
Dokumentationsformer för 

matematik 
Hur dokumenterar lärare och hur används det som finns 

dokumenterat för fortsatt undervisning? 

Karin Löfgren 

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas 

didaktik 

Självständigt arbete på avancerad nivå, UM9011, 15 hp 

Matematikämnets didaktik 

Lärarprogrammet 240 hp 

Vårterminen 2013 

Handledare: Torbjörn Tambour 

English title: Forms of Documentation for Mathematics 



 

 

Dokumentationsformer för 

matematik 

Hur gör lärare och används det som finns dokumenterat för fortsatt 

undervisning? 

Karin Löfgren 

Sammanfattning 

Det finns en många olika sätt att dokumentera elevers kunskaper i matematik. Man kan bland 

annat använda sig av portfolio, elevbok, loggbok eller dokumentationstavlor. En stor del av 

dokumentationen kan eleverna stå för då deras utförda arbete fungerar som dokumentation. I 

detta arbete skiljer jag på formativ dokumentation och summativ dokumentation. Den 

formativa dokumentationen har som syfte att utveckla elevernas kunskaper ännu mer och den 

summativa dokumentationen är en summering av vad eleverna kan vid ett visst tillfälle.  

Det här examensarbetet bygger på en kvalitativ undersökning där jag har intervjuat tre lärare 

som arbetar med matematik på mellanstadiet om hur de dokumenterar elevernas matematik-

kunskaper samt hur de använder dokumentationen i det fortsatta arbetet med att utveckla 

elevernas kunskaper i matematik. En lärare var speciallärare och träffade därför sina elever en 

till två gånger i veckan. En annan lärare arbetade endast 20 procent, en dag i veckan, i skolan 

och hade då stora delar av den klassens matematikundervisning den dagen. Den tredje lärare 

arbetade heltid som klasslärare och har således alla teoretiska ämnen i klassen.  

Undersökningen visade att samtliga lärare som intervjuades ”hade det mesta i huvudet” men 

det förekom anteckningar i form av pricklistor, loggböcker och anteckningar. Informanterna 

använde sin dokumentationen som grund för den fortsatta undervisningen för att få en röd tråd 

och en progression i elevernas kunskapsutveckling.  

Nyckelord 

Dokumentation, dokumentationsformer, elevdokumentation, elevbok, loggbok, matematik.  
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Inledning 

Under lärarutbildningen gång har jag kommit att intressera mig allt mer för bedömning och 

dokumentation. Att dokumentera varje elevs kunskaper är ett omfattande arbete. Under VFU-

perioder har jag förstått att många lärare har elevernas kunskaper endast i sitt minne, alltså 

inte dokumenterade. Det har fått mig att fundera på hur eleverna ska få en likvärdig 

bedömning och i slutändan likvärdiga betyg om deras kunskaper inte finns dokumenterade. 

Som blivande lärare är jag intresserad av att ta reda på hur man kan dokumentera elevernas 

kunskaper på ett effektivt och bra sätt. 

I matematikämnet anser jag det extra kritiskt eftersom en del elever endast behöver skriva ner 

svaret på uppgiften de räknat i sina räknehäften. Det medför att läraren som rättar elevernas 

matematikböcker inte kan säga någonting om deras kunskaper då det saknas dokumentation i 

form av uträkningar från elevernas sida.  

För ett par år sedan fick skolan en ny läroplan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011. Med den nya läroplanen kom också nya direktiv över vad som ska 

bedömas. Det skiljer sig från tidigare läroplanen, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet 1994. I den nuvarande läroplanen är det fem olika 

förmågor som ska bedömas i matematik. Dessa förmågor är: 

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder,  

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter,  

 föra och följa matematiska resonemang, och  

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 

(Skolverket, 2010 a) 

 

Om eleverna inte behöver skriva hur de tänker när de räknar med hjälp av matematiksymboler 

kan läraren inte bedöma om eleverna utvecklar sin förmåga att föra och följa matematiska 

resonemang då det inte finns någon dokumentation.  

Skolan är en politiskt styrd arbetsplats. Lärarna jobbar under styrdokument, skollagen och 

läroplaner, som revideras beroende på vilken politisk inriktning som styr för tillfället. Under 

det senaste decenniet har det blivit en tydlig trend att lärare ska dokumentera elevers 

kunskaper på ett allt mer noggrant sätt. Detta är tidskrävande och kräver att lärarna hittar nya 

metoder för att inte få en allt för hög arbetsbörda.  



 

Med detta i åtanke kommer jag att undersöka hur lärare dokumenterar elevers kunskaper i 

matematik samt hur de använder dokumentationen vid fortsatt arbete för att utveckla 

elevernas kunskaper i matematik. 

Bakgrund 

En bra dokumentation visar elevers kunskapsutveckling över tid och ger eleverna möjlighet 

att reflektera över sitt eget lärande. Dokumentationen kan delas in i två delar, elev-

dokumentation och lärardokumentation. Elevdokumentation är det som eleven själv kan 

dokumentera medan lärardokumentation är en kommentar om något läraren uppmärksammat 

(Pettersson, o.a., 2011). Det är viktigt att eleven är delaktig i dokumentationen av sina 

kunskaper. Om eleven är delaktig blir han/hon medveten om vad han/hon kan och vad 

han/hon behöver utveckla. Elever som får arbeta med självbedömningar har i studier visat att 

deras matematiska utveckling går fortare framåt (Black & Wiliam, 1998; Björklund Boistrup, 

2011). 

Exempel på elevdokumentation är elevbok, portfolio och loggbok. En elevbok är en bok där 

eleven skriver ner tankar, regler och begreppsförklaringar. Det är meningen att elevboken ska 

fungera som ett stöd för eleven i dess matematiska utveckling. Loggboken fungerar som en 

kommunikation mellan elev och lärare. Eleven kan skriva ner vad den har arbetat med, vad 

han/hon känner sig säker på och vad han/hon är osäker på. I en loggbok kan läraren med 

fördel svara på elevens frågor och kommentera hans/hennes arbeten. En portfolio är en mapp 

eller pärm där eleven samlar sina arbeten i matematik för att senare kunna gå tillbaka och få 

dem bedömda. Det gör att eleven får möjlighet att visa många olika förmågor då olika arbeten 

visar olika saker. Fördelen med att låta eleverna dokumentera är att de tvingas stanna upp och 

fundera över vad de har lärt sig. Det gör lärandet synligt för dem. Att lägga all dokumentation 

på eleverna är naturligtvis inte rätt eller önskvärt. Det krävs att läraren också använder sig av 

en väl fungerande strategi när det gäller dokumentation av elevers kunskaper. Det kan vara i 

form av anteckningar av observationer eller uppgifter som eleverna har gjort. Den 

informationen kan sedan överföras till ett analysschema eller en grupplista (Pettersson, o.a., 

2011). 

Ett sätt att dokumentera kunskaper är med hjälp av en portfolio. I portfolion samlas arbeten 

och eleven kan gå tillbaka och se sin egen lärprocess. Det är också bra för eleven att använda 

självbedömning tillsammans med portfolio. Att kunna göra en bra självbedömning är dock 

ingenting som elever kan förväntas kunna. Det är en förmåga som de måste tränas i för att 

självbedömningen ska ha så stor effekt som möjligt på elevernas lärprocess (Lindström, 

2005). En portfolio kan med fördel innehålla flera arbeten från olika tidpunkter. Den kan till 

och med innehålla arbeten som inte är färdiga, mindre lyckades arbeten men även arbeten där 

eleven visar sina bästa egenskaper och sitt bästa kunnande (Korp, 2011). 



 

Dokumentationstavlor
1
 är en tavla där lärare dokumenterar elevers arbete under en längre tid. 

Det kan till exempel vara bilder och texter som visar elever arbete laborativt med geometriska 

figurer, elever som mäter ett träds omkrets och elever som räknar i sina matematikböcker. 

