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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att synliggöra vilka uppfattningar elever i skolår 9 har av bedömning 

i matematikämnet.  

En förändring har skett i synen på bedömning. Eleverna ska bli bedömda formativt under 

processens gång och inte bara summativt med fokus på produkten. Summativa prov är vanligast 

vid bedömning i matematik och därför var det intressant att undersöka hur eleverna ser på 

bedömning i ämnet. Undersökningen genomfördes i två skolor, där sju elever intervjuades och 

99 elever deltog i en enkätundersökning. Huvudundersökningen var intervjuerna med fokus på 

deras uppfattningar och studien har därför genomförts med en fenomenografiskt inspirerad 

ansats. Resultaten visade att eleverna i första hand ser proven som det främsta 

bedömningstillfället, men att de även blir bedömda på lektionerna, läxor och diagnoser. De hade 

uppfattningarna att de bedöms på antal rätt på proven, hur de går tillväga vid uträkningar på 

prov och uppgifter samt hur de arbetar på lektioner, vilket innefattar grad av muntlig aktivitet, 

flit och uppförande. Eleverna uppfattade i första hand att bedömningen sker för deras egen skull, 

för att de ska veta hur de ska kunna förbättras och utvecklas, men även för lärarens skull i syfte 

att kontrollera var eleverna ligger. Få ansåg att det var för föräldrarnas skull. För eleverna 

fungerar bedömning som en motivation för att prestera bättre. Bedömningen handlade, för 

eleverna, främst om betygen och eleverna ansåg att betygen är väsentliga för framtiden vid 

ansökningar till högre utbildningar och arbete. 

 

Nyckelord 

Bedömning, elevperspektiv, grundskolans senare år, matematik, uppfattningar 



 

 

Förord 

Jag vill tacka Peter Emsheimer för handledningen under detta uppsatsarbete. Jag vill även tacka 

de lärare som lät mig låna deras elever till undersökningen och ett stort tack till de elever som 

deltog. Ett extra stort och varmt tack till läraren som hjälpte mig med insamlingen av enkäten. 

Jag vill också tacka vänner och familj som har stöttat mig genom ännu ett uppsatsarbete. Min 

mamma ska ha ett extra varmt tack för att hon alltid finns där för mig i vått och torrt. 

Linda Bengtsson 

Stockholm, 2012-06-01 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ......................................................................................... 1 

Styrdokument och riktlinjer ......................................................................... 2 

Syfte och frågeställningar ............................................................................ 3 

Teoretiskt perspektiv och tidigare forskning ................................... 4 

Tidigare forskning ...................................................................................... 4 

Fenomenografi ........................................................................................... 6 

Begreppet bedömning ................................................................................. 7 

Bedömningens syfte ................................................................................... 7 

Summativ och formativ bedömning .............................................................. 7 

Den summativa/formella bedömningen ...................................................... 8 

Den formativa/informella bedömningen – alternativ bedömningsform ............ 9 

Betyg ................................................................................................... 10 

Metod ............................................................................................ 12 

Fenomenografisk forskningsinriktning .......................................................... 12 

Motivering för forskningsansats och metoder ................................................ 14 

Urval ....................................................................................................... 14 

Genomförande .......................................................................................... 15 

Litteratursökning ................................................................................... 15 

Intervjuer ............................................................................................. 15 

Enkäten ................................................................................................ 17 

Etiska riktlinjer ......................................................................................... 18 

Metoddiskussion ........................................................................................ 19 

Resultat ......................................................................................... 21 

Intervjuresultaten ..................................................................................... 21 

Elevernas uppfattningar om när de blir bedömda ....................................... 21 

Elevernas uppfattningar om vad de bedöms på .......................................... 22 

Elevernas uppfattningar om varför bedömningen sker ................................ 24 

Enkätresultaten ......................................................................................... 27 

När eleverna anser att de blir bedömda .................................................... 27 



 

 

Vad eleverna anser att läraren bedömer dem på ........................................ 28 

Varför bedömningen sker enligt eleverna .................................................. 29 

Diskussion ..................................................................................... 30 

Resultatdiskussion ..................................................................................... 30 

Betydelse och vidare forskning .................................................................... 34 

Referenslista ................................................................................. 36 

Bilagor 



 

 1 

Inledning 

Kunskapsbedömning har fått mycket uppmärksamhet i samhällsdebatten när det gäller skolan 

och man talar om att det har skett ett paradigmskifte (Korp, 2003). På 1960-talet ansåg man att 

kunskap kunde föras över till eleverna. Under 1970-talet förändrades synen på kunskap och 

inlärning och man började se kunskapsutvecklingen hos individen som en process. Fokus låg på 

elevens kvalitativa förändringar i hur denna uppfattar omvärlden (Skolverket, 2001). Det 

centrala för ett högre betyg ligger inte längre i behärskningen av mängden stoff och grad av 

faktamemorering, utan på andra olika kvaliteter (Ibid.). 

Bedömningen är anknuten till synen på kunskap och inlärning, och hur man genomför 

bedömningar påverkas därmed av den rådande kunskapssynen (Skolverket, 2001). Lindström 

(2011) beskriver att det har skett en förskjutning från att bedömning används som kontroll för 

vad eleverna har lärt sig och att bedömning och lärande hålls separerade från varandra, till att 

bedömning även används i syfte att stödja och diagnostisera lärande, och att bedömning och 

lärande sker kontinuerligt. Vidare lyfter Lindström (2011) fram att förskjutningen har gjort att 

det är processen som är central och inte produkten. Man kan skilja på olika typer av bedömning: 

summativ och formell kontra formativ och informell (Gipps, 1994; Taube Öhberg, 1996). Den 

summativa och formella bedömningen har ett produktorienterat perspektiv. Denna typ av 

bedömning sker vanligtvis genom skriftliga prov i slutet av ett avsnitt eller en kurs i syfte att 

kontrollera vad eleverna har lärt sig, vilket sedan resulterar i ett betyg redan från skolår 6 nu i 

och med den nya läroplanen från 2011 (Lgr 11). Den formativa och informella bedömningen 

äger rum fortlöpande, dvs. med ett processorienterat perspektiv, vilket sker genom lärarens 

iakttagelser och dokumentation av elevernas kunskaper. 

Skolverket (2001) poängterar följande princip när det gäller kunskap, lärande och bedömning: 

Den syn på kunskap och lärande som ligger till grund för undervisningen måste också ligga till 

grund för det sätt på vilket eleven bedöms. Bedömningen återverkar på den kunskapssyn 

undervisningen förmedlar. Undervisning och bedömning är ömsesidigt beroende av varandra. 

Beroendet är dock inte symmetriskt. Om inte undervisning och lärande harmonierar med 

bedömningssättet kommer den kunskapssyn som präglar bedömningen att gälla (Ibid.: 60). 

Undervisning och bedömning går därmed hand i hand och ska inte hållas isär. 

Bedömningsprocessen uppfattas, enligt Korp (2003), som en självklar del av vardagen och 

skolan för både lärare och elever och även föräldrar. Eleverna bedöms redan från skolstart och 

bedömningen ökar stegvis genom skolåren och i grundskolans senare år får de betyg i alla 

ämnen. De bedöms på prov, diagnoser, tester och läxförhör, men även genom lärarens 

observationer och utifrån prestationer på de nationella proven i vissa ämnen. Min personliga 

erfarenhet, såväl utifrån min egen skolgång och som under praktiken på lärarutbildningen, är att 

bedömningen inom matematikämnet vanligtvis sker summativt genom skriftliga prov där fokus 

ligger på rätt och fel. Dessa skriftliga prov är, enligt Myndigheten för skolutveckling (2007), 

fortfarande den absolut brukligaste bedömningen av elevkunskaper i matematikämnet. 

Lindqvist (2003) framhåller att elevernas prestationer och kunskaper i matematik bedöms i 

första hand utifrån dessa traditionella prov och att de därefter ofta grupperas i olika nivåer, t.ex. 

som bättre och sämre eller högre och lägre, beroende på provresultaten. Vidare uttrycker 
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Lindqvist (2003) att man därför kan anta att bedömningen inom matematikämnet är speciellt 

laddat och av betydelse för eleverna. ”Bedömningar bidrar till att konstruera våra uppfattningar 

om vad som är värdefull kunskap och på vilka sätt kunskap utvecklas” (Eggen, 2010: 90). 

Eftersom jag som framtida lärare kommer att ha rollen som bedömare i matematikämnet ligger 

det i mitt intresse och anser är nödvändigt att ha en insikt i vilka uppfattningar elever har av 

bedömning i matematik. 

Styrdokument och riktlinjer 

Det har precis skett en övergång från Lpo 94 till Lgr 11 och betygen ges numera i bokstäverna 

A-F, i motsatts till betygen IG, G, VG och MVG i Lpo 94. I detta avsnitt redogörs för vilka 

kunskapsformer som framhävs och vad som uttrycks om bedömning i Lpo 94, eftersom då 

undersökningen genomfördes var denna årskull i skolår 9 den sista som skulle betygsättas enligt 

den äldre läroplanen.  

I en utredning, Skola för bildning, som var grunden till Lpo 94, och även Lpf 94, lyfter man 

fram fyra kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Skolverket, 2001). 

Selghed (2011: 45) betonar att ”dessa kunskapsformer samspelar med varandra samtidigt som 

de anses utgöra varandras förutsättningar […] varför en balans mellan olika former ska 

eftersträvas i skolarbetet”. Vidare framhåller Selghed (2011) att lärare därför inte endast kan ta 

hänsyn till faktakunskaper, som är kvantitativa i sin form, utan att väga in förståelse, som är 

kvalitativ, när bedömningar av prestationer ska göras. Färdighet som kunskapsform åsyftas vara 

praktisk av intellektuellt eller motoriskt slag. Förtrogenhetskunskap kan förenas med ”tyst 

kunskap” och som är förknippad med upplevelser genom våra sinnen och denna kunskapsform 

uttrycks i bedömningar (Ibid.: 46). Selghed (2011) sammanfattar och poängterar att betoningen i 

styrdokumenten ligger på kvalitativa avseenden, eftersom förskjutningen av kunskap har gått 

från behärskning av endast fakta mot en ökning av kunskapsförståelse, men att alla 

kunskapsformer är av vikt. Skolverket (2001) uttrycker följande om kunskapssyn och 

bedömning: 

Synen på kunskap och lärande har givetvis betydelse för hur undervisningen organiseras. Men 

den har också betydelse för bedömningen av lärandet och kunnandet, för vad som bedöms, för 

hur bedömningsunderlaget samlas in och vilket bedömningsunderlag som används (Ibid.: 15).  

Under ”Bedömning och betyg” uttrycks följande i Lpo 94: 

Skolan skall sträva efter att varje elev 

 utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och 

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

relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. 

Läraren skall 

 genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling 

 utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling 

 muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn 



 

 3 

 vid betygsättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper förhållande 

till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. 

             (Utbildningsdepartementet, 2006: 16) 

Regeringen (1996/97) poängterar i en skrivelse att i och med att kunskapssynen har förändrats i 

dagens styrdokument måste bedömningsmetoderna spegla denna. Metoderna bör riktas in på 

konstellationer av skilda kunskapsområden, problemlösning och tillämpningar. Därmed måste 

bedömningen ske genom alternativa metoder. Skolverket (2004) uttrycker också i de allmänna 

råden för likvärdig bedömning och betygsättning att läraren ska grunda sin allsidiga bedömning 

på olika former av bedömning vid flera tillfällen. Vidare betonar Skolverket (2004) att grunden 

för bedömning i ett ämne därför inte kan vila på ett enskilt prov, t.ex. det nationella provet i 

skolår 9. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att synliggöra olika uppfattningar av bedömning i matematik 

som finns hos elever i skolår 9. Detta för att ge redskap för läraren för en bättre hantering av 

bedömningsfrågor och kunna göra eleverna mer medvetna och delaktiga i 

bedömningsprocessen. Studien genomfördes med en fenomenografiskt inspirerad ansats och 

utifrån följande frågeställningar: 

1. När anser eleverna att de blir bedömda? 

2. Vad anser eleverna att de blir bedömda på? 

3. Varför sker bedömningen enligt eleverna? 
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Teoretiskt perspektiv och 

tidigare forskning 

Syftet med följande avsnitt är att presentera studiens problemområde och vilka utgångspunkter 

som ligger till grund för denna undersökning. Avsnittet inleds med tidigare forskning, som är 

relevant för föreliggande studie, och som sedan följs av undersökningens fenomenografiska 

perspektiv. Vidare ges en definition av bedömningsbegreppet och en beskrivning av 

bedömningens syfte. Bedömning kan ske på olika sätt och eleverna kan ha skilda uppfattningar 

om det och därför avslutas avsnittet med en redogörelse för olika typer av bedömningsformer.  

Tidigare forskning 

Ett par undersökningar har tidigare genomförts där fokus har legat på elevers uppfattningar av 

fenomenet att bli bedömd, varav en fokuserar specifikt på matematikämnet. Jag har valt att 

redovisa båda i detta avsnitt, då dessa är relevanta för föreliggande studie. En undersökning som 

fokuserar på elevers tankar kring bedömning i matematikämnet kommer därefter även att 

redogöras för, då matematik var centralt och dessa elever gick i skolår 9, vilket är i fokus för 

denna studie. 

Törnvall (2002) genomförde en undersökning som syftade till att utröna både lärares och elevers 

uppfattningar och även upplevelser av bedömning i allmänhet i skolan, utan fokus på ett visst 

ämne. 127 lärare deltog i en enkätundersökning och eleverna intervjuades. Eftersom 

föreliggande studie syftar till att endast synliggöra elevers uppfattningar redogörs endast denna 

del av Törnvalls resultat i detta avsnitt. 45 elever både från grundskolans tidigare och senare år 

intervjuades i Törnvalls undersökning och elevintervjuerna var kvalitativa med fenomenografi 

som inriktning. Eleverna från grundskolans tidigare år hade precis gjort en läs- och skrivdiagnos 

och intervjufrågorna knöts an till denna. Eleverna ansåg att diagnosen gjordes för inlärning, 

träning av färdigheter, som t.ex. läsning och skrivning, och även för upplevelseläsning och som 

förhör alternativt kontroll. Bedömning kan även ske, enligt dessa elever, genom rättskrivning 

och att detta ger en känsla av prov. Begränsning av tid ger signaler om prov och ordet ”test” 

anses vara tecken på ett mindre prov. Nyttan med prov, menade de yngre eleverna i 

grundskolans tidigare år, är dels som en form av självbedömning, t.ex. att veta vad man kan, och 

dels för att läraren ska kontrollera dem för att se huruvida man ligger över eller under medel. 

