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1 Inledning 

Föreliggande studie är en licentiatuppsats om lärares samtal om bedömning 
och matematikkunnighet.1 Uppsatsen behandlar didaktiska frågor i relation 
till bedömning med riktat intresse mot skolämnet matematik. 

Inom ramen för svensk grundskola har enskilda lärare varit betrodda med 
en högre grad av autonomi än lärare i många andra europeiska länder. Ex-
empelvis har lärare givits ett stort ansvar att bedöma och betygssätta elever-
nas kunskaper (Lindberg & Löfgren, 2011). Hur lärares bedömningar går till 
eller hur dessa bedömningar speglar en elevs kunskap framstår inte alltid 
tydligt för exempelvis elever. Riksrevisionsverket skriver i en rapport  
 

… hur bedömningsprocessen går till i praktiken eller på vilka grunder en en-
skild lärare faktiskt gör sin bedömning är emellertid inte helt enkelt (RiR, 
2004:11, s. 17).  
 

Som en följd av att svenska elevers resultat sjunkit i internationella kun-
skapsmätningar såsom PIRLS, TIMSS och PISA, har utvärdering av skolor, 
lärare och elevernas prestationer ökat (Pettersson, 2008).2 Exempelvis har 
elevernas läsförståelse och kunskaper i matematik försämrats under 2000-
talet. P.g.a. de sjunkande resultaten har lärares bedömningsarbete fått mer 
uppmärksamhet i den skolpolitiska debatten, i såväl politik som media.  

Utifrån de sjunkande resultaten har flera omfattande reformer inom sko-
lan trätt i kraft sedan 1 juli 2011. Exempel på dessa reformer är en ny skollag 
(SFS 2010:800), en reviderad läroplan för grundskolan, Lgr 11 (SKOLFS 
2010:37), samt nya föreskrifter för kunskapskrav för grundskolans ämnen 
med ny betygsskala (SKOLFS 2011:19) vilka alla är styrande för lärares 
undervisning och bedömning av elevers kunskaper fr.o.m. årskurs 1 t.o.m. 
årskurs 9.  

                                                        
1 Ingrid Carlgren (2011) definierar begreppen kunnande och kunnighet som ”När vi talar om 
syftet och målet med undervisningen talar vi om det kunnande som vi vill att eleverna ska 
utveckla. När vi talar om innehållet i undervisningen talar vi om kunskaper/kunskapsinnehåll 
och när vi talar om bedömning av elevernas kunnande beskriver vi olika grader eller nivåer av 
kunnighet” (s. 52). Fortsättningsvis använder jag begreppen matematikkunnande och matema-
tikkunnighet enligt Carlgrens definition. 
2 PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study; TIMSS står för Trends in 
International Mathematics and Science Study och PISA står för Programme for International 
Student Assessment. 
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Bedömning är ett fenomen som påverkar elevers och lärares arbete varje 
dag. Utifrån ovan nämnda kritiska rapport (RiR, 2004:11) om bristande stöd 
till lärare har förutsättningar för lärares bedömningsarbete och synen på ele-
vers delaktighet i undervisning och bedömning förändrats kontinuerligt se-
dan i början av 2000-talet (Hirsh, forthcoming). Med kontinuerliga föränd-
ringar i arbetet är det svårt för lärare att bli riktigt säkra och etablera en 
grund för bedömning som är hållbar över tid. Carless (2005) menar att riktigt 
varaktig förändring är utmanande, och att förändring och implementering tar 
längre tid än vad exempelvis politiker vill tro. En överbelastning av reformer 
kan t.o.m. förvärra implementeringsarbetet. I föreliggande studie är det lära-
res samtal som är det intressanta, dvs. hur lärare talar om bedömning. 

Bakgrund 
Bedömningar av elevers kunskaper i olika former och skilda sammanhang 
har fyllt olika funktioner över tid (Korp, 2003). Hur bedömningarna ser ut 
och används vid en viss historiskt tidsperiod är bl.a. relaterat till skolans roll 
i samhället vid den specifika tidpunkten, men också till de traditioner som 
finns (Gipps, 1999). Under större delen av 1900-talet har bedömning av ele-
vers kunskaper varit inriktade på urval och tillträde till högre utbildning 
(Gipps, 1999; Korp, 2003; Lundahl, 2011). Idag förväntas bedömning i 
grundskolan inte endast vara ett underlag för urvalsprocessen till högre ut-
bildning utan också motivera eleverna till att prestera så goda resultat som 
möjligt, informera om elevernas kunskaper och kunskapsnivåer (Wikström, 
2007) och därmed vara ett led i elevens fortsatta lärande (Black & Wiliam, 
1998a, 1998b; Hattie & Timperley, 2007). Således innefattar lärares arbete 
olika former av bedömning, både mer formell bedömning som exempelvis 
inför betygssättning eller ett skriftligt omdöme och annan mer informell 
bedömning som kanske kan ses som en del av undervisningsprocessen 
(Lindberg, 2011). De flesta av dessa bedömningar sker idag i större omfatt-
ning än tidigare med exempelvis fler nationella prov. 

Bedömning och dess syften 
Vanligtvis delas bedömning upp i summativ och formativ bedömning. Be-
dömning med ett summativt syfte, bedömning av lärande, avser bedömning 
av en elevs kunskaper vid ett specifikt tillfälle efter att lärande har skett 
(Newton, 2007). Exempel på en bedömning som används i ett summativt 
syfte är när betyg ges i ett skolämne.  

Bedömning med ett formativt syfte eller bedömning för lärande äger rum 
under lärandeprocessen för att ta reda på var eleven befinner sig i relation till  
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målet och rikta uppmärksamhet mot det som behöver utvecklas (Newton, 
2007).3  Sadler (1989) definierar begreppet på följande sätt  
 

Formative assessment is concerned with how judgments about the quality of 
student responses (performances, pieces, or works) can be used to shape and 
improve the student’s competence by short-circuiting the randomness and in-
efficiency of trial-and-error learning (ibid., s. 120). 

Feedback 
En central del i formativ bedömning är feedback. Feedback kan definieras 
som information om hur väl något har fungerat eller blivit utfört. Black och 
Wiliam (1998a) drar slutsatsen att när man gör systematiska försök att stärka 
och utveckla den formativa bedömningen får man ett signifikant bättre lä-
rande. Genom att kommunicera med elever vad de kommer att bedömas på, 
hur bedömningen kommer att ske samt att eleverna får återkoppling på det 
som bedömts kan eleverna utveckla sitt lärande vilket gynnar framför allt 
svagpresterande elever. Liknande resultat kommer även Hattie och Timper-
ley (2007) fram till i sin studie. De menar att bra feedback behöver kunna 
svara på frågorna: Vart är jag på väg? Hur går det för mig? Vad ska jag göra 
här-näst? dvs. feed up, feed back och feed forward.  

Traditionellt sett har läraren varit ansvarig för bedömningar och ovanstå-
ende tre nyckelfrågor vid återkoppling. För att bedömningens utvecklings-
potential ska kunna utnyttjas behöver även eleverna vara involverade i be-
dömningsprocessen (Black & Wiliam, 2009; Hattie & Timperley, 2007; 
Shepard, 2000). Gipps (1999) förtydligar vikten av att involvera eleven ge-
nom att förändra den didaktiska relationen mellan lärare och elev   
 

The didactic relationship between teacher and student is traditionally a hier-
archical one and assessment relationship one of judgment or surveillance. If 
we are serious about taking an interpretive approach and bringing the student 
into some ownership of the assessment process (and hence into self-
regulation), teachers must share power with students rather than exerting po-
wer over them. /…/ This does not mean the teacher giving up responsibility 
for student learning and progress; rather, it means involving the learner more 
as a partner (ibid., s. 386). 

 
Det här innebär inte att läraren fråntar sig ansvaret för bedömningar. Gipps 
(1999) föreslår istället att lärare delar ansvaret med eleverna.  

Sadler (1989) fördjupar resonemanget kring feedback genom att precisera 
att det inte endast handlar om vad eleven kan eller behöver utveckla. Han 
menar att även lärare använder feedback för att justera sin undervisning och 
rikta uppmärksamheten mot det som inte fungerat. 

                                                        
3 Astrid Pettersson (2007) började med att benämna det formativa syftet som ’bedömning i 
lärandets tjänst’, vilket sedan omformulerades av Christian Lundahl (2011) till ’bedömning 
för lärande’ och av Anders Jönsson (2011) till ’lärande bedömning’. 
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Broadly speaking, feedback provides for two main audiences, the teacher and 
the student. Teachers use feedback to make programmatic decisions with 
respect to readiness, diagnosis and remediation. Students use it to monitor the 
strengths and weaknesses of their performances, so that aspects associated 
with sucess or high quality can be recognized and reinforced, and unsatis-
factory aspects modified or improved (Sadler, 1989, s. 120-121). 

 
Feedback handlar således inte bara om att läraren ger återkoppling till eleven 
på vad eleven kan och vad som behöver utvecklas (Black & Wiliam, 2009; 
Hattie & Timperley, 2007), utan feedback ger också möjlighet för läraren att 
justera, anpassa och förändra sin egen undervisning (Jönsson 2011; Lind-
berg, 2011; Shepard, 2000). 

Lärares bedömningsarbete 
Förutom att visa på bedömningens olika funktioner behöver bedömningens 
sammanhang belysas. Lärares bedömningsarbete inbegriper explicita hand-
lingar såsom prov och betyg, men också implicita handlingar dvs. andra 
aspekter som t.ex. ett leende eller en bekräftande nick. Björklund Boistrup 
(2010) använder begreppet ’assessment acts’ (bedömningshandlingar, jfr 
även Björklund Boistrup, 2011; Lindberg & Löfgren, 2010) för att påvisa att 
all bedömning inte är explicit och tydlig, utan att lärare också bedömer 
mycket som inte är kopplat till betygsättning. I min studie ansluter jag mig 
till den vida definition av bedömning som Björklund Boistrup och Lindberg 
(2007) gör. 
 

 
 
FIGUR 1. Bedömning som ett begrepp med vida gränser. Några aspekter av klassrumsbe-
dömning (Björklund Boistrup & Lindberg, 2007). 
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De olika bedömningsformerna, t.ex. muntliga eller skriftliga uppgifter, be-
höver spegla undervisningen och dess mål (Shepard, 2000) dvs. det behöver 
finnas en överenstämmelse i mål, undervisning och bedömning, s.k. align-
ment (Jönsson, 2011) (se även Wiggins & McTighe, 2001). 

Typologi av lärarbedömningar 
Gipps (1995) beskriver tre typer av lärarbedömning; ’the intuitives’, ’the 
evidence gatherers’ och ’the systematic planners’. Till gruppen de intuitiva 
(the intuitives) hör de som talar om att de bedömer med sin magkänsla. 
Dessa lärare förlitar sig på vad de minns från lektionerna. I denna grupp 
urskiljs dels de som inte formulerat sin bedömning, men visar på ett mönster 
i sitt handlande och är säkra på bedömningsmetoderna de använder, dels de 
som inte uppvisar ett mönster i sin bedömning och där bedömningen fram-
står som godtycklig. Bevissamlarna (the evidence gatherers) samlar olika 
underlag som räknehäften, stavningsprov, anteckningar från samtal med 
eleverna. I denna grupp inryms bedömningarna i lärarens vardagliga klass-
rumsarbete, dvs. lärarna använder underlag från den egna undervisningen. 
Den tredje gruppen som beskrivs är ’systematic planners’. Denna grupp be-
dömer formativt på olika sätt och har ett rikt underlag som stöd. Gipps 
(1995) pekar på att dessa typer av lärarbedömningar inte kan ses som fri-
kopplade från sitt sammanhang, utan vilket stöd som erbjuds lärarna på skol- 
och huvudmannanivå är av betydelse. 

Att förändra lärares bedömningsarbete 
Black och Wiliam (1998a) pekar på att det finns olika steg i implementering 
av formativ bedömning. Lärare behöver få möjlighet att, lokalt, ta till sig 
rönen och sätta det i det sammanhang som de befinner sig i – när de undervi-
sar. Det behövs dessutom tid och reflektion för implementeringen. Denna 
aspekt lyfter även Pettersson (2011) och menar att bedömning är mycket 
komplext och ansvarsfullt. För att kunna bedöma professionellt behöver 
lärare ges tid för att ingående diskutera bedömning och analysera exempelvis 
elevexempel. Gipps (1999) framhåller också att lärare behöver stöd i att för-
ändra sitt bedömningsarbete 
 

We must help teachers to reconstruct their relationships, in both learning and 
assessment, as they shift responsibility to the students (ibid., s. 386). 

 
Priestley och Sime (2005) argumenterar för att meningsfulla förändringar 
kan stimuleras genom en kombination av ett starkt och aktivt ledarskap, en 
tillit till att lärare själva vill förändra och utveckla verksamheten samt tid för 
samarbete och dialog. Även eleverna behöver få ökad tid för att förstå hur 
bedömningsprocesser går till och hur de lär sig (Pettersson, 2011). 
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Samtal som verktyg  
Ett redskap för att utveckla sin bedömningspraktik4 kan vara lärares profess-
ionella samtal. I dessa samtal kan lärare utveckla konsistens i den gemen-
samma bedömningen. Det innebär bl.a. att tillämpa en gemensam förståelse 
av kvaliteter i exempelvis kunskapskraven och i samtal och interaktion ex-
plicitgöra kvaliteter i elevarbeten (Klenowski & Wyatt-Smith, 2013). När 
elevexempel och målbeskrivningar är utgångspunkt för diskussionerna och 
samtalen sker över tid finns möjlighet till att utveckla en gemensam bedöm-
ningspraktik och en högre bedömaröverenstämmelse. 

Även Leahy och Wiliam (2009) pekar på samtalet som en möjlighet att 
utveckla sin bedömningspraktik, men menar att samtalens inriktning är bero-
ende av vilken förändring man vill åstadkomma. De skiljer här på en gene-
rell förändring av lärares bedömning, med exempelvis implementering av 
olika tekniker/metoder i formativ bedömning och en mer innehållslig föränd-
ring, som kan utgå från ämnesspecifika frågor utifrån exempelvis elevexem-
pel. 

Styrdokument för bedömning 
Som riktlinjer för lärares bedömningsarbete finns bl.a. läroplan och kurspla-
ner. I dessa fastslås de institutionella normerna för bedömning. Sedan i mit-
ten av 1900-talet har tre olika betygssystem existerat i den svenska grund-
skolan: det absoluta, det relativa och dagens mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystem (Skolverket, 2013). I de olika läroplanerna har olika kunskaps-
syner speglats, och dessa har bl.a. påverkat hur lärare bedömer elevens kun-
skaper (Korp, 2003). Dessutom har lärare själva verkat i skolan, som elev 
och som yrkesmänniska, under någon av läroplanerna och är troligtvis med-
vetet och/eller omedvetet formade av den.  

I det absoluta betygssystemet som praktiserades fram till 1960-talet angav 
varje betyg ett viss mått av kunskap, men vilka krav de olika betygsstegen 
motsvarade fanns inte anvisat och läraren var således fri i sin bedömning 
(Skolverket, 2013).  

Det andra betygssystemet som svensk skola har haft kallas det relativa, el-
ler det grupprelaterade. Detta betygssystem saknade målbeskrivningar och 
allmänna anvisningar för betygssättning, och kritiserades och ifrågasattes på 
flera punkter, framför allt för att rangordna eleverna dvs. betygen visade inte 
elevernas egentliga kunskaper utan endast hur en elevs kunskap förhöll sig 
                                                        
4 Säljö (2000) beskriver begreppet praktik som vad man gör, med vad man gör det med dvs. 
vilka redskap som används och hur man talar om det man gör, dvs. det språk som används 
inom verksamheten. Med hänvisning till Liliequist (2003) finns stora likheter mellan Flecks 
(1935/1997) begrepp tankekollektiv och tankestilar (begreppen presenteras i kapitel 3) och 
modernare teorier och jag ser därför ingen motsättning i att använda praktikbegreppet. 
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till andra elevers kunskaper vilket också var huvudargumentet för att refor-
mera det relativa betygssystemet (Román, 2010).  