Den typen av dokumentation visar tydligt för elever och föräldrar hur elevernas skoldag ser ut 

och hur de arbetar för att lära sig nya saker (Brown-DuPaul, Keyes, & Segatti, 2001). 

Formativ bedömning är nödvändig för att både elever och lärare ska veta vad eleven kan och 

vad de behöver träna mer på. Formativ bedömning kan beskrivas som att läraren har god 

kännedom om eleveras kunskaper och ser vad eleverna behöver undervisning i för att komma 

vidare i sin kunskapsutveckling  (Harlen & James, 1997). 

Formativa gensvar är en viktig del i elevernas lärprocess. Det är också ett sätt för läraren att 

dokumentera elevernas kunskaper samt ett underlag att använda vid planering av kommande 

lektioner. Många lärare som börjar arbeta med formativa gensvar anser att det är tidskrävande 

men att de har igen arbetet de lagt ner på att skriva gensvaret vid senare tillfälle (Hodgen & 

Wiliam, 2012). Ett formativt gensvar ska innehålla tre viktiga aspekter, var eleven befinner 

sig, vad eleven har visat och vad som är nästa steg för eleven (Hattie & Timperley, 2007; 

Hodgen & Wiliam, 2012). Det är dock viktigt att det formativa gensvaret fokuserar på elevens 

utförda arbete och inte på eleven som person (Shute, 2008). 

De tre frågorna som ett formativt gensvar ska svara på är desamma som ingår i individuella 

utvecklingsplaner och skriftliga omdömen. Skriftliga omdömen ska visa vad eleven kan och 

utvecklingsplanen ska syfta framåt och belysa nästa steg i elevens utveckling samt hur eleven 

ska nå dit enligt kapitel 7 § 2 i grundskoleförordningen (Regeringen, 1994).  

Till skillnad från formativ bedömning är den summativa bedömningen en summering av vad 

eleverna kan efter ett visst arbetsområde. Det kan till exempel vara ett provresultat men också 

ett betyg i slutet av en termin. Den summativa bedömningen har inte till syfte att 

vidareutveckla elevers kunskaper och förmågor. Det har genom åren varit vanligt med 

summativ bedömning i den svenska skolan. Den enda feedbacken eller responsen elever då 

har fått är efter avslutat arbetsområde i form av en poängsumma eller ett betyg. På senare tid 

har den formativa bedömningen blivit allt mer populär genom forskningsresultat som pekar på 

att den är effektivare för elevers kunskapsutveckling (Hult & Olofsson, 2011). Harlen och 

James (1997) beskriver skillnaderna mellan formativ och summativ bedömning och hur de 

används som Hult och Olofsson (2011) dock ur ett internationellt perspektiv. Harlen och 

James (1997) påpekar att det i hög grad gäller för bland annat Europa. 

Det finns forskning som poängterar att om det finns en poängsumma eller betyg med när 

eleverna får tillbaka ett arbete eller prov så bryr de sig inte om en eventuell kommentar. Det 

är i en framåtsyftande kommentar som eleverna kan ta till sig sina brister och vidareutvecklas 

därför kan det vara bra att endast skriva kommentarer till uppgifter på matematikprov 

(Hodgen & Wiliam, 2012). 

Dokumentationskravet har blivit allt högre. Alla elever ska ha en egen individuell 

utvecklingsplan. Dessa skrivs två gånger per läsår vid utvecklingssamtal tillsammans med 

eleven och dess föräldrar. En individuell utvecklingsplan ska vara undertecknad av samtliga 

                                                 
1 Egen översättning av documentation panels 



 

närvarande och innehålla nya mål för eleven att arbeta mot samt skriftliga omdömen i 

samtliga ämnen. Att förvänta sig att eleven ska uppnå dessa mål utan vägledning och stöttning 

i form av formativ feedback är inte realistiskt (Skolverket, 2010 b). Att dokumentera vad 

eleverna gör i skolan och hur deras lärande tar form är ett bra sätt för lärare att visa föräldrar 

deras barns kunskapsutveckling (Kroeger & Cardy, 2006). 

En annan typ av formell dokumentation
2
 är åtgärdsprogram. Skolan har sedan 1995 en 

skyldighet att upprätta åtgärdsprogram för de elever som behöver särskilt stöd i skolan.  Det 

extra stöd som eleven har rätt till ska i största mån integreras i elevens klass. Ett 

åtgärdsprogram ska man gå tillbaka till och revidera allt eftersom eleven utvecklas. Ett 

åtgärdsprogram följer inte eleven genom hela skolgången som en individuell utvecklingsplan 

utan avslutas när målen för åtgärdsprogrammet är uppnådda (Skolverket, 2008). 

För att en lärare ska kunna skriva individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram måste 

läraren dokumentera elevernas kunskapsutveckling över tid. Mycket av dokumentationen kan 

eleverna göra som en del av arbetet de håller på med genom loggböcker, portfolios eller 

elevböcker eller annan informell dokumentation
3
. Att dokumentera elevers lärande är viktigt 

ur flera aspekter. Dels signalerar det från läraren till eleverna att deras arbete är viktigt och 

betydelsefullt. Dels ger det elever chans att gå tillbaka till sina arbeten och reflektera över vad 

de har lärt sig. Eleverna ser då sitt eget lärande ta form (Kroeger & Cardy, 2006). 

Det är ett problem att lärare som ska börja använda en, för dem, ny typ av dokumentation för 

att utveckla sin undervisning ofta ser det som tidskrävande att organisera och genomföra. Det 

är dock svårt att komma undan den tidskrävande aspekten av dokumentation, men lärare som 

väljer olika dokumentationsformer beroende på arbetsområde eleverna håller på med får 

bättre underlag till bland annat skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner. Det tar 

dock tid för både elever och lärare att lära sig använda en ny typ av dokumentationsform 

(Kroeger & Cardy, 2006). 

Problemformulering 

Syfte 

Att dokumentera elever kunskapsutveckling är någonting som är ständigt aktuellt. För att 

kunna använda sig av formativ feedback måste lärare dokumentera och se elever 

kunskapsutveckling, annars blir det svårt att se utvecklingen över tid. Det finns också ett krav 

att alla elever ska ha individuella utvecklingsplaner. Det medför att lärare måste dokumentera 

elevernas kunskaper.  

                                                 
2 Dokumentation som är reglerad i lagar och förordningar, t.ex. åtgärdsprogram och IUP:er 

3 Dokumentation som lyfter fram elevernas arbeten och visar deras kunskapsutveckling över tid, t.ex. elevböcker, loggböcker, 

portfolios och arbeten som eleverna har gjort. 



 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur lärare kan använda sig av olika 

dokumentationsformer inom matematik. 

Forskningsfrågor 

Frågorna som undersöks är: 

 Vilka dokumentationsformer använder lärare för att dokumentera elevers kunskaper i 

matematik? 

 Hur används det som finns dokumenterat vid fortsatt undervisning? 

Metod 

Nedan kommer jag att beskriva hur jag har gått tillväga med undersökningen som jag har 

gjort. 

Urval 

Undersökningen kommer att bygga på tre intervjuer med tre olika lärare som arbetar på 

mellanstadiet, årskurserna fyra och fem. Att välja ut tre specifika lärare som deltar just för att 

de är lärare och dokumenterar elevers kunskaper i matematik har jag gjort för att få relevant 

data att analysera. Detta sätt att välja ut medverkande i undersökningar kallar Bryman (2011) 

för målstyrt urval. Han beskriver också hur målstyrt urval i kvalitativ forskning ofta har fler 

än ett kriterium. Mitt urval har två, det ska vara matematiklärare och de ska syssla med 

dokumentation. Det ska dock tilläggas att lärares tillgänglighet har påverkat urvalet då det 

visade sig svårt att få lärare att ställa upp på intervjuer i slutskedet av terminen då de är 

upptagna med att samla dokumentation för individuella utvecklingsplaner och omdömen.  