Eleverna från grundskolans senare år i Törnvalls (2002) studie varierar i sina uppfattningar om 

när de blir bedömda. De ansåg att de blir bedömda på prov och läxor, där läxor ses som ett 

mindre prov. Törnvall (2002) kommenterar att läxor däremot inte verkade vara likvärdigt med 

prov när det gällde bedömning. Något som även lyftes fram av dessa elever var att de även blir 

bedömda på deras uppförande, flit och grad av aktivitet under dagens skolarbete. Dessa 

”egenskaper” tas sedan med, enligt eleverna, i betygen (Ibid.: 141). Det var inte lika självklart 

bland eleverna att de blir bedömda om det inte handlar om summativa prov. Liksom bland de 

yngre eleverna ansåg de äldre eleverna att tidsbegränsningen tillkännager prov och att proven 
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associeras med förberedelser i hemmet. Eleverna menade även att lärargenomgångar på 

lektionerna visar vad proven kommer att innehålla. Eleverna i Törnvalls (2002) undersökning 

uppfattade att bedömningen sker för kunskapskontroll i kombination med att läraren ska veta 

vad eleven kan och har lärt sig i syfte att eleverna ska bli mer medvetna om sitt kunnande. 

Betygen och proven var, för eleverna från grundskolans senare år, även viktiga för framtida 

nyttjande och att proven för dessa elever är det mest centrala vid betygsättning. Kopplingen 

mellan prov och betyg var även en uppfattning som fanns hos eleverna från grundskolans 

tidigare år i skolår 5 (Ibid.). 

Lindqvists (2003) studie syftade till att synliggöra elevers uppfattningar och upplevelser av 

bedömning i matematik i skolår 5. Endast elevernas uppfattningar redovisas i detta avsnitt då 

deras upplevelser inte är det centrala i föreliggande studie. En klass var i fokus i Lindqvists 

(2003) undersökning. Ett porträtt av lärarens undervisning gjordes och nio elever i klassen 

deltog i kvalitativa intervjuer med en fenomenografisk ansats. Elevernas spontana uppfattning 

av bedömning var att det sker endast genom skriftliga prov. Att läraren iakttar hur, även hur 

fort, eleverna arbetar med lärobokens uppgifter uppfattar eleverna däremot även som 

bedömningsunderlag. Lindqvist (2003) poängterar att elevernas fokus i uppfattningarna ligger 

på lärarens formella bedömning, vilket vanligtvis då är de skriftliga proven. Varför 

bedömningen görs ansåg eleverna var å ena sidan som kontroll för att läraren ska se vad man 

kan och huruvida man har studerat tillräckligt och att proven är betydelsefulla för framtiden, där 

alltifrån grundskolans senare år till gymnasiet och framtida jobb nämns. Å andra sidan uppfattar 

eleverna att bedömningens funktioner syftar till att ge information till föräldrarna, men även för 

elevens egen skull som en form av självbedömning. Däremot betonar Lindqvist (2003) att ingen 

av de lågpresterande eleverna såg prov och bedömning som en typ av självbedömning. 

Eleverna i skolår 5 i Lindqvists (2003) studie ansåg att nyttan med prov var en drivande kraft 

för prestations- och resultathöjning, eftersom de ansåg sig plugga mer inför prov och lär sig då 

mer. Proven uppfattas därför även vara ett inlärningstillfälle. Lindqvist (2003) poängterade att 

endast en elev, en lågpresterande, ansåg att prov är onödigt och endast till nytta för läraren och 

att denna uppfattning inte fanns bland de mellan- och högpresterande eleverna. Vidare lyfter 

Lindqvist (2003) fram elevernas uppfattningar om vad de anser bedöms i matematik, dvs. vilka 

kvaliteter som ligger till grund för bedömningen. Eleverna ansåg att det i första hand handlar 

om antal rätt och även antalet uppgifter som de har löst i läroboken. Däremot uttryckte två 

lågpresterande elever att detta inte alls spelar någon roll, utan att det snarare handlar om tålamod 

och hur effektiv man är. Vissa elever hade även uppfattningen att hur snabbt man räknar och 

formalia på proven bedöms i matematik. Endast en elev ansåg att läraren bedömer förståelse. 

Lindqvist (2003) sammanfattar i en diskussion att eleverna i första hand uppfattar bedömningen 

i matematik som kvantitativ. 

Vasara-Hammare (2006) genomförde en studie i en klass i skolår 9 med syftet att undersöka 

ifall lärarbedömningen har betydelse för elevernas lärande i matematikämnet. Vasara-Hammare 

(2006) gjorde en deltagande observation för att studera klassrumsverksamheten i klassen under 

matematiklektionerna samt genomförde kvalitativa intervjuer med sex av klassens 15 elever och 

även med klassens matematiklärare. Studien kan bidra till föreliggande studies tidigare 

forskning då fokus är specifikt på skolår 9 i ämnet matematik, men endast resultat från 

elevintervjuerna i Vasara-Hammares (2006) undersökning redogörs i detta avsnitt, eftersom 

dessa är mest relevanta för denna studie. Eleverna ansåg att de bedöms på provtillfällen, 

diagnoser, vid räkning i häftet och på lektionerna, men majoriteten ansåg att proven väger 
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tyngst. De uppfattade att kvaliteterna de bedöms på är på vilket sätt de räknar och ställer upp tal 

samt hur de ställer och svarar på frågor på lektionerna. Eleverna uppfattade att nyttan med 

bedömningen är för att se och även kontrollera vad de kan och lärt sig, var man ligger och som 

en vägledning för vad man skulle behöva träna på ytterligare. En elev uttryckte att detta är 

viktigt innan betygsättning för att de ska få chansen att förbättra sig. En kommentar från en 

annan elev var att bedömningen borde vara mer inriktad på betyg, då detta uttrycker mer än 

något annat omdöme. De ansåg även att bedömningen är väsentlig för vidare studier och 

framtida arbete. Vidare ansåg eleverna att bedömningen är central och skapar gynnsammare 

förutsättningar för deras lärandeprocess. Vasara-Hammare (2006) sammanfattar att eleverna 

överlag ansåg att bedömningen i första hand är summativ och att denna sker genom prov och 

betyg.  

Eleverna i samtliga ovan nämnda undersökningar, oavsett ålder, ansåg att proven är det främsta 

och tyngsta bedömningstillfället, men de äldre eleverna i Törnvalls (2002) och Vasara-

Hammares (2006) studier ansåg även att bedömningen sker vid diagnoser och läxor. De yngre 

eleverna ansåg att de blir bedömda i formalia och på hur, och även hur fort, de räknar i 

matematikboken (Lindqvist, 2003), medan de äldre mer betonar att de blir bedömda på graden 

av lektionsaktivitet, flit, uppförande och huruvida man besvarar lärarens frågor eller inte 

(Törnvall, 2002; Vasara-Hammare, 2006). Eleverna i samtliga ovan nämnda studier ansåg att 

bedömningen sker för deras egen skull för att de ska veta hur de ligger till, men även för att 

läraren ska kunna kontrollera detta. De yngre eleverna i Lindqvists (2003) undersökning ansåg 

att bedömningens funktion även syftade till att ge information till föräldrarna. De yngre eleverna 

ansåg att proven var viktiga för framtida studier och arbete, medan de äldre ansåg att betygen är 

väsentliga i detta sammanhang (Lindqvist, 2003; Törnvall, 2002; Vasara-Hammare, 2006). 

Fenomenografi 

För att undersöka vilka uppfattningar som finns av ett visst fenomen används en 

fenomenografisk forskningsansats som fokuserar på kvalitativ empiri (Uljens, 1989). 

Fenomenografin är induktiv, vilket kännetecknas av att man analyserar det insamlade 

datamaterialet, som vanligtvis är transkriberade intervjuer, genom närläsning med ett öppet 

förhållningssätt (Kroksmark, 1987). Sedan skapas beskrivningskategorier genom att man finner 

mönster, dvs. likheter och skillnader, i de intervjuades utsagor (Alexandersson, 1994). Vissa 

teoretiska perspektiv, som t.ex. konstruktivistisk eller sociokulturell teori, introducerar centrala 

begrepp som används som redskap för att förstå världen. Andra perspektiv, som t.ex. 

hermeneutik, grounded theory, diskursanalys och även fenomenografi, ses mer som 

metodansatser i syfte att ge riktningar och ett visst förhållningssätt till forskning (se vidare i 

Fejes & Thornberg, 2009). Marton (1981) menar att fenomenografi inte är en metod inom 

forskning, utan snarare ett perspektiv på ett val av område inom forskning och hur man sedan 

tolkar dess resultat.  

Inom denna forskningsansats är begreppet uppfattning centralt. Martons och Svenssons (1978) 

beskrivning av uppfattningsbegreppet enligt följande: 

Uppfattningar står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller som inte 

kan sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. De utgör den referensram inom 

vilket vi samlat våra kunskaper eller den grund, på vilken vi bygger våra resonemang (Ibid.: 

20). 
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I detta arbete använder jag begreppet uppfattning med sådan innebörd. Marton och Booth 

(2000) beskriver att utifrån olika sätt att uppfatta ett fenomen sammanställs tydliga 

beskrivningskategorier och detta kallas för utfallsrummet, vilket är ett annat centralt begrepp 

inom fenomenografin och som, enligt Alexandersson (1994), är huvudresultatet.  

Begreppet bedömning 

Vallberg Roth (2009: 197) förklarar begreppet bedömning som ”att värdera eller granska något, 

att uppskatta och göra en avvägning, att avge ett omdöme, utvärdera eller betygsätta någon eller 

något”. I denna undersökning ligger bedömning ur ett elevperspektiv i fokus. Begreppet 

bedömning är därför centralt, och i och med att det kan bestå av olika aspekter i själva 

utvärderingsprocessen finns också skiftande definitioner. 

I föreliggande studie används begreppet bedömning enligt Gipps (2001: 16) definition av 

pedagogisk bedömning: “Assessment incorporates a wide range of methods for evaluating pupil 

performance and attainment, including formal testing and examinations, practical and oral 

assessment, and classroom based assessment carried out by teachers”. Begreppet är därmed brett 

och innefattar både den formella bedömningen med summativa prov, och den informella 

bedömningen, exempelvis lärarens iakttagelser under lektionerna. 

Bedömningens syfte  

Bedömning kan ha varierande syften; dels kan den vara kontrollerande, legitimerande och för 

urval, dels kan den vara som stöd för lärarens planering och anpassning av undervisningen för 

att det ska främja elevernas lärandeutveckling (Svingby, 2001). Nyström och Palm (2001) lyfter 

fram tre syften som kan vara det huvudsakliga vid bedömning. Det första syftet anses som det 

grundläggande och det är insamling av information. Det ska utgöra ett stöd vid omdömen, t.ex. 

när läraren ska utvärdera vad eleverna behöver öva på eller vid betygsättning, samt vid 

utformning och utvärdering av undervisningen. Konkretisering av mål och kriterier är det andra 

syftet som anspelar på att det som bedöms ger tecken till eleverna om vad som är det centrala i 

undervisningen, vilket påverkar elevernas lärande. Skolverket (2004) betonar att detta gör 

eleverna medvetna om vad som sedan kommer att bedömas vid betygsättning. Stensmo (1997) 

framhåller att risken finns att elever endast utför olika uppgifter för att göra läraren nöjd i syfte 

att få en positiv bedömning. Därav att bedömningen måste styrka det som är väsentligt i 

undervisningen. Nyströms och Palms (2001) tredje syfte vid bedömning är att varierande 

bedömningar ska ge eleverna chans till deras eget lärande, t.ex. att de ska lära sig något av olika 

välplanerade, därav effektiva, aktiviteter i undervisningen.  

Summativ och formativ bedömning 

Gipps (2001) beskriver hur en förändring i kunskapssynen har skett och att detta speglas i hur 

bedömningen går till. Inlärningen sker inte längre genom att kunskap förvärvas passivt, utan den 

lärande konstruerar kunskapen aktivt. Bedömningen har gått från en produktbedömning till en 

processbedömning och innefattar flera olika metoder för att mäta och värdera elevernas 

kunskaper och prestationer samt självbedömning, kamratbedömning och bedömning av själva 

undervisningen. Gipps (2001) betonar att eleverna därför ska vara aktiva och delaktiga i 
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bedömningsprocessen. Pettersson (2002) lyfter fram att bedömningen ska dels fokusera på 

processbedömning, vilket är en beskrivning av lärandeprocessen utifrån ett kvalitativt 

perspektiv och som syftar till att gynna individers uppbyggnad av kunskap, dels fokusera på 

produktbedömning, dvs. kvantitativ information och som syftar till att tillfredsställa 

informationskraven från samhället. Vidare uttrycker Pettersson (2002) följande: 

Bedömningen kan alltså ses i huvudsak ur två perspektiv. Ett är produktperspektivet, att 

avgöra vilka kunskaper och vilken nivå kunskaperna ligger på hos en enskild individ eller 

grupp av individer vid ett visst tillfälle. Ett annat är processperspektivet, att betrakta 

bedömning som en del i en enskild individs lärande (Ibid.: 43).  

Björklund Boistrup (2011) knyter an dessa två perspektiv till begreppen summativ och formativ 

bedömning. Bedömningen kan å ena sidan vara summativ utifrån ett produktperspektiv, vilket 

syftar till att bedöma en elevs kunskaper vid ett visst tillfälle. Betygen som eleverna får från 

skolår 8, vilket elever redan från skolår 6 kommer att få nu i och med den nya läroplanen (Lgr 

11) är summativa i sin form. Denna typ av bedömning ses som kontrollerande och fungerar 

även som underlag när skolors verksamhet utvärderas (Björklund Boistrup, 2011). Ett annat 

begrepp som används parallellt med den summativa produktinriktade bedömningen inom 

matematikämnet är formell bedömning, vilket vanligtvis handlar om skriftliga prov (Taube, 

1996).  

Bedömningen kan å andra sidan vara formativ där man tar hänsyn till ett processperspektiv. 

Denna bedömningsform sker fortlöpande under själva undervisningen och ska ses som stöd för 

elevernas process i lärandet. Formativ bedömning är beskrivande i detalj och är grundläggande i 

kommunikationen om elevernas lärande- och kunskapsutveckling med eleverna själva, men 

även med föräldrar och andra lärare (Björklund Boistrup, 2011). Taube (1996) beskriver den 

formativa processinriktade bedömningen med begreppet informell bedömning inom ämnet 

matematik, där bedömningen syftar till att dokumentera och iaktta elevernas kunskaper 

kontinuerligt. 

Den summativa/formella bedömningen 

Den summativa bedömningen används som en summerande utvärdering för att ge eleverna 

information om vad de lärt sig och huruvida de har uppfyllt kursens förväntningar, vilket sker i 

slutet av en kurs eller ett avsnitt (Gipps, 1994). Summativa prov som är formella i sitt slag, där 

resultaten ges i antal poäng, är fortfarande vanligast vid bedömning. Eisner (1982) framhåller att 

en orsak till detta är traditionsfaktorn, eftersom de skriftliga proven ger tydliga kvantitativa 

upplysningar om vad eleverna kan och det underlättar när man ska formulera detta för andra. 

Lauvås (1998) lyfter fram samma orsak och poängterar att vi inte märker att vi förs in i 

traditionen och är därför låsta i den och inte ser andra bedömningsalternativ. Likaså är eleverna 

invanda i traditionen och ser en säkerhet med prov i och med att det blir tydligt vad som är rätt 

och fel, vilket ger en känsla av bekvämlighet (Eisner, 1982).  