En i stora delar ny läroplan med ny kunskapssyn och förändrat betygssy-
stem tillkom i och med införandet av Lpo 94 (Skolverket, 1998, 2008a). Ett 
annat sätt att beskriva det är att ett paradigmskifte inom bedömning skedde 
(jfr Gipps, 1994). I kursplanerna för Lpo 94 (Skolverket, 2008a) angavs 
vilka kunskaper som skulle utvecklas. Dessa formulerades för varje ämne 
under rubrikerna Mål att sträva mot, Mål att uppnå samt Bedömningens in-
riktning. I Lpo 94 fanns alltså nationella mål för alla elever, men läroplanen 
gav de enskilda skolorna ett stort utrymme att tolka kursplanemålen. Hur 
dessa mål skulle uppnås fick således lärare själva bestämma. Sedan år 2011 
har en reviderad läroplan för grundskolan, Lgr 11 (SKOLFS 2010:37) in-
förts. Jag skriver reviderad för den nuvarande läroplanen, Lgr 11, inklusive 
dess kursplaner är i stora delar överensstämmande med den tidigare, Lpo 94. 
Det som förändrats är framför allt tre saker (Carlgren, 2010) 
 

• från att läroplan och kursplaner varit separerade i två delar har kurs-
planerna åter lyfts in i läroplanen 

• strukturen i kursplanerna är förändrad med en tydligare innehållslig 
styrning dvs. en precisering av vilka kunskapsområden som ska be-
handlas i det centrala innehållet  

• antal kunskapsmål, eller förmågor, är färre än tidigare  
 
Förutom den reviderade läroplanen har nya föreskrifter för kunskapskrav 
med ny betygsskala för grundskolans ämnen (SKOLFS 2011:19) införts för 
att försöka tydliggöra betygskriterierna. Huruvida lärare uppfattar dem tydli-
gare kan diskuteras. 

Olika synsätt på skolämnet matematik 
Historiskt sett har skolämnet matematik ändrats radikalt under de senaste 60 
åren från automatiseringsövningar till en ansats av förståelsebaserad pro-
blemlösning (van Oers, 2001), vilket kan ha en stor betydelse för hur be-
dömning i matematik ses och utövas idag. van Oers har urskilt flera olika 
synsätt på vad som räknas som “riktig” matematik i klassrummet. 

Skolämnet matematik handlar om aritmetiska beräkningar. Det tradition-
ella synsättet är mekanisk räkning med fokus på att behärska aritmetisk räk-
ning. Matematikkunnande antas bestå av färdiga begrepp, där kunskap över-
förs till barn utifrån modellen sändare – mottagare. Bilden av matematikäm-
net framstår som om matematisk kunskap fortfarande är att läraren (som den 
som vet och kan) överför delar av matematisk kunskap till eleverna (som 
inte kan ännu). Detta synsätt är relaterat till Platons idéer om matematiska 
sanningar som kan uppnås genom hårt arbete.  
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Skolämnet matematik handlar om strukturer. Dessa erbjuds i exempelvis 
problemlösningsuppgifter där eleven – med mer eller mindre stöd – konstru-
erar grundläggande strukturer som kan användas i nya situationer. Här antas 
eleven uppleva ett behov av att arbeta problemlösande i matematisk verk-
samhet. Till detta synsätt räknar van Oers exempelvis Davydov (2008).5  

Skolämnet matematik handlar om problemlösningsaktiviter med symbo-
liska redskap. Detta synsätt handlar om meningsfull problemlösning i en 
realistisk kontext som görs begriplig för eleverna. Strukturer kan aldrig ses 
som fixerade utan är just tillfälligt stabiliserade sätt att närma sig ett pro-
blem. Här antas eleven arbeta med meningsfull problemlösning med exem-
pelvis vardagsnära frågeställningar (van Oers, 2001).  

Enligt van Oers handlar skolans uppdrag bl.a. om att introducera elever i  
 

… communities of knowledge and the teaching of mathematics can be seen as 
a process of initiating students in the culture of the mathematical community 
(ibid., s. 59).  
 

Deltagande i en matematisk diskurs förutsätter ett beaktande av metaregler 
som reglerar diskursen och praktiken generellt (ibid.). Exempelvis bidrar 
deltagande med andra mer kunniga till matematisk mening (Sfard, 2000). Ett 
annat sätt att beskriva detta är med deltagandemetaforen, dvs. att kunskapen 
finns i det sociala. Deltagandemetaforen representerar sociokulturellt per-
spektiv där huvudpoängen är att lärande sker genom deltagande i en praxis.  
Ytterligare en metafor, tillägnandemetaforen, beskriver en annan syn på 
matematik och matematikundervisning. Tillägnandemetaforen representerar 
ett konstruktivistiskt perspektiv där individen själv konstruerar sin kunskap, 
men där social interaktion utmanar förståelsen. Medan Sfard (2006) menar 
att de två perspektiven inte kan förenas för att de är så olika säger Lerman 
(2006) att båda är fruktbara, men har olika synvinklar och behandlar olika 
frågor. Cobb (2006) menar att de två perspektiven kompletterar varandra. 

Sammanfattning 
Svensk grundskola har genomgått stora reformer och förändringar de senaste 
tjugo åren. Trots att ett mål- och kunskapsrelaterat bedömningssystem har 
funnits sedan 1994 har det tagit lång tid för det att implementeras (Tholin, 
2006). Förändringar tar tid och det är rimligt att anta att spår av tidigare lä-
roplaner kommer till uttryck. Exempelvis visar Eriksson, Arvola Orlander 
och Jedemark (2004) i sin studie att trots att timplanen i grundskolorna som 
deltog i försöksverksamheten år 2000-2007 togs bort fortsatte skolor att ar-

                                                        
5 För läsning av Davydov i svensk kontext se Adolfsson Boman, M., Eriksson, I., Hverven, 
M., Jansson, A. & Tambour, T. (2013). 
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beta utifrån den, dvs. den ämnesindelade lektionsutformningen kvarstod (s. 
69-70). Det tar tid – om effekter av skolpolitiska reformer (SOU 2013:30), 
Skolverkets rapport från de senaste utbildningsreformerna samt Lindberg 
och Löfgren (2011) ger liknande indikationer dvs. att det tar tid innan refor-
mer genomförs.  

Skolämnet matematik tycks också vara det ämne som är mest beroende av 
en lärobok där såväl innehåll som uppläggning samt hur undervisningen 
organiseras styrs av läroboken. Brist på relevant utbildning och föräldrars 
förväntningar anses vara bidragande faktorer till den växande trenden med 
”tyst räkning” och läromedelsberoende (Kjellström, 2005; Skolverket 2003; 
SOU 2004:97).  
 

Med ”traditionella” avses här uppgifter, ofta av rutinkaraktär, av samma slag 
som i de läroböcker som används. Svaret är rätt eller fel och vägen till svaret 
är den som läroboken eller läraren föreskriver (Skolverket, 2003, s. 33). 

 
Svensk forskning relaterad till bedömning och betyg har tidigare dominerats 
av forskning rörande nationella prov och internationella kunskapsmät-
ningar. Vidare är det grundskolans senare år och gymnasieskolan som är i 
fokus, närmare bestämt studier som rör bedömning som relaterar till betyg 
(Lindberg, 2005, 2011). Sedan 2005 har dock en ökning kring forskning om 
bedömning skett. Fortfarande inriktas den största andelen forskning på sko-
lors resultat samt på grundskolan i de åldrar då betyg sätts (Forsberg & 
Lindberg, 2010). Jämförelsevis finns minst forskning om formativ bedöm-
ning som avser icke betygssättning (Forsberg & Lindberg, 2010; Korp, 
2003; Lindberg, 2007, 2011). Lindberg (2007) menar att   
 

[v]ad lärare i svensk skola bedömer och hur de använder betygskriterier vid 
bedömning av elevarbeten i olika skolämnen, inom skilda skolor och för va-
rierande elevgrupper, vet vi inte mycket om (ibid., s. 132). 

Syfte och frågeställningar 
Utifrån min bakgrundsbeskrivning är syftet med studien att beskriva och 
analysera lärares samtal om bedömning och matematikkunnighet under en 
serie fokusgruppsintervjuer med två lärargrupper. Ett annat syfte är att pröva 
Flecks (1935/1997) begrepp tankestil och tankekollektiv (begreppen present-
eras i kapitel 3). Dessa syften kan formuleras i tre frågeställningar: 
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1) Vilka möjliga tankestilar kan utläsas i lärares samtal om bedömning 
och hur kan de förstås? 
 

2) Vilka möjliga tankestilar kan utläsas i lärares samtal om matematik-
kunnighet och hur kan de förstås?  

 
En syntetiserande fråga är: 
 

3) Finns det skillnader mellan de två lärargrupperna? Om det gör det 
vad karakteriserar skillnaderna? 

Disposition 
Föreliggande studie inleddes våren 2010 och fokusgruppsintervjuerna ge-
nomfördes under 2011-2012, i samband med övergången från Lpo 94 (Skol-
verket, 1998, 2008a) till Lgr 11 (SKOLFS 2010:37) och de nya föreskrifter-
na för kunskapskrav för grundskolans ämnen (SKOLFS 2011:19). 

Uppsatsen är uppdelad i tre delar. Första delen, Utgångspunkter för stu-
dien, består av två kapitel. I kapitel 1 ges en bakgrund till studien där jag 
bl.a. diskuterar bedömning på en generell nivå, tecknar en bild av tidsandan 
kring bedömning i Sverige, samt presenterar studiens syfte och frågeställ-
ningar. I kapitel 2 ges en översikt över forskning om bedömning, kollegialt 
lärande samt diskurser i relation till skolämnet matematik.  

Den andra delen, Studiens utformning, inleds med kapitel 3 där jag redo-
gör för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. Flecks 
(1935/1997) kunskapsteoretiska begrepp tankekollektiv, tankestil och tanke-
tvång presenteras. Dessa begrepp är bärande för studien då jag använder 
begreppet tankekollektiv om de två lärargrupperna som deltagit i studien, 
och begreppet tankestilar om det uttryck lärargrupperna ger för bedömning 
av elevers matematikkunnighet. Kapitel 4 beskriver metoder och material 
som har använts. De två skolorna och fokusgrupperna med lärare som delta-
git i studien presenteras. Jag redogör också för genomförande av fokus-
gruppsinter-vjuerna, tillvägagångssätt vid datakonstruktionen samt analysar-
betet.  

I den sista delen, Tankestilar om bedömning och matematikkunnighet, re-
dovisas resultat och analys av de sammanlagt åtta fokusgruppsintervjuerna 
(kapitel 5). Inledningsvis redovisas skolorna var för sig och därefter görs en 
jämförelse av de två skolorna. Jag avslutar kapitel 5 med att syntetisera re-
sultatet i möjliga tankestilar om bedömning och matematikkunnighet. I det 
sista kapitlet (kapitel 6) sammanfattar jag, drar slutsatser och återkopplar till 
syftet och frågeställningarna.   
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2 Tidigare forskning 

I föreliggande studie intresserar jag mig för lärares samtal om bedömning 
och matematikkunnighet i övergången från Lpo 94 (Skolverket, 1998, 
2008a) till Lgr 11 (SKOLFS 2010:37, 2011:19). Det var en specifik period i 
svensk skola när Lpo 94 trädde i kraft. Ett särskilt kunskapsperspektiv inför-
des och man övergick från normrelaterad bedömning till mål- och kunskaps-
relaterad bedömning, godkändgränsen återinfördes efter att ha varit frånva-
rande i 30 år samt en ny betygsskala infördes, dvs. alla redskap för lärares 
bedömningsarbete byttes ut.6  En avgränsning i forskningsöversikten är där-
för svensk forskning för perioden 1994-2012 då dessa läroplaner varit och 
fortfarande är gällande. Jag gör även internationella utblickar för den aktu-
ella tidsperioden. Eftersom min studie undersöker möjliga tankestilar som 
kan utläsas i lärares samtal om bedömning och matematikkunnighet i årskur-
serna 4-6 är ytterligare en avgränsning framför allt forskning rörande grund-
skolan.  

Sökningar har gjorts i den svenska databasen LIBRIS och den internat-
ionella referensdatabasen EBSCOhost. Söktermer i LIBRIS har begränsats 
till matematik, bedömning och samtal i olika kombinationer samt som en-
skilda sökord. Ytterligare en avgränsning, avhandling, har använts och inne-
bär att både doktors- och licentiatavhandlingar ingår.7  Vid sökning om be-
dömning i EBSCOhost konstateras att tre termer är återkommande: 
measurement, assessement och evaluation. Termen measurement förbinds 
framför allt med psykometriska studier, evaluation behandlar vanligen ut-
värdering av skolor, program eller undervisning och assessment är den term 
som ligger närmast lärares bedömningsarbete (Forsberg & Lindberg, 2010) 
varför jag valde den söktermen. Således har söktermerna mathematics, as-
sessment, collaborative learning, professional development, teacher talk och 
school använts i olika kombinationer. Ytterligare sökvägar har varit via refe-

                                                        
6 Kunskapsperspektivet skrivs fram i Bildning och kunskap (SOU 1992:94) på följande sätt: 
”För det första kunskapens konstruktiva aspekt. Kunskap är inte en avbildning av världen, 
utan ett sätt att göra världen begriplig. Kunskaper utvecklas i ett växelspel mellan vad man 
vill uppnå, den kunskap man redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna 
samt de erfarenheter man gör. För det andra kunskapens kontextuella aspekt. Kunskap är 
beroende av sitt sammanhang, vilket utgör den (tysta) grund mot vilken kunskapen blir be-
griplig. För det tredje, kunskapens funktionella (instrumentella) aspekt, kunskap som red-
skap.” (SOU 1992:94, s. 26). 
7 I LIBRIS kategoriseras licentiatuppsatser som avhandling. 
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renser och NCM:s hemsida.8  Utifrån de sökningar jag gjort förefaller forsk-
ning om lärares samtal om bedömning av matematikkunnighet relativt be-
gränsad. 

När det gäller ämnesdidaktiskt bedömningsarbete behandlar de svenska 
avhandlingarna olika ämnen, t.ex. samhällskunskap, svenska och matematik. 
Forsberg och Lindberg (2010) pekar på att beroende på vilka sökvägar som 
väljs erhålls olika resultat.9 Jag konstaterar att resultatet av mina sökningar 
stämmer väl överens med Forsberg och Lindberg (2010) (se även Lindberg, 
2011), dvs. att en ökning har skett sedan 2000-talet samt att forskning till 
största delen inriktat sig på uppfattningar, utvärdering, prestationer, betyg 
och nationella prov i högstadiet, gymnasieskolan och i lärarutbildning.  

Sökning har även kompletterats med Nordisk Matematikkdidak-
tikk/Nordic Studies in Mathematics Education (NOMAD). Bedömning före-
faller inte att få ett så stort utrymme i NOMAD. Vid sökning i tidskriftens 
drygt 270 artiklar fann jag sju som i någon mån behandlar bedömning. En 
internationellt erkänd forskare inom bedömning (Wiliam, 1994) har skrivit 
om autentiska uppgifter vid bedömning i relation till Englands och Wales 
skolsystem. Övriga artiklar är i huvudsak nordiska kvantitativa studier med 
fokus på elevers och lärares föreställningar om utvärdering, prestationer 
samt undervisning – i grundskolans yngre åldrar (Neuman, 1997; Jess, 
2004), i högre årskurser (Samuelsson, 2011), i gymnasieskolan (Barkatsas & 
Malone, 2005; Palm, 2008) och i högre utbildning (Ehmke, Pesonen & 
Tossavainen, 2010).  

I likhet med NOMAD förefaller inte bedömning få så stort utrymme i 
Journal for Research in Mathematics Education (JRME). Educational Stu-
dies in Mathematics (ESM) innehåller fler artiklar om bedömning, men i 
huvudsak liksom NOMAD, med fokus på högre årskurser.  

I nästa avsnitt, Matematikdidaktisk forskning, presenteras matematikdi-
daktisk forskning och dess relation till bedömning och kollegialt lärande. 

Matematikdidaktisk forskning  
I jämförelse med internationell forskning är svensk matematikdidaktisk 
forskning ett förhållandevis ungt fält (Björkqvist, 2003; Strässer, 2005). En 
utveckling har framför allt skett sedan år 1990 (Bergsten, 2002; Strässer, 

                                                        
8 NCM, Nationellt Centrum för Matematikutbildning, har till uppgift att stödja utvecklingen 
av matematikutbildning i förskolan samt i det obligatoriska och frivilliga skolväsendet. NCM 
inrättades genom regeringsbeslut i januari 1999 och finns vid Göteborgs universitet. 
9 Med bedömningsarbete avses här lärares arbete som i någon form inkluderar bedömning, 
t.ex. klassrumsbedömning som sker i undervisningen och lärare som bedömer elevarbeten 
tillsammans med kollegor. 
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2005), bl.a. genom satsningar på forskarskolor finansierade av t.ex. Veten-
skapsrådet och kommuner.10  

Av 78 doktorsavhandlingar och 35 licentiatavhandlingar i matematikdi-
daktik behandlar sex stycken området bedömning i någon mening; fem dok-
torsavhandlingar och en licentiatavhandling.11 Övervägande del av de 
svenska avhandlingarna behandlar de betygssättande årskurserna på högsta-
diet eller gymnasiet (Balan, 2012; Becevic, 2011; Boesen, 2006; Nyström, 
2004; Stenhag, 2010). Endast en avhandling (Björklund Boistrup, 2010) 
behandlar klassrumsbedömning i de yngre åldrarna.  

Forskningsöversikten inleds med en redogörelse för forskning om Lära-
res bedömningsarbete, dvs. studier som har något att säga om lärares bedöm-
ningsarbete i matematik. I avsnittet Matematiklärares kollegiala lärande 
redogörs för forskning som behandlar lärares professionsutveckling. Avslut-
ningsvis behandlas i Matematikdiskurser, matematikdidaktisk forskning med 
anknytning till diskurser med fokus på relationen vardagligt språk och ma-
tematiskt språk.  