Intervju 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer för att få så tillförlitlig data som möjligt. 

En kvalitativ intervju bygger på enkla och raka frågor där informanten ger innehållsrika svar. 

Det medför att data från intervjuerna blir rikt. Med hjälp av analys kan man då hitta många 

intressanta aspekter och mönster (Trost, 2010). Bryman (2011) menar att en kvalitativ intervju 

bör utformas på ett sådant sätt att informanten kan röra sig mellan frågor och prata om det 

som han/hon tycker är viktigt och relevant. På det sättet ska den som intervjuar få utförliga 

och relevanta svar på sina frågor. Frågorna ska ses som en grund för vad intervjuerna kommer 

att handla om. Andra frågor och följdfrågor kan komma att användas beroende på vad lärarna 

tar upp under intervjuerna. Att ha ett fast frågeområde utan fasta frågor är att ha en kvalitativ 

intervju (Johansson & Svedner, 2010). 



 

Jag har förberett frågor, se bilaga, som lärarna har tagit del av innan intervjutillfällena. 

Lärarna har också tagit del av syftet med undersökningen samt problemformuleringarna. 

Lärarna kommer att vara anonyma men intervjuerna kommer att spelas in för att jag ska 

kunna analysera deras svar ordagrant efter transkribering av intervjuerna, allt för att resultatet 

ska bli så tillförlitliga som möjligt. 

Intervjufrågornarna har jag försökt att formulera på ett så tydligt sätt som möjligt och jag har 

undvikit frågor där intervjudeltagarna kan svara med ja eller nej. Johansson och Svedner 

(2010) varnar för att använda sig av intervjufrågor där deltagarna kan svara med ett ja eller 

nej då det finns en risk för att den intervjuade svarar med vad hon tror att intervjuarna vill ha 

för svar.  

Ljudet från intervjuerna spelades in. Det inspelade materialet från intervjuerna har bearbetats 

genom transkribering för att sedan analyseras. Att jag spelade in ljudet är för att det hade varit 

omöjligt att komma ihåg allt som en person sa eller att hinna skriva ner allt ordagrant. Trost 

(2010) påpekar dock att gester och mimik kan gå förlorad vid ljudinspelning. Han menar att 

man måste filma intervjuerna för att få med alla delar men anser att det ofta blir krystat med 

filminspelning vid intervjuer. Som komplement till ljudinspelningarna av intervjuerna förde 

jag anteckningar. Detta gjorde jag för att inte glömma bort viktiga tankar och idéer som dök 

upp hos mig under intervjuerna och skulle kunna vara viktiga att komma ihåg vid 

transkribering och vid analysarbetet.  

För att intervjuerna ska bli så bra som möjligt och att så relevant data som möjligt skulle 

komma fram var det viktigt att sitta i en ostörd miljö som möjligt där informanten kände sig 

trygg och inte är orolig för vad han/hon säger skulle höras av någon annan. Trost (2010) 

påpekar att det är en fördel om man inte intervjuar informanterna i deras hem då 

informanterna kan känna sig i underläge där. Vidare skriver han att det är viktigt att 

intervjuaren har förslag på platser där intervjun kan ske ostört. Det bör vara på en så ostörd 

plats som möjligt där informanten känner sig trygg. Med detta i åtanke föreslog jag att 

intervjuerna sker i bokade konferensrum som finns på informanternas skolor.  

Analysmetod 

Jag har valt att analysera mitt material genom att gruppera olika arbetsmetoder som lärare 

använder för att dokumentera elevernas kunskaper i matematik. Grupperna som jag har valt 

att använda mig av är ”anteckningar”, ”matematikboken”, ”formativ dokumentation”, 

”summativ dokumentation” och ”formell dokumentation”. Jag har dessutom en kategori som 

heter ”jag har det i huvudet”, det är ingen dokumentation men en viktig del av mitt resultat 

och är därför med. Dessa sex kategorier har jag kommit fram till genom att leta efter specifika 

ord i mitt transkriberade material, till exempel formativ, anteckningar och loggbok. Att göra 

på det sättet är enligt Bryman (2011) det som kallas för tematisk analys. Han påpekar också 

att det är en vanlig analysmetod vid kvalitativa intervjuer. Vidare påpekar han att tematisk 

analysmetod är en metod som har fokus på vad som sägs och inte hur det sägs. Då jag har 

tittat på olika dokumentationsformer genom kvalitativa intervjuer passar den analysmetoden 

bra för min studie. Bryman (2011) menar att det är viktigt att läsa igenom sin dokumentation 



 

av studien, i mitt fall mina transkriberingar, flera gånger. Han påpekar att det är viktigt att 

första gången bara anteckna det man tycker är viktigt när man har läst hela texten för att sedan 

läsa texten igen och göra så många kommentarer som möjligt i marginalerna. Han menar att 

det är kommentarerna i marginalerna som senare kommer att kunna kategoriseras i olika 

teman. Det har jag valt att göra för att få en tydligare struktur och analys av resultatet av min 

studie.  

Validitet och reliabilitet  

Trost (2010) tar upp fyra aspekter som påverkar reliabiliteten: kongruens, precision, 

objektivitet och konstans. Med kongruens menar han att man ställer frågor till sina 

informanter som mäter samma sak. Precision är om intervjuaren använder sig av samma 

utrustning för att dokumentera det informanterna säger under intervjun. Objektivitet handlar 

om hur olika intervjuare registerar samma information, om de använder sig av samma metod 

för insamladet av data. Konstans innebär att tidsaspekten i intervjun är lika för alla deltagare  

och att alla informanter har fått samma förutsättningar för intervjun.  Vid kvalitativa 

intervjuer, som de jag har gjort, är konstans en mindre viktig aspekt då det är just det 

varierande svaren man är ute efter. Då jag ensam har samlat in data från mina tre informanter 

rör inte objektiviteten detta arbete. De två andra aspekterna, kongruens och precision, har jag 

varit noga med vilket medför en hög reliabilitet på undersökningen. Genom att ha en på för-

hand bestämd grund för vilka frågor som jag ställde  ökar kongruensen. Då alla intervjuer 

skedde i en lugn ostörd miljö där enbart informanten och jag som intervjuade fanns 

tillsammans med ljudupptagningsutrustningen ökar precisionen. Alla informanter har fått lika 

förutsättning för sitt deltagande i studien. 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer vilket medför att frågorna är rörliga och inte på 

förväg exakt bestämda. Jag har haft en grund som jag har utgått ifrån men frågorna och 

följdfrågor har blivit olika beroende på hur informanterna har svarat och reagerat. Detta 

medför att validiteten blir något lägre jämfört med om jag hade haft exakt samma frågor i 

samma följd till alla. Hade jag inte anpassat frågorna efter informanterna hade det varit en 

överhängande risk att resultatet i undersökningen inte hade varit tillfredställande. För att väga 

upp den något lägre validiteten har jag använt mig av en tematisk analysmetod. Genom att 

gruppera informanternas svar i olika kategorier får jag ett så sanningsenligt resultat som 

möjligt. Det ökar validiteten i undersökningen (Johansson & Svedner, 2010). 

Etik 

Det är viktigt att berättat för intervjudeltagarna vad syftet är med undersökningen är, att 

deltagandet är frivilligt samt att de har rätt att avsluta sin medverkan när som helst. Dessa tre 

punkter faller under informationskravet i de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 

1990). 