Skolverket (2003) uppger i en skrivelse om matematikämnet att de skriftliga proven dominerar i 

matematik, i synnerhet under grundskolans senare år och på gymnasiet, och det handlar om rätt 

sätt vid uppgiftslösning och ett rätt svar. Nackdelarna med dessa formella prov är att uppgifterna 

inte är varierande till formen och att man förväntar sig att eleverna ska ha lärt sig de verktyg 

som krävs för att lösa provens uppgifter och som värdesätts högt (NCTM, 1995). Denna typ av 

bedömning uppges av NCTM (1995) bortse från annan typ av information om elevernas 
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kunskaper och de lyfter fram kravet på andra bedömningsformer. Stenmark (1991) uttrycker 

också att fler typer av bedömningsformer krävs för att bedömning av elevernas kunskaper och 

lärande inom matematiken, t.ex. problemlösning och att kunna resonera och analysera i 

matematikämnet. Webb (1993) lyfter också fram detta i matematikämnet för att främja 

elevernas lärandeutveckling. 

Däremot lyfter Pettersson och Kjellström (1995) fram att en förändring har skett när det gäller 

de skriftliga provens utformning, bland annat genom så kallade autentiska uppgifter. Nyström 

och Palm (2001) framhåller att om de skriftliga proven i matematik är väl utformade och 

innefattar ett större antal varierande uppgifter kan man få information om vad eleverna har lärt 

sig och bedömningen kan då ses som tämligen tillförlitlig. Vidare lyfter de även fram fördelen 

med att de traditionella proven som bedömningsmetod är tidsbesparande. 

Den formativa/informella bedömningen – alternativ 

bedömningsform 

Många för fram argument om alternativa former av bedömning för att kunna ta hänsyn till flera 

aspekter av elevers kunskaper och lärandeprocesser i matematikämnet (Nyström & Palm, 2001; 

Stenmark, 1991; Webb, 1993). Den formativa, inom matematiken kallad informella, 

bedömningen görs fortlöpande under lektionerna genom iakttagelser från läraren och 

dokumentering av elevernas kunskaper (Taube Öhberg, 1996). All bedömning som gynnar 

elevernas lärande och utveckling är, enligt Perrenoud (1991), formativ och den är diagnostisk i 

sin karaktär (Lauvås, 1998). Gipps (1994) menar att denna bedömningsform sker parallellt med 

undervisningen som en typ av vägledning för eleverna. 

I frågan om alternativa bedömningsformer uttrycker Björklund (2004) följande: 

Vill vi att alla elever ska kunna undersöka, analysera, resonera och tolka måste vår bedömning 

spegla detta. Även hur resultatet av en bedömning presenteras har stor betydelse. Om ett 

resultat presenteras i form av en ensam siffra eller bokstav så kan det vara långt ifrån en 

strävan att beskriva elevers presentationer i termer av vad de kan och det är också långt ifrån 

komplexiteten hos det som är avsett att bedömas. Andra sätt att presentera resultat från en 

bedömning är alltså eftersträvansvärt (Ibid.: 116). 

Black och Wiliam (2009) betonar tre nyckelprocesser vid formativ bedömning; var i lärandet 

eleven befinner sig, målet som hon/han ska nå och vad som krävs för att nå målet. Då behövs 

mer än endast ett betyg. I en analys av 40 studier om formativa egenskaper när det gäller prov 

konstaterar Black och Wiliam (1998) att elevernas lärande inte främjas om de enbart får poäng 

eller betyg. Feedback är en väsentlig del av den formativa bedömningen och Hodgen och 

Wiliam (2006) framhåller tre olika typer av feedback som är centrala; från elev till lärare, lärare 

till elev och mellan elever. Black (2003) poängterar att bedömning genom feedback kan ske 

både muntligt och skriftligt. Black och Wiliam (1998) lyfter fram två centrala sidor av feedback 

mellan lärare och elev vid formativ bedömning. Å ena sidan ska läraren vara ett stöd för att 

eleverna ska skapa tilltro till deras kunnande och bli medvetna om vad de kan och om deras 

kvaliteter som visas genom prestationer. Å andra sidan ska eleverna skapa en medvetenhet om 

på vad deras fokus ska ligga för ett lärande längre fram, och de ska tillsammans med läraren 

sätta upp tydliga lärandemål (Ibid.). 

Stenmark (1991) lyfter fram att en viktig del i den informella bedömningen är att eleverna är 

aktiva i deras egna lärandeprocesser och att självbedömning, dvs. att eleverna bedömer sig 
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själva, är den mest effektiva formen av bedömning. Vidare menar Stenmark (1991) att genom 

att värdera sig själva får eleverna kontroll över och förståelse för sitt eget lärande, vilket gynnar 

deras framtida lärande. Black och Wiliam (1998) framhäver att ett flertal studier har visat att 

elevernas lärande främjas om de är delaktiga i bedömningsprocessen, vilket de blir om de får 

använda sig av självbedömning. 

Lauvås (1998) framhåller att den formativa bedömningen kan ske parallellt med den summativa 

då de kan fungera kompletterande med varandra. Däremot uttrycker Lauvås (1998) att den 

formativa bedömningen kan komma i skymundan, eftersom eleverna tenderar att fokusera på 

den summativa. 

Betyg  

Summativ bedömning är, enligt Korp (2003), sammankopplat med betygsättning, som bland 

annat i slutet av en termin eller ett skolår. Wikström (2007) lyfter fram tre olika syften med 

betyg i skolan: 

[D]e ska motivera elever till att prestera så väl som möjligt i skolan, de ska informera om 

kunskaper och kunskapsnivåer och de ska fungera som urvalsinstrument i de situationer när 

det är fler sökande än det finns platser, framförallt i utbildningar men även till arbeten (Ibid.: 

23).  

Wikström (2007) menar att det prioriterade syftet som väljs styr valet av betygsmodell. Om 

syftet är att informera ska det mål- och kriterierelaterade betygssystemet tillämpas då betyget 

sätts i relation till en viss nivå av kunskaper. Är syftet att göra ett urval används en 

normrelaterad, även kallat grupprelaterad, mätning där individerna jämförs med varandra och 

får betyg efter hur väl de presterat i relation till andra inom gruppen. När det målrelaterade 

betygssystemet infördes var motiveringen att betygen skulle bli mer individanpassade och man 

tog mer hänsyn till informationsfunktionen än urvalsfunktionen (Ibid.). 

Selghed (2011) beskriver att kunskapssynen har förändrats i takt med att samhället har 

förändrats, och i och med detta har betygssystemet sett olika ut beroende på tidsperiod. Under 

1960- och 1970-talen var betygssystemet regelstyrt där mottot var ”Om reglerna följs nås 

målen” (Ibid.: 17). Genom åren förändrades detta och betygen blev under 1980- och 1990-talen 

mer målstyrda, vilket ledde fram till Lpo 94, och därmed hade betygssystemet gått från att 

handla om ”kunskap om regler” till ”medvetenhet om målen” (Ibid.: 19). Kunskapsmålen, mål 

att uppnå och mål att sträva mot, i Lpo 94 låg då i fokus (Ibid.).  

Vidare redogör Selghed (2011) för en studie genomförd 2000 med 30 behöriga lärare i 

matematik, svenska och engelska. I studiens resultat redovisar Selghed (2011) sex olika 

kategorier efter lärarnas utsagor i undersökningens intervjuer utifrån vad de ansåg att elevernas 

betyg innefattade. Första kategorin handlar om de kunskaper och färdigheter som eleven har 

skaffat sig. Det väsentliga i den andra kategorin är elevens både önskvärda och ej önskvärda 

handlande och beteende i skolarbetet, där ”god ordning och gott uppförande i skolan, aktivitet 

på lektionerna, vilja, flit och ambition i skolarbetet” tillhör det förstnämnda och ”hög frånvaro 

utan giltigt förfall, slarv med hemuppgifter och dåligt uppträdande mot både kamrater och 

lärare” tillhör det andra nämnda (Ibid.: 154). Den tredje kategorin innefattar hur eleven är som 

person och dennes personlighetsdrag. Den fjärde kategorin handlar om främst tre olika 

skolorganisatoriska aspekter. En aspekt är vilket skolår eleven går i, där lärarna sätter ett lägre 

betyg i åttonde klass och efter första terminen i nionde klass, trots att målen har uppnåtts, som 
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motivation till fortsatt prestation. En annan aspekt är att elevens val av fortsatta studier på 

gymnasieskola i skolår 9 också kan påverka lärarens betygsättning, då lärarna vill att eleverna 

ska komma in på det gymnasieprogram de sökt till och godkänner därför eleverna. Detta trots 

att eleverna inte har uppnått kunskapsmålen. Den tredje aspekten innebär lokala regler att om 

eleven får mycket väl godkänt på ett omprov, får denna endast godkänt i betyg. Vidare beskriver 

Selghed (2011) den femte kategorin, om vad lärarna ansåg att de tar med i betygsättningen, som 

innefattar de krav och förväntningar som kommer från externt håll, t.ex. från skolledning eller 

kommunpolitiker, och även från föräldrar. Den sjätte och sista kategorin handlar om lärarens 

personlighet i synnerhet i förhållande till svagpresterande elever som läraren har skapat en 

relation med under. Även här blir eleverna godkända trots att målen inte har uppnåtts (Ibid.).  

Selghed (2011) poängterar att den första kategorin, när det gäller elevernas förvärvade 

färdigheter och kunskaper, är den som bäst överensstämmer med styrdokumenten om vad 

betyget ska innefatta. Han betonar även att de första tre kategorierna är de enda som riktas 

direkt till eleven och som denna själv kan påverka (Ibid.). Studien visar därmed att 

betygsättningen sker efter olika grunder. Klapp Lekholm (2010) hänvisar till studier som visar 

att tre till fem procent att elevernas betyg består av andra hänsynstaganden än deras 

ämneskunskaper, vilket Selgheds (2,011) lärarundersökning bekräftar. Klapp Lekholm (2010) 

betonar att effekten blir större när man lägger ihop dessa procent i alla skolämnen, som eleverna 

får betyg i när dessa ska summeras till ett avgångsbetyg. Vidare poängterar Klapp Lekholm 

(2010) att bedömningen och betygsättningen av denna anledning måste göras transparent, inte 

bara för eleverna, utan även för lärare, föräldrar och samhället, för att betygen ska sättas så 

rättvist som möjligt. Pettersson (2010) betonar också vikten av att göra bedömningen 

transparent då detta ökar bedömningens reliabilitet. 
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Metod 

Denna undersökning har såväl en kvalitativ ansats i form av intervjuer utformade och 

genomförda med inspiration från en fenomenografiskt ansats, vilket syftar till att få en djupare 

insikt i elevernas uppfattningar av bedömning i matematik, som en kvantitativ ansats i form av 

en enkät med fasta svarsalternativ för att få en bredare överblick av elevuppfattningarna. Detta 

kapitel inleds med en beskrivning av fenomenografi som forskningsinriktning och en 

motivering till inriktningen och val av metoderna. Vidare beskrivs urvalet av försökspersoner 

och genomförandet, bearbetningen och analysen av datainsamlingen först av intervjuerna och 

sedan av enkäten. Därefter beskrivs hänsynstagandet av de etiska riktlinjerna, som följs av en 

metoddiskussion.  

Fenomenografisk forskningsinriktning 

Från början syftade fenomenografin till att beskriva och kategorisera uppfattningar i form av 

tankeprodukter (Svensson, 1984). Kroksmark (1987: 227) förklarar att ”fenomenografin är 

induktiv,vilket innebär att forskningen rör avgränsade enskildheter vars olika uttryck formas till 

generella slutsatser om det studerade och undersökta objektet”. Angående fenomenografi som 

forskningsansats uttrycker Uljens (1989) följande: 

Fenomenografi är en kvalitativt inriktad empirisk forskningsansats. Med kvalitativ menas här 

att man vill gestalta eller beskriva något meningsinnehåll. Det meningsinnehåll man 

intresserar sig för inom fenomenografi är människors uppfattningar av olika aspekter på 

omvärlden. Det man beskriver, analyserar, tolkar och försöker förstå är alltså människors 

uppfattningar (Ibid.: 10).  

Den bakomliggande orsaken till att man inom fenomenografin vill undersöka just människors 

uppfattningar är att man har som utgångspunkt att fenomen kan ha olika betydelser för olika 

människor (Ibid.).  

I den fenomenografiska forskningsansatsen skiljer man på två perspektiv. Första ordningens 

perspektiv avser att beskriva verkligheten så som den är, medan andra ordningens perspektiv 

syftar till att beskriva hur verkligheten om världen uppfattas (Kroksmark, 1987; Larsson, 1986; 

Löthman, 1992; Uljens, 1989). Uljens (1989) lyfter fram att begreppet uppfattning i 

vardagsspråk ofta ses som en åsikt. Vidare förklarar Uljens (1989) att skillnaden är att man 

inom fenomenografin analyserar människors uppfattningar av fenomen och inte om fenomen. 

Det förstnämnda ser man som ”människans grundläggande förståelse för något” (Ibid.: 10) och 

Larsson (1986: 21) uttrycker det som ”vad man håller för självklart” och att ”uppfattningar ofta 

är den oreflekterande grund på vilken åsikter vilar”. Kroksmark (1987: 225) poängterar att 

”fenomenografin är […] en ansats som vill göra verkligheten så som uppfattad så stor rättvisa 

det överhuvud är möjligt”. Alexandersson (1994) betonar att det handlar om relationen mellan 

människan och omvärlden och även att denna kan förändras. 

Marton och Booth (2000: 146) använder, istället för begreppet uppfattning, uttrycket ett sätt att 

erfara någonting och att individer inom fenomenografin ”betraktas som bärare av skilda sätt att 
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erfara ett fenomen” (Ibid.: 150). Marton och Booth (Ibid.: 146) framhåller att det är variationen 

i sättet att erfara något som är forskningsobjektet inom denna forskningsansats. ”Enligt 

fenomenografin består personlig utveckling och kunskapsutveckling i förändringar i vårt sätt att 

uppfatta, vårt sätt att gestalta den värld vi lever och agerar i ” (Egidius, 2009: 157). 

Datainsamlingen med en fenomenografisk ansats sker vanligtvis genom kvalitativa intervjuer 

som ska ljudupptas och sedan transkriberas ordagrant och nära talspråket (Alexandersson, 

1994). Syftet är att sedan upptäcka själva variationen i de skilda sätt att erfara ett visst fenomen 

med hjälp av kvalitativa kategorier och utgångspunkten för dessa kategorier ska vara de 

intervjuades utsagor (Marton & Booth, 2000). Alexandersson (1994) poängterar att tolkningen 

och analysen av intervjuerna inte handlar om att beskriva fastställda uppfattningar, utan att 

identifiera innebörder.  