Lärares bedömningsarbete 
Den forskning om matematiklärares bedömningsarbete som presenteras ne-
dan behandlar dels studier om samtal om bedömning utifrån bedömningsex-
empel vilket är något min studie också gör, dels samtal mellan matematiklä-
rare och elev där det visar sig att bedömning kan ta sig i uttryck på många 
olika sätt.  

I en rapport från PRIM-gruppen beskriver Olofsson (2006) gymnasielära-
res likvärdiga bedömning av elevarbeten på ett nationellt prov i matematik 
kurs A.12 Syftet med undersökningen är att bidra till att skapa likvärdig be-
dömning i skolan samt att kartlägga överensstämmelse mellan lärares be-
dömning i relation till bedömningsanvisningarna till ett kursprov dvs. att 
undersöka bedömarreliabiliteten. Olofssons frågeställning är Hur säkra är 
lärares bedömning av elevernas arbeten på nationella prov? För att under-
söka bedömarrelialibiliteten genomfördes ombedömning av prov. Fyra verk-
samma matematiklärare med varierande lång erfarenhet bedömde 100 
slumpmässigt utvalda elevlösningar på insamlade nationella prov i kurs A. 
Utifrån bedömningsanvisningar bedömde varje lärare/bedömare först själv 
samtliga elevarbeten och därefter träffades bedömarna för en bedömnings-
                                                        
10 Exempel på sådan forskarskola är Forskarskolan i matematik med ämnesdidaktisk inrikt-
ning http://math.liu.se/TM/didaktik/foutb.html (hämtat 2012-08-12). 
11 Uppgifterna för åren 1994-2012 är hämtade från NCM:s hemsida 
http://ncm.gu.se/node/5326 samt http://ncm.gu.se/node/5803 (hämtat 2013-04-17). 
12 PRIM står för Prov i Matematik, och finns vid Institutionen för matematikämnets och na-
turvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet. PRIM-gruppen är en forsknings-
grupp som bl.a. har till uppgift att konstruera ämnesproven i matematik för årskurs 3, 6 och 9 
i grundskolan samt kursproven 1a, 1b och 1c för gymnasieskolan. 
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diskussion. Efter denna diskussion gjorde bedömarna sedan eventuella korri-
geringar som de fann lämpliga. Fokus var inte på själva innehållet i samtalen 
utan utfallet efter samtalen. Även om Olofsson inte kan dra några generella 
slutsatser eftersom materialet är så litet, fann hon att överensstämmelsen 
blev större genom samtalen dvs. efter de samtal som uppstod om deltagarnas 
individuella bedömningar blev skillnaderna mindre.  

Även Palm (2008) har studerat samtal i relation till bedömning, närmare 
bestämt interbedömarreliabilitet (dvs. att samma prov ska kunna bedömas av 
en annan bedömare med i stort sett samma resultat) för bedömningen av 
muntlig matematisk kommunikation i ett svenskt nationellt matematikprov 
på gymnasienivå. Palm menar att matematisk kommunikation, såväl muntlig 
som skriftlig, i allmänhet ses som en viktig aspekt av matematik och mate-
matikutbildning, vilket också lyfts fram i de svenska kursplanerna i matema-
tik. Den kunskap/information om studenternas förmågor och förståelse som 
inhämtas vid en bedömning i muntlig kommunikation kan forma den fort-
satta undervisningen, dvs. användas i ett formativt syfte. Om endast skriftlig 
bedömning används kan studenter få intrycket av att muntlig matematisk 
kommunikation inte är viktig. Den bedömningssituation som Palm studerat 
är nationella prov Matematik C. I studien deltog sex elever. Varje elev pre-
senterade sitt arbete, en tre minuter lång presentation av sin lösning, och 
hade därefter en två minuter lång diskussion med läraren i studien (Palm 
själv). Tio lärare från olika delar av landet bedömde vid samma tillfälle den 
muntliga matematiska kommunikationen. I både utbildningssammanhang 
och inom andra områden är, enligt Palm, muntliga prov av ämneskunskap 
eller kommunikationsförmåga sammanlänkade med reliabilitetsproblem. 
Palm diskuterar bl.a. subjektivitetsproblematiken som kan uppstå vid ’per-
formance assessment’ och menar att reliabilitetsstudier, när det gäller mate-
matikutbildning om muntliga prov, är ganska ovanliga, speciellt vid bedöm-
ning av matematisk kommunikationsförmåga. Palm fann dock att provet var 
sammanlänkat med reliabilitetsproblem. Möjliga orsaker kunde enligt Palm 
vara olika påverkansfaktorer som att bedömarna blev trötta efter ett visst 
antal bedömningar.  

I sin licentiatuppsats undersöker Becevic (2011) lärares klassrumsbedöm-
ning i matematik på gymnasienivå. Syftet med studien är att belysa och 
skapa förståelse för hur lärare resonerar om bedömning i matematik på gym-
nasienivå, bl.a. vilka förhållningssätt till bedömning lärarna ger uttryck för 
samt hur dessa framställningar relateras till varandra. Becevic genomförde 
individuella halvstrukturerade intervjuer med 15 gymnasielärare samt sju 
fokusgruppssamtal med en avslutande diskussion om bedömning och betyg-
sättning på gymnasiet. För analysarbetet använde Becevic principer inom 
grundad teori. Han urskilde åtta typer av bedömningsstrategier: den in-
tuitiva, den inväntande, den kontinuerliga, den likvärdiga, den målinriktade, 
den provinriktade, den undervisningskopplade samt självbedömningsstrate-
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gin. Strategierna visade på en rikedom i lärarnas resonemang om bedöm-
ning. 

Selghed (2004) studerar förutsättningar för lärares bedömningsarbete i de 
högre årskurserna i grundskolan, närmare bestämt betygssättande lärares 
olika sätt att erfara det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt 
vilka konsekvenser det får för lärares arbete. Studien bygger på 30 intervjuer 
med lärare som undervisade i ämnena svenska, engelska och matematik. 
Selgheds slutsats är att betygssystemet som infördes i samband med Lpo 94 
fungerade otillfredsställande fem år efter införandet. Enligt Selghed vägde 
lärarna in andra aspekter än elevers kunskaper, exempelvis ansvar för läxor 
och hemuppgifter samt intresse för och deltagande i skolarbetet. Vidare jäm-
förde lärarna eleverna med varandra. Dessutom upplevde lärarna att tillräck-
liga möjligheter till förståelse av exempelvis antagandena och principerna 
för betygssystemet inte hade erbjudits vid implementeringen.  

Olofsson (2006), Palm (2008) och Becevic (2011) har alla undersökt 
gymnasielärares bedömning. Trots det ser jag att dessa tre studier kan vara 
relevanta i relation till min. Både Olofsson (2006) och Palm (2008) behand-
lar samtal i relation lärares bedömning och i min studie samtalar lärare om 
bedömning av elevers matematikkunnighet.13 Samtalen är inramade på olika 
sätt, och har olika forskningsfrågor, exempelvis visar Olofssons rapport att 
när lärare samtalar om bedömning utifrån gemensamma elevexempel finns 
möjligheter att nå större överensstämmelse. De gemensamma bedömnings-
diskussionerna lärarna hade efter att de bedömt elevarbeten individuellt för-
ändrade lärarnas bedömningar. Palm (2008) lyfter fram frågan om subjekti-
vitet i enskilda, framför allt muntliga, bedömningar. De bedömningsstrate-
gier som Becevic (2011) urskilt speglar resonemang som kan uppkomma när 
lärare samtalar om och diskuterar bedömning. Selgheds (2004) studie sker 
nära en övergång mellan två läroplaner och vid införandet av nytt betygssy-
stem. 

Matematiklärares kollegiala lärande  
Centralt för mig är att se bedömning som en integrerad del av lärares under-
visning. Som tidigare sagts visar studier (t.ex. Olofsson, 2006) att det finns 
möjligheter att lärare når en högre bedömaröverensstämmelse när de i samtal 
med varandra diskuterar elevexempel. Gemensamt för den forskning som 
presenteras i detta avsnitt är att man har använt lesson study eller liknande 
modeller där lärare diskuterar undervisning för professionsutveckling. Kort-
fattat kan lesson study beskrivas som en kollaborativ modell där flera lärare 
gemensamt planerar en lektion, utifrån ett undervisningsproblem som lärarna 
vill utveckla och kartlägga. Därefter genomförs lektionen av en lärare. Lek-

                                                        
13 I min studie är huvudfokus på bedömning, exemplifierat med när lärare samtalar om be-
dömning av elevers matematikkunnighet. 
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tionen filmas vanligtvis och de övriga lärarna observerar i klassrummet. 
Efter lektionen träffas lärarna för en gemensam analys, reflektion över och 
omarbetning av lektionen. Slutligen genomförs lektionen återigen. Vidare 
kan sägas att lesson study handlar om lärares kollektiva lärande och inte bara 
om en lektion (Lewis, Perry, Hurd & O´Connell, 2006). Lesson study som 
modell för kollaborativ professionsutveckling används frekvent bland ja-
panska lärare och introducerades i väst genom Stiglers och Hieberts (1999) 
bok The teaching gap. Boken summerar TIMSS (Third International Mat-
hematics and Science Study) videostudie med elever i årskurs 8 i USA, Ja-
pan och Tyskland samt presenterar lesson study som en modell för att på-
verka förändring på ett långsamt och stadigt sätt (Perry & Lewis, 2009). 

Även Brodie och Shalem (2011) ser i sin studie att långsiktiga insatser är 
av betydelse. De har studerat professional learning communities (PLC), 
närmare bestämt matematiklärares PLC och deras arbete med likhetstecknets 
betydelse.14 Lärarna arbetade i årskurs 3-9 och fokus i studien var på utveck-
ling och planering av lärarnas matematiklektioner. Modellen för PLC:s i 
denna studie var förtest av elevernas kunskaper och analys av elevernas 
felsvar, kartläggning av kursplaner samt professionella diskussioner. Brodie 
och Shalem menar att kombinationen av utmaning och solidaritet gav stöd åt 
lärarnas ansvar gentemot varandra och matematikundervisningen. De sam-
manfattar sina resultat i fyra nyckelprinciper som framgångsrik professionell 
utveckling för matematiklärare kan karakteriseras av. För det första fungerar 
inte kortsiktiga seminarier och workshops utan långsiktiga insatser är nöd-
vändiga. För det andra bör lärares professionsutveckling ha tydligt och klart 
fokus på lärares undervisning. Utveckling sker och blir meningsfull då man 
utgår från den egna praktiken. En tredje princip är att det finns utrymme för 
systematisk reflektion över den egna undervisningen. Därigenom får lärare 
möjlighet att explicitgöra sin tysta kunskap och medvetandegöra de principer 
som styr undervisningen.15 En sista och fjärde princip som är avgörande för 
djup och varaktig professionsutveckling för lärare, är att det finns tillgång till 
stödjande nätverk. Dessa nätverk behöver strukturer som stödjer lärare att 
exempelvis våga ta risker och prata med varandra om sin undervisning 
(Borko, 2004). Lewis, Perry och Hurd (2009) menar att deltagande i en ge-
menskap formar identiteten av medlemmarna och deras kommande aktivite-
ter samt att gemensamma verktyg som exempelvis läroplaner påverkar lära-
res professionsutveckling. 

Lewis, Perry, Hurd och O´Connell (2006) ger stöd åt Brodies och 
Shalems (2011) fyra identifierade principer och har studerat arbetet med 
lesson study samt identifierat förutsättningar för vidareutveckling av lesson 

                                                        
14 Professional Learning Communities (PLC) kan förstås som en gemenskap för lärares pro-
fessionella lärande. 
15 Polyani (1983[1966]) är en av dem som införde och utvecklade begreppet tyst kunskap 
(tacit knowledge). 
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study på en high school i USA. Lewis, Perry, Hurd och O´Connell (2006)  
visar i sin studie bl.a. att lesson study handlar om lärares professionsutveckl-
ing och inte enbart om utveckling av lektioner. Vidare menar de att effektiva 
lesson studies förutsätter skickliga observationer och efterföljande kollegiala 
diskussioner. 

Matematikdiskurser16  
Att lära sig matematik inbegriper till viss del att kunna växla från vardags-
språk till en mer matematisk precis språkanvändning (Moschkovich, 2003). 
Emellertid är relationen mellan den vardagliga och den matematiska kom-
munikationen i klassrummet komplex. Matematikdiskurser inrymmer mer än 
ords betydelser. Vardagliga betydelser är inte bara hinder utan kan också 
vara resurser för att utveckla matematiska kompetenser. Klassrummets var-
dagliga och matematiska diskurser är inte separata utan sammanvävda med 
varandra. Enligt Moschkovich (2003) innefattar matematisk diskurs inte bara 
sätt att tala, agera interagera, tro, tänka läsa, skriva utan också matematiska 
värden, övertygelser och uppfattningar. Deltagande i en matematisk diskur-
siv praktik kan övergripande förstås som att tala och agera på sätt som ma-
tematiskt kompetenta människor talar och agerar när de talar om matematik. 

Riesbeck (2008) har också studerat matematikdiskurser. Syftet med stu-
dien var att beskriva och analysera hur diskurs som teoretiskt-didaktiskt be-
grepp kunde bidra till att utveckla kunskap i och om matematik i skolan. 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv använder Riesbeck diskursanalys som 
ett redskap för att upptäcka hur elever lär och utvecklar sin förståelse av 
matematik. Riesbeck har video- och ljudbandsinspelat lärares och elevers 
samtal i ett matematikklassrum i årskurs 5 då de arbetar med problemlösning 
samt lärarstudenters samtal när de planerar en undervisningssituation i ma-
tematik. Resultatet visar att samtalet ofta befinner sig antingen i en matema-
tisk eller i en vardaglig diskurs, och att växlingen mellan vardagligt och ma-
tematiskt språk ofta sker omedvetet. Genom att lärare och elever blir med-
vetna om hur de passerar diskursiva gränser bl.a. mellan matematik och var-
dag kan förståelse skapas. 

Persson (2009) har undersökt om, och i så fall hur, lärarstudenter föränd-
rade sitt tal om matematik under matematikutbildningen, dvs. i vilken ut-
sträckning lärarstudenternas tal omfattades av den officiella tankestilen som 
kommer till uttryck i lärarutbildningen och i grundskolans styrande doku-
ment. I delstudie I genomförde hon kvalitativa intervjuer med 16 lärarstu-
denter och i delstudie II följde Persson upp fem av de deltagande lärarstu-
denterna från delstudie I och undersökte hur de, nu nyexaminerade lärarna, 
hade förändrat sitt tal. Persson fann bl.a. att lärarna hade förändrat sitt sätt att 

                                                        
16 Begreppet tankestilar (begreppet presenteras i kapitel 3) kombineras ofta med diskursbe-
greppet nuförtiden, men i föreliggande studie är mitt forskningsintresse inte diskurser. 
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tala om matematik och matematikundervisning under utbildningstiden, men 
det varierade i vilken utsträckning lärarna omsatte detta i den egna undervis-
ningen. 

Björklund Boistrup (2010) har undersökt fem lärares bedömningsarbete 
under matematiklektioner i grundskolans årskurs 4. Fokus har varit på lärar-
nas bedömningshandlingar i kommunikation med sina elever. Björklund 
Boistrup har, inspirerad av en etnografisk ansats, videofilmat lärarnas be-
dömningsarbete under en vecka i respektive klassrum. Björklund Boistrup 
använder ett socialsemiotiskt perspektiv, vilket bl.a. innebär att hon analyse-
rar vilka semiotiska resurser, t.ex. gester, blickar och symboler, som ger 
eleven möjligheter till lärande och aktivt deltagande i klassrummet. Dessa 
resurser kan också ses som en del av bedömningen. Fyra bedömningsdiskur-
ser i matematikklassrum har avslutningsvis uttolkats: Gör det fort och gör 
det rätt; Vad som helst duger; Allt kan tas som utgångspunkt för en diskuss-
ion samt Resonemang tar tid. I de fyra bedömningsdiskurserna har Björk-
lund Boistrup bl.a. synliggjort i vilken grad lärarna ställer öppna respektive 
slutna frågor samt hur bedömningen kopplas till kunskapsmål som behand-
lats, dvs. om bedömningen innefattar Hattie och Timperleys (2007) tre steg: 
feed up, feedback och feed forward. Björklund Boistrups (2010) studie har 
fokus på kommunikationen mellan elev och lärare och ger också indikationer 
på vad bedömningsarbete kan handla om liksom att lärares bedömningsar-
bete kommer till uttryck i klassrumsinteraktioner. 