Då jag kommer att intervjua vuxna människor behöver jag inte ha en underskrift där 

deltagarna godkänner sitt medverkande, som hade behövts om det var barn inblandade. Nu 



 

räcker det med att de muntligt gokänner sin medverkan genom att ställa upp. Lärarna får inte 

utsättas för press eller annan påtryckning om de väljer att avsluta sin medverkan i under-

sökningen. Detta ingår i samtyckekravet i de forskningsetiska principerna. (Vetenskapsrådet, 

1990)  

Att uppgifterna som lärarna lämnar till mig under intervjuerna bara kommer att behandlas av 

mig och endast i examensarbetet är ett måste. Det lärarna säger kommer dessutom att 

redovisas anonymiserat. Allt material kommer att förstöras när undersökningen är slutförd. 

Detta faller under konfidentialitetskravet i de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 

1990). 

Slutligen finns det ett nyttjandekrav. Det innebär att jag endast får använda uppgifterna jag får 

in i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 1990). Jag kommer att informera mina informanter om 

att det de berättar under intervjuerna endast kommer att användas till mitt examensarbete.  

Resultat och analys 

Jag har valt att sortera mitt resultat och min analys i sex grupper. Detta gör jag för att det ska 

bli så tydligt och överskådligt som möjligt.   

Informanterna har olika lång erfarenhet av läraryrket. Informant 1 har ca tjugo års erfarenhet 

att undervisa i matematik på mellanstadiet som speciallärare. Informant 2 har ca tio års 

erfarenhet inom läraryrket och undervisning i matematik och jobbar för tillfället endast en dag 

i veckan i skolan. Då undervisar informant 2 främst i matematik. Informant 3 har endast 

undervisat under två års tid i matematik men tog examen höstterminen 2008. Informant 3 

jobbar heltid som klasslärare. 

Anteckningar 

Med anteckningar menar jag dokumentation som finns nedskriven av läraren. 

Resultat 

Informant 1 i min undersölning använder sig av loggbok. Informanten arbetar som special-

lärare och träffar eleverna en till två gånger i veckan. 

Informant 1: ”Däremot har jag en typ av loggbok kan man säga för varje elev. Där skriver 

jag för varje gång vi träffas att idag har vi jobbat med det här på det här sättet och det gick 

såhär. Då kan man skriva längre ner att nu så har jag sett att eleven klarat av det här och 

visat det genom att…” 

Informant 1 menar att hon gör detta för att tydligt kunna visa eleven, elevens klasslärare och 

elevens föräldrar vad de har arbetat med, hur de har arbetat med det och hur det har gått. Hon 



 

anser också att det är ett bra sätt för henne att fräscha upp minnet mellan gångerna de ses då 

det endast är en eller två gånger i veckan.  

Informant 2 i min undersökning använder sig av något som hon kallar för lektions-

anteckningar. Det är inte i form av en loggbok men likväl för att komma ihåg vad eleverna 

gjorde lektionstillfället innan.  

Informant 2: ”Och nu när jag bara jobbar en dag i veckan, för jag jobbar inte mer än så i 

skolan, så försöker jag skriva ner lektionsanteckningar. För att komma ihåg vad vissa elever 

gjorde och inte gjorde vilket jag förväntade mig att de skulle ha kunnat liksom, men det klarar 

man av om man jobbar en dag i veckan.”  

Analys 

Dessa två informanter arbetar med flera dagars uppehåll med de elever som de undervisar och 

skriver anteckningar för att själva komma ihåg vad de arbetade med och hur det gick. 

Informant 1 som använder sig av loggboken gör den åskådlig för eleverna medan informant 2 

endast använder anteckningarna själv. Båda har möjlighet att använda sig av sina 

anteckningar formativt i sitt fortsatta arbete med elevernas kunskapsutveckling i matematik.  

Det som skiljer informanterna åt är att informant 1 gör eleven involverad då det är elevens 

loggbok som informant 1 skriver i. Såväl Björklund Boistrup (2011) som Black och Wiliam 

(1998) menar att eleverna som får vara delaktiga i dokumentationen får större insyn i sitt eget 

lärande vilket medför att dessa elever vet vad de behöver utveckla för att blir ännu bättre på 

matematik. Eleverna som informant 1 jobbar med får chans till metareflektion och är väl 

medvetna om var de befinner sig i sin matematikutveckling och vad som är nästa steg för 

dem. Pettersson, o.a. (2011) påpekar att en loggbok ska vara en kommunikation mellan lärare 

och elev. Då informant 1 använder loggboken där såväl eleven som informanten (lärare) 

skriver sker en kommunikation dem imellan. Detta ska enligt Pettersson, o.a. (2011) gynna 

kunskapsutvecklingen hos eleven då läraren svarar på frågor som eleven skriver ner.  

Informant 2 skriver endast ner egna anteckningar som endast är för till för informanten. Detta 

är då inte till någon direkt fördel för elevernas kunskapsutveckling i matematik. En indirekt 

fördel, som kan tyckas självklar, är att informanten kan hålla en röd tråd i undervisningen 

trots att det är en vecka mellan gångerna informanten undervisar. Informant 1 arbetar då mer 

formativt än informant 2 då informant 1 involverar eleven i dokumentationen. Det medför att 

eleverna hos informant 1 är medvetna om sin egen kunskapsutveckling.  

Matematikboken 

Matematikboken är en kategori där eleverna dokumenterar sin kunskapsutveckling i sin 

matematikbok. 

Resultat 

Två informanter började prata om matematikbokens roll när jag intervjuade dem. Dessa två 

hade aldrig tänkt på matematikboken som en naturlig dokumentationskälla. Informanterna var 

inriktade på att dokumentationen skulle göras av lärarna. Detta ledde till att jag ställde frågan, 



 

vad kan eleverna dokumentera själva för att underlätta för läraren? Samtliga informanter blev 

lite ställda och såg lite frågande ut och menade att dokumentationskravet låg hos lärarna, inte 

hos eleverna. Efter en stund då informanterna funderat lite på vad jag faktiskt hade frågat kom 

alla tre på att eleverna kan stå för en stor del av dokumentationen av sina matematikkunskaper 

genom att göra prydliga uträkningar i räknehäftena, skriva förklarnade texter för sig själv om 

vissa begrepp som till exempel area.  

Informant 2: ”De ska dokumentera vad de gör. Ju yngre eleverna var desto större koll har 

man på vad de faktiskt gör, för då är du där och rättar och tittar… nu är det mer att man får 

ta stickprov och titta i några böcker då och då.”  

Informant 3: ”Matematikböckerna använder jag ju till viss del i bedömningar för att se att 

uppställningar och uträkningar… och… att det är snyggt och prydligt uppställt att det är 

korrekt uppställt, att det är lika mycket på varje sida av likhetstecknet. Att det ska vara rent, 

snyggt och överskådligt. Inte bara för mig som lärare utan även för eleven själv. Genom 

elevernas räknehäften får jag ett hum om vilka elever som är svaga och vilka som är starka.” 

Analys 

Det som tydligt visat sig i undersökningen är att det finns dokumentationsunderlag som 

informanterna inte är medvetna om. Matematikboken med alla dess uträkningar är en enorm 

dokumentationskälla som eleverna står för. Det medför att eleverna måste kunna förklara med 

ord vad de har tänkt och gjort uträkningar om läraren tycker att det är oklart. Här är det 

skrivna matematiska språket en viktig aspekt. Utan den kan läraren inte följa elevens 

utveckling inom avsnittet de håller på med. Om eleven kan förklara med ord är det talade 

språket en annan utrycksform som kan samspela med det skrivna matematiska uträkningarna 

för att läraren ska få en djupare inblick i elevens matematikkunskaper. Såväl Black och 

Wiliam (1998) som Björklund Boistrup (2011) påpekar att det är viktigt att eleverna är 

involverade i dokumentationen av deras prestationer. När de skriver uträkningar i sina 

räknehäften är de delaktiga men till liten nytta då deras lärare inte ser matematikboken som en 

dokumentationskälla. 