Larsson (1986) poängterar att för att kunna gestalta uppfattningarna och dess variationer krävs 

det att man läser och reflekterar om vartannat under databearbetningsfasen, vilket man ska se 

som en process. Alexandersson (1994) beskriver analys- och tolkningsarbetet utifrån fyra faser. 

I första fasen ska man bli bekant med och skapa sig ett helhetsintryck av datamaterialet, vilket 

innebär att man läser igenom intervjutranskriberingarna upprepade gånger med en öppen 

inställning gentemot innehållet. I den andra fasen ställs de olika utsagorna mot varandra för att 

upptäcka skillnader och likheter i dessa. Tredje fasen innefattar kategorisering av 

uppfattningarna i beskrivningskategorier (Ibid.). Marton och Booth (2000: 163) framhåller att 

målet med kategorierna är att de ”skall vara fullständiga i bemärkelsen att ingenting i det 

kollektiva erfarandet, såsom det uttrycks av den undersökta gruppen, lämnas outtalat” och detta 

utgör utfallsrummet. Dessutom lyfter de fram tre kriterier för dessa kategorier. 

Beskrivningskategorierna ”bör ha en tydlig relation till undersökningens fenomen” och ”måste 

ha en logisk relation till varandra” samt att ”systemet bör vara sparsamt” (Ibid.: 163). Larsson 

(1986) betonar att man ska vara kritisk till sina beskrivningskategorier och inte nöja sig med de 

första resultaten som framkommer, utan att man eventuellt kan behöva omformulera och även 

formulera helt nya kategorier. Den fjärde fasen förklarar Alexandersson (1994) handlar om att 

”studera den underliggande strukturen i kategorisystemet”, vilket syftar till hur uppfattningarna 

kategoriseras utifrån yttre kriterier, t.ex. med hänsyn till modern forskning och inre kriterier, 

t.ex. hur utvecklade uppfattningarna är i relation till varandra inom ett och samma 

kategorisystem (Ibid.: 127). 

Dahlgren och Johansson (2009) förklarar teorins relation till empirin inom den 

fenomenografiska ansatsen och uttrycker följande: 

Teorin samexisterar med analysen, där forskaren tar hänsyn till sin kunskap och förförståelse 

när denne utformar intervjuguiden. Teorin ger också förklaringar till det utfallsrum som har 

analyserats fram. En del väljer att deskriptivt framlägga sitt utfallsrum utan en teoretisk analys 

(den återfinns då vanligen i en resultatdiskussion), medan andra skriver in teori eller aktuell 

forskning och egna analytiska tankar i direkt anslutning till de olika kategorierna […] (Ibid.: 

131). 

I denna studie beskrivs utfallsrummet under avsnittet ”Analys och resultat” utan den teoretiska 

analysen, som istället genomförs i diskussionsavsnittet. 
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Motivering för forskningsansats och metoder 

Syftet med denna studie är att synliggöra elevernas uppfattningar av bedömning i 

matematikämnet. Inom fenomenografin är uppfattningar av ett visst fenomen centralt. Törnvall 

(2001: 83) menar att ”bli bedömd” är det fenomen som hon undersökte i sin undersökning om 

elevers uppfattningar och upplevelser av bedömning och har resonemanget att fenomenet ”för 

subjektet ’den bedömde’ har en personlig innebörd”. Med hjälp av den empiriska 

undersökningen i denna studie, där syftet och frågeställningarna har varit styrande, var strävan 

att få insikt i och en djupare bild av just elevers uppfattningar av bedömning i matematikämnet 

och variationer av dessa. Därav valet att använda en fenomenografiskt inspirerad ansats. Egidius 

(2009) framhåller följande: 

Med fenomenografi studerar man elevers och studenters uppfattningar precis som de är, inte 

med tanke på om de är riktiga eller felaktiga. Intresset riktas mot såväl uppfattningar som 

missuppfattningar samt mot olika sätt att förstå en och samma företeelse (Ibid.: 156). 

Den vanligaste datainsamlingsmetoden för att närma sig människors uppfattningar är genom 

intervjuer (Kroksmark, 1987). I denna studie kommer därför kvalitativa intervjuer användas 

som en metod för att undersöka elevers uppfattningar av fenomenet att ”bli bedömd” i 

matematikämnet. Intervjuerna är studiens primära undersökning. En fulländad tillämpning av 

forskningsansatsen är inte gjord i denna studie, men det centrala har varit elevernas 

uppfattningar av bedömning i matematik. 

Vidare genomfördes en kvantitativ enkätundersökning, för att ge bredare överblick av elevers 

uppfattningar av fenomenet. Man kan på så sätt få en uppfattning om vad som kan vara vanligt 

förekommande. Genom att använda både en kvalitativ och kvantitativ metod genomförs en form 

av metodtriangulering, vilket ökar undersökningens kvalitet eftersom de olika metoderna 

närmar sig datamaterialet på olika sätt (Denscombe, 2000). En jämförelse mellan 

enkätresultaten och utfallet från intervjuerna kan sedan visa huruvida de intervjuades 

uppfattningar rimmar med ett större antal elever i enkätundersökningen. En sådan jämförelse 

kommer att göras i diskussionsavsnittet.  

Urval 

Urvalet i denna undersökning har skett efter ett bekvämlighetsurval (Christensen et al. 2010). 

Jag skrev ett mail till matematiklärare i grundskolans senare år i och strax utanför Stockholm. I 

det fanns information om syftet med min undersökning och att den skulle genomföras med hjälp 

av intervjuer och även en enkät och detta efter de etiska riktlinjerna (se under rubriken ”Etiska 

riktlinjer”). Därefter uttrycktes intresset av att komma i kontakt med matematiklärare som 

undervisade elever i skolår 9 för att få genomföra min undersökning med ett par elever i deras 

klass. Intervjuerna och enkäten genomfördes med elever i de klasser vars lärare svarade. 

Antalet elever som intervjuades avgjordes efter en viss mättnad i elevernas uppfattningar, dvs. 

då inte andra uppfattningar uppkom under intervjuerna. För att i intervjuerna få en större bredd 

på och så stor variation av elevernas uppfattningar i intervjuerna som möjligt, gjordes ett urval 

av elever beroende på vilken nivå i matematik de låg på. Nivån fastställdes utifrån deras 

respektive matematiklärares bedömning och ett urval av elever på hög, mellan och låg nivå 

gjordes. Tre elever; en hög, en mellan och en låg, deltog från en skola som ligger i en förort till 

Stockholm (skola A) och fyra elever; två som ligger på en lägre och två som ligger på en högre 
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nivå, deltog från en skola i Stockholm (skola B). Totalt deltog alltså sju elever i 

undersökningens intervjuer och 99 elever från fyra olika klasser deltog i enkätundersökningen 

från skola B och samtliga gick i skolår 9. Skälet för att genomföra enkätundersökningen endast i 

en skola var för att tiden var knapp, och för att kontakten med en av lärarna var väldigt bra på 

denna skola, samt att den läraren erbjöd sig att ställa upp som hjälp vid datainsamlingen av 

enkäten. 

Valet att lägga fokus på elever i skolår 9 var för att de har lång erfarenhet av bedömning och har 

förmodligen kunnat bilda sig en uppfattning om bedömning i matematikämnet. 

Genomförande 

Nedan beskrivs studiens praktiska tillvägagångssätt. 

Litteratursökning 

Google scholar och Stockholms universitets bibliotek och artikelsök har använts för att få fram 

tidigare forskning och litteratur till studiens teoriavsnitt. Sökorden som först användes var 

”bedömning”, ”uppfattningar”, ”grundskolans senare år” och ”högstadiet”. För att få en mer 

specifik träff på det som var relevant för denna studie, gjordes även sökningar i olika 

kombinationer på orden ovan och ”matematik” och ”fenomenografi”. Vad som var relevant 

litteratur och relevanta undersökningar för denna studie hittades och deras referenslistor har 

sedan nyttjats för vidare insamling av litteratur, både till teori- och metodavsnittet. 

Intervjuer 

Efter att ha kommit i kontakt med klasslärarna träffade jag eleverna som ville delta i 

intervjuerna. Intervjuerna inleddes med att berätta vem jag är, informerade om mitt syfte med 

undersökningen och att intervjun skulle spelas in på band. Jag poängterade att eleverna och 

skolan skulle vara anonyma i min uppsats, att bandinspelningen skulle förstöras efter att 

uppsatsen har blivit godkänd och att jag var den enda som skulle ha tillgång till materialet. 

Samtliga elever gav sitt samtycke till att intervjuerna skulle spelas in och eleverna tilldelades 

varsin kod för att bevara anonymiteten. 

Intervjuundersökningen 

Johansson och Svedner (2010) lyfter fram svårigheter med intervjun som metod och betonar 

vikten av att genomföra förintervjuer dels för att se ifall ens frågor verkligen besvarar 

undersökningens frågeställningar, dels för att bli medveten om svårigheten att vara lyhörd och 

huruvida man ställer goda följdfrågor. Innan intervjuerna med eleverna genomfördes, gjorde jag 

två förintervjuer med två elever, som inte skulle delta i undersökningen, för att se om några 

ändringar skulle behöva göras av intervjuns utformning. Efter dessa förintervjuer valde jag att 

inte börja prata om bedömning direkt, utan börja samtala om matematik som ämne för att sedan 

komma in på bedömning i ämnet. Medvetenheten ökade hos mig när det gällde vikten av att ge 

mer utrymme för elevernas svar.  

Patel och Davidson (1991) lyfter fram olika grad av standardisering där man i en standardiserad 

intervju ställer frågorna i samma ordning till alla intervjuade, medan frågorna kan variera i sin 

ordning vid en ostandardiserad intervju. Johansson och Svedner (2010) förklarar att en intervju 
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kan vara mer eller mindre strukturerad. Om den är strukturerad innebär det att man har fasta 

frågor och eventuellt fasta svarsalternativ, vilket innebär att svarsutrymmet begränsas. Vid en 

ostrukturerad intervju, även kallad kvalitativ intervju, är endast frågeområdena fasta och 

frågorna ställs beroende på den intervjuades svar. Alexandersson (1994) betonar att 

utgångspunkten i en intervju med fenomenografisk inriktning är att det inte finns ett rätt svar på 

frågorna. Vidare poängterar Alexandersson att intervjun ska vara öppen där det är den 

intervjuade som får möjligheten att definiera och dra gränser för innehållet, vilket även 

Kroksmark (1987) framhåller. Intervjun blir därmed mer ostandardiserad och kvalitativ i sin 

utformning.  

Patel (1987) framhäver att en intervju ska inledas med neutrala frågor för att sedan komma in på 

mer specifika frågor. Detta är vad Patel och Davidson (1991) kallar för ”tratt-tekniken”, vilket 

har använts vid intervjuns genomförande. Intervjuns inledning om anonymitet med mera och 

prat om vad eleverna tyckte om matematik och varför, sågs som ett allmänt och neutralt samtal 

för att sedan samtala specifikt om bedömning i ämnet. För att intervjun skulle vara så öppen 

som möjligt användes vad Larsson (1986) kallar ingångsfrågor (se bilaga 1), vilka användes 

som inledningar till olika perspektiv på fenomenet ”att bli bedömd”. Dessa frågor ställdes på 

samma sätt i samtliga intervjuer, men ordningen de ställdes i varierade något beroende på de 

intervjuades svar. Vid formulering av ingångsfrågorna tog jag hänsyn till Patels (1987) 

rekommenderingar att man ska undvika dels långa och ledande frågor, dels frågor med 

dubbeltydningar och frågor som tenderar att vara antagande. Frågorna ska vara mer öppna i sin 

utformning. 

För att verkligen komma på djupet med elevernas uppfattningar av bedömning och utvidga 

samtalet ställdes flera följdfrågor efter varje ingångsfråga. Dahlgren och Johansson (2009) 

förklarar att denna teknik kallas för probing och används för att få ”[…] ett så rikhaltigt och 

uttömmande svar som möjligt” (Ibid.: 126). Exempel på följdfrågor i fenomenografiska 

intervjuer kan vara ”Hur menar du då?” eller ”Kan du utveckla ditt svar lite mer?” (Ibid.). 

Johansson och Svedner (2010: 37) lyfter fram följande följdfrågor: ”När?”, ”Var?”, ”Hur?”, Hur 

ofta?” och ”Ge exempel”. De nämnda förslagen på följdfrågor användes i intervjuerna i denna 

undersökning. Vidare framhäver de att man borde undvika varför-frågor (Ibid.). Patel (1987) 

uttrycker samma åsikt då dessa frågor kan resultera i svårigheter vid kategorisering och förlust 

av information. Däremot påpekar Patel (1987) att en varför-fråga kan fungera som en god 

kontrollfråga. Johansson och Svedner (2010) lyfter även fram speglingstekniken vid kvalitativa 

intervjuer som innebär att intervjuaren sammanfattar vad den intervjuade precis har sagt för att 

stanna kvar vid ämnet, t.ex. genom att säga ”Du menar alltså…”. Följdfrågorna och 

speglingstekniken tillämpades under elevintervjuerna i denna undersökning. Dahlgren och 

Johansson (2009) beskriver även tekniken icke-verbal probing, som också användes i 

genomförandet av intervjuerna i denna undersökning, som kan få den intervjuade att utveckla 

sitt svar ytterligare. Med detta menas att intervjuaren t.ex. nickar eller ”hummar” för att visa att 

man lyssnar (Ibid.: 126).  Dahlgren och Johansson (2009) betonar också vikten av att 

intervjuaren ska visa sitt intresse för informantens uttalanden, vilket. 

Intervjuerna med eleverna genomfördes i elevernas naturliga skolmiljö i klassrum där det inte 

pågick någon undervisning. Detta för att vi inte skulle bli störda under intervjun, som 

genomfördes under lektionstid. Intervjuerna, som varade ca 15-20 minuter, spelades in på med 

en diktafon och transkriberades ordagrant samma dag eller dagen efter att intervjun 
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genomfördes. Eventuella pauser och tveksamheter skrevs ut i form av tre punkter i följd och 

även utfyllnadsord som förekom skrevs ut i transkriberingen. 

Bearbetning och analys av intervjuerna 

Det grundläggande för att få fram de kvalitativa beskrivningskategorierna är att utgå från de 

intervjuades utsagor (Marton & Booth, 2000). Bearbetningen och analysen inleddes med läsning 

av samtliga intervjutranskriberingar i omgångar för att få en känsla för materialet och skapa en 

förståelse för innehållet (Alexandersson, 1994). De första gångerna läste jag bara igenom 

transkriberingarna. Andra gången skrev jag korta sammanfattande kommentarer bredvid 

utsagorna om deras innehåll kopplat till mina frågeställningar. Därefter läste jag utsagorna 

upprepade gånger och reflekterade över vad som verkligen uttrycktes (Larsson, 1986). 