Sammanfattning 
Trots det mediala fokus lärares bedömning och betygssättning i grundskolan 
fått de senaste åren, särskilt inför och i samband med övergången till och 
implementeringen av ny läroplan och nya kursplaner (SKOLFS 2010:37, 
2011:19), framträder en bild av att svensk forskning inom området matema-
tikdidaktik om bedömning är begränsad. I den redovisade genomgången är 
de studier som genomförts framför allt etnografiska studier där lärares 
och/eller äldre elevers bedömningsarbete belyses med hjälp av videodoku-
mentation. Även intervjustudier med enkäter förekommer, men här i mycket 
begränsad omfattning. Området samtal om bedömning av elevers matema-
tikkunnighet, är också begränsad. I den mån det förekommer är det framför 
allt i internationella studier eller studier i de betygssättande årskurserna, dvs. 
på högstadiet och gymnasiet. I nämnda studier som behandlat samtal och 
diskurser har synliggjorts möjligheten till en medvetenhet om och förändring 
av praktiken, t.ex. vad som räknas som matematik och hur elevlösningar kan 
bedömas. Jag har inte funnit någon tidigare svensk forskning om samtal om 
bedömning av elevers matematikkunnighet i grundskolans årskurs 4-6 varför 
det blir mitt bidrag till svensk forskning om bedömning.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redogör jag för de teoretiska utgångspunkter studien har samt 
de centrala begrepp, tankekollektiv och tankestil, som är bärande för studien. 
I föreliggande studie använder jag Flecks (1935/1997) kunskapsteoretiska 
ramverk vid analys av vilka möjliga tankestilar som kommer till uttryck när 
lärare samtalar om bedömning och matematikkunnighet.  

Flecks antagande om kunskap utgår från tre grundläggande delar: den 
första är att kunskap konstrueras socialt och kollektivt i olika grupperingar, 
s.k. tankekollektiv. Den andra är att kunskap förändras och den tredje delen 
är att tankeutvecklingen är historiskt bunden. Fleck menar att vetandet inte 
enbart växer i omfattning utan också förändras eftersom gammal kunskap 
ömsesidigt påverkar ny. Ny kunskap kan således förstås som en komplette-
ring, utveckling eller transformation av tidigare kunskap, kollektivt skapad i 
ett historiskt och socialt sammanhang, och i någon mening är därmed allt 
vetenskapligt arbete kollektivt. 

Liknande tankegångar finns inom nutida perspektiv som är av social ka-
raktär (Liliequist, 2003).17  En del socialkonstruktivister (jfr t.ex. med Keller, 
2011) hänvisar till Fleck för att peka på ursprunget och menar att verklighet-
en eller aspekter av densamma ses som socialt konstruerade, dvs. är en pro-
dukt av ett kollektivt handlande och en kollektiv förhandling. 
I nästa avsnitt presenteras Flecks centrala begrepp tankekollektiv och tanke-
stil och hur begreppen kommer att användas i min studie.18   

Tankekollektiv och tankestilar 
Som tidigare sagts menar Fleck (1935/1997) att allt vetenskapligt arbete i 
någon mening är kollektivt, dvs. att kunskapsprocesser påverkas av sam-
hället, tid, plats och tankekollektiv. De huvudidéer som är resultatet uppstår 

                                                        
17 Med perspektiv av social karaktär menas här t.ex. socialkonstruktivism, socialkonstruktion-
ism och sociokulturella teorier vilka är perspektiv som har liknande karaktär som Flecks 
kunskapsteori. Detta problematiseras längre fram i kapitlet. 
18 Kuhn (1996) använde Flecks begrepp tankestil och tankekollektiv när han utvecklade be-
greppen paradigm respektive scientific community. Det som främst skiljer Fleck och Kuhn åt 
är synen på hur förändringar inom ett vetenskapligt kollektiv. Fleck anser att det sker hela 
tiden medan Kuhn anser att det sker inom revolutionära perioder (Røren, 2007). 
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av både kollektivt arbete och individuella insatser. Fleck (1935/1997) defini-
erar tankekollektiv som  

… en gemenskap av människor, som utbyter idéer och tankar och står i tan-
kemässig växelverkan med varandra, så har vi därmed definierat bäraren av 
ett tankeområdes historiska utveckling, av en viss mängd vetande och en viss 
kultur, alltså av en särskild tankestil (ibid., s. 48). 

 
Tankekollektiven bildas när två eller flera personer möts och interagerar 
kring något specifikt fenomen. Kollektiven kan vara momentana eller sta-
bila. De tillfälliga tankekollektiven uppstår, upphör och uppstår igen när ny 
kontakt tas av deltagarna. Ju mer organiserad och långvarig gruppen är desto 
mer fixeras tankestilarna. För att något ska få status som kunskap måste sät-
tet att tala om fenomenet upprepas och få en socialt accepterad form som kan 
kännas igen från gång till gång (Rostvall & Selander, 2008). Idén är att tan-
kekollektiven blir stabila över viss tid, och att de samtidigt är föränderliga. 
Aspekter som påverkar stabiliteten är exempelvis tid och förändrade villkor 
såsom om nya deltagare ansluter till gruppen. Kommunikationen inom grup-
pen och mellan olika grupper bidrar också till stabiliteten. När Fleck skriver 
om stabil tankegemenskap ger han exempel på skråväsendets gillen och ett 
kyrkosamfund (Fleck, 1935/1997). I den här studien betraktas lärarprofess-
ionen som en stabil tankegemenskap. 

Förutom begreppet tankekollektiv är begreppet tankestil centralt för min 
studie.19  Begreppet definieras och karakteriseras som  
 

… en riktad varseblivning med en motsvarande tankemässig och saklig bear-
betning av det varseblivna. Den karakteriseras av gemensamma kännetecken 
på de problem som är intressanta för ett tankekollektiv, de omdömen som tan-
kestilen finner vara adekvata, de kunskapsmetoder som kommer till an-
vändning (ibid., s. 100). 

 
Tankekollektivet är bärare av en särskild tankestil där begrepp och deras 
betydelse bildas och utvecklas. Tankestilen är förgivettagna överenskom-
melser mellan människor och mänskliga institutioner (Searle, 1997). Sam-
manfattningsvis uppkommer en tankestil från tre källor (jfr Liliequist, 2003):  
 

1. Föregående kunskap, t.ex. erfarenheter, uppfostran, utbildning, tradit-
ioner och uridéer.  

                                                        
19 Douglas (1986) använder begreppet institution synonymt med Flecks begrepp tankestil. 
Medan Fleck fokuserar framväxten av kunskap inom ett tankekollektiv betonar Douglas 
(ibid.) kunskapens förankring i samhället eller i grupper i samhället. Douglas menar att be-
greppet institution kan avgränsas till en konvention för hur individer handlar i en viss situat-
ion och att begreppet tankestil avser ett större sammanhang där flera tankar/institutioner hör 
samman. 
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2. Det intrakollektiva tankeutbytet, exempelvis missförstånd, systematise-
ring, förstärkning, överenskommelser och legitimering av tankeinne-
hållet inom ett tankekollektiv. Tankestilen begränsas av vad som är 
möjligt att tycka och tänka inom det tankekollektivet, men skapar även 
nya handlingsvägar (Börjesson & Palmblad, 2007). 

 
3. Det interkollektiva tankeutbytet, dvs. kommunikationen med andra 

tankekollektiv där tankestilen kommuniceras och förhandlas mellan 
deltagare. Vid denna överföring av vetande förändras innehållet och 
kan t.o.m. stå i motsatsförhållande till den ursprungliga idén. Uridén 
(föridén) har således utvecklats över tid för att slutligen anta sin nu-
varande form, tankestilen. 

 
I relation till min studie innebär dessa punkter att föregående kunskap kan 
ses som de egna erfarenheter och traditioner i matematik som lärare bär med 
sig från sin uppväxt, utbildning och som lärare – både den egna skolgången 
och lärarutbildningen. Lundahl (2006) kommenterar Fleck och relaterar till 
hans begrepp uridé. Han menar att två uridéer haft betydelse för kunskaps-
bedömningar, dels framväxten av temperamentsläran som begåvningsteori, 
dels tanken om begåvning som utgångspunkt för det relativa betygssystemet. 
Lundahl gör dock inget mer av Flecks övriga teoretiska resonemang.  

Det intrakollektiva tankeutbytet kan förstås som överenskommelser mel-
lan matematiklärare om vad som exempelvis räknas som matematikkunnig-
het samt vilka bedömningsformer som har företräde framför andra. Persson 
(2009) använder begreppen tankekollektiv och tankestil när hon undersöker 
om blivande lärare förändrar sitt sätt att tala om matematik och matematik-
undervisning under lärarutbildningen, samt om lärarnas tal omfattas av den 
officiella tankestilen som råder inom en specifik matematiklärarutbildning.20 
I Perssons studie framträder två olika tankekollektiv som lärarstudenterna 
möter under sin utbildningstid – grundskolans matematiklärare och lärarut-
bildningen i matematik med olika tankestilar.  
 

Den ena karakteriseras av skolverksamhetens betoning på det läroboksstyrda, 
enskilda arbetet med den syn på kunskap och lärande som då blir följden. Den 
andra tankestilen kännetecknas av lärarutbildningens betoning på läroplanens 
och kursplanens texter (ibid., s. 141).   

 

                                                        
20 Förutom Lundahl (2006) och Persson (2009) har även Eliasson (2009), Nilsson (2006) och 
Røren (2007) inspirerat mig i min läsning av Fleck, men de studierna behandlar inte matema-
tikdidaktik eller bedömning. Nilsson (2006) studerar bl.a. kollektiva vs enskilda ’röster’ när 
hon undersöker hur tankestilar i organisationer inverkar på medarbetare. Eliasson (2009) 
betraktar begreppen tankestil och tankekollektiv besläktade med begreppet kunskapskulturer. 
Inspirerad av Fleck har Eliasson granskat vilka frågor som ägnas tid, vad som anses som 
problem samt vilka lösningar som accepteras i kunskapskulturen. 
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För att utveckla en stark tankestil hos blivande matematiklärare menar Pers-
son att stabila tankekollektiv är nödvändiga.  

Exempel på det interkollektiva tankeutbytet är när matematiklärare kom-
municerar med andra tankekollektiv, exempelvis forskare. Denna kommuni-
kation kan exempelvis vara att på studiedagar, föreläsningar eller genom 
litteratur ta del av forskningen. Exempel på ett sådant interkollektivt tanke-
utbyte med forskning är Petterssons forskning (2003, 2010, 2011), som be-
handlar frågor rörande matematikdidaktik och bedömning. Lindberg (t.ex. 
2005, 2011) har i huvudsak studerat allmändidaktiska frågor i relation till 
bedömning, och Lundahls forskning (2011) omfattar pedagogiska och all-
mändidaktiska frågor i relation till bedömning. Jönssons forskning (2008, 
2011) omfattar både allmändidaktiska och ämnesdidaktiska frågor relaterade 
till bedömning. 

En tankestil kan varken sägas vara sann eller falsk. I stället menar Fleck 
(1935/1997) att när en framgångsrik tankestil förändras handlar det om att 
tänkandet har utvecklats, inte att den har övergivits för att den var falsk. 
 

Vårt mål är endast att visa att det specialiserade vetandet inte enbart växer i 
omfattning utan att det också i grunden förändras (ibid., s. 69). 

 
Fleck pekar på att det inte handlar om mer kunskap utan kvalitativa föränd-
ringar. Ju mer tankestilen upprepas och blir socialt accepterad desto stabilare 
tankestil kommer till uttryck. Enligt Fleck är idéerna och tankarna historiskt 
formade, de både bär upp och formar tankekollektivet i ett historiskt per-
spektiv: ”[…] olika varianter kan jämföras med varandra och utforskas som 
resultat av en historisk utveckling (Fleck, 1935/1997, s. 100).  

Grundläggande för Fleck är tanketvånget, ett tvång för individen att in-
rätta sig och följa ett socialt givet sätt att tänka och handla.   
 

… ett bestämt tanketvång men också i något mer, nämligen en samlad intel-
lektuell beredskap och strävan att se och handla på ett bestämt sätt och inte på 
ett annat (ibid., s. 70).  

 
Med ett modernare ord kan tanketvång sägas vara förhållningssätt, och det är 
så jag kommer använda begreppet i den här studien. Alla individer inordnar 
sig under det bestämda tanketvånget/förhållningssättet och följer den sociala 
gemenskapens tankestil. Förutom en karakteristisk tankestil som uppstår i ett 
specifikt tankekollektiv framträder en bestämd kollektiv stämning, t.ex. kol-
legor emellan. Den upprätthåller det kollektiva och enar medlemmarna och 
gör dem benägna att handla på ett specifikt sätt.  

I varje tidsepok är de flesta begrepp inom en specifik riktning eller kate-
gori ömsesidigt påverkade av varandra. Ett annat sätt att uttrycka det är att 
en specifik tankestil bestämmer begreppens betydelse dvs. det finns en relat-
ion mellan tankestil och begrepp och hur tankestilen eller begreppen ska 
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förstås. Färre motsättningar kommer att finnas ju mer systematiskt utbyggd 
och detaljrik tankestilen är. Enligt Fleck blir således ett tankeområdes be-
grepp mer invecklade, sammanhängande och definierade när tankeområdet 
tydligt har utarbetats och urskilts – att ord först får sin betydelse i en kontext.  
 

Ord har i sig ingen bestämd betydelse utan får sin egentliga mening först i ett 
sammanhang och inom ett tankeområde. Dessa ords nyanserade betydelser 
blir man först medveten om efter en ”introduktion” [Einfürung] i ämnesom-
rådet som kan vara historisk eller didaktisk (Fleck, 1935/1997, s. 60). 

 
Vidare har tankestilar nyanser och variation, men efterhand då förgivetta-
ganden/överenskommelser fixeras får tankestilen en formell struktur.  

Relaterat till den här studien är det av intresse för mig vilka aspekter av 
respektive bedömning och matematikkunnighet samt relationen mellan 
aspekterna av bedömning och matematikkunnighet som ses som centrala för 
lärarna. För den här studien kan det exempelvis vara vilka aspekter av be-
dömning det inom lärargrupperna finns en samsyn kring (Lindström, 2011). 
Det är också rimligt att anta att en större samstämmighet inom bedömning av 
matematikkunnighet uppnås med väldefinierade begrepp samt inom stabilare 
tankekollektiv (jfr med Olofsson, 2006). Med stabilare tankekollektiv menas 
här exempelvis ett ämneslag bestående av matematiklärare som återkom-
mande träffas. När matematiklärarna vid dessa tillfällen förhandlar om inne-
börder av t.ex. bedömning i matematik finns möjligheter att utveckla och 
förankra ett yrkesspråk där bl.a. centrala begrepp definieras. Detta kräver 
dock tid. Som tidigare sagts har flera förändringar inom grundskolan skett 
sedan mitten av 1990-talet, från att sätta betyg med en ny mål- och kun-
skapsrelaterad betygsskala till införandet av nuvarande läroplan år 2011 med 
nya kunskapskrav och ny betygsskala.  Det är rimligt att anta att tid behöver 
avsättas för att just kommunicera, definiera, implementera och förankra tan-
kestilar och begrepp relaterade till denna förändring (jfr Lindberg & Löf-
gren, 2011; SOU 2013:30; Skolverket, 2008b; Tholin, 2006). 

Esoteriska och exoteriska kretsar 
Tankekollektivet får betydelse och blir styrande för individernas tänkande 
och handlande. Samtidigt är det just individerna som utgör tankekollektivet 
och påverkar dess utveckling. Fleck (1935/1997) menar att i varje kollektivs 
tankebildning finns en esoterisk, inre krets och en bredare exoterisk krets 
vilka inte är slutna enheter utan överlappar varandra. Fleck för ett resone-
mang kring att det är i den esoteriska kretsen som den egentliga tankebild-
ningen sker medan alla medlemmar som är under påverkan av tankestilen 
återfinns i den exoteriska kretsen, dock utan att inta en aktiv roll i dess 
bildande/konstruktion/formation (Sady, 2012). Ju starkare position den exo-
teriska kretsen har desto mer demokratisk är relationen med den esoteriska 
kretsen. I dagens samhälle tillhör nästan alla människor flera tankekollektiv, 
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men enligt Fleck (1935/1997) tillhör de flesta personer bara exoteriska kret-
sar, och endast några få medlemmar tillhör esoteriska kretsar.21  Ett sätt att se 
på dessa kretsar i ett svenskt nutida sammanhang är att en esoterisk krets 
inom matematikutbildning kan vara lärarutbildningen och den motsvarande 
exoteriska kretsen svenska lärare i matematik. Det här synsättet representerar 
ett hierarkiskt sätt att se på kunskapsbildningen. Ett annat sätt att förstå eso-
teriska respektive exoteriska kretsar är att betrakta lärare och lärarutbildare 
som olika professioner. Flecks perspektiv på kunskap är utarbetat i en annan 
tidsperiod och skiljer sig här från nutida perspektiv av social karaktär.22   

Skolan som institution och dess tankekollektiv 
Skolan är en institution som formats under flera hundra år. Begreppet in-
stitution kan definieras som socialt sammanhållande ramar där gemensamma 
konventioner, normer och regler skapas, befästs, reproduceras, bevaras och 
förändras över tid dvs. tankestilar och handlingsmönster (Douglas, 1986). 
Genom en institutions historia utvecklas tankestilar och begrepp som blir 
styrande för vad som är möjligt att säga och göra inom institutionens grän-
ser, dvs. varför man gör och talar på ett visst sätt och inte på ett annat. Be-
greppen och klassifikationssystemen som är specifika för en institution blir 
efterhand förgivettagna (Bowker & Star, 2000). Institutioner uttrycker och 
upprätthåller således en socialt accepterad klassificering (Douglas, 1986) och 
utmärks av en till större eller mindre del gemensam förståelsehorisont, där 
deltagarna i tankekollektivet utvecklar en gemensam tankestil.  