De lärare som använder sig av matematikboken som en dokumentationskälla och använder 

den aktivt för att utveckla elevernas kunskaper genom att gå igenom deras uträkningar och 

anpassar sin fortsatta undervisning med hjälp av den informationen använder matematikboken 

på ett formativt arbetsätt där koppling till elevernas kunskaper och deras fortsatta matematiska 

utveckling är i fokus. Det är så som Harlen och James (1997) menar att ett formativa 

arbetssätt ska gå till. De beskriver det som att lärare måste veta vad eleverna kan för att veta 

hur de ska undervisa för att eleverna ska ta nästa steg i sin kunskapsutveckling.  

Det är förmodligen ingen nyhet för någon att man lär sig nya saker i samspel med andra. 

Därför är det av stor vikt att läraren inte enbart använder matematikboken i dess traditionella 

betydelse, att räkna enskilt och tyst. Matematikboken är en stor dokumentationskälla men det 

krävs att eleverna får chans att diskutera sina lösningar med klasskamrater för att deras 

utveckling ska bli så stor som möjligt. Att samtala om och redogöra för matematiska 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser är trots allt en av de fem förmågorna som enligt 

läroplanen ska utvecklas (Skolverket, 2010 a). 



 

Formativ dokumentation 

Formativ dokumentation är den dokumentation som används för att vidareutveckla elevernas 

kunskaper i matematik. 

Resultat 

Informant 1: ”Det är bara formativt dokumentation. Jag skulle inte kunna bedriva under-

visning om jag inte visste vad vi hade gjort tidigare. Allting bygger vidare på det vi gjort 

tidigare. Vi är väldigt tydliga med att här är vi nu, vad är nästa mål, ja då ska vi ditåt, när 

jag kommit dit vart ska jag då? Jo då ska vi ditåt… så allting bygger vidare på det vid gjort 

innan.” 

Informant 2: ”Ofta går vi tillbaka gemensamt och tittar vad som är ett bra sätt att lösa en 

uppgift på och om man ser att några har gjort det här bra och andra inte förstått att man 

måste göra tre uträkningar för att komma fram till svaret att det räckte inte med den där 

första utan det var faktiskt flera led. Och då tittar vi på dem gemensamt och liksom går 

igenom och någon (elev, min anteckning) får presentera och så får de andra hänga med och 

titta på. Jag låter också elever få förklara för varandra hur man borde ha löst uppgiften 

utifrån ett exempel.”  

Informant 3: ”Men samtidigt låter jag eleverna spara multiplikationstest i pärmar för att 

kunna se sin utveckling över tid.”  

Informant 3: ”Formativa bedömningar tycker jag sker hela tiden i klassrummet. Men 

samtidigt kan det också vara någonting man märker att en formativ bedömning inte kan vara 

en slutgiltig bedömning av någonting. När en elev bemästrar en uppgift, till exempel räkna 

division, och jag bedömer det som att eleven kan det, kanske det framöver när det försvåras 

så kanske den (eleven, min kommentar) har tappat det igen…”  

Analys 

Samtliga informanter använder sig av formativa bedömningar med hjälp av den 

dokumentation som de har. Det är dock bara informant 1 som är fullt medveten om vad det 

innebär med formativ bedömning och dokumentation. Det visar hon tydligt genom att påpeka 

att hon inte kan undervisa eleverna om hon inte vet vad de har gjort tidigare och vart de är på 

väg kunskapsmässigt. I bakgrunden beskrev jag hur såväl Hodgen och Wiliam (2012) som 

Hattie och Timperley (2007) anser att ett formativt gensvar bör se ut för att vara till så stor 

nytta som möjligt som elevens kunskapsutveckling. För att gensvaret ska vara formativt 

behöver det svara på frågorna var befinner sig eleven, vad har eleven visat att han/hon kan 

samt vad är nästa steg för eleven. Nu har visserligen inte informant 1 använt sig av något 

skrifligt gensvar men använder sig av såväl Hodgen och  Wiliams (2012) som Hattie och 

Timperleys (2007) tankar om vad som är viktigt i ett gensvar när planering för kommande 

lektionstillfällen utformas.  

Resultat  

Informant 1: ”Så att vi är väldigt tydliga med att här är vi nu var är nästa mål, ja då ska vi 

dit, när jag kommit dit vart ska jag då? Jo då ska vi ditåt… så allting bygger vidare på det vi 



 

gjort innan. Och då måste man även gå tillbaka och se jag menar, om nu eleven, jag menar 

man undervisar i den här proximala utvecklingszonen… äh och är det som så då att man 

liksom tror att eleven är i den reella, den faktiskt har tagit till sig det hela, och då behöver 

man ju gå tillbaka och se om det sitter kvar eller hur det är…”  

Informant 2: ”Det var inte säkert att den andra kompisen hade rätt svar heller men det vart 

en diskussion, men då bygger det på att de ligger på ungefär samma matematiska… eller nej, 

de får ju inte ligga på samma matematiska nivå för då ger det ingenting. Men det kan inte 

heller vara för stor spridning. Och det måste vara sådana uppgifter de borde ha begrepp 

om.” 

Analys 

Det de båda informanterna ovan beskriver är hur de som lärare ser till att eleverna kommer 

vidare i sin matematiska kunskapsutveckling. Informant 1 genom att vara medveten om var 

eleven befinner sig samt vad som är nästa steg för eleven och aktivt arbeta med uppgifter som 

gör att elevens matematiska kunnande ökar.  

Informant 2 visar förståelse för elevernas kunskapsutveckling genom att aktivt parar ihop 

eleverna med en klasskompis som är snäppet bättre på matematik eller snäppet sämre på 

matematik. Detta gjorde informant 2 enbart för att eleverna skulle kunna lära sig av varandra. 

Informant 2 menade att eleven som var något bättre på matematik fick chans att sätta ord på 

sina kunskaper och därmed behöva reflektera över hur matematiken i uppgiften hänger ihop 

medan eleven som var något sämre fick hjälp att förstå och komma vidare med uppgiften som 

diskuterades.  

När informant 1 och 2 arbetar på detta sätt har de tagit hänsyn till de aspekter av ett formativt 

gensvar som såväl Hattie och Timperley (2007) som Hodgen och Wiliam (2012) beskriver 

som viktiga. De gör det dock inte i form av ett muntligt eller skriftligt gensvar utan i form av 

ett arbetsupplägg som eleverna gynnas av. 

Summativ dokumentation 

Summativ dokumentation används för att summera vad eleverna kan vid ett visst tillfälle. 

Resultat  

Det som visade sig i undersökningen var att nästan all nerskriven dokumentation som 

informanterna ägnade sig åt var summativ. Det var provresultat, diagnosresultat och om 

eleven visat att de kunde ett visst moment så kunde det vara ett kryss i en ruta för att bocka av 

att den eleven visat den kunskapen.  

Informant 1: ”Tillsammans med elevernas lärare är jag med och skriver de skriftliga 

omdömena. Och så kan man ju se det som att åtgärdsprogrammen är en form av summativ 

bedömning också.”  

Informant 2: ”Jag har excellark, som jag har, som ligger i min drop box, så jag kommer åt 

dem beroende på var jag sitter och prickar av i olika omgångar, alltså olika och olika mycket 



 

i olika perioder. Men sen är det mycket så att jag i de här excellarken att jag fyller i när de 

kan vissa saker, läxor och inlämningsuppgifter, och även i matte då som de har. Nu är det 

mer att jag kryssar av att de har gjort, har gjort låter ju också fel, men har gjort uppgifterna 

på något sätt och när de har gjort uppgifterna förväntar man sig en viss förståelse bakom det. 

Så krysset blir ju egentligen ett har gjort, inte så mycket kan. Så mina excellark är klart 

summativa.”  

Informant 3: ”Jag använder mig också av min kalender där jag skriver ner provresultat. Men 

det är ju också bara provresultat.”  