Utsagorna jämfördes och sorterades efter likheter och skillnader i innehåll (Alexandersson, 

1994) med utgångspunkt i studiens frågeställningar. På så sätt sållades vissa utsagor bort om de 

inte var relevanta för det som studien ämnade undersöka. Ett mönster i uttalandena upptäcktes 

och sedan skapade jag temporära beskrivningskategorier. Dessa ändrades allteftersom 

bearbetningsprocessen pågick i och med regelbunden omläsning av utsagorna (Larsson, 1986). 

Efter att kategorierna fastställts valdes representativa citat ut för varje kategori i syfte att 

beskriva de olika uppfattningarna. De olika kvalitativa beskrivningskategorierna redovisas i 

resultatavsnittet. 

Enkäten 

Enkäten (se bilaga 2) är studiens kvantitativa ansats för att få en bred helhetssyn på elevernas 

uppfattningar av bedömning i matematik. Alla elever deltog frivilligt i enkätundersökningen. 

Enkätundersökningen 

Enkäten inleddes med ett missivbrev (Johansson & Svedner, 2010), vilket innefattade en 

presentation av mig själv och undersökningen samt hänsynstaganden av de etiska riktlinjerna. 

Vidare skrev jag instruktioner till enkäten, dvs. hur eleverna skulle gå tillväga för att svara på 

den. Därefter gjorde jag utrymme för eleverna att fylla i om de är tjej eller kille samt vilken 

klass de går i, endast i syfte att börja enkäten på ett neutralt sätt och för att få veta hur många 

olika klasser som deltog. Johansson och Svedner (2010) rekommenderar korta frågor, fasta 

svarsalternativ, vanligt språk, att varje fråga innehåller endast en sak och att undvika negationer, 

vilket alla följdes i utformningen av enkäten. Enkätens fasta svarsalternativ utformades efter att 

intervjuerna hade genomförts och formulerades till viss del med utgångspunkt i de intervjuades 

utsagor. Som svar på varje fråga skulle eleverna sätta ut siffrorna 1-3 vid svarsalternativen, för 

att se vad eleverna lade mer eller mindre betoning på i sina svar. Varje frågas svarsalternativ 

avslutades dels med ett öppet alternativ kallat ”Annat”, där eleverna kunde fylla i ett eget 

alternativ om de inte fann att de redan utskrivna alternativen stämde eller räckte, dels med ett 

par rader för egna kommentarer. Jag valde ett begränsat utrymme för dessa kommentarer för att 

inte riskera långa kommentarer (Christensen et al. 2010). 

Enkäten mailades till en av matematiklärarna på skola B som jag hade kommit i kontakt med 

under genomförandet av intervjuerna. Denna lärare erbjöd sig att skriva ut och kopiera enkäten 

för att sedan dela ut denna till de andra matematiklärarna på skolan. Detta för att eleverna skulle 

kunna genomföra den på en lektion som passade lärarna i och med att de tränade inför det 

kommande nationella provet i matematik just under denna period, och att det då skulle bli svårt 
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både för lärarna och för mig att i förväg veta när det skulle passa bäst. Instruktionen till lärarna 

var samma instruktioner som stod i missivbrevet och under instruktionerna i enkäten. Jag 

uttryckte även lärarna skulle betona för eleverna att själva läsa igenom enkätens inledning 

ordentligt och att de skulle läsa igenom frågorna och svarsalternativen noga innan de började 

svara på frågorna. Jag mötte sedan upp kontaktläraren och samlade in enkäterna. 

Bearbetning av enkäten 

Svaren på enkäterna sammanställdes i MS Excel där frågorna bearbetades en i taget. 

Svarsalternativen skrevs upp lodrätt i kolumnerna och antalet elever vågrätt efter hur de skattade 

alternativen efter första-, andra- respektive tredjehandsval på de olika svaren. Därefter skapades 

diagrammen för att kunna få en tydligare bild av hur elevernas svar spred sig över alternativen. 

Ingen elev använde sig av alternativet ”Annat”, däremot var det ett mindre antal elever som 

skrev kommentarer på fråga 1 och 2 (se enkäten i bilaga 2). Dessa redovisas i resultatavsnittet 

tillsammans med diagrammen.  

Utifrån diagrammen kunde elevernas svar tolkas för att få en kvantitativ bild och överblick av 

ett större antal elever när det gäller vilka uppfattningar elever i skolår 9 har av bedömning i 

matematikämnet. 

Bortfall i enkätundersökningen 

Jag har valt att inte genomföra en bortfallsanalys, eftersom Patel och Davidsson (1991) 

uttrycker att denna inte behöver göras om bortfallet inte överskrider 20 %. Det externa bortfallet 

var 0 % i denna enkätundersökning och innefattar den andel elever som valde att inte delta i 

enkätundersökningen (Johansson & Svedner, 2010). Det interna bortfallet är den andel elever 

som inte svarade på en viss fråga (Ibid.). I denna enkätundersökning svarade alla elever på alla 

frågor, men 11,2 % av eleverna satte kryss bredvid svarsalternativen istället för siffrorna 1-3 

enligt instruktionerna. Då dessa svar inte kunde graderas valde jag att inte ta med dem i 

undersökningens resultat, men bortfallet var så pass lågt att en bortfallsanalys inte behövde 

göras enligt Patel och Davidsson (1991). 

Etiska riktlinjer 

I denna studie har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) som innefattar följande fyra grundkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Innan jag genomförde intervjuerna med eleverna berättade jag vem jag är och om mitt syfte med 

undersökningen. Eleverna deltog frivilligt både i intervjuerna och i enkätundersökningen. I 

enkätundersökningen stod information om mig och undersökningen i enkätens inledning. 

Därmed tog jag hänsyn till informationskravet. I och med att samtliga elever som deltog var 

över 15 år, och behövde därför inte föräldrarnas samtycke, fick de själva bestämma om de ville 

delta eller inte och på så sätt uppfylldes samtyckeskravet. Med hänsyn till konfidentialitetskravet 

garanterade jag anonymitet och eftersom jag även säkerställde att de inspelade intervjuerna och 

enkäterna endast skulle vara till för forskningssyfte och att endast jag skulle ha tillgång till dem 

uppfyllde jag också nyttjandekravet. Samtliga hänsynstaganden informerade jag även om i 

mailet till skolorna när jag försökte komma i kontakt med matematiklärare. 
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Metoddiskussion 

I denna studie genomfördes huvudundersökningen i form av intervjuer med inspiration från 

fenomenografisk ansats, eftersom syftet var att synliggöra elevers uppfattningar av bedömning. 

Vid genomförande av en studie bör man veta om undersökningen har god validitet, dvs. att det 

man undersöker överensstämmer med det som man avser att undersöka. Man måste även veta 

ifall studien har god reliabilitet, alltså om undersökningen genomförs på ett tillförlitligt sätt 

(Patel & Davidson, 1991). Fördelen med att använda intervjuer som metod är validiteten, då 

insamlad data kan kontrolleras successivt under själva insamlingen i och med den direkta 

kontakten mellan intervjuaren och den intervjuade, vilket gör att datas relevans och riktighet kan 

granskas stegvis (Denscombe, 2000).  

Med kvalitativa intervjuer är syftet att försöka få informanten att ge så grundliga svar som 

möjligt (Johansson & Svedner, 2010). Marton och Booth (2000) beskriver maktbalansen som 

finns i relationen mellan intervjuaren och den intervjuade och som innefattar närhet och distans i 

intervjun. De förklarar att till vilken grad intervjuaren pressar på eller närmar sig den 

intervjuade för att få uttömmande svar, kan förstöra förhållandet mellan denne och informanten 

(Ibid.). Jag hade inte haft kontakt med eleverna tidigare, men jag försökte få dem att känna att vi 

hade ett vanligt samtal, mer än att jag intervjuade dem. Man skulle kunna diskutera om utfallet 

hade blivit annorlunda ifall jag hade känt de intervjuade eleverna sedan tidigare, men jag 

upplevde inte att någon elev kände sig obekväm i situationen. Efter att ha värmt upp 

inledningsvis i samtalet om vad de tyckte om matematik i största allmänhet och att sedan visa 

intresse för deras svar i form av nickningar, hummanden och relevanta följdfrågor anknutna till 

deras svar (Dahlgren & Johansson, 2009), såg jag inga tecken på att eleverna hade svårigheter 

med att fortsätta samtalet på ett avslappnat sätt. Jag upplevde att eleverna svarade uppriktigt på 

frågorna, vilket ökar studiens validitet och kan ha sin förklaring i att jag inte kände dem och 

garanterade anonymitet. Hade jag haft kontakt med eleverna och även deras lärare tidigare, hade 

eleverna eventuellt känt sig hämmade när det gäller att ge utförliga svar, kanske av rädsla för att 

jag skulle föra vidare svaren till deras lärare och att detta i sin tur skulle påverka deras betyg.  

Patel och Davidson (1991) framhåller vikten av att förstå varandra i samtalet och att 

intervjuaren därför måste anpassa språket efter den intervjuade, vilket jag tänkte på i samtliga 

intervjuer. Om det var något som eleverna inte förstod eller som jag inte förstod, använde jag 

mig av speglingstekniken eller följdfrågor (Johansson & Svedner, 2010) för att undvika 

missförstånd, vilket även ökar studiens tillförlitlighet (Larsson, 1986).  

Larsson (1986) framhåller att antal personer som intervjuas påverkar en fenomenografisk 

studies tillförlitlighet. Vidare förklarar han att valet av antalet personer görs med hänsyn till 

antingen analysens djup eller mängden av olika uppfattningar. Han menar däremot att ett högre 

antal intervjuade ger mer material för analys, vilket kan resultera i att analysen endast blir ytlig 

och inte går in på djupet i de olika uppfattningarna. I föreliggande studie har antalet intervjuade 

avgränsats, dels för att kunna gå mer på djupet i analysen och dels på grund av den begränsade 

tidsramen för dataanalysen. Dahlgren och Johansson (2009) lyfter fram att genom att man i 

analysarbetet följer en fenomenografisk analysmodell höjs validiteten i analysen. I denna 

undersökning har inte en fulländad analys utifrån given analysmodell genomförts, men den har 

fungerat som utgångspunkt för analysarbetet. Vidare, när det gäller antalet intervjuade, 

framhäver Dahlgren och Johansson (2009) däremot att en ökning av antalet informanter eller val 

av en helt annan grupp av informanter kan resultera i att antalet funna uppfattningar mycket väl 
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skulle kunna breddas. Hade intervjuerna genomförts med fler elever, i andra eller fler skolor, 

hade undersökningen kanske fått ett annat utfall. Larsson (1986) betonar däremot att det är mer 

betydelsefullt inom fenomenografin vilka uppfattningar som finns mer än hur många som har en 

särskild uppfattning. 

I studien används metodtriangulering med både en kvalitativ och en kvantitativ metod, vilket 

ökar forskningens kvalitet och även dess validitet och reliabilitet (Denscombe, 2000). Studiens 

enkätundersökning bidrar till tolkningen av intervjuutfallet då ett större antal elever deltog i 

enkätundersökningen och dessa överlag delade de uppfattningar som framkom i intervjuerna. 

Det ökar studiens tillförlitlighet. Men precis som vid intervjuerna, hade andra uppfattningar 

eventuellt kunnat framkomma om enkäten delats ut på fler skolor. Däremot var det hela fyra 

olika matematikklasser som deltog i enkätundersökningen, vilket ändå ger möjlighet till fler 

uppfattningar från fler elever med olika matematiklärare. 

Något som man emellertid skulle kunna diskutera är huruvida eleverna var uppriktiga i enkäten. 

Vid samtal med kontaktläraren på skola B, som överlämnade de ifyllda enkäterna till mig, fick 

jag uppfattningen att eleverna tog enkäten på allvar och att de tyckte att det var roligt att få fylla 

i en enkät där de fick dela med sig av vad de tycker. Sedan hade kanske bortfallet minskat om 

jag själv hade delat ut enkäterna, eftersom jag hade funnits med i klassrummet för att kunna 

besvara eventuella frågor och för att kunna förklara tydligare hur de skulle gå tillväga för att 

fylla i enkäten. Däremot var inte bortfallet så stort (11,2 %) för att en bortfallsanalys skulle vara 

nödvändig (Patel & Davidson, 1991) och de 10 elever som inte togs med i databearbetningen 

hade inte påverkat resultatet ändå. När det gäller enkäten kan man också diskutera huruvida de 

fasta svarsalternativen påverkade elevernas svar, att de skulle kunna ses som ledande och att 

öppna frågor hade kanske gett större utrymme för elevernas uppfattningar av bedömning i 

matematik. Däremot hade bearbetning och analys av en enkäts öppna frågor inte varit möjligt 

inom tidsramen för uppsatsarbetet, speciellt eftersom studiens primära undersökning var 

intervjuerna. 



 

 21 

Resultat 

I detta avsnitt redovisas först resultaten från analysen av intervjuundersökningen och därefter 

enkätresultaten där 89 elevers svar redogörs för (se under ”Bortfall”). Redogörelsen sker i form 

av löpande text med representativa citat från intervjuerna och med hjälp av diagram och 

kommentarer från enkäterna. Uttalanden från intervjuaren (I) anges inom parenteser i samband 

med elevernas utsagor i intervjuerna. En jämförelse mellan undersökningarna, en vidare analys 

med anknytning till bedömningsmodeller och tidigare forskning samt tolkningar av resultaten, 

kommer att göras i diskussionsavsnittet. 

Intervjuresultaten 

Resultaten från intervjuerna redovisas i form av de beskrivningskategorier, som skapades i 

analysprocessen av transkriberingarna, med utgångspunkt i studiens frågeställningar. 

Beskrivningskategorierna skrivs med kursiv stil.  

Elevernas uppfattningar om när de blir bedömda 

Elevintervjuerna genomfördes för att försöka få fram vilka tillfällen eleverna uppfattar som 

bedömningstillfällen i matematikämnet. Detta utgjorde en grund för att kunna föra samtalet 

vidare till vilka andra uppfattningar de har av bedömningen i matematik. Följande kategorier 

utformades: 

- Proven väger tyngst, men även närvaro på lektionerna har betydelse 

- Läxor och diagnoser bedöms delvis 

Proven väger tyngst, men även närvaro på lektionerna har betydelse 

I samtliga elevers utsagor var deras första spontana svar att proven är det huvudsakliga 

bedömningstillfället och att det är i synnerhet på proven man visar vad man kan och vad man 

förstår. 

På proven tar hon allt vi har gjort på genomgångarna å sen e ju typ det den stora 

betygsbedömningen… 

Provet spelar ju mest roll… Asså om man får MVG på båda proven då får man ju MVG i 

matte… 

De e på proven man ska visa om man har förstått… 

I andra hand uttryckte eleverna uppfattningen att de också kan visa vad de kan och blir bedömda 

utifrån hur de arbetar på lektionerna.  

På lektionerna tycker jag att jag får visa va jag kan, i alla fall vår lärare kollar mycket på hur vi 

jobbar på lektionerna… inte bara proven liksom… 

Han (läraren)… jag tycker… han som vi har nu… han… han ser också att man jobbar på 

lektionerna… 
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En av eleverna ansåg att närvaro på lektionerna väger in i bedömningen, då de ansåg att det 

annars inte hade funnits någon poäng med att infinna sig i skolan, förutom vid provtillfällena. 