Enligt Fleck (1935/1997) avgränsas tankegemenskaper formellt av lagar, 
seder och bruk samt egen terminologi, dvs. inom varje tankekollektiv finns 
ett språk som förstås av de som tillhör tankekollektivet.23  Relaterat till min 
studie utgör olika styrdokument för skolan såsom ny skollag (SFS 
2010:800), läroplan (SKOLFS 2010:37) samt kursplaner med nya kunskaps-
krav (SKOLFS 2011:19) exempel på vad som formar institutionen skolans 
och lärares tankegemenskaper. Så som tidigare sagts påverkar gammal och 
ny kunskap ömsesidigt varandra varför det är rimligt att anta att tankestilar 
från tidigare regelverk lever kvar i nya (Eriksson, Arvola Orlander & Jede-
mark, 2004; Lindberg & Löfgren, 2011; SOU 2013:30).24 Relaterat till 
Flecks kunskapsteori kan nya läroplaner ses som en utveckling av tidigare 

                                                        
21 På 1930-talet när Fleck verkade var det väldigt få som arbetade inom universitetsvärlden 
(jfr Liliequist, 2003). 
22 Exempelvis socialkonstruktivism eller sociokulturella teorier gör inte hierarkiska skillnader 
på individer eller tankekollektivens medlemmar utan menar att kunskap skapas i samspel med 
andra och är inte mer eller mindre viktig, bättre eller sämre oavsett tankekollektiv eller social 
praktik (jfr Liliequist, 2003). 
23 Jag tolkar Flecks begrepp tankegemenskap snarlikt eller synonymt med tankekollektiv (se s. 
100, 1935/1997). 
24 Se även Skolverkets (2008b) rapport Tio år efter förskolereformen samt Tholin (2006). 
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och ur den aspekten bekräftas ytterligare att det är rimligt att anta att spår 
från tidigare läroplaner lever kvar.  

Det finns alltså tre aspekter som är intressanta i lärarnas samtal för mig i 
relation till Flecks begrepp tankestil: hur lärarna talar om bedömning, hur 
lärarna talar om matematikkunnighet, samt relationen mellan hur de talar om 
bedömning och matematikkunnighet. Min studie av tankestilar ska inte 
sammanblandas med ambitioner att beskriva hur individer tänker utan jag 
nöjer mig med att det närmaste jag kan komma är hur de talar om elevers 
matematikkunnighet och aspekter av deras bedömning av elevers matema-
tikkunnighet. Därför är en grundläggande utgångspunkt för min studie att 
skapa möjliga innebörder i lärares tankestilar kring bedömning i relation till 
matematikkunnighet som uttrycks i tankekollektiv inom institutionen skolan. 

Sammanfattning 
Samhället består av olika tankekollektiv. Exempelvis finns olika tankekol-
lektiv inom politik, forskning och utbildning. Inom dessa tankekollektiv 
finns tankestilar. Nedan presenteras en figur (3.1) där jag försöker illustrera 
hur jag förstår Flecks begrepp tankekollektiv dvs. att tankekollektiven över-
lappar och samexisterar i samhället. I ellipsen, som är tänkt att ses som in-
stitutionen skola, finns många enskilda skolor (S). Politik, forskning m.m. 
påverkar institutionen skolan, enskilda skolor och deras tankekollektiv (T) 
där tankekollektiven hämtar resurser i det interkollektiva tankeutbytet. Som 
en bakgrund finns traditioner som också påverkar tankekollektiven och deras 
tankestilar. Inom de enskilda skolorna finns flera tankekollektiv. De verkar 
parallellt med varandra, men kan även överlappa (se figur 3.2). 
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FIGUR 3.1 Skolans relation med andra tankekollektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 3.2 Tankekollektiv (T) inom och eventuellt utanför en enskild skola.  
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Fleck (1935/1997) intresserar sig framför allt för vetenskapens framväxt, 
men hans övergripande budskap är att all kunskap är situerad i en social och 
historisk kontext, dvs. samma typ av tänkande kan även gälla i andra sam-
manhang än vetenskapliga.  

Inom skolan finns olika tankekollektiv där lärare i grundskolan, på en sär-
skild skola, i ett arbetslag eller i ett ämneslag kan utgöra exempel på tanke-
kollektiv. Inom tankekollektiven utvecklas tankestilen, t.ex. olika kunskaps-
traditioner i olika skolämnen. Vilka matematikdidaktiska traditioner och 
bedömningstraditioner som råder på skolan påverkar tankekollektivet. Där-
med kan man säga att lärarna är aktörer i tankekollektiv med en viss tanke-
stil, vilken styr över hur företeelser uppfattas och uttrycks.  

Jag betraktar de deltagande matematiklärarna i studien som deltagare i två 
olika principiella tankekollektiv, och intresserar mig för deras möjliga tanke-
stilar om bedömning och matematikkunnighet som kommer till uttryck i 
fokusgruppsintervjuer. Inledningsvis skriver jag om de två lärargrupperna 
som två tankekollektiv då mitt antagande vid studiens början var att de två 
lärargrupperna representerar två olika tankekollektiv. Av resultatkapitlet 
framgår om det empiriska materialet ger stöd för att skillnaderna mellan 
lärargrupperna är stora nog för att beskriva dem som två tankekollektiv. Det 
resultat som konstruerats i mitt material kan ses som indikationer på lärares 
tankestilar om bedömning av elevers kunskaper.  

I nästa kapitel redogörs för metoder, material och tillvägagångssätt som 
använts i studien.  
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 4 Metod, material och tillvägagångssätt 

Dataproduktion 
I detta kapitel presenteras, beskrivs och motiveras konstruktionen av data, 
olika överväganden för metod- och materialval samt hur det empiriska 
materialet har bearbetats och analyserats. Vidare redovisas etiska övervä-
ganden som gjorts inför och under studien.  

Datamaterial som har använts i min studie utgörs av gruppintervjuer med 
lärare i matematik. För dessa intervjuer valdes följande underlag: grundsko-
lans kursplaner i matematik (SKOLFS 2010:37; Skolverket, 2008a), kun-
skapskraven i matematik (SKOLFS 2011:19) samt elevexempel i matematik. 
I denna studie ser jag de deltagande lärarna som medlemmar i två princi-
piella tankekollektiv som är präglade av sina tankestilar om bedömning av 
matematikkunnighet. För att följa lärargruppernas tankestilar om bedömning 
av elevers kunskaper i en period av läroplansskifte, har återkommande 
gruppintervjuer med två lärargrupper genomförts.  

Genom att studera vilka skillnader och likheter som uttrycks i de olika in-
tervjuerna kan indikationer på tankestilar synliggöras.  

Samtal vs intervju 
En grundläggande form för mänskligt samspel är samtalet. I samtalet talar 
man med varandra genom att bl.a. ställa och besvara frågor (Kvale, 1997). 
Det finns olika former av samtal och Kvale skiljer mellan tre olika bruk av 
samtal: vardagens samspel, filosofisk dialog samt forskningsintervjun. Till 
vardagens samspel räknar han vardagslivets spontana samtal där uppmärk-
samheten riktas på samtalsämnet, och syfte och struktur har en underordnad 
betydelse. I filosofisk dialog är parterna jämställda och ifrågasätter logiken i 
varandras frågor och svar. Forskningsintervjun är en särskild form av samtal 
som kan vara ett tillfälle till samspel mellan människor, där uppfattningar, 
synpunkter och åsikter kommer till uttryck och kunskap byggs upp. Forsk-
ningsintervjun har ett särskilt syfte och struktur samt metodologisk medve-
tenhet om t.ex. frågeformer. I denna form av samtal råder i regel en makt-
asymmetri eftersom intervjuaren har till uppgift att ställa frågor till intervju-
personer (Kvale, 1997). Jag skapar förutsättningar för intervjuerna genom att 
jag bestämmer vilka frågor som ska ställas, ställer frågorna, och deltagarna 
diskuterar sinsemellan om innebörden av frågorna och svaren. 
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I denna studie betraktar jag forskningsintervju som en form av samtal, 
men är medveten om att samtalssituationen är skapad av mig.25  I nästa av-
snitt beskrivs intervjuformen, fokusgruppsintervju, som genomförts i stu-
dien.26  

Fokusgruppsintervjuer 
Fokusgruppsintervju är en särskild form av kvalitativ gruppintervju med 
syfte att aktivera till kommunikation, dvs. att undersöka hur de gemensamma 
erfarenheterna möjliggör en förståelse om ett specifikt ämne (Krueger, 1998) 
– i relation till min studie är det tankekollektivets erfarenheter.27 Målsättning 
med intervjuformen är t.ex. att uppmärksamma deltagarnas gruppnormer, 
förhållningssätt, språk och kollektiva förståelse (Kitzinger, 1995; Bloor, 
2001; Bryman, 2012).28  I relation till min studie kan gruppnormer ses som 
ett uttryck för tankestilar, ett slags implicit rådande tanketraditioner som 
deltagarna förefaller vara överens om och verkar ta förgivna. När det gäller 
min studie är mitt huvudsakliga intresse hur och om vad deltagarna talar. 

Fokusgruppsintervjuerna som genomförts har alla varit semistrukturerade 
(Bryman, 2012). Det innebär att fokusgruppsintervjuernas struktur är ge-
mensam, dvs. intervjuerna har haft samma mål, samma inledning och samma 
grundläggande frågor. För att hålla fokus på studiens syfte har intervjuguider 
(bilaga 4-7) varit utgångspunkt och stöd för intervjuerna (Bryman, 2012; 
Kvale, 1997). Jag har ställt de frågor jag haft med i guiderna, men eftersom 
jag haft ambitionen att vara lyhörd för deltagarna har jag inte följt guiderna 
strikt, utan där jag t.ex. uppfattat att deltagarna redan svarat på någon av de 
planerade frågorna har jag avstått från att ställa den. Mitt val av fokus-
gruppsintervju som metod är relaterat till att i så stor utsträckning som möj-
ligt ge utrymme för lärares samtal genom att låta deltagarna interagera och 
diskutera tillsammans och inte i första hand svara på mina frågor. Min roll 
har därför i huvudsak varit att komma med följdfrågor där jag upplevt att det 
funnits behov.  

Intervjuerna har varit sekventiella (Kelchterman, 1994; Lindberg, 2003) 
och därmed relaterade till varandra för att nyansera och precisera samt följa 

                                                        
25 Jag är medveten om att Kvale (1997) inte specifikt nämner fokusgruppsintervju, men ef-
tersom fokusgruppsintervju är en form av intervju är det min tolkning att fokusgruppsintervju 
kan ha formen av samtal, vilket också varit en ambition. 
26 Jag använder begreppet fokusgruppsintervju till övervägande del, men även begreppet 
fokusgruppssamtal förekommer. Vid de första intervjutillfällena hade intervjuerna mer karak-
tären av intervju och vid dessa intervjuer var jag mer aktiv i min roll som intervjuare. Efter-
hand då gruppen blev bekant med den typ av situation som jag skapat samt mig som forskare, 
fick intervjuerna mer karaktären av samtal. 
27 En sökning på de vanligast förekommande referenserna har gjorts. 
28 Det engelska ordet ’attitude’ kan översättas både till förhållningssätt och attityder. Jag har 
valt förhållningssätt. 
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lärares fokusgruppssamtal om bedömning och matematikkunnighet vid åter-
kommande samtal. Sekventiella intervjuer innebär att inför respektive föl-
jande intervju används föregående intervjus utskrift som underlag vid plane-
ring av nya frågor till nästa. De frågeområden rörande bedömning som varit 
utgångspunkt i de olika intervjuerna har varit Matematikkunnande och kvali-
teter i matematiskt kunnande; Bedömning av elevers kunskaper i mate-matik; 
Möjligheter och svårigheter med bedömning samt Egna erfarenheter och 
kunskaper i bedömning.29 Dessa skapades utifrån mina forskningsfrågor för 
att täcka in fältet och ge underlag kring lärares tal om bedömning och mate-
matikkunnighet. 

Utgångspunkt för tematiseringen som jag skapade var att i intervju 1 och 
2 hade jag med stödmaterial som lärarna kunde använda, närmare bestämt 
kursplanen i matematik (Skolverket, 2008a) samt frågor rörande de delta-
gande skolornas bedömningspolicy och rutiner kring bedömning.30  Som ut-
gångspunkt i intervju 3 och 4 fanns kursplanen i matematik i Lgr 11 
(SKOLFS 2010:37, 2011:19) samt Kommentarmaterial till kunskapskraven i 
matematik (Skolverket, 2012) att tillgå.  

Urval  
Skolledningen vid 14 skolor i Stockholms län kontaktades brevledes med en 
förfrågan om intresse för deltagande i studien (bilaga 1). Tre skolor valdes 
utifrån bekvämlighetsurval (Bryman, 2012). För att få bredd och variation i 
lärares samtal om bedömning och matematikkunnighet var urvalskriterier 
lärare med lärarexamen som undervisade i matematik i årskurs 4-6 på F-9 
skolor.31  Genom att välja F-9 skolor fick jag tillgång till lärare som hade 
erfarenhet av att sätta betyg. Skolledningarna tillfrågade/valde i sin tur de 
deltagande lärarna. 

Sammansättningen av deltagare i en fokusgruppsintervju behöver beaktas 
(Bloor, 2001; Stewart, Shamdasani & Rook, 2007). Utgångspunkt för sam-
mansättningen av fokusgrupperna var att intervjua redan befintliga grupper 

                                                        
29 Vid planering av intervjuguiden använde jag inte begreppet matematikkunnighet, vilket jag 
gör nu. 
30 Med skolans bedömningspolicy menas här lokalt dokumenterade riktlinjer och rutiner för 
hur lärare kan eller bör arbeta med bedömning vid exempelvis nationella prov eller andra 
bedömningssituationer. Dessa kan vara mer eller mindre överenskomna och etablerade i syfte 
att underlätta, vägleda eller påtvinga tolkningar av förmågor, kunskapskrav och bedömnings-
processer. För exempel på lokal bedömningspolicy se Norregårdskolan (hämtat 19 juli 2013 
från 
http://www.vaxjo.se/upload/Grundskolor/Norreg%C3%A5rdskolan/Dokument/Bed%C3%B6
mningspolicy%20120830.pdf. 
31 I de utvalda grupperna ingår såväl kvinnliga som manliga lärare, men könsskillnader i 
fokusgrupperna har inte analyserats eftersom det inte faller inom studiens syfte. 
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av lärare.32  Genom att intervjua redan befintliga grupper är det t.ex. större 
chans att deltagare infinner sig till intervjutillfällena (Bryman, 2012; Morgan 
& Scannell, 1998).  

I denna studie är det rimligt att anta att lärarna delvis har gemensamma 
erfarenheter om skolämnet matematik eftersom de undervisar samma ämne 
på samma skola. Samtidigt kan erfarenheterna skilja sig eftersom lärarna har 
olika utbildning, olika antal år i yrket och tidigare arbetat på andra skolor än 
den som var aktuell vid tiden för min studie (Kitzinger 1994, 1995; Krueger 
& Casey, 2009; Rabiee, 2004). Den varierade sammansättningen är en möj-
lighet till att få variationer i utsagorna vilket är en målsättning med fokus-
gruppsintervjuer. Den speglar dessutom den konkreta situation som råder ute 
på enskilda skolor, och har således varit en utgångspunkt i studien.  

Deltagarna och deras skolkontext  
På en av de tre skolorna genomfördes en pilotstudie inför huvudstudien (un-
der avsnittet Genomförande). På de andra två skolorna har huvudstudien 
genomförts. Genom att välja två skolor antog jag att jag skulle kunna få möj-
lighet att kontrastera lärares utsagor som kom till uttryck i de två principiella 
tankekollektiven. Sammanlagt har tolv lärare med behörighet för att under-
visa i matematik i årskurs 1-9 deltagit i huvudstudien, åtta personer på Skola 
A och fyra personer på Skola B. Lärargrupperna på Skola A och Skola B 
skiljer sig åt på några olika sätt. Här följer en presentation av skolorna som 
ingått i huvudstudien. 

