lärare arbetar kring det. 
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Bilaga 

10 punkter från boken ”Reflexiva intervjuer” av Helena Thomsson s. 16-17  

1. Frågan och du. Vad är det du ska undersöka? Vad är det du är nyfiken på och 
varför är du nyfiken? Vad har du för kunskaper tidigare, vad har du läst om 
ämnet och hur fritt har du valt det? 

2. Du själv och din historia, traditioner, etik och politik. Var gör du din 
undersökning? Vad har du med dig för forskningstraditioner eller politik in i 
undersökningen? Vad finns det för kultur där du arbetat? 

3. Dina teoretiska utgångspunkter och perspektiv. Vill du arbeta positivistiskt 
eller kanske konstruktivistiskt, hermeneutiskt eller feministiskt? Vill du utgå 
från ”queerteori” eller kanske organisationsmodeller? Vad kan du och vad vill 
du? Vilka är kriterierna för din valda modell eller teori? 

4. Undersökningens utformning. Hur ska undersökningen läggas upp? Blir det en 
fallstudie eller en studie av en stor population? Ska det vara färdiga frågor, öppet 
berättande eller kanske livshistorier? Gäller det aktionsforskning, en klinisk 
undersökning, vetenskap eller journalistik? 

5. Datainsamlingsmetod. Vill du göra en ren intervjustudie, eller vill du 
kombinera intervjuer med observationer, textanalyser, enkäter eller kanske 
bildanalys? 

6. Tillvägagångssätt vi genomförandet. Hur väljer du deltagare? Hur ska du göra 
steg för steg? Vilka viktiga bitar i tillvägagångssättet behärskar du bra och vilka 
behärskar du mindre bra? Vilka bitar kan bli svåra? Hur mycket tid och pengar 
har du till ditt förfogande? 

7. Insamlad data. Vilken slags data vill du ha? Berättelser eller svar på frågor? 
Kommer du att spela in intervjuerna på band och skriva ut allt ordagrant eller 
räcker det med att lyssna på banden? Eller du kanske antecknar svaren på dina 
frågor under intervjun och därför bara dina egna anteckningar att jobba med? 

8. Tillvägagångssätt vid tolkningarna. Hur ska du göra dina tolkningar rent 
praktiskt? Har du kriterier och färdiga mallar för tolkningarna eller kommer du 
att göra de mer intuitivt? Vet du vad du söker eller söker du efter något att söka? 
Kommer du att skriva ner dina tolkningar som en löpande text parallellt med att 
du läser dina utskrivna intervjuer eller kommer du att göra noteringar i 
intervjutexten? 

9. Tillvägagångssätt vi presentationen. Vilket syfte har din undersökning- en 
populärt skriven artikel eller en vetenskaplig? Ska det bli en bok eller en 
rapport? Vem ska läsa och varför. 

10.  Användningsområde. Vill du medverka till att dina resultat används på något 
speciellt sätt? Hur vill du medverka och hur vill du att resultatet ska användas? 
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