Analys 

Den summativa bedömningen ska, som namnet antyder, summera elevens kunskaper i 

matematik vid ett visst tillfälle. Det kan vara vid terminsslut i form av ett betyg men också 

inför utvecklingssamtal i form av skriftliga omdömen. Informanterna i undersökningen 

använder sig av pricklistor 
4
 som summer vad eleven kan, eller har för poäng, på ett prov eller 

en diagnos. Den summativa bedömningen blir då ett slutligt resultat av arbetet som eleverna 

har genomfört under terminen i form av ett betyg eller ett skriftligt omdöme. Vägen fram till 

den summativa bedömningen har förhoppningsvis varit formativ för att främja elevernas 

kunskapsutveckling i matematik i så stor utsträckning som möjligt. Eleverna ska 

förhoppningsvis ha haft möjlighet att diskutera lösningar med varandra och ha fått formativa 

gensvar av sina lärare.  

Då informanterna använder sig av summativa dokumentationsmetoder har de inte som syfte 

att vidareutveckla elevernas kunskaper inom det området. En summativ dokumentation är 

enligt såväl Hult och Olofsson (2011) som Harlen och James (1997) en summering av 

elevernas kunskaper efter att arbetsområdet de har hållit på med under en tid är avslutad. Om 

de skulle göra dessa pricklistor formativa skulle det krävas att provet (eller vad det nu är som 

de prickat av) skulle göras två gånger. En gång i mitten av arbetet inom ett matematiskt 

område, till exempel geometri, och en gång i slutet av arbetet. Då skulle informanterna kunna 

ta till vara på vilka kunskaper eleverna har i mitten av arbetet med detta område för att i 

undervisningen utveckla de brister som de ser hos eleverna med hjälp av provet. Eleverna 

skulle då tydligt kunna se hur poängsumman är högre vid avslutat arbetsområde och därmed 

se sin egen utveckling. Skulle arbetet ske på detta sätt ger det eleverna chans att reflektera 

över sitt eget lärande vilket Kroeger och Cardy (2006) påpekar som viktigt.  

Då det är den summativa dokumentationen som har varit tradition i Sverige under lång tid är 

det inte mer än rimligt att en övergång till mer formativ dokumentation tar tid, även om det 

vore önskvärt om det gick snabbare.  

Formell dokumentation 

Formell dokumentation är sådan som lärare är ålagda att göra, till exempel individuella 

utvecklingsplaner. 

                                                 
4 Mitt samlingsnamn för excelark, kalenderanteckningar mm. 



 

Resultat 

Informant 1: ”Tillsammans med elevernas lärare är jag med och skriver de skriftliga 

omdömena. Och så kan man ju se det som att åtgärdsprogrammen är en form av summativ 

bedömning också.” 

Informant 2: ”Vi försöker skriva IUP:erna väldigt formativt, du ska träna på det här genom 

att…” 

Informant 2: ”Jag har haft några (åtgärdsprogram, min kommentar) i matte men inte 

speciellt många, dem har specialläraren utformat.” 

Analys 

Den formella dokumentationen är ett redskap för att främja elevernas lärande. Skolverket 

(2010 b) har tydliga riktlinjer för vad ett utvecklingssamtal ska innehålla. När utvecklings-

samtalet sker ska eleven tillsammans med förälder och lärare skriva en individuella 

utvecklingsplan. Det ska också finnas skriftliga omdömen i samtliga ämnen. För att föräldern 

ska ha en inblick i vad eleven kan och vad eleven behöver utveckla krävs det dokumentation 

att visa från läraren och elevens sida. Kroeger och Cardy (2006) menar att dokumentationen 

inte minst är viktig för att den signalerar till eleven att arbetet han/hon utför är viktigt. Det 

formella dokumentationen är den enda som lärare är ålagda att göra enligt Regeringen (1994). 

Informant 2 menar att de försöker skriva de individuella utvecklingsplanerna så formativt som 

möjligt. Det är  i linje med Skolverket (2010 b) direktiv om hur en individuell utvecklingsplan 

bör se ut och stämmer väl överrens med Skolverkets (2010 b) syfte med den individuella 

utvecklingsplanen.  

Informant 1 som är med och skriver skriftliga omdömen och är den på skolan som skriver 

åtgärdsprogram för elever som har svårigheter med matematik påpekar att man kan se 

åtgärdsprogrammen som summativa. Det stämmer dock inte överrens med vad ett åtgärds-

program ska innehålla. Det ska ha tydliga mål för var eleven ska uppnå och hur dessa mål ska 

uppnås. Eleven måste på vägen dit ha hjälp av en lärare som kan peka på vad eleven kan och 

vad som är nästa steg. Och det är vad som såväl Hattie och Timperley (2007) som Hodgen 

och Wiliam (2012) menar ska ingåg i formativa gensvar för att de ska vara utvecklande för 

elevens kunskapsutveckling.  

Jag har det i huvudet 

”Jag har det i huvudet” kan inte ses som en dokumentationsform då ingen annan än 

informanten själv kan ta del av den informationen. Det är dock en viktig del i mitt resultat och 

får därför stå med som en kategori i den tematiska analysen. 

Resultat 

En vanlig metod att använda sig av för informanterna i min undersökning för att komma ihåg 

elevernas kunskapsutveckling var att informanterna hade elevernas utveckling i huvudet. Det 

är den metoden som jag kallar ”jag har det i huvudet”. Med det menar jag att lärarna inte har 

fysiska antecknar eller har någon fysik dokumentation på elevernas kunskaper utan håller reda 



 

på elevernas kunskaper enbart i huvudet. Detta är dock ingen fysisk dokumentation och är inte 

rättssäker ur elevernas perspektiv. 

Informant 2: ”Men då har man kanske inte samma behov av det (minnesanteckningar, min 

kommentar) heller för då har man mycket i huvudet.” 

Informant 3: ”Jag tycker det är viktigt att, och jag har märkt nu på senare tid, att det är 

otroligt viktigt för mig som lärare att dokumentera det i en annan form än i huvudet. Jag har 

märkt att många lärare kan, kanske inte är på jobbet så mycket på andra. Det gör att det helt 

plötsligt när en annan lärare kanske blir sjukskriven eller mammaledig ett år så försvinner 

också dokumentationen då många lärare har den i huvudet. Jag använder mig mycket av just 

huvudet, men jag måste bli bättre på det.” 

Analys  

Att som lärare enbart ha elevens kunskapsutveckling och kunnande i huvudet medför stora 

problem när läraren ska berätta eller visa eleven dess utveckling inom matematik. Läraren kan 

säkerligen sätta ord på elevens kunskaper men för att orden ska komma till sin rätt är det 

troligt att eleven behöver ett konkret exempel där läraren utöver diskussion kan visa eleven. 

Det skulle kunna vara en bild, något förklarandra material eller elevens matematikarbeten. För 

att eleven ska se och vara medveten om sin egen kunskapsutveckling och fortsatta lärande 

krävs det fler dokumentationsformer av lärare och elever än att ha elevernas kunskaps-

utveckling i matematik enbart i huvudet. 

Pettersson, o.a. (2011) påpekar att det finns två typer av dokumentation, lärardokumentation 

och elevdokumentation. Då informanterna i detta fall inte har dokumenterat utan har elevernas 

kunskapsutveckling i huvudet skulle de kunna använda sig av elevdokumentationen för att 

visa på elevernas matematiska kunskapsutveckling. Pettersson, o.a. (2011) är dock tydliga 

med att det inte är rätt att enbart lägga dokumentationsbördan på eleverna utan att det krävs 

dokumentation från lärarna också iform av kommentarer, anteckningar eller pricklistor. Det 

har kommit fram att informanterna använder sig av dessa dokumentationsformer men att 

några av informanterna har det mesta i huvudet. 