Skola A 
Skola A är en kommunal skola byggd vid förra sekelskiftet och har ca 500 
elever från förskoleklass t.o.m. årskurs 5. På den här skolan är behörigheten 
bland lärare 100 % (uppgifter från skolans hemsida juli 2012) och ungefär 
10 % av eleverna deltog i modersmålsundervisning (uppgifter hämtade från 
skolsekreteraren 2013).33  

På Skola A tillhörde de deltagande lärarna inte samma arbets- eller ämne-
slag utan gruppen hade endast kommit samman för att delta i fokusgruppsin-
tervjuerna. På denna skola växlade också deltagarna i fokusgruppen, vilket 
inte är ovanligt vid fokusgruppsintervjuer (Bloor, 2001; Bryman, 2012; 
Morgan & Scannell, 1998; Stewart, Shamdasani & Rook, 2007). Vid första 
                                                        
32 I denna studie definierar jag ’befintlig grupp’, eller som Kitzinger (1995) också benämner 
det ’naturligt förekommande grupper’, som lärare som arbetar på samma skola. På Skola B 
var lärarna dessutom ett ämneslag på samma skola vilket ytterligare bekräftar dem som tillhö-
rande en befintlig grupp. 
33 Pga avidentifiering av skolan har denna referens inte placerats i referenslistan, men 
skärmdump finns (gäller även Skola B).  
 
 



 47 

intervjun fick en lärare förhinder i sista stund. Till andra intervjutillfället 
hade en annan lärare fått förhinder. Till tredje gången hade två av lärarna 
slutat på skolan, och efter överenskommelse med mig tillkom ytterligare två 
nya lärare till fokusgruppsintervjun. Vid det fjärde och sista intervjutillfället 
deltog de sex lärare som fortfarande arbetade på skolan och som vid något 
tillfälle deltagit i någon av de tidigare fokusgruppsintervjuerna (bilaga 3).  

Sammanfattningsvis kan sägas att minst fem lärare på Skola A har delta-
git vid varje intervjutillfälle, samt att alla åtta lärare har deltagit i minst två 
av sammanlagt fyra fokusgruppsintervjuer, vilket legitimerar att gå vidare 
med denna fokusgrupp (Kitzinger, 1994). Min erfarenhet är också att föränd-
ringar i arbetslag speglar skolors och lärares vardag och således fördes sam-
talen utifrån de villkor som rent konkret råder ute på skolor. Vidare är det 
kollektiva tankestilar som jag är intresserad av och inte lärares individuella 
uppfattningar.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas om de deltagande lärarna på Skola A: 

• de flesta arbetade som klasslärare, dvs. undervisade de flesta ämnena 
i den klass de var mentorer för 

• de hade lågstadielärarexamen, mellanstadielärareexamen eller var  
1-7 lärare i Sv/SO  

• de hade påbörjat sin lärarutbildning före år 1997 
• de hade mellan 11 och 37 års erfarenhet av yrket  

 

Skola B 
Skola B är en kommunal F-9 skola byggd på 1970-talet. Skolan har ca 250 
elever och behörigheten bland lärarna är ca 70 % (uppgifter från skolans 
hemsida juli 2012), och ungefär 80 % av eleverna önskade modersmålsun-
dervisning (uppgifter hämtade från skolsekreteraren 2013). 

På Skola B konstaterades vid första intervjutillfället att de deltagande lä-
rarna träffades regelbundet varje vecka och diskuterade matematik och de 
naturorienterande ämnena. Denna gruppkonstellation förändrades heller inte 
mellan gångerna, utan samma fyra lärare deltog i samtliga fyra fokusgrupps-
intervjuer (bilaga 3).  
 
Lärarna på Skola B: 

• undervisade i sina ämnen matematik och de naturorienterande äm-
nena 

• var 1-7 respektive 4-9 lärare i Ma/NO 
• hade påbörjat sin lärarutbildning efter år 1997 
• hade mellan tre och nio års erfarenhet av yrket 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att de två fokusgrupperna jag intervjuat prin-
cipiellt representerade det som Fleck (1935/1997) benämner den momentana 
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respektive stabila formen av tankekollektiv. Lärarna som deltog från Skola A 
kan beskrivas som det tillfälliga tankekollektivet eftersom de inte var en 
redan etablerad arbetsgrupp utan hade kommit samman som fokusgrupp 
endast för min studie. Det andra tankekollektivet, på Skola B, kan beskrivas 
som förhållandevis stabilt dvs. en organiserad grupp som redan fungerade 
som ett ämneslag i skolan. 

Genomförande  
För att pröva ut min metod inför huvudstudien genomfördes en pilotstudie på 
en av de tre skolorna som tackat ja till att delta i projektet. Tre lärare som 
undervisade i matematik i årskurs 4-6 deltog i en fokusgruppsintervju. Vid 
detta tillfälle var utgångspunkten för intervjun en annan än i huvudstudien, 
dvs. jag planerade och genomförde intervjun enbart utifrån intervjuguiden. 
Intervjufrågorna i sig var inte nog för att de tre lärarna skulle tala om be-
dömning av elevers matematikkunnighet. Istället samtalade lärarna om förut-
sättningar för bedömning, t.ex. brist på tid vid bedömningar. För att tydligare 
rikta lärarnas uppmärksamhet mot bedömning av elevers matematikkunnig-
het valde jag att justera metoden och jag kontextualiserade frågorna med 
särskilt material (Stewart, Shamdasani & Rook, 2007). För huvudstudien 
materialbaserades intervjuerna därför, dvs. intervjufrågorna kompletterades 
med underlag i form av elevexempel i matematik för att på så sätt få lärarna 
att samtala om de områden som jag önskade – bedömning av elevers mate-
matikkunnighet (för en närmare beskrivning av elevexemplen se avsnittet 
Underlag för fokusgruppsintervjuerna).  

Huvudstudie 
Sammanlagt åtta semistrukturerade fokusgruppsintervjuer har genomförts på 
två grundskolor, fyra sekventiella intervjuer per skola, under övergången 
mellan två läroplaner, dvs. en period då externt tryck från den mediala dis-
kussionen har bidragit till att lärares bedömningspraktik har stått i fokus. 
Tidsmässigt genomfördes intervjuerna enligt följande: våren 2011 genom-
fördes två stycken fokusgruppsintervjuer på respektive skola då den tidigare 
läroplanen, Lpo 94 (Skolverket, 1998, 2008a), var gällande. Under hösten 
2011 och våren 2012 genomfördes ytterligare två fokusgruppsintervjuer på 
respektive skola i relation till nuvarande läroplan, Lgr 11 (SKOLFS 2010:37, 
2011:19) (se tabell 4.1).  

I min studie använder jag diskussionsunderlag till respektive intervju vil-
ket kan beskrivas som att intervjuerna är materialbaserade i form av elevex-
empel (elevexemplen är kursiverade i tabell 4.1).34  
                                                        
34 Elevexemplen presenteras närmare i avsnittet Underlag för fokusgruppsintervjuerna. 
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TABELL 4.1 Intervjutillfällen samt vilka diskussionsunderlag som använts i respektive 
intervju. 
 
 
 
Skola Intervju 1 

Lpo 94 
Intervju 2 
Lpo 94 

Intervju 3 
Lgr 11 

Intervju 4 
Lgr 11 

   A 
 

mars 2011 
prov åk 4 
elevex. 1-3 

maj 2011 
prov åk 4 
elevex. 1-3  

dec 2011 
Borden 
elevex. 4-6 

maj 2012 
prov åk 4 
elevex. 7-9 
 

   B april 2011 
Äp5Ma05/06 
elevex. 10-12 

maj 2011 
Äp5Ma05/06 
elevex. 10-12 

feb 2012 
Borden 
elevex. 13-15 

maj 2012 
Äp5Ma05/06 
elevex. 16-18 

 
 
För att underlätta för deltagarna har fokusgruppsintervjuerna genomförts på 
respektive skola. Vanligtvis möts deltagare i en fokusgruppsintervju under 
en begränsad tid, 1-2 h, för att i detalj diskutera olika frågor och aspekter av 
ett givet fenomen, ämne eller tema (Kitzinger, 1994, 1995; Krueger & Ca-
sey, 2009; Stewart, Shamdasani & Rook, 2007). I denna studie har fokus-
gruppsintervjuerna varierat mellan 50 och 90 minuter per intervjutillfälle, 
dokumenterats med hjälp av en diktafon och därefter har ljudinspelningarna 
transkriberats. Första fokusgruppsintervjun på Skola B genomfördes på en 
morgonkonferens och var pga. efterföljande lektioner tvungen att avbrytas 
efter 50 minuter. För att inte behöva avbryta ytterligare fokusgruppsinter-
vjuer på Skola B förlades de efterföljande intervjuerna till annan tid. Samt-
liga övriga fokusgruppsintervjuer pågick i ca 90 minuter per intervjutillfälle.  

Lärare från samma skola som arbetat mer än tre år tillsammans har delta-
git i respektive fokusgruppsintervju och därmed kan antas att det finns goda 
förutsättningar att de känner varandra yrkesmässigt och är bekväma med att 
diskutera frågor kring yrket med varandra (Kitzinger, 1994).  

Inledningsvis träffade jag de deltagande skolornas skolledning. Vid dessa 
möten beskrevs närmare vad projektet kunde komma att innebära samt hur 
en preliminär tidsplan kunde se ut. Syftet med mötena var att förankra pro-
jektet för att få tillträde till verksamheten samt göra överenskommelser med 
skolledningen och därmed i så stor utsträckning som möjligt klargöra för-
väntningar, villkor och roller (se vidare under avsnittet Etiska övervägan-
den). 

Nästa steg var att presentera mig och forskningsprojektet för de tillfrå-
gade/utvalda lärarna på respektive skola. Vid första intervjutillfället gavs 
således information muntligt samt skriftligt i medgivandebrevet (bilaga 2).35 

                                                        
35 Medgivandebrevet (bilaga 2) har utvecklats utifrån inspiration från Persson (2009). 
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Underlag för fokusgruppsintervjuerna 
Som underlag för fokusgruppsintervjuerna användes den tidigare kursplanen 
i matematik för grundskolan (Skolverket, 2008a), den nuvarande kursplanen 
i matematik för grundskolan med kunskapskraven för årskurs 6 (SKOLFS 
2010:37, 2011:19) samt Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik 
(Skolverket, 2012). Dessa dokument fanns som stöd vid bedömningen av 
elevexemplen i fokusgruppsintervjuerna på respektive skola.  

Även ett prov för årskurs 4 (Andersson & Picetti, 2003) (bilaga 8), ett 
ämnesprov i matematik för årskurs 5 från år 2005/2006 (bilaga 9) samt en 
uppgift som kräver problemlösning, ”Borden” (Hallén, Ingemansson & Pet-
tersson, 2009, s. 6) (bilaga 10) utgjorde underlag.36  Gemensamt för dessa 
prov och problemlösningsuppgifter är att de konstruerades under den tidigare 
läroplanen, Lpo 94.  

Provet för åk 4, som valdes ut av och användes som diskussionsunderlag 
på Skola A, är hämtat från en lärobok för årskurs 4 (Andersson & Picetti, 
2003). I anslutning till ett avsnitt eller kapitel i grundskolans läroböcker i 
matematik är det vanligt förekommande med en diagnos eller ett prov för att 
följa upp elevernas kunskaper för det behandlade kapitlet.37   

Problemlösningsuppgiften ”Borden” (Hallén, Ingemansson & Pettersson, 
2009, s. 6) och ämnesprovet i matematik för årskurs 5 är uppgifter konstrue-
rade av PRIM-gruppen och exempeluppgifter i ämnesprov i matematik för 
grundskolans årskurs 5. De nationella proven, som ämnesproven i matematik 
är en del av, har flera syften. Dels ska de stödja en likvärdig och rättvis be-
dömning och betygssättning, dels ska de vara underlag till analys av i vilken 
utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, huvudmannanivå och 
nationell nivå. Vidare avser proven bidra till att konkretisera kursplanerna i 
grundskolan. Sammanfattningsvis kan sägas att proven är en form av utvär-
deringsinstrument (Lundahl, 2010).  

Underlaget/materialet bestående av kursplaner i matematik, kommentar-
material till kunskapskraven i matematik och elevexempel i matematik pre-
senterades och fanns tillgängligt när lärarna bedömde elevexemplen i ma-
tematik. I följande avsnitt där fokusgruppsintervjuernas genomförande pre-
senteras närmare beskrivs vidare hur elevexemplen användes.  

                                                        
36 Förlaget har gett sitt tillstånd att publicera provet som användes på Skola A. Läromedlet är 
idag reviderat efter Lgr 11.  
Problem i det här sammanhanget kan definieras som en uppgift som inte direkt inbjuder till att 
lösas med en särskild metod av rutinkaraktär. Proven och problemlösningsuppgiften ”Borden” 
benämns framöver som diskussionsunderlag. Av utrymmesskäl finns de endast som bilagor 
utan elevlösningar. 
37 Skolämnet matematik tycks vara det ämne som är mest beroende av en lärobok där såväl 
innehåll, uppläggning samt hur undervisningen organiseras styrs av läroboken (Kjellström, 
2005; Skolverket 2003; SOU 2004:97).   
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Genomförande av fokusgruppsintervjuerna 
Fokusgruppsintervjuerna är, förutom ett tillfälle att konstruera data, också ett 
tillfälle till analysarbete eftersom jag som samtalsledare behöver kunna 
fånga det väsentliga redan under intervjutillfället (Dahlin-Ivanoff, 2011; 
Rabiee, 2004).38  Följdfrågor har därför ställts till deltagarna för att följa upp 
eventuella oklarheter.  

Under fokusgruppsintervjuerna har jag varit mån om att alla ska ges till-
fälle att yttra sig. De deltagande lärarna hade till övervägande del en bekräf-
tande hållning till varandra genom att återkommande nicka eller humma. 
Hur talutrymmet fördelades mellan deltagarna har inte analyserats, utan end-
ast när det förekommit något speciellt att uppmärksamma har detta studerats. 
Exempel på vad som kan vara speciellt är när lärarna uttalar sig om matema-
tik, bedömning eller explicit bedömning i matematik, även i de fall de hade 
olika åsikter. Ibland har någon av deltagarna haft återkommande längre och 
frekventare repliker, och därmed dominerat samtalet, men i regel har detta 
växlat.  

Första fokusgruppsintervjun 
Inför den första fokusgruppsintervjun kontaktades lärarna i respektive fo-
kusgrupp och ombads välja tre elevexempel i matematik och ta med till fo-
kusgruppsintervjun. På Skola A valde en lärare ett prov ur en matematikbok 
för årskurs 4 (Andersson & Picetti, 2003) (bilaga 8) och på Skola B valde en 
lärare ett äldre ämnesprov i matematik för årskurs 5 (bilaga 9). Dessa ut-
gjorde diskussionsunderlag för första fokusgruppsintervjun. 

Den första fokusgruppsintervjun inleddes med att de forskningsetiska 
principerna diskuterades (se vidare i avsnittet Etiska överväganden). Vidare 
efterfrågades information om lärarnas bakgrund i yrket, dvs. vilken lärarex-
amen de hade, när de tog lärarexamen samt vilken behörighet i matematik de 
hade. Dessa frågor ställdes eftersom det är viktigt att intervjusvaren får en 
kontext, dvs. vilken utbildning lärarna har om/i bedömning kan ha betydelse 
(Bryman, 2012). Därefter påbörjades intervjun. För att bekanta mig med 
deltagarna och deras yrkespraktik frågade jag deltagarna hur en matematik-
lektion brukade se ut i deras klassrum. För att ytterligare få en bild av lärar-
nas matematikundervisning frågade jag vad de ansåg var viktigast i deras 
matematikundervisning. Efter dessa inledande frågor delade jag ut tre kopie-
rade och avidentifierade elevexempel; för Skola A elevexempel 1, 2 och 3 
(bilaga 8) och för Skola B elevexempel 10, 11 och 12 (bilaga 9) till var och 
en av de deltagande lärarna, alla tre elevexempel fick lärarna se samtidigt. 
Övergripande frågeställning var vilka kunskaper elevlösningarna visades. 
                                                        
38 Frågan om insamling och konstruktion av data har diskuterats av flera forskare bl.a. Sma-
gorinsky (1995). Se även Kvale (1997). 
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Förutom elevexemplen fick lärarna även tillgång till kursplanen för mate-
matik (Skolverket, 2008a), men kursplanen användes inte.  

Andra fokusgruppsintervjun 
Den andra och de efterföljande fokusgruppsintervjuerna inleddes med att jag 
sammanfattade den tidigare intervjun för de deltagande lärarna. Jag frågade 
dem om det stämde med deras bild av föregående intervju samt om de ville 
tillägga eller kommentera något. Därmed skapade jag förutsättningar för 
lärarna att själva validera vad de sagt, s.k. deltagarvaliditet (Hammersley & 
Atkinson, 2007). Inte vid något tillfälle fick jag några tillägg eller ändringar 
till sammanfattningen.  

Efter en månad genomfördes den andra fokusgruppsintervjun. Efter sam-
manfattningen fortsatte intervjun med frågor kring progression i matematik-
kunnande och vad som kunde utveckla elevernas matematikkunnande. För 
att följa upp och fördjupa lärarnas samtal om bedömning och matematikkun-
nighet användes som diskussionsmaterial samma elevexempel som vid första 
intervjutillfället. Vid detta tillfälle fanns samma underlag och material att 
tillgå som vid första intervjutillfället, dvs. elevexempel och kursplanen i 
matematik (Skolverket, 2008a). Den här gången användes inte kursplanen. 
Frågeställningen var vilka kunskaper och kvaliteter i matematik elevexemp-
len visade. 