Om man inte bedöms på lektionerna… då… då behöver man ju inte komma… då kan man 

plugga hemma å så kan man bara komma när de e prov.  

Läxor och diagnoser bedöms delvis 

På frågan om huruvida läraren bedömer vid andra tillfällen än på prov och på lektionerna angav 

flera elever uppfattningen att läxor och diagnoser också till viss del väger in vid bedömningen 

även om dessa inte betygsätts. Däremot ansåg eleverna att läxor och diagnoser, som sker mer 

eller mindre regelbundet mellan provtillfällena, i första hand syftar till att både läraren och de 

själva ska se om de följer med i undervisningen och vad de kan. En elev uttryckte också att 

diagnoserna fungerar som läxförhör. 

Asså vi har diagnoser (I: mhm) å de e… diagnoserna brukar va på eh… de vi har jobbat me (I: 

mm) under en tid eller va man ska säga… eller under en vecka.. (I: Okej.) Så de e inför prov 

eller va man ska säga.  

Diagnoser har vi mer som läxförhör bara för att läraren ska kolla så att gruppen har hängt 

me…  

Vi har inte haft så mycket läxor i matte... vi har haft nån enstaka typ (I: okej)… men de e ju 

typ om… men det påverkar ju betyget såklart också om man har det… 

Läxor har vi varje vecka för att fortsätta visa att vi kan…  

En elev uttrycker även att hur man presterar på läxor och läxförhör också kan kompensera i 

bedömningen för en mindre bra prestation på ett prov. 

Asså han (läraren) kollar ju liksom att man kan göra dem bra å visar att man kan mycket på 

läxorna med bra uträkningar å sånt så tar han ju klart det med i beräkningarna även om man 

kanske gör dåligt på ett prov… så visar man ju på läxorna att man kan det. Det kanske kan 

väga upp så att man kan få ett bättre betyg än va man egentligen fick på ett prov…  

Endast en av de intervjuade eleverna var av uppfattningen att bedömningen sker hela tiden.  

Eh… läraren kollar oss hela tiden… på allt vi gör… 

Sammanfattningsvis uppfattade eleverna att det primära bedömningstillfället är proven, men 

lektionsaktivitet var även av stor betydelse. Om så inte hade varit fallet ansåg vissa att det inte 

skulle finnas något syfte med att närvara på lektionerna. De uppfattade också att även om 

diagnoser och läxor inte blir betygsatta, utan mest är till för lärarens och deras egen skull för att 

kontrollera och följa upp att man följer med i undervisningen och förstår, så läggs de in i 

bedömningen. En elev ansåg att prestationer på läxförhör kan kompensera för dåligt utfall på 

prov. 

Elevernas uppfattningar om vad de bedöms på 

Vad eleverna bedöms på handlar om vilka kvaliteter de blir bedömda på i matematik, och deras 

uppfattningar kring detta varierar. Följande kategorier utformades: 

- Från rätt svar på prov till muntlig aktivitet på lektionerna 

- Flit och uppförande bedöms 
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Från rätt svar på prov till muntlig aktivitet på lektionerna 

På frågan om vad eleverna anser att läraren bedömer dem på uttryckte en elev att hur han räknar 

rätt på proven spelar roll för bedömningen, medan en annan elev ansåg även att nivån på de 

frågor man svarar rätt på är av betydelse. 

Då han kollar… typ om de e på ett prov så kollar han om jag har gjort rätt på svaren så 

bedömer han de bra…  

Så man visar ju i sina svar å så å då ser man ju vilken nivå man e på… det e ju olika nivåer på 

alla prov å på frågorna… å så e de ju vilka nivåer man kan svara på å sånt… asså på frågor å 

sånt… sen när det är svårare uppgifter… det är då som man visar liksom att man kan. 

En annan elev ansåg också att nivån på frågorna på proven väger in, men att de även blir 

bedömda på hur de utför uträkningar på prov och inte bara på huruvida svaret är rätt eller inte. 

Asså han (läraren) brukar göra lite så som man gör på nationella proven att man har sådär 

vissa G poäng, vissa VG poäng, MVG poäng sådär å sen… man kan ha… så även om man gör 

fel svar så kan man få rätt på själva uträkningen å sånna saker… (I: Så det handlar inte bara 

om rätt å fel?) Nä det brukar va lite olika, man visar vissa kunskaper för VG å vissa för G å 

sådär… Det står sådär att du kan få tre G poäng och tre VG poäng på talen… 

En elev uttryckte i samband med uträkningar på prov att han ansåg att de blir bedömda på 

förståelse. 

Vi visar att vi har förstått å… vi visar att vi liksom förstår eh… hur man ska tänka när man 

räknar ut…  

Samtliga elever som deltog i intervjuundersökningen uttryckte att huruvida de deltar aktivt, 

speciellt muntligt, på lektionerna bedöms. Detta innefattar enligt eleverna, att visa att man kan 

och förstår genom att besvara frågor från läraren. 

Asså om man till exempel har en genomgång så brukar han fråga om man liksom kan komma 

fram å lösa uppgiften till exempel å visa de andra hur man tänker å sånt… Då visar man att 

man kan å man visar att man tänker å sånt. 

På lektionerna… när man har genomgångar å… så man kan visa att man hänger me å… att 

eh… man eh… om dom typ frågar saker å man räcker upp handen och visar att man kan… 

Om man har svar på tavlan när man räcker upp handen å så, då ser han också… att man har 

förstått… han ser ju vilka som svarar… vissa räcker ju aldrig upp handen…  

Muntlig aktivitet på lektionerna, t.ex. vid genomgångar, visar enligt eleverna ens engagemang, 

vilja och intresse för ämnet och att man bryr sig, vilket också väger in vid bedömning. 

Asså jag tror till exempel när han har genomgångar å han frågar ah va blir de här eller hur 

räknar men ut de här (I: mm), dom som deltar aktivt asså då… visar man ju att man kan på det 

sättet också… (I: mm) så de e ju inte bara när man skriver, utan du visar annars också… de 

tror jag också spelar roll (I: mm)… asså att man visar att man vill typ. 

Eh… ehm… asså när hon såhär ställer frågor bah ere nån som vet hur man räknar ut just de 

här talet å så… asså de e ju många som inte sitter å lyssnar liksom å då ere viktigt å va aktiv å 

visa att man e intresserad å kan. 
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En elev ansåg även att om man visar att man kan muntligen, så kan det avgöra ifall man får ett 

högre betyg om man väger mellan två betyg. 

Asså om jag visar att jag kan det muntligt (I: mm) så tror jag att det skulle hjälpa om det vägde 

mellan två betyg… 

Flit och uppförande bedöms 

Andra elever uttryckte att flit på lektionerna, dvs. hur bra man jobbar och hur mycket man 

anstränger sig, bedöms och en elev ansåg även att detta kan vara avgörande för ett högre betyg 

om man ligger mellan två betyg. 

Ehm… … näe... nej det gör han inte. Han kollar mycket på lektionsaktivitet å sånt också tror 

jag… Han brukar säga det i alla fall. (I: Vad menar du med aktivitet på lektionerna?) Nä men 

de e typ… de finns ju vissa som typ kanske inte gör så mycket på lektionerna, typ mest 

snackar å så (I: aa) hur mycket man anstränger sig å så… hur mycket tid man lägger ner.  

Om man jobbar bra på lektioner så kanske man kan… aa.. asså om man ligger på gränsen till 

ett högre… asså om man kanske ligger på G plus (I: mm) å så kanske man jobbar jättebra på 

lektionerna… då kanske man kan få VG. 

Ett par elever uttryckte att inte bara flit, utan även uppförande, som t.ex. ifall man pratar och 

stör varandra på lektionstid, bedöms. 

Han ser om man jobbar flitigt… om man sitter å pratar å så… så märker han… 

Att vi inte håller på å snackar eller stör andra å visa varandra respekt å… att vi låter varandra 

jobba…  

Endast en uttryckte att läraren bedömer helheten i elevernas prestationer. 

N (läraren) är bra på att bedöma liksom… helheten… tycker jag… fast ah asså… vissa lärare 

går verkligen bara efter provet medans andra, som jag tycker e bra, går efter helheten om man 

e muntligt bra, gör bra på proven, visar att man kan å sånt. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att elevernas uppfattningar om vad de bedöms på drar 

åt olika håll. En elev ansåg att antalet rätta svar på proven bedöms, medan andra uppfattade att 

speciellt svårighetsgraden på de provfrågor man svarar rätt på och hur man genomför 

uträkningarna på proven väger in vid bedömning. Eleverna uppfattar även att grad av aktivitet 

på lektionerna spelar roll för bedömningen och i synnerhet hur muntligt aktiv man är. Detta kan, 

enligt vissa elever, även leda till ett högre betyg om man väger mellan två betyg. Genom 

muntlig aktivitet, som t.ex. att vara på lärarens frågor, visar ett visst engagemang i ämnet och är 

också något eleverna ansåg skulle bedömas. Flit och uppförande bedöms också enligt eleverna 

och en elev uttryckte att det är helheten som bedöms. 

Elevernas uppfattningar om varför bedömningen sker 

På frågan om varför och därmed också för vem bedömning sker i matematikämnet uttryckte 

eleverna skiftande uppfattningar. Följande kategorier utformades: 

- Bedömning sker främst för elevernas skull, men även för läraren 

- Betygsättning sker för senare studier och arbete 

- Bedömningen motiverar för högre prestationer 
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Bedömning sker främst för elevernas skull, men även för läraren  

Majoriteten av eleverna uttryckte att bedömning i första hand handlar om betyg, men att läraren 

även kan berätta hur de ligger till i matematikämnet. Bedömningen sker, enligt eleverna, främst 

för deras egen skull, för att de ska kunna veta vilken nivå de ligger på och hur de ska kunna 

utvecklas och förbättras i ämnet. 

Betyg hjälper mig att veta vilken nivå jag ligger på å va jag behöver öva mer på. Om man 

missar på ett prov till exempel så kan man ju se var man har missat å va man måste öva mer på 

för att inte hamna efter och utvecklas och bli bättre… 

Mmm… asså jag tycker att det e bra med betyg. Man får veta vart man ligger å så… asså jag 

tycker att man ska få veta vilken nivå man är på å så… N (läraren) brukar säga också vad jag 

måste bli bättre på… 

Ibland säger han (läraren) vad jag måste träna mer på och bli bättre på… de e nog för att jag 

ska veta vad jag ska plugga på… 

Uppfattningen att bedömningen är till för eleverna delades av alla elever i 

intervjuundersökningen och en elev uttryckte att det också är väsentligt med förståelse och att 

läraren ska endast utgöra ett stöd i elevernas lärande. 

För mig för att jag ska bli bättre på ämnet å förstå asså helheten å… aa… nä men de e ju 

viktigt att jag förstår det. N (läraren) är ju bara där för att hjälpa (I: mm) å läraren är ju bara 

där för att hjälpa men de e ju viktigare för mig å de gör ju bara de här för att vi ska få en bra 

utbildning å för att vi ska… bli bättre… för att vi ska lära oss å förstå. 

En elev uttrycker även att betygen fungerar som en form av kontroll för en själv för att man hela 

tiden ska se att man inte halkar efter. 

Jag tycker att det är bra med betyg faktiskt. Då vet man var man själv ligger liksom hela 

tiden… man har liksom kontroll på att man inte ligger efter… 

Några elever uttryckte däremot att bedömning på prov är för lärarens skull för att han ska 

kontrollera och se vad man kan och om någon eventuellt skulle behöva ytterligare stöd i 

undervisningen. 

Bedömning asså… de e såhära att läraren kollar på hur man utvecklas… 

Beroende på hur det går för oss å han… läraren ser hur det går för oss när man bedömer… om 

en har svårt med ämnet så kanske de e… asså… om man har läxläsning eller läxhjälp (I: mm) 

så kanske man kan försöka ta hjälp från matteläraren så att man får hjälp med mer 

genomgångar (I: mm) å sådär… 

Endast en elev uttryckte att i och med betygsättningen får föräldrarna information om hur det 

går i matematik, men det är inte för föräldrarnas skull bedömningen sker. 

Nu såhära sen i åttan finns mina kunskaper på papper… då äre ju ändå liksom… såhär mycket 

kan du, du måste verkligen göra såhära… å dina föräldrar får reda på det… 

Betygsättning sker för senare studier och arbete 

I elevernas utsagor kan man urskilja uppfattningen att de får betyg för att de senare ska söka in 

till gymnasiet och högskola samt söka jobb. Då måste man kunna visa upp sina godkända betyg, 
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där en elev uttryckte att godkända prestationer i kärnämnena, bland annat då matematik, är 

centralt. 

… mm… asså man har ju användning av det i framtiden… asså… senare liksom när man vill 

ha… asså när du ska söka gymnasium å jobb å sånt sen… dom kollar ju på betygen å sådär…  

Asså man får ju poäng. Om man får MVG så får man ju 20 poäng å sen VG 15 å G 10 så… (I: 

Vid slutbetygen inför gymnasiet menar du eller?) Ja asså man samlar ihop alla poäng såhär å 

sen ere ju olika intagningspoäng på varje linje asså som man vill gå (I: mm) då så får man ju 

såhära… se till att man får tillräckligt med poäng för att komma in. 

Nä men de e ett viktigt betyg å man behöver ju ett G för att komma in på gymnasiet och ehm 

aa… asså… de e ju asså… de e ju bra… aa… (I: mm) matte, svenska och engelska e ju som 

dom viktigaste ämnena så de gäller ju att man verkligen presterar där.  

Ett par elever uttryckte även att bedömningen i grundskolans senare år sker för deras skull i 

förberedande syfte inför bedömningen vid senare studier såsom gymnasiet och högskola. 

Ja de e ju för min skull… för att se asså om jag e bra eller dålig… asså dom gör oss typ redo 

för högskolan eller… gymnasiet å sånt… (I: mm) asså de e ju för att de vill att man klarar 

sig… asså för om man e jättedålig här i skolan å går ut me ett IG säger vi… då er du ju inte 

förbered för högskolan eller gymnasiet… för då har du inte dom kunskaperna…   

På gymnasiet måste du ju… om du inte skulle få betyg här då skulle det ju blir värsta chocken 

på gymnasiet… 

Bedömningen motiverar för högre prestationer 

Samtliga elever uppfattade bedömning och i första hand betyg som en motivation till att 

utvecklas och bli bättre i matematik och att det även kan vara en morot för att plugga och öva 

mer, för att få högre betyg, men även för att ligga kvar på det höga betyg som man kanske redan 

har.  