Informant 3 kom med kommentaren att många lärare har sin dokumentation och bedömning i 

huvudet, det skulle då påverka eleveras kunskapsutveckling om informanten blev sjuk då en 

vikarie inte skulle ha samma vetskap om elevernas kunskapsutveckling som informanten. Den 

aspekten av dokumentation och bedömning som informanten tar upp har jag tidigare inte varit 

medveten om. Jag har varken läst om det i forskningsrapporter, artiklar eller hört andra lärare 

diskutera det. Det är en viktig del av mitt resultat.  

Slutsats 

Som utgångspunkt för den här undersökningen har jag haft två frågor som jag ska besvara. 

 Vilka dokumentationsformer använder lärare för att dokumentera elevers kunskaper i 

matematik? 

 Hur används det som finns dokumenterat vid fortsatt undervisning? 



 

När det gäller den första frågan har det visat sig att de lärare som jag har intervjuat har mycket 

av informationen om elevernas kunskapsutveckling i huvudet. Det finns undantag där loggbok 

förs. Då jag började med intervjuerna förväntade jag mig att finna flera olika tillväga-

gångssätt. Det visade sig dock vara svårare än jag trott. Jag hade förväntat mig att hitta mer 

skriftlig informell dokumentation då det är mycket prat om den allt tyngre dokumentations-

bördan hos lärare.  

Då flera informanter var tydliga med att påpeka var att de hade dokumentationen i form av 

loggbok och anteckningar för att komma ihåg vad de hade jobbat med tillsammans med 

eleverna vid ett visst tillfälle. Informanterna dokumenterade då för att kunna ha en röd tråd i 

undervisningen och bygga vidare på det de gjorde lektionen innan. Den formativa 

dokumentationen är för att elevens kunskapsutveckling ska bli så stor som möjligt och måste 

därför bygga vidare på vad eleverna arbetat med innan. När det gäller elevernas kunskaps-

utveckling som de hade i huvudet ansåg informanterna att de utnyttjade den kunskapen för att 

planera sina kommande matematiklektioner.  

Då samtliga informanter varit självkritiska är det troligt att de faktiskt arbetar på det sätt som 

kommit fram i studien. Det krävs dock observationer i informanternas klassrum för att säkert 

kunna säga att så är fallet. 

Diskussion  

Nedan kommer jag att diskutera mitt resultat och min analys med hjälp av den tidigare 

forskningen som jag tagit upp i bakgrunden. Jag kommer också att diskutera val av metod.  

Resultat- och analysdiskussion 

Informell dokumentation 

Kategorierna ”Anteckningar” och ”Matematikboken” är båda exempel på informell 

dokumentation och kommer att diskuteras nedan. ”Jag har det i huvudet” kommer jag också 

komma in på under informell dokumentation, trots att det egentligen inte rör sig om 

dokumentation, då det visade sig vara en stor del av informanternas kunskaper om elevernas 

utveckling. 

De informanter som jag har intervjuat använder sig av formativ dokumentation, det är dock 

inte alla av dem som är medvetna om det. Den formativa dokumentationen syftar till att 

vidareutveckla undervisningen och få eleverna att nå längre kunskapsmässigt. Det är lärarens 

grunduppdrag. Att informanterna inte är medvetna om att de använder sig av formativ 

dokumentation och bedömning tror jag är en negativ bieffekt av den stress som generellt finns 

bland lärare när det gäller dokumentation av elever kunskaper.  



 

Lärare måste gå till sig själv och ställa frågan, hur dokumenterar jag och vad kan eleverna 

göra? Under intervjuerna och transkriberingen av dem har jag insett att lärarna tror att all 

dokumentation ska dokumenteras av dem trots att eleverna kan stå för en stor del av 

dokumentationen. När man läser forskning inom området är elevernas arbeten en stor 

dokumentationskälla vilket de tre informanterna i studien inte verkar ha insett. Dokument-

ationen är en del av elevernas arbete och blir då ett lärtillfälle för dem. Om eleven får chans 

att sätta ord på sina kunskaper i form av förklarande text vid valda tillfällen och med 

påförhand bestämde begrepp har läraren en enormt värdefull dokumentationskälla att använda 

sig av vid bedömningar. Läraren kan då gå tillbaka och se hur begreppsuppfattningen om till 

exempel area var i årskurs fyra och fem när eleven går i årskurs sex. Det för att elevens 

kunskapsutveckling blir tydlig för såväl lärare, elev och föräldrar. Det blir då ett lärtillfälle för 

eleverna att skriva ner förklarande texter 

Jag beskrev i resultatdelen hur en lärare uppmärksammande bristerna med att ha all kunskap 

om elevernas kunskapsutveckling i huvudet. Detta fann jag ytterst intressant. Vad händer om 

läraren blir sjukskriven en längre period? Hur får vikaren tillgång till dokumentationen som 

finns i den sjukskrivne lärarens huvud? Om man väger in den aspekten av dokumentation av 

elever kunskapsutvecklig i matematik blir det ännu viktigare att dokumentera skriftligt. Om 

det finns något att lämna över eller visa för en vikare blir undervisningen bättre och elevernas 

kunskapsutveckling kan tillgodoses på ett bättre sätt. Informanten använde sig själv av 

uteslutande dokumentationsformen ”jag har det i huvudet”, då informanten inte var medveten 

om att elevernas räknehäften kunde utgöra en möjlig källa till information om deras 

matematikkunskaper. Att som lärare inte ta del av vad eleverna skriver i sina räknehäften 

anser jag är synd. Då visar man eleverna att deras uträkningar inte är viktiga. Om läraren inte 

använder det som eleverna faktiskt dokumenterar kan en effekt bli att eleverna börjar slarva 

med att skriva noggranna uträkningar då läraren ändå inte visar eleverna att han/hon ser det de 

gör. 

Formativ och summativ dokumentation 

Den summativa dokumentationen som informant 2 och 3 använder sig av kan ses som ett 

komplement till de tidigare kategorierna som jag har beskrivit i resultatdelen. Traditionellt sett 

är det den summativa bedömningen som är den dominerande. Elever och föräldrar har tittat på 

provresultatets poängsumma eller på ett betyg. Det har varit det som har varit viktigt. Det är 

och har varit lättare för lärarna att dokumentera elevers resultat summativt. Det bästa för 

eleverna vore dock om de fick en formativ kommentar med vad de kan utveckla för att bli 

bättre istället för en poängsumma. Det skulle då bli en formativ bedömning av prov som ofta 

ses som summativa.  

Endast en informant pratade om skriftliga formativt gensvar, utan att nämna det vid just detta 

namn, under intervjuerna. De skrifligt formativa gensvaren kan faktiskt ses som en form av 

dokumentation. Det var synd att inte fler av informanterna verkar använda sig av den metoden 

då många elever skulle kunna ha stor nytta av ett skriftligt formativt gensvar istället för en 

poängsumma på ett prov eller en diagnos. Om eleverna då får ett skriftligt formativt gensvar i 

form av en kommentar på ett prov eller diagnos skapas en dialog med läraren och ett 

lärtillfälle har uppstått. Jag har inte haft möjlighet att studera hur informanten använder sig av 



 

formativa gensvar och om dessa är på personnivå eller på processnivå då jag enbart gjorde 

intervjuer. För att studera gensvar skulle jag behövt tillgång till dokumentationen. 

Formell dokumentation 

Den formella dokumentationen är egentligen den enda som är reglerad i lagar och 

förordningar (Regeringen, 1994). Informanterna som medverkat i studien ser de individuella 

utvecklingsplanerna som formativa. Det visade sig dock i min undersökning att informanterna 

tyckte det var tidskrävande att samla på sig dokumentation att ha som underlag för den 

individuella utvecklingsplanen. Som lärare gör man förmodligen sig en björntjänst om man 

inte dokumenterar mer än individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram skrifligt. När de 

individuella utvecklingsplanerna ska skrivas är det en fördel om det finns underlag som man 

kan använda sig av. Det är den informella dokumentationen som jag har beskrivit i studien 

under grupperna ”Jag har det i huvudet”, ”Anteckningar” och ”Matematikboken” som jag 

anser ska leda till den formella dokumentationen. Den informella dokumentationen är den 

dokumentation som ska göras varje dag för att kunna samlas ihop till en formell 

dokumentation när individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram ska skrivas.  