Tredje fokusgruppsintervjun 
Till det tredje intervjutillfället hade samma lärare i respektive fokusgrupp 
som valde ut elevexempel till första intervjun, ombetts att låta sina elever 
pröva att lösa en av mig utvald uppgift, ”Borden” (Hallén, Ingemansson & 
Pettersson, 2009, s. 6) (bilaga 10). ”Borden” är en uppgift som också har 
funnits med i tidigare ämnesprov i matematik för årskurs 5 och som kan ge 
olika elevlösningar och därmed rika diskussioner.39   

När tredje fokusgruppsintervjun genomfördes hade en ny läroplan, Lgr 11 
(SKOLFS 2010:37, 2011:19), trätt i kraft och jag inledde med att ställa frå-
gor kring hur implementeringsarbetet hade fortgått på respektive skola. Där-
efter delades materialet ut till lärarna. Förutom tre olika kopierade och avi-
dentifierade elevexempel av diskussionsunderlaget ”Borden”; för Skola A 
elevexempel 4, 5 och 6 och för Skola B elevexempel 13, 14 och 15 (bilaga 
10) fanns även kursplanen i matematik med tillhörande kunskapskrav för 
årskurs 6 (SKOLFS 2010:37, 2011:19) samt Kommentarmaterial till kun-
skapskraven i matematik (Skolverket, 2012) att tillgå för var och en. Över-
gripande frågeställningar var vilka förmågor elevlösningarna visade, vilket 
eller vilka delar av kunskapskraven elevlösningarna kunde bedömas mot 

                                                        
39 En utvecklad version av uppgiften ”Borden” finns även med som exempel i kommentar-
materialet till kunskapskraven i matematik (Skolverket, 2012). Vid intervjutillfällena fanns 
dock denna inte i tryck. 
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samt hur lärarna skulle vilja ge återkoppling. Vid detta intervjutillfälle an-
vände lärarna kursplanen med kunskapskrav, men inte kommentarmaterialet. 

Fjärde fokusgruppsintervjun 
I den fjärde och sista fokusgruppsintervjun ställdes samma frågor som vid 
första och andra intervjutillfället. Därmed gavs möjlighet att följa upp lärar-
nas samtal om bedömning och matematikkunnighet vid de sekventi-ella sam-
talen. Dessutom användes samma uppgifter som vid den första och andra 
fokusgruppsintervjun, men till detta tillfälle hade elever i samma ålder från 
en annan skola prövat att lösa uppgifterna; för Skola A elevexempel 7, 8 och 
9 (bilaga 8) och för Skola B elevexempel 16, 17 och 18 (bilaga 9). Där-med 
gavs möjligheter till att få in ytterligare elevlösningar som lärarna inte tidi-
gare hade sett och resonerat kring.  

Den fjärde och sista fokusgruppsintervjun inleddes med att jag frågade lä-
rarna hur arbetat med Lgr 11 (SKOLFS 2010:37, 2011:19) på respektive 
skola sedan vi senast sågs. Samma underlag som vid tredje intervjutillfället 
fanns att tillgå denna gång dvs. kursplanen i matematik med tillhörande kun-
skaps-krav för årskurs 6 (SKOLFS 2010:37, 2011:19) samt Kommentar-
material till kunskapskraven i matematik (Skolverket, 2012). Lärarna an-
vände vid detta intervjutillfälle kursplanen med kunskapskrav. 

Bearbetning och analys av data 
I denna studie har data konstruerats genom fokusgruppsintervjuer. Nedan 
kommer materialbearbetning av fokusgruppsintervjuerna, dvs. transkribering 
och analysförfarande, att beskrivas. Inledningsvis beskrivs tillvägagångssätt-
et vid transkriptions- och analysprocessen och därefter analysmodellen som 
konstruerats. 

Tillvägagångssätt 
Att transkribera en ljudinspelad intervju innebär att översätta en talad text, 
med dess specifika regler, till skriftspråk, med en annan uppsättning regler 
(Kvale, 1997). Kvale pekar på att transkriptionen inte utgör grundläggande 
data, utan är en konstruktion, dvs. ”… en muntlig kommunikationsform har 
blivit en skriftlig” (ibid., s. 149). Det finns här ett förgivettagande om att 
ljudinspelningarna utgör grundläggande data, men i någon mån kan även de 
ljudinspelade fokusgruppsintervjuerna ses som en konstruktion eftersom det 
är jag som skapat förutsättningar för intervjuerna, t.ex. ställt samman frå-
gorna. 

Ett inledande steg i analysarbetet vid fokusgruppsintervjuer är att tran-
skribera allt ljudinspelat material dvs. alla som talar, alla hummande etc. 
samt oavslutade eller avbrutna utsagor, och så har gjorts (Bloor, 2001; Ste-
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wart, Shamdasani & Rook, 2007). Målsättningen har varit att utskrifterna ska 
ligga så nära det ursprungliga talet som möjligt.40 Vid transkriberingen av 
ljudinspelningarna har därför talspråk skrivits ut i viss utsträckning, exem-
pelvis finns dom, nån, såna och grejer kvar i utskrifterna.41  I talspråk tappas 
ofta ljud i slutet av ord, och för att underlätta läsningen av transkriptionerna 
har till övervägande del skriftspråk använts.42  I de fall jag inte kunnat identi-
fiera vem som talat har detta markerats med ett frågetecken (?). Utelämning 
av interpunktion av allt utom kommatecken har gjorts eftersom det kunde få 
betydelse för betoningen. Skratt har antecknats inom parentes och pauser har 
markerats med tre punkter för kortare. Längre pauser har markerats med 
kommatecken, tre punkter och avslutningsvis ett kommatecken. I transkript-
ionerna har lärare kodats som: L1 (lärare 1); L2 (lärare 2); L3 (lärare 3) osv. 
(bilaga 11).  

Jag är medveten om att transkriptionen inte reflekterar karaktären på hela 
fokusgruppsintervjun, utan hur och vilka ord som används samt tonläge, 
exempelvis om hummande är tveksamma eller bekräftande, är också av be-
tydelse vid analysarbetet, och har därför beaktat dessa aspekter genom flera 
genomlyssningar (Bryman, 2012; Stewart, Shamdasani & Rook, 2007). I de 
fall det funnits missförstånd i transkriberingarna, exempelvis vem som säger 
vad, har det justerats.  

Analysmodell 
I det här avsnittet beskriver jag analysarbetet. Krueger och Casey (2009) 
rekommenderar att materialet analyseras systematiskt, sekventiellt, verifier-
bart och kontinuerligt. Egentligen påbörjas analysarbetet redan när intervju-
frågorna planeras och sekventieras eftersom nästa intervju planeras utifrån 
den tidigare. Systematisk och sekventiell analys innebär att processen är 
planerad och tydligt beskriven så att alla steg är möjliga att följa. Min ambit-
ion har varit att följa denna rekommendation. Genom att lärarna haft infly-
tande i fokusgruppsintervjuerna och jag därmed ställt olika följdfrågor till 
respektive fokusgrupp har intervjuerna delvis olika karaktär. Jag finner istäl-
let att Kvales (1997) metafor om intervjuaren som resenär stämmer mer 
överens med mitt förhållningssätt och forskarroll. Jag som intervjuare har 
utforskat de deltagande lärarnas möjliga tankestilar om bedömning av ele-

                                                        
40 I föreliggande studie har en skrivbyrå utfört transkriberingarna. Att en annan person än 
intervjuaren transkriberar ljudinspelningar är inte ovanligt (Kvale, 1997). Tydliga instruktion-
er kring transkriberingen gavs samt samma person har transkriberat samtliga fokusgruppsin-
tervjuer (se vidare i avsnittet Etiska överväganden). 
41 Eftersom interaktion i form av kroppsspråk, gester m.m. inte faller inom studiens ram har 
intervjuerna inte videofilmats och detta således inte analyserats. 
42 I föreliggande studie har inte syftet varit att analysera transkriptionerna ur ett sociolingvist-
iskt perspektiv varför Jeffersonsystemet (Jefferson, 2004), som är praxis vid t.ex. samtalsana-
lys och diskursanalys, inte använts. 
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vers kunskaper i matematik genom att i samtal ställa frågor och få ta del av 
lärarnas berättelser. Vidare är inte analysprocessen en linjär process, utan en 
kontinuerlig process vilket innebär att datakonstruktion och analys sker sam-
tidigt och återkommande (se även Kvale, 1997). Analysprocessen kan sche-
matiskt beskrivas på följande sätt: 
 

• Utsagor i fokusgruppsintervjun 
Läsning av intervjutexterna – det lärarna säger dvs. innehållet 

 
• Sortering av materialet 

Helheten har sorterats i tre grupper: Bedömning, Matematik samt 
Bedömning och matematik 
 

• Centrala aspekter urskiljs 
Aspekter utifrån meningskoncentreringen. Aspekter av bedömning, 
aspekter av matematikkunnighet och relationen mellan aspekter av 
bedömning respektive matematikkunnighet 
 

• Preliminära tankestilar konstrueras 
Utifrån analys och syntetisering av meningskoncentreringen har tan-
kestilar konstruerats 
 

• Uttolkning samt likheter och skillnader 
Lärarnas utsagor och då främst hur kopplingarna i föregående steg 
kan tolkas till vad det råder enighet och oenighet kring 
 

• Slutgiltig konstruktion av tankestilar 
Tankestilarnas relation till traditioner 
Hur tankekollektivens tankestilar uttrycks i relation till matematik-
didaktisk forskning och bedömningstraditioner  

Sortering av materialet 
Ett vanligt sätt att använda den kvalitativa forskningsintervjuns uppgifter är 
att beskriva den mening som konstrueras i intervjuerna. För att fördjupa mig 
i innehållet samt få en känsla av helheten har jag inledningsvis lyssnat på 
fokusgruppsintervjuerna och läst igenom transkriptionerna flera gånger 
(Kvale, 1997; Rabiee, 2004).  

I nästa steg har materialet strukturerats, dvs. helheten har brutits ned och 
idéer, begrepp och början till aspekter har skrivits i marginalen. Detta skede 
innefattar bl.a. sortering av citat och segment av språkbruk, t.ex. vardagligt 
respektive ämnesspråk (Rabiee, 2004). Kvale (1997) benämner denna del för 
klarläggning av materialet och menar att i detta skede elimineras överflödigt 
material såsom att skilja ut det som är oväsentligt eller upprepningar, för att 
göra materialet tillgängligt för analys. I detta skede har jag använt ”sax-och-
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sortera-tekniken”/”klipp-och-klistra-metoden” som innebär att transkription-
erna närstuderas för att identifiera de sektioner som relaterar till forsknings-
frågorna, för att därefter väljas/klippas ut (Stewart, Shamdasani & Rook, 
2007). Den sortering jag valde är Bedömning; Matematik samt Bedömning 
och matematik. I Bedömning har jag placerat utdrag då lärarna t.ex. talar om 
rätt eller fel, summativ/formativ bedömning och nationella prov. I Matematik 
har jag placerat när lärarna exempelvis har talat om innehållsliga aspekter 
såsom matematiska begrepp och strategier för problemlösning. Bedömning 
och matematik inbegriper segment och citat som omfattar både matematik 
och bedömning exempelvis när lärarna talar om vems ansvar det är att en 
elev eller elever inte visar att de har kunskapen om ett moment. Övervägan-
den jag gjorde kring sorteringen gällde vad jag valde att inte ta med samt i 
vilken grupp jag skulle placera segmenten. Exempel på vad jag valde att ta 
bort är när lärarna talade om undervisning på en mer generell nivå eftersom 
det föll utanför studiens syfte. Exempel på när det var svårt att göra gräns-
dragningar var när lärarna talade om betygsstegen i samband med att de be-
dömde elevexempel. Här valde jag att placera de citaten i Bedömning och 
inte i Bedömning och matematik eftersom lärarna talade om hur de skulle 
förstå kunskapskraven och betygsstegen och inte hur elevlösningarna kunde 
bedömas. 

Centrala aspekter urskiljs  
Nästa steg var att, utifrån sorteringen som beskrivits ovan, ta reda på vilka 
centrala aspekter som synliggjordes. Inspirerad av Kvale (1997) har en me-
ningskoncentrering av transkriptionerna gjorts.43  Detta innebär att intervju-
personernas utsagor formuleras mer kortfattat, dvs. ” … innebörden av det 
som sagts omformuleras i några få ord. Koncentrering av meningen innebär 
således att större intervjutexter reduceras till kortare och koncisare formule-
ringar” (Kvale, 1997, s. 174) (jfr Bloor, 2001).  

Inledningsvis sammanfattades utdragen, från den sortering för respektive 
intervju som tidigare beskrivits, i kortare synteser. Därefter konstruerades en 
tabell med tre kolumner. Den vänstra kolumnen innefattade de sammanfat-
tande utdragen från sorteringen Bedömning, Matematik samt Bedömning och 
matematik för respektive fokusgruppsintervju. Kolumnen i mitten avsåg den 
meningskoncentrering som sammanfattningen kunde syntetiseras i, och ko-
lumnen längst till höger innehöll kommentarer och reflektioner jag gjorde 
under analysarbetet. Detta resulterade i 24 sidor i tabellform. För att upp-
täcka likheter och skillnader mellan intervjuerna har två versioner av detta 

                                                        
43 Kvale (1997) refererar till Giorgi (1975) som använde en fenomenologiskt baserad me-
ningskoncentration. Dock menar Kvale att analysmetoden meningskoncentration inte begrän-
sar sig till ett fenomenologiskt angreppssätt (se även Tesch, 1990).  Bloor (2001) kallar, enligt 
min tolkning, detta skede för indexering och liknar arbetet vid bl.a. läsning, omläsning samt 
att sätta rubriker. 
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dokument skapats. Versionerna skiljer sig åt genom att ordningen för sorte-
ringen är olika. I den ena versionen har alla Skola A:s sammanfattade utdrag 
från sorteringen placerats i kronologisk ordning och därefter har alla Skola 
B:s sammanfattade utdrag placerats (tabell 4.2). I den andra versionen har 
varje skolas sammanfattningar om exempelvis Bedömning placerats efter 
varandra (tabell 4.3). 
 
TABELL 4.2 Exempel på meningskoncentrering i kronologisk ordning.44  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABELL 4.3 Exempel på meningskoncentrering i ”tematisk” ordning.45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
44 F1, SA står för Fokusgruppsintervju 1 på Skola A. 
45 F1, SB står för Fokusgruppsintervju 1 på Skola B. 
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Vid meningskoncentreringen följde jag inledningsvis Kvales (1997) rekom-
mendationer, men eftersom meningskoncentrering vanligtvis används vid 
fenomenologiska angreppssätt hjälpte Bloor (2001) mig vidare. Bloor re-
kommenderar bl.a. logisk analys som en systematisk analysmetod vid fokus-
gruppsintervjuer. Metoden är väl lämpad för analys av särskilda ämnen, ex-
empelvis för att se samband mellan definitioner, övertygelser eller utvärde-
ringar, såväl individuella som kulturella. Logisk analys innebär att man in-
ledningsvis söker efter aspekter i datamaterialet. Därefter grupperas dessa 
aspekter med en typisk aspekt för den gruppen. Slutligen undersöks relation-
er mellan olika grupper av aspekter (jfr Graneheim & Lundman, 2004). Med 
hänvisning till Williams (1981) uppmärksammar Bloor (2001) att problem 
kan uppstå när motstridiga aspekter framträder. Kitzinger (1994) förespråkar 
att man ska titta på just variationer i den gemensamma förståelse som växer 
fram i diskussionerna, att fånga det kollektiva – tankekollektivets erfarenhet-
er (se även Dahlin-Ivanoff, 2011). Jag har självklart varit uppmärksam på 
om det funnits divergerande aspekter, men lika viktigt har varit att titta på 
vad lärarna är eniga om. Dessa, både de divergerande aspekterna och de 
aspekter lärarna är eniga om, har tillsammans bidragit till en varierad och 
nyanserad bild. Vidare menar Bloor (2001) att det också är nödvändigt att 
studera kontexten, dvs. samtidigt som enskilda utsagor studeras är det viktigt 
att ta hänsyn till hur utsagan passar in med vad andra säger. Två centrala 
aspekter som urskilts utifrån meningskoncentreringen har vuxit fram efter 
flera genomläsningar: Generellt om bedömningen och Innehållet i bedöm-
ningen. Slutligen har ett urval av belysande citat samt jämförelser både inom 
och mellan intervjuerna gjorts (Rabiee, 2004). Citaten som valts för att besk-
riva de centrala aspekterna används som uttryck för tankestilar om bedöm-
ning och matematikkunnighet.  

Analysfrågor 
Nästa skede i analysprocessen har varit att ställa frågor till meningsenheterna 
utifrån studiens speciella syfte.  