Asså man blir ju motiverad… asså jag vill ju ha så högt betyg som möjligt (I: mm)… så då blir 

jag ju motiverad om jag får VG att jag vill kunna mer och göra bättre ifrån mig så jag får 

MVG typ sådär… (I: mm)… så jag tycker att de e bra… typ att man får veta läget… 

Asså typ eh… om man har ett stadigt betyg eller så… Asså jag vet inte… asså jag har haft 

stadigt betyg sen enda sen vi började få betyg… men jag tycker i alla fall att jag vill ligga kvar 

på det betyget så det motiverar ju lite… 

Bedömningen motiverar mig alltid. Asså om jag får ett betyg (I: mm) det motiverar mig ju 

ännu mer till att öva mer (I: okej)… man siktar ju alltid mot MVG (I: mm)… om de inte skulle 

va betyg… asså då skulle jag inte va lika motiverad då…  

Utan bedömning och betyg ansåg en elev att det inte finns någon poäng med att närvara i skolan 

och att det fungerar som en sporre för att infinna sig på lektionerna. Om man inte gör det 

uppfattade denna elev att det skapar konsekvenser för framtiden. 

Aa… för annars skulle man ju inte ens behöva gå på lektionen… om man inte har nånting å… 

om man inte har nåt att bedöma så behöver man inte gå då… det spelar ingen roll om man 

kommer eller inte… man blir ju inte bedömd. Det e väl en morot också… om jag inte kommer 

så får jag ju inget betyg… Det kommer ju försämra för en längre fram i livet…  
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Utifrån elevernas utsagor kan man sammanfatta att bedömning, i synnerhet betygsättning, sker 

för elevernas egen skull, för att de ska kunna se vad de kan bli bättre på i ämnet. Några elever 

ansåg att bedömningen är för lärarens skull för att hon/han ska kunna planera och anpassa 

undervisningen för de elever som möjligen behöver mer stöd. Majoriteten av eleverna yttrade att 

betygsättning är viktigt, eftersom det är denna de använder sig av i framtiden vid gymnasie-, 

högskole- och jobbansökningar. Några elever uppfattade även att betygsättningen i 

grundskolans senare år syftar till att förbereda dem för den bedömning som sker på gymnasiet 

och högskolan. Bedömningen fungerar också, enligt eleverna, som en sporre för dem för att 

närvara på lektionerna samt att prestera bättre och utvecklas i matematikämnet. 

Enkätresultaten 

Enkätresultaten redovisas utifrån studiens frågeställningar. De alternativ som redovisas i de 

olika diagrammen är de svarsalternativ som fanns i enkäten under respektive fråga. 

När eleverna anser att de blir bedömda 

I diagram 1 nedan visas vad eleverna uppfattar som bedömningstillfällen i matematik. 

Diagram 1. Antalet elevers första-, andra- och tredjehandsval efter när eleverna ansåg att de blir 

bedömda i matematik. 

Av diagram 1 kan man se att en majoritet av eleverna, 73 elever av 89, i första hand uppfattade 

prov som bedömningstillfälle. Vidare kan man också avläsa att bedömning sker även på 

lektionerna och läxor enligt flera elever, men vissa uppfattar även att diagnoser i matematik 

väger in till viss del i bedömningen. Den vanligaste svarskombinationen i enkäterna var att 

bedömningen sker i första hand på prov, i andra hand på lektionerna och i tredje hand på läxor. 

På denna fråga var det några elever som skrev en kommentar efter svarsalternativen. Samtliga 

av dessa uppfattade i första hand prov som bedömningstillfälle. Två av eleverna betonade 

ytterligaste vikten av proven vid bedömningen: ”Det är alltid proven som räknas” och ”Prov 

viktigast”. En annan elev kommenterade att bedömningen sker hela tiden och att läraren, enligt 

denna elev, tar hänsyn till om man har en dålig dag: 

Vi blir bedömda på alla sätt hela tiden. N (läraren) förstår att man ibland kan ha en dålig dag 

och göra dåligt ifrån sig. 

När blir du bedömd i matematik?
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En elev, som i första hand uppfattade prov som bedömningstillfälle, lektionerna i andra hand 

och läxor i tredje hand, poängterade att det är bra att bedömningen sker på lektionerna och 

skriver följande: 

Jag tycker att det är bra att man blir bedömd på lektionerna för annars skulle vi inte behöva 

komma till skolan. 

En annan elev, som skattade svarsalternativen på samma sätt som eleven ovan, lyfte även fram 

följande när det gäller bedömning på lektionerna: 

På lektionerna är det viktigt att komma i tid och ha med material. 

Vad eleverna anser att läraren bedömer dem på 

Nedan i diagram 2 visas vilka kvaliteter eleverna uppfattade att läraren bedömer i matematik. 

Diagram 2. Antalet elevers första-, andra- och tredjehandsval efter vad eleverna ansåg att de blir 

bedömda på i matematik. 

Eleverna uppfattade antalet rätt och fel på proven som det primära i bedömningen, men hur bra 

de arbetar på lektionerna och muntlig aktivitet under lektionerna är också av vikt enligt 

eleverna. Huruvida man löser uppgifter på rätt sätt eller förklarar tydligt vid uppgiftslösning 

väger in i bedömningen enligt några elever. 

En elev kommenterade under denna fråga och skrev att hennes vilja och om hon kämpar på 

lektionerna är av vikt vid bedömning. 

Ifall jag kämpar och har viljan på lektionerna spelar roll. 
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Varför bedömningen sker enligt eleverna 

I diagram 3 visas varför eleverna blir bedöma av läraren i matematik enligt eleverna. 
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Diagram 3. Antalet elevers första-, andra- och tredjehandsval efter varför eleverna ansåg att de 

blir bedömda i matematik. 

Av diagram 3 ovan kan man se att ett flertal elever såg i första hand betyg för framtiden, dvs. 

inför senare studier och jobb, som anledning till att bedömningen sker i matematik, men även 

för att bara få betyg i största allmänhet. Däremot var det flera elever som ansåg att bedömningen 

sker för deras egen skull för att de ska veta hur de kan utvecklas och att de ska veta på vilken 

nivå de ligger. Många ansåg däremot även att det är för lärarens skull för att hon/han ska veta 

hur mycket eleverna kan, men detta svarsalternativ var vanligast som tredjehandsval. Ytterst få 

elever ansåg att bedömningen sker för deras föräldrars skull.  

Inga kommentarer skrevs under denna fråga. 
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Diskussion 

Följande avsnitt inleds med en djupare teoretisk analys, tolkning och diskussion av 

undersökningsresultaten. Avsnittet avslutas med studiens betydelse och förslag till vidare 

forskning. 

Resultatdiskussion 

Syftet var att synliggöra elevernas uppfattningar av bedömning i matematikämnet. Studiens 

första frågeställning var när eleverna anser att de blir bedömda i matematik, dvs. vid vilka 

tillfällen bedömningen sker. Mina resultat styrks av Törnvalls (2002), Lindqvists (2003) och 

Vasara-Hammares (2006) undersökningsresultat. Samtliga elever i intervjuerna uppfattade 

proven som det främsta bedömningstillfället, vilket även majoriteten av eleverna (73 av 89) i 

enkätundersökningen gjorde. De elever i enkätundersökningen som inte svarade att 

bedömningstillfället i första hand var proven, svarade att proven gällde i andra eller tredje hand. 

Ingen elev utelämnade alternativet helt. Som i Lindqvists (2003) undersökning var elevernas 

första spontana svar i min intervjuundersökning att det är proven som bedöms. För eleverna 

Törnvalls (2002) och Lindqvists (2003) undersökningar var det inte lika självklart när de blir 

bedömda om det inte handlade om formella prov. Däremot upplevde jag inte detta i elevernas 

utsagor i min undersökning, utan de såg det som mer självklart att bedömningen även sker vid 

andra tillfällen, även om proven väger tyngst. Att de blir bedömda på lektionerna var något alla 

elever i min undersökning uttryckte självmant, även om proven kom som det första spontana 

svaret.  

Att eleverna ändå framhåller de summativa och formella proven i matematik vid bedömning, 

kan bero på att de har skolats in i en tradition där proven i matematik ses som den tyngsta 

bedömningen (Eisner, 1982; Lauvås, 1998). Eftersom de skriftliga proven fortfarande är den 

mest förekommande bedömningsformen i matematikämnet (Myndigheten för skolutveckling, 

2007; Skolverket 2003), kan det också vara av den anledningen som eleverna i första hand 

uppmärksammar proven vid bedömning. Vad som är värt att uppmärksamma är att denna 

uppfattning delas av elever både i skolår 5 (Lindqvist, 2003) och i skolår 9, vilket både min och 

Vasara-Hammares (2006) undersökningar visar. Jag skulle vilja påstå att provens betydelse 

genomsyrar en stor del av elevernas skolgång i matematik. Lauvås (1998) uttrycker att man kan 

bli låst i provtraditionen och inte uppmärksamma andra typer av bedömning. Eleverna i 

undersökningen uppfattar däremot att de även blir bedömda på lektioner, läxor och diagnoser, 

vilket bekräftar tidigare undersökningar (Lindqvist, 2003; Törnvall, 2002; Vasara-Hammare, 

2006) och kan tolkas som att denna tradition är på väg att vända. En tolkning kan vara att 

eleverna börjar lägga märke till den formativa och informella bedömningen i matematik och är 

medvetna om att bedömningen sker vid andra tillfällen än vid proven. Det kan vara så att deras 

lärare nu tydligare betonar detta mer och en anledning kan vara att synen på bedömning har 

förändrats, främst i lärarutbildningen, och att den ska vara mer formativ (Björklund Boistrup, 

2011). Lauvås (1998) betonar att den formativa och summativa bedömningen kan komplettera 

varandra vid parallellt bruk, men att elevernas fokus ändå tenderar att ligga på den summativa, 
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vilket bekräftas av denna och tidigare undersökningar. Några elever uttryckte däremot 

uppfattningen att läraren bedömer dem hela tiden och att läraren bedömer helheten. De kanske 

inte uppmärksammar specifika bedömningstillfällen, utan anser att de blir bedömda fortlöpande 

under processens gång (Gipps, 2001). 

Studiens andra frågeställning var vad eleverna anser att de blir bedömda på i matematik, dvs. 

vilka kvaliteter som bedöms. I enkätundersökningen var det ett övervägande antal elever som 

ansåg att de i första hand blir bedömda på antalet rätt och fel de har på proven och några i 

intervjuundersökningen ansåg också att detta väger in i bedömningen. Eleverna i Lindqvists 

(2003) undersökning gick i skolår 5 och ansåg att läraren främst bedömer antalet rätt på prov, 

vilket överensstämmer med eleverna i skolår 9 i min undersökning. Detta kan ha sin grund i att 

eleverna ansåg att de i första hand blir bedömda på just proven och då antal rätt spelar en stor 

roll. Däremot ansåg eleverna i skolår 5 i Lindqvists (2003) studie att även antalet lösta uppgifter 

i läroboken och hur fort de räknar, vägs in vid bedömningen, vilket inte nämns av eleverna i min 

undersökning. Möjligtvis kan det bero på att eleverna förväntas ta mer ansvar i grundskolans 

senare år, och speciellt om man går i skolår 9. Läraren kanske inte lägger lika mycket vikt på 

huruvida eleverna räknar i läroboken eller inte, vilket kan anses som viktigare i 

matematikundervisningen av yngre elever i och med att de inte är tillräckligt mogna för att ta ett 

så stort ansvar själva än. 

Några elever i min intervjuundersökning ansåg även att de blir bedömda på hur de genomför 

uträkningar på prov, vilket man skulle kunna anknyta till enkätens svarsalternativ ”förklarar 

tydligt vid uppgiftslösning” som flera elever i enkätundersökningen fyllde i. Detta bekräftas av 

Vasara-Hammares (2006) undersökningsresultat, där eleverna ansåg att de blev bedömda på hur 

de räknar och ställer upp tal. Tyngden verkar i detta fall ligga mer på tillvägagångssättet vid 

uträkningar än huruvida svaret blir rätt eller inte på de skriftliga proven. En tolkning, utifrån 

Petterssons (2002) resonemang om produkt- och processbedömning, skulle kunna vara att de 

blir bedömda på kvaliteten i uträkningarna och att produkten, dvs. svaret, inte helt är i fokus. 

Bedömningen kan då ses som mer diagnostisk (Lauvås, 1998) och kan på så sätt gynna 

elevernas lärande mer, enligt Perrenoud (1991), än om endast det rätta svaret var centralt. I och 

med att vissa elever har uppfattningen att kvaliteten i uträkningarna är av betydelse för 

bedömningen, kan det vara ett tecken på att deras lärare försöker visa vad som är viktigt vid 

bedömningen genom sättet att bedömda eleverna på. Ändå var det en större andel elever i 

enkätundersökningen som fokuserade på de kvantitativa resultaten på proven, dvs. antalet rätt, 

vilket man skulle kunna tolka som att lärare behöver göra bedömningen ännu mer transparent 

för eleverna (Klapp Lekholm, 2010; Pettersson, 2010). Detta för att visa att större vikt läggs på 

bedömningens kvalitativa del och kunskapsformen förståelse, vilket är en väsentlig grund i de 

nyare styrdokumenten (Selghed, 2011). Eftersom denna undersökning inte innefattar ett 

lärarperspektiv är det emellertid svårt att veta huruvida elevernas lärare bedömer kvalitativt eller 

inte. Om de gör det kanske det inte är tillräckligt transparent i bedömningen för eleverna. Om 

lärarna däremot i första hand bedömer kvantitativt har eleverna rätt uppfattning om vad som 

bedöms, men att lärarnas fokus vid bedömning i matematik borde förändras för att minska 

produktbedömningen och öka processbedömningen. Elevernas uppfattningar kan påverkas av 

vad deras matematiklärare betonar vid bedömning, vilket är avhängigt lärarnas mål för 

undervisningen och vad hon/han vill att eleverna ska lära sig och på vilket sätt.  

Trots att eleverna uppfattade proven som främsta bedömningstillfället talade fler elever i 

intervjuerna om lektionsaktivitetens betydelse vid bedömning, som främst handlade om grad av 
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muntlig aktivitet, mer än på något annat. De ansåg att det är väsentligt att räcka upp handen och 

svara på lärarens frågor och på så sätt visa vad man kan och sitt engagemang i ämnet. När det 

gäller att svara på frågor var detta något som även uttrycktes av elever i Vasara-Hammares 

(2006) undersökning som något de blir bedömda på. Många elever i min enkätundersökning 

svarade också att muntlig aktivitet på lektionerna väger in vid bedömning. Bedömningen på 

prov kan ses som produktinriktad och bedömningen på lektionerna som mer processinriktad 

(Gipps, 2001). I och med att eleverna numera ska bli bedömda mer formativt krävs det att de är 

aktiva och visar sina kunskaper utöver resultaten på proven i matematikämnet (Ibid.). Eleverna i 

min undersökning verkar vara mer eller mindre medvetna om detta, eftersom de betonar graden 

av lektionsaktivitet, främst muntlig aktivitet i form av att besvara lärarens frågor. De uttryckte 

även att det är genom muntlig aktivitet, mer än på proven, som de visar vad de kan och att de 

har förstått. 