Det jag tycker är viktigt att påpeka är att den informella dokumentationen inte nödvändigtvis 

behöver vara lärarens sak att dokumentera. Om de ger eleverna rätt förutsättningar kan 

eleverna stå för en stor del av den informella dokumentaionen. Eleverna kan stå för en stor del 

av denna genom att läraren ger dem möjlighet till olika arbets- och dokumentationformer i 

matematik. Jag är övertygad om att elever som får sätta ord på matematiska begrepp och 

förklara dem för en klasskamrat eller lärare i text eller tal får en djupare förståelse för 

begreppet. 

En annan form av formell dokumentation är åtgärdsprogram. Under intervjuerna kom det 

fram att en av informanterna arbetar med att utforma sådana och arbetar för att uppnå dess 

mål med eleverna dagligen. De andra två informanterna hade mycket liten eller ingen 

erfarenhet alls av att utforma eller arbeta med att målen i åtgärdsprogram ska uppnås för 

elever med matematiksvårigheter. Jag har svårt att tro att det i klasser på uppemot 30 elever 

inte finns någon elev som har bristande kunskaper i matematik. Dessa elever som inte syns i 

min studie har juridiskt rätt till ett åtgärdsprogram för att få tydliga mål att jobba mot 

tillsammans med sin lärare, speciallärare och föräldrar.  

Metoddiskussion 

Urval 

När jag valde ut de informanter som deltog i studien använde jag mig av ett målstyrt urval. 

Det gjorde jag för att Trost (2010) anser att det ger ett bättre resultat med en högre 

trovärdighet. Trots att det skulle vara det målstyrda urvalet som styrde val av informanter kom 

tillgänglighet att var en stor faktor som påverkade urvalet. Detta berodde på att det var många 

av de lärare som blev tillfrågade som inte hade tid att ställa upp på en intervju. Det finner jag 

olyckligt då jag var tvungen att använda mig av en lärare som endast arbetar 20 procent i 

skolan och resten på kommunen samt en informant som arbetar som speciallärare vilket 



 

medför en speciell relation till eleverna där dokumentationen spelar en lite annorlunda roll. 

Läraren hade dokumentationen delvis för att själv komma ihåg vad de arbetat med gången 

innan. Om jag hade fått välja informanter helt fritt utan att ta hänsyn till deras brist på tid hade 

jag valt tre informanter som alla arbetar heltid på mellanstadiet, undervisar i och är behörig i 

matematik. 

Det är svårt att sia om hur urvalet har påverkat min studie då jag vet att de två informanterna 

som inte arbetar heltid i klass och som speciallärare har lång erfarenhet av att arbeta på 

mellanstadiet och att undervisa i matematik. Det kan hända att dessa informanter hade 

kommit på fler dokumentationsformer som de använt sig av under sin lärarkarriär då det 

möjligen varit mer aktuella i minnet om de arbetat heltid i klass med matematik just nu.  

Intervju 

Samtliga intervjuer skedde i informanternas arbetsrum eller klassrum. Detta gjorde att vi 

under intervjuerna blev störda av kollegor och elever som kom för att fråga eller hämta något. 

Detta var en aspekt av val av miljö för intervjuer som Trost (2010) varnade för. Min 

förhoppning var att kunna använda ett konferensrum för intervjuerna då det skulle vara mer 

ostört än arbetsrum och klassrum. Detta lyckades jag dock inte med då konferensrummen 

antingen var uppbokade tiden för intervjun eller att informanten hellre ville vara på sin 

arbetsplats. Om jag hade gjort om studien hade jag varit mer engagerad i att hålla intervjuerna 

på en ostörd plats.  

Trots att det fanns avsatt tid för intervjuerna hos samtliga informanter kände jag att de var 

stressade och ville få intervjun överstökad. Detta gjorde att jag kände mig stressad och kom 

på flera saker som jag borde ha frågat om när jag gått från intervjuerna. Det bör ha påverkat 

resultatet då relevant information kan ha gått förlorad. Det är möjligt att detta inte hade 

inträffat om intervjuerna hade skett på en plats där informanterna normalt sett inte utfor sitt 

arbete, till exempel i ett konferensrum. Då informanterna hade mycket annat arbete som 

väntade på dem kan de ha känts stressande att se högarna med böcker som ska rättas eller en 

halvfärdig planering som ska slutföras. Det hade informanterna sluppit om intervjuerna hade 

varit på en mer neutral plats.  

Analysmetod 

Att jag använde mig av den tematiska analysmetoden gjorde att resultatet blev tydligt och 

överskådligt. Den gjorde att jag såg samband mellan de olika lärarna i deras sätt att 

dokumentera elevernas kunskaper i matematik. Då jag läst på hur Bryman (2011) ger som 

förslag på hur man kan använda den tematiska analysmetoden gick det förhållandevis lätt att 

få fram resultatet och dess analys. Med hjälp av färgkodning av det transkriberade materialet 

fick jag en god struktur på det transkriberade materialet. Utan den hade det varit svårt att se 

sambanden och förhålla sig till dem gentemot frågeställningarna som studien utgår från.  

Att jag valde att dela in resultatet och analysen i sex olika kategorier var dels för att en 

tematisk analys kräver olika kategorier men också för att informanternas svar tvingade mig till 

det. Hade jag valt att använda färre teman hade analysen blivit platt och svårtolkad. Då jag har 

valt att inte använda mig av ett teoretiskt ramverk var jag orolig för att analysen, trots de sex 



 

olika kategorierna, skulle bli platt. Det tycker jag inte att den har blivit. Analysen visar tydligt 

på samband mellan de olika lärarnas sätt att dokumentera elevernas kunskaper. Om jag inte 

hade sett dessa samband hade det dock kräft en annan analysmetod.   

Om jag hade använt mig av någon annan analysmetod hade det resultatdelen troligen blivit 

rörigt, ostrukturerat och svårt att urskilja de olika dokumentationsmetoderna som infor-

manterna använder sig av i sitt dagliga arbete med eleverna.  

Forsatt forskning 

Jag anser att de finns ett behov av att titta på lärares syn på att dokumentera elevers 

kunskaper. Dels för att underlätta för lärare då många tycker att dokumentationskravet som 

finns är för betungande, dels för att se hur lärare skulle kunna lägga upp dokumentationen på 

ett annat sätt för att underlätta för sig själv. Om det fanns fler artiklar och forskningsrapporter 

om hur lärare kan använda sig av olika dokumentationsformer där eleven står för en del av 

dokumentationen tror jag att lärare skulle få upp ögonen för detta och om det implementeras i 

skolans verksamhet skulle de få tillgång till en stor mängd dokumentation utan att behöva 

göra den själv. Dokumentationen blir på det sättet en del av planeringen av arbetsområdet som 

man håller på med.  
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Bilaga 

 
Intervjufrågor:  

1. Vad tycker du är viktigt att dokumentera i matematik och varför? 

2. Vilka dokumentationsformer använder du allmänt och speciellt i matematik? 

3. Använder du olika dokumentationsformer i matematik? 

a. Hur använder du olika dokumentationsformer? 

b. Varför använder du sig av olika dokumentationsformer? 

c. Hur ser bedömningarna ut i de olika dokumentationsformerna? 

4. Hur använder du dokumentationen av elevernas kunskaper i ditt och elevernas 

fortsatta arbete formativt? 

5. Hur använder du dokumentationen av elevernas kunskaper summativt? 

6. Hur bedömer du elevers arbeten i matematik formativt? 

7. Hur bedömer du elevers arbeten i matematik summativt? 
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