Några elever i min intervjuundersökning var även av uppfattningen att flit och uppförande på 

lektionerna bedöms. Liksom eleverna i intervjuerna ansåg eleverna i enkätundersökningen att de 

blir bedömda på hur de arbetar på matematiklektionerna. I enkätundersökningen framgår inte 

vad eleverna syftar på när det gäller detta, men muntlig aktivitet, flit och uppförande skulle 

kunna vara delar i det svaret. Eleverna i Törnvalls (2002) studie ansåg också att de blir bedömda 

på just detta. Lärarstudien som Selghed (2011) redogör för visar att lärare främst bedömer 

elevernas färdigheter och kunskaper, men även handlande och beteende i form av t.ex. god 

ordning, flit och uppförande väger in vid bedömning. Eleverna i min intervjuundersökning 

uttryckte att de genom att vara muntligt aktiva på lektioner visar sin vilja och sitt engagemang 

för matematikämnet, vilket lärarna i Selgheds (2011) redovisning av lärarstudien även uttrycker 

att de lägger in vid bedömning. Enligt dessa lärare är också elevernas närvaro på lektionerna av 

betydelse vid bedömningen och även detta var något som eleverna i min undersökning 

uttryckte, och enligt vissa skulle närvaro på lektionerna vara onödigt om de inte blev bedömda 

under lektionstid. Trots att eleverna lade störst vikt på de skriftliga formella proven som 

bedömningstillfälle i matematikämnet, ansåg de att muntlig aktivitet på lektionerna spelar stor 

roll. En orsak kan vara, enligt eleverna i min undersökning, att det kan ha betydelse för högre 

betyg om man väger mellan två, och för att kunna vara muntligt aktiv på lektionerna måste de 

vara närvarande. Black och Wiliam (1998) framhåller lärarens roll vid formativ bedömning och 

att hon/han genom feedback till eleverna ska utgöra ett stöd till eleverna och för att de ska 

kunna tro på och skapa en medvetenhet om sitt eget kunnande och sina kvaliteter. Det kan vara 

så att lärarens personliga övervakning och feedback på lektionerna också spelar roll för eleverna 

och är mer effektbetonat. När de räcker upp handen och visar engagemang och vad de kan på 

lektionerna och sedan får feedback på sina svar, så skulle kunna vara av större betydelse för 

deras självkänsla och tilltron till deras kunnande än den feedback de får på prov, då de i första 

hand tittar på poängen. Black och Wiliam (1998) hävdar att så snart eleverna har fått sitt betyg 

minskar intresset för feedback. Så trots att proven uppfattas som det främsta 

bedömningstillfället, kanske inte eleverna ser det som det bästa eller tillgodogör sig det på bästa 

sätt. 

Ett lärarperspektiv finns som sagt inte i min studie, men man kan påstå att eleverna i min 

undersökning har en rätt bra uppfattning om vad de blir bedömda på om man jämför med 

resultaten från lärarstudien som Selghed (2011) redogör för. Eleverna blir bedömda på mer än 

sina kunskaper och eleverna verkar vara medvetna om detta. Elevernas olika sätt att uppfatta 

bedömning i matematik visar bedömningens komplexitet. Klapp Lekholm (2010) och Pettersson 
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(2010) poängterar, som tidigare nämnts, att bedömningen måste göras mer transparent för 

eleverna. Eleverna i grundskolans senare år i min, Törnvalls (2006) och Vasara-Hammares 

(2006) undersökningar verkar däremot vara medvetna om att bedömningen i matematik inte 

endast sker vid provtillfällena. Bedömningen kan emellertid aldrig bli för tydlig eller transparent 

och eleverna borde regelbundet få vara delaktiga i bedömningsprocessen för att bli ännu mer 

medvetna om den (Gipps, 2001; Stenmark, 1991).  

Studiens tredje frågeställning var varför bedömningen sker enligt eleverna och även då för vem. 

Eleverna i båda mina undersökningar ansåg att det i första hand är för deras egen skull, för att 

de ska veta hur de ligger till och hur de kan förbättras. Detta skulle man kunna se som en form 

av självbedömning, som utifrån ett processperspektiv inom formativ bedömning är en central 

del i elevernas lärandeprocess (Gipps, 2001). Enligt Black och Wiliam (1998) blir eleverna mer 

delaktiga i bedömningsprocessen med hjälp av självbedömning, vilket i sin tur främjar deras 

lärande. En tydligare självbedömning skulle kunna genomföras med stöd från läraren, där 

eleverna får vara mer aktiva i bedömningsprocessen. Eleverna kan t.ex. rätta sina egna prov och 

på så sätt också bli mer delaktiga i bedömningen av sitt kunnande och lärandeprocessen.  

Några elever i min undersökning ansåg att bedömningen även sker för lärarens skull, för att 

hon/han ska veta hur mycket eleverna kan. Ett mindre antal elever i intervjuerna ansåg också att 

det delvis var för lärarens skull för att hon/han ska kunna kontrollera hur det går för dem i 

matematikämnet, vilket styrks av Törnvalls (2002) elever i grundskolans senare år och även 

Lindqvists (2003) elever i grundskolans tidigare år. De elever i min undersökning, som ansåg att 

bedömningen till viss del sker för lärarens skull, uttryckte även att det är för att läraren ska kolla 

huruvida någon elev är i behov av extra stöd i matematikundervisningen. Detta överensstämmer 

med två av bedömningens syften som Svingby (2001) redogör för, vilket å ena sidan är att 

bedömningen kan ha just ett kontrollerande syfte och å andra sidan att den kan utgöra ett stöd 

för lärarens undervisningsplanering i syfte att gynna elevernas lärandeutveckling. 

Ytterst få elever i min studie ansåg att bedömningen sker för att föräldrarna ska få veta hur de 

ligger till, vilket eleverna i skolår 5 uttryckte tydligare i Lindqvists (2003) studie. I och med att 

eleverna i skolår 9 är äldre och förväntas ta mer ansvar för sina studier, kanske de anser att 

bedömningen är mer väsentlig för dem själva än för deras föräldrar. De yngre eleverna i skolår 5 

har nog inte tagit det ansvaret än och att föräldrarna därför har en viktigare funktion i deras 

skolgång och i bedömningen. Hur eleverna ligger till i ämnet kan anknytas till betygens 

informationssyfte (Wikström, 2007), oavsett om informationen är till för läraren, föräldrarna, 

eller för eleverna själva. 

Att bedömningen, enligt eleverna, görs för att de själva ska veta var de ligger och hur de kan 

utvecklas överensstämmer med tidigare forskning, både i grundskolans tidigare (Lindqvist, 

2003) och senare år (Törnvall, 2002; Vasara-Hammare, 2006). Det rimmar också med vad som 

är väsentligt inom formativ bedömning (Black & Wiliam, 2009). Eleverna kopplade emellertid 

bedömningen främst till betygsättningen, och Black och Wiliam (2009) betonar att elevernas 

lärande inte gynnas av enbart ett betyg, utan att feedback är centralt och mer effektfullt. Några 

elever i intervjuundersökningen uttryckte att läraren ibland ger feedback när det gäller vad de 

måste bli bättre och träna mer på. Elevernas betoning låg ändå på att de ser på proven som något 

som visar vad de kan och inte kan, beroende på vilka svar som var rätt och fel. Detta 

förmodligen för att proven är av större vikt för eleverna och ett mer självklart 

bedömningstillfälle, än den feedback som de får muntligt. Black (2003) framhåller att feedback 

kan ges både muntligt och skriftligt, och i och med elevernas fokus på proven skulle kanske en 
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kortare skriftlig feedback på elevernas provsvar vara ett alternativ för att eleverna ska kunna ta 

till sig mer av feedbacken. Vad som är väsentligt då, enligt Black och Wiliam (1998), är att 

utelämna betyget för att eleverna inte ska bortse från feedbacken och endast fokusera på det 

summativa betyget. 

För eleverna i min undersökning är betygen även en drivkraft för prestationshöjning, vilket 

styrks av Törnvalls (2002) studie. Wikström (2007) beskriver att ett av syftena med skolbetygen 

är att de ska fungera som en motivation för eleverna för att de ska prestera så bra som möjligt, 

vilket framkommer i elevernas uppfattningar i denna undersökning och Törnvalls (2002). I 

Lindqvist (2003) undersökning var det mer proven som, enligt eleverna, fungerade som en 

morot för ökning av prestation och resultat, och det kan då bero på att eleverna i skolår 5 inte får 

betyg. Däremot får de poäng på proven, vilket ger signaler till eleverna om hur väl de presterar.  

Att bedömningen främst sker i form av summativa betyg ansåg majoriteten av eleverna i både 

enkät- och intervjuundersökningen. Detta för att betygen kommer att användas när de ska 

ansöka till skolor för vidareutbildning eller vid ansökning av arbete i framtiden. Det bekräftar 

även tidigare forskning (Törnvall, 2002; Vasara-Hammare, 2006). Även i detta fall syftar 

eleverna i Lindqvists (2003) studie på betydelsen av proven och inte betygen, men de uttrycker 

nyttan med proven inför framtiden. Eleverna verkar vara medvetna om att bedömningen 

kommer att användas som ett urvalsinstrument vid ansökningar till högre utbildningar och 

arbete, vilket Wikström (2007) beskriver som skolbetygens tredje syfte. Eleverna i min 

undersökning verkar medvetna om varför de får betyg om man utgår från Wikströms (2007) 

redogörelse för betygens syften i skolan.  

Betydelse och vidare forskning 

Syftet med studien var att synliggöra de uppfattningar som elever i skolår 9 har om bedömning i 

matematikämnet. Studien är relevant och intressant för professionen, eftersom ett synliggörande 

av elevernas uppfattningar av bedömning kan bidra till en förståelse för lärare hur elever ser 

olika på bedömning i matematik. Deras uppfattningar kanske inte överensstämmer med lärarens 

intentioner vid bedömning. Studien kan fungera som ett redskap för lärare för hanteringen av 

bedömningsfrågor och både göra eleverna mer medvetna och delaktiga i bedömningsprocessen. 

Selghed (2011) lyfter fram att de nyare styrdokumenten betonar bedömning av kvalitativa 

kunskaper, som förståelse, och att bedömningen inte endast ska fokusera på kvantitativa 

kunskaper, som fakta. Läraren ska, enligt Lpo 94, göra en allsidig bedömning med hjälp av 

olika metoder och vid olika tillfällen och på så sätt utnyttja all tillgänglig information om 

elevernas kunskaper (Utbildningsdepartementet, 2006). Eleverna verkar vara medvetna om att 

bedömningen sker vid flera tillfällen och att de blir bedömda på olika kvaliteter, men 

tyngdpunkten ligger ändå på proven i matematikämnet. Få studier har genomförts med fokus på 

just uppfattningar av bedömning och i synnerhet med fokus på matematikämnet i grundskolans 

senare år, och denna studie kan därmed ses som ett mindre bidrag till denna forskning. Studien 

lyfter fram uppfattningar som elever i skolår 9 har om bedömning i matematik och vilka 

uppfattningar som finns om huruvida något fenomen är av större vikt inom fenomenografin än 

om hur många som har en speciell uppfattning (Larsson, 1986).  

I denna undersökning finns inget lärarperspektiv. Det vore intressant inom detta 

forskningsområde att undersöka både ett lärar- och elevperspektiv om uppfattningar av 

bedömning i matematik för att se hur dessa liknar varandra eller skiljer sig åt. I planeringsfasen 
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för denna studie fanns tanken att även undersöka varför de har de uppfattningar som de har, 

men det hade varit en väldigt omfattande studie och hade tagit mer tid än vad som fanns inom 

ramen för uppsatsarbetet. Att undersöka ett sådant orsakssamband, och även hur bedömningen 

går till, skulle vara av intresse för detta forskningsområde, och inte bara inom matematikämnet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Ingångsfrågor till intervjuerna 

 
Vad tycker du om matematik? Varför? 

Är det ett viktigt ämne? Varför? 

På vilka sätt kan du visa vad du kan i matematik? 

Hur tror du att läraren vet vad du kan? 

När bedömer läraren dig i matematik? Hur gör läraren då? 

I vilka andra situationer blir du bedömd? Hur gör läraren då? 

Får du veta vad det är som ska bedömas? Hur då? När då? 

Berätta vad du tycker om betyg i matematik. 

Varför bedömer läraren dig i matematik? 

För vem görs bedömningen? 

Vad får du ut av bedömningen? 
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Bilaga 2: Enkät 

 
Hej! 

Jag heter Linda Bengtsson och ska bli lärare i matematik. Jag skriver just nu mitt examensarbete 

på lärarutbildningen och undersöker vilka uppfattningar elever i år 9 har om bedömning i 

matematik. Du kommer att vara anonym i enkäten och i min uppsats och enkäterna kommer att 

förstöras när uppsatsen är färdigskriven. Endast jag kommer att ha tillgång till enkäterna. 

 

Instruktioner till enkäten: 

Sätt ut siffror enligt instruktioner vid varje fråga. Finns inte alternativet som du vill skriva i kan 

du själv skriva detta bredvid ”annat” och sätta en siffra i där. Vid ”kommentar” under varje 

fråga kan du lägga till något om du vill kommentera eller förklara ditt svar på frågan. 

 

Fyll i informationen nedan: 

 

Jag är                          (   )  tjej                (   )  kille.   Jag går i klass: ________ (t.ex. 9A) 

 

1. När blir du bedömd i matematik? (Sätt ut 1-3, där 1 är där du blir bedömd i första hand och 

3 i sista hand) 

 

(   )  På diagnoser 

 

(   )  På proven 

 

(   )  På läxor 

 

(   )  På lektionerna, t.ex. vid genomgångar 

 

(   ) Annat: __________________________________________________________________ 

 

Kommentar: ________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Vad tror du läraren bedömer i matematik? (Sätt ut 1-3, där 1 är det som bedöms i första 

hand och 3 i sista hand) 

 

(   )  Hur många rätt och fel jag har på proven 

 

(   )  Att jag är muntligt aktiv och svarar på frågor på lektionerna, t.ex. vid genomgångar eller    

       diskussioner 

 

(   )  Att jag jobbar bra på lektionerna 

 

(   )  Att jag löser uppgifter på rätt sätt 
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(   ) Att jag förklarar tydligt hur jag har löst en uppgift 

 

(   ) Annat: __________________________________________________________________ 

 

Kommentar: ________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Varför tror du att läraren bedömer dig i matematik? (Sätt ut 1-3, där 1 är den första 

anledningen till att du blir bedömd) 

 

(   )  För att jag ska veta hur jag kan utvecklas 

 

(   )  För att man ska få betyg 

 

(   )  För att jag ska veta på vilken nivå jag ligger 

 

(   )  För att läraren ska veta hur mycket jag kan 

 

(   )  För att mina föräldrar ska veta hur det går för mig i matematik 

 

(   )  För att man måste ha betyg för framtiden, t.ex. söka in på gymnasiet/högskola och söka 

jobb. 

 

(   ) Annat: __________________________________________________________________ 

 

Kommentar: ________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

TACK FÖR ATT DU VILLE MEDVERKA I MIN UNDERSÖKNING! 

 

/Linda 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