Byte av pronomen har också uppmärksammats, t.ex. att ’jag’ har bytts till 
’dom’ eller ’vi’ kan tyda på en förskjutning i subjektspositionering (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). Vad de deltagande lärarna talar om och i vilken 
utsträckning som de är överens med exempelvis kollegor på skolan kan ana-
lyseras genom att studera pronomen (Freeman, 1994). 

Fleck (1935/1997) menar att en speciell tankestil inom ett tankekollektiv 
bidrar till att se på fenomenet på ett specifikt sätt. Det kan t.ex. innebära att 
vissa ämnen är intressantare att tala om än andra och således har vad som är 
av samma respektive annan karaktär analyserats. Även ord och fraser som 
deltagarna använder och vilka frågor/ämnen som diskuteras mer än andra har 
studerats. Utifrån denna karakterisering har i min läsning följande frågor 
varit vägledande: 
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• Vad talar tankekollektiven återkommande om?  

Vad är av samma karaktär och vad är av en annan karaktär?  
Vilka variationer och nyanser kan utläsas? 

 
• Vilka förhållningssätt och traditioner om bedömning samt matema-

tikkunnighet uttrycks explicit och framgår implicit i texterna?  
Vad framstår som önskvärt och vad tar man avstånd från?  
Vad är överordnat och vad är underordnat? 

 
Syntetiserande analysfråga är: 
 

• Kan lärarnas utsagor ses som exempel på två olika tankekollektiv el-
ler samma tankekollektiv?  

 
För att verifiera analysen har jag återvänt och prövat mina resultat flera 
gånger. Slutligen har mina klassificeringar och analysresultat prövats i 
forskningsseminarier, s.k. validering med forskarsamhället (Kvale, 1997).  

Etiska överväganden 
Vid all forskning behöver särskild uppmärksamhet riktas till deltagare i 
undersökningarna. I föreliggande studie har hänsyn tagits till de forskningse-
tiska principerna som finns i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

För att uppfylla informationskravet träffade jag inledningsvis skolled-
ningen vid de skolor som meddelat att de ville medverka i projektet. Vid 
detta inledande möte var ambitionen att informera om projektet och få till-
träde till verksamheten. Samtycket blev då förutsatt i stället för informerat 
(Homan, 2001), men att rektorer ger sitt godkännande innebär inte att lärare 
är villiga att delta, dvs. det ”… provides us entry, but perhaps not access” 
(Ball, 1990, s. 159). 

Vid första fokusgruppsintervjun diskuterade vi de forskningsetiska prin-
ciperna och vad de kunde innebära för denna studie. De deltagande lärarna 
informerades muntligt och skriftligt, om syftet med undersökningen och 
forskningsmaterialets hantering (SFS 1990:782, 1998:204) samt att delta-
gandet var frivilligt och att de närsomhelst kunde avbryta sin medverkan. På 
båda skolorna har fokusgruppsintervjuerna skett på lärarnas arbetstid vilket 
kan innebära att de själva inte fattat beslut om deltagande i studien – det 
finns alltså anledning att ifrågasätta hur stor frivilligheten egentligen uppfat-
tades av lärarna. Några av lärarna på Skola A framförde detta inledningsvis, 
och jag framhöll att min utgångspunkt var att deltagandet var frivilligt och 
att de kunde avstå genom att avbryta sitt deltagande. Lärarna valde trots allt 
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att genomföra intervjuerna, och redan efter första intervjun, men även se-
nare, uttryckte de att samtalen varit givande eftersom ämnesvalet engagerat 
samt givit tillfälle till att reflektera över det egna arbetet. Som tidigare 
nämnts växlade deltagarna i fokusgruppsintervjuerna på Skola A mellan 
gångerna. Jag har godkänt att nya deltagare har anslutits, muntligt in-
formerat de nytillkomna om de forskningsetiska principerna samt skriftligt 
via medgivandebrevet (bilaga 2).46 

För att uppfylla konfidentialitetskravet har avidentifiering av deltagarna 
och de skolor de undervisar i skett, och i den mån namn förekommer i texten 
är dessa fingerade. Trots avidentifiering finns alltid en risk att deltagarnas 
kollegor kan identifiera dem och institutionen de är en del av. Ytterligare ett 
skäl till att avidentifiera lärare och skolor är att föräldrar idag väljer skolor 
mer eller mindre aktivt och att resultatet av sådana här studier därför kan 
påverka deras val.  

Då en skrivbyrå har transkriberat ljudfilerna upprättades ett kontrakt om 
tystnadsplikt enligt forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) och 
den europeiska The RESPECT Code of Practice (RESPECT, 2004) med 
skrivbyrån som utförde arbetet (bilaga 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
46 Då alla gav sitt medgivande till att delta i studien kan sägas att samtyckeskravet blev upp-
fyllt. I medgivandebrevet informerades också de deltagande lärarna hur materialet skulle 
användas, och därmed har även nyttjandekravet uppfyllts. 
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5 Resultat 

I följande kapitel redovisas resultat av analysen av fokusgruppsintervjuerna. 
I analysarbetet har jag intresserat mig för vad lärarna återkommande talat 
om, variationer i samtalen samt hur de talat om det. Finns fler uttalanden är 
det rimligt att anta att jag får mer variationer och nyanser. I sorteringen före-
kommer flest utsagor kring gruppen Bedömning och matematik, något färre 
utsagor kring Bedömning och minst antal utsagor konstruerades kring Mate-
matik. Utifrån sorteringen samt meningskoncentreringen av datamaterialet 
har två övergripande aspekter om bedömning av matematik urskilts i den 
kvalitativa analysen. Aspekterna utgörs av om lärarnas utsagor om bedöm-
ning är generella eller innehållsliga. Med generell bedömning avser jag när 
lärarna talar om bedömning i allmänhet och med innehållslig bedömning 
avser jag när lärarna talar om bedömning i relation till specifikt matematik-
kunnande.  

Jag inleder med en presentation av vad som karakteriserar Skola A för att 
sedan redovisa resultaten med elevexempel (se bilaga 8, 9 och 10) och ci-
tat/utdrag från respektive intervju.47  Därefter följer redovisning av resultaten 
från Skola B med samma upplägg. För att följa vilken av de fyra fokus-
gruppsintervjuerna som utdraget härrör från skrivs exempelvis (F1, SA) för 
fokusgruppsintervju 1 på Skola A; för fokusgruppsintervju 2 på Skola B 
skrivs (F2, SB) osv. i samband med elevexemplet. Avslutningsvis redovisar 
jag det övergripande resultatet för studien, dvs. gör en jämförelse av de två 
principiella tankekollektiven på de olika skolorna samt beskriver tankestilar-
na som utgör en syntetisering av ovanstående aspekter.  

Skola A 
Lärarna på Skola A har en yrkeserfarenhet på mellan 11 och 37 år. De har en 
låg- eller mellanstadielärarexamen, eller är utbildade 1-7 Sv/SO lärare. Fem 
av de åtta lärarna är utbildade att undervisa i matematik för årskurs 1-3 och 
övriga tre är utbildade att undervisa i matematik för årskurserna 4-6. De 
säger att de har otillräckliga ämneskunskaper och att de inte har någon ut-
bildning i bedömning.  

                                                        
47 Av utrymmesskäl har jag endast diskussionsunderlagen som bilagor utan elevernas lösning-
ar. 
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Lärarna på Skola A träffas inte regelbundet för diskussioner om ämnet el-
ler bedömning, men de ger ändå en bild av att deras matematiklektioner föl-
jer samma struktur oberoende av årskurs. Lektionerna inleds vanligtvis med 
en gemensam genomgång av något nytt moment, en ny räknestrategi eller en 
läxa. Därefter organiseras arbetssättet t.ex. om eleverna ska arbeta enskilt 
eller i par/grupp. Lärarna ger uttryck för att de samtalar, diskuterar och reso-
nerar mer med elever i de yngre åldrarna och att klassen då hålls samman 
dvs. arbetar på ungefär samma ställe. Detta ändras ju äldre eleverna blir, då 
läroboken blir mer styrande och eleverna arbetar vidare på egen hand med en 
viss mängd uppgifter. Det eleverna inte hinner klart på lektionen får de ta 
hem och göra klart. När en elev behöver utmaning får hon/han räkna i boken 
för nästa årskurs. Exempel på vad lärarna ser som viktigt med sin matema-
tikundervisning är att eleverna har kunskap i olika strategier vid problemlös-
ning samt att de ser matematik som en naturlig del i vardagen.  

Lärarna på Skola A har deltagit i det implementeringsarbete för Lgr 11 
som Skolverket initierade i samband med övergången till ny läroplan.48  Tid 
till implementeringen fanns inledningsvis (våren 2011) avsatt i lärarnas kon-
ferensschema, men vid tredje och fjärde intervjutillfället (ht 2011-vt 2012) 
säger lärarna att Skola A inte har fortsatt implementeringsarbetet. I stället 
säger lärarna att ledning av och återkoppling från skolledningen har saknats 
och de har ”arbetat på som vanligt”. Eventuella problem som uppstått, t.ex. 
hur lärarna ska tolka Lgr 11, har lösts där och då enskilt av lärarna utan en 
gemensam strategi. Arbetet med att sätta sig in i Lgr 11 har varit mödosamt, 
men lärarna uttrycker också att de inte ser så stor skillnad mot Lpo 94. På 
Skola A finns inte gemensam bedömningspolicy, inte heller fanns det en 
sådan under Lpo 94. I den mån sambedömning förekommer är det på lärar-
nas egna initiativ, exempelvis vid bedömning av ett prov eller när de plane-
rar och formulerar s.k. LPP.49  

Generellt om bedömningen 
Lärarna talar om att prov används som underlag för bedömningar av elevers 
matematikkunnighet på Skola A. Prov kan vara ett tillfälle att se om eleven 

                                                        
48 Skolverket fick i uppdrag av regeringen att ta fram stödmaterial till grund- och gymnasie-
skolor inför implementeringen av de nya utbildningsreformerna 2010-2011. Exempel på 
stödmaterial är filmer och diskussionsunderlag. Hämtad den 7 augusti 2013, från 
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/diskutera-och-
utveckla. 
49 LPP är förkortning för Lokal Pedagogisk Planering, och ett begrepp som använts frekvent 
framför allt i samband med implementeringen av Lgr 11. Det är en pedagogisk planering för 
vad eleverna ska arbeta med i ett eller flera ämnen under en period. Det finns inget tvingande 
krav hur dessa ska vara utformade, däremot anger Skolverket (2011) att planeringen för 
undervisningen och genomförandet av undervisningen ska kommuniceras med elever och 
vårdnadshavare. 
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klarar uppgifterna på egen hand. Även diagnoser, läxförhör, nationella prov, 
i samtal med elev-lärare eller elev-elev, helklassdiskussioner, redovisningar 
vid tavlan samt skriftligt omdöme används som underlag. Be-dömningen kan 
utgöra underlag för valet av arbetssätt i klassrummet. De elever som arbetar 
snabbt får arbeta mer självständigt på egen hand, men det kan ta tid innan 
läraren ser vilket stöd elever behöver eftersom eleverna i dessa situationer 
arbetar på i sina läroböcker, s.k. tyst räkning. Bedömningarna är således 
skriftliga och muntliga samt summativa och formativa. Den formativa 
aspekten av bedömningen handlar här om att dels anpassa undervisningen 
efter elevgruppen, men också om vad eleverna behöver arbeta vidare med 
dvs. fördjupa och repetera. Ibland lämnas inte proven tillbaka.  
 

L5: Men har du bedömt det här med ett till tre... 
L4: Nej jag bara, nej jag bedömer inte ett till tre, rätt eller fel, jag skriver så 
här/ 
L5: /Nej, för jag har också gjort sådana här prov och jag brukar aldrig heller 
göra det faktiskt/ 
L4: /Jag brukar inte skriva ett, för jag tycker det är så råddigt/ 
L5: /Jag brukar faktiskt inte ens lämna tillbaks dom, jag tycker att det är så 
svårt/  
L4: /Men jag tittar/ 
L5: /utan jag brukar skriva vad det är man behövde träna mera på, för att det 
blir så himla svårt det där... 
L4: Så gör jag också... (F1, SA) 

 
I följande citat talar lärarna om att de bedömer kontinuerligt, dels genom att 
kontrollera och följa upp elevernas räknehäften, dels genom att samtala med 
eleverna. Hur bedömningen dokumenteras och används vidare uttrycks inte. 
Samtidigt händer det att diagnoserna inte rättas. Varför diagnoserna genom-
förs i dessa fall framgår inte.  
 

L5: Ja det gör man ju kontinuerligt, om man ska säga att man gör en be-
dömning hela tiden, så är det ju att man tittar hur dom har räknat i räkne-
boken... Det gör man ju, och i samtalet med barnen också förstås... 
L4: Mina elever måste komma fram en gång per lektion till mig och visa ,..., 
vad dom håller på med... Men nu har jag ju så bra så vi är ju tre i mitt klass-
rum för tillfället.. (F1, SA) 

 
 
L4: Ja... Vi har ju diagnoser och, beroende på hur man klarar diagnosen så går 
man in i olika avsnitt också... Det är ju så... 
L5: Ja, det är också så ja... 
L4: Mm... 
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L1: Men jag s-, kan inte påstå att jag gör det jämt, nej, jag känner att jag hin-
ner inte det... Och det är dåligt samvete... Utan jag kan se, okey så här blev det 
den här gången, och sen blir det nåt hastigt, alltså det där med alla samtal, jag 
hinner inte med det... Så är det för mig... (F2, SA) 

 
Resultatet av en bedömning kan även användas för att se hur den egna 
undervisningen har fungerat. Om många elever har missuppfattat uppgiften/-
erna behöver momentet behandlas ytterligare en gång. I följande två citat 
talar lärarna om att undervisningen behöver ändras.  
 

L1: .. Sen faktiskt så i den där bedömningen kan ju vara också att, jag ser, 
hoppsan vad många det var som inte fixar det här/ 
/…/ 
L5: /Just det/ 
L1: /nu får du, alltså skärpa dig, ta upp det här igen, för det här har du missat 
själv alltså/  
L5: /Absolut... 
L1: /Det tycker jag är faktiskt... 
L5: Man kan ju se tendenser ibland, som jag sa, med problemlösningen, då 
var det bara så här, nej nu jäklar, nu blir det hårdsatsning... 
L1: Och det handlar om mig och inte/ 
L5: /vad man behöver lägga fokus på... Absolut... (F1, SA) 

 
Lärarna talar också om att det är viktigt att vara tydlig med sin bedömning, 
dvs. ha tydliga mål med vilka kunskaper som ska uppnås, hur bedömningen 
kommer att göras samt att ge återkoppling till eleverna på vad nästa steg i 
kunskapsutvecklingen är.  
 

L5: /… så är det ju, samtalet efter, om jag pratar med nu den här personen 
som bara hade svarat tvåhundratjugo och liksom resonerar med den, vad den 
skulle kunna göra bättre... Även om det tar mycket tid men/ 
L2: /Det är svårt och hinna med också, det är ju det som man/ 
L5: /Ja men det är ju det man måste göra liksom... Sen kan man ju ta det gene-
rellt, ett samtal och det var väldigt många som svarade så här och då kan man 
ha ett resonemang kring det att, det där med, man får inte glömma och skriva 
centimeter för då kan det betyda äpplen... Så att man kanske inte gör det med 
en och en heller... 
L5: Men det är ju ingen poäng med att bara se att/ 
L4: /Här har du fel/ 
L5: /Oj jag har gjort fel här och sen gör man inget åt det liksom, då finns det 
ju ingen poäng med bedömningen, om man inte tar det vidare... 
L1: Men det är på nåt sätt lite juste också tycker jag, att, alltså om man jobbar 
med tydliga mål, det är det här vi ska kunna när det här avsnittet är färdigt, 
alltså det, det är dom här grejerna som vi ska kunna... Då, då är det ju, det, 
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alltså det är ju juste då och kolla upp och, vi, att jag måste se, bevisa att du har 
kommit dit... För annars är ju dom här målen fullständigt meningslösa... Så 
därför är det ju liksom, och kolla upp det, det kan man ju göra också med sa-, 
det kan man ju göra på olika sätt, men om man då inte hinner det där med 
samtalet, då är det ju en sådan där grej, tycker jag... 
L5: Och det gör man ju inte, man hinner ju inte sitta och prata med alla barn 
varje mattelektion... 
L1: Det kan ju vara ett mål i sig, att det här avsnittet, det kommer och be-
dömas så här, nämligen att jag kommer att ha ett samtal med var och en utav 
er, då vet man det... Eller, det kommer att vara ett sånt här prov, alltså det är 
ju... (F1, SA) 

 
I detta citat talar läraren dessutom om att man kan ta hjälp av specialpedago-
gen, när eleverna behöver något annat. 
 

L5: /Och jag fick lite panik när jag gjorde någon sådan här diagnos eller prov i 
boken, förra terminen och dom var så dåliga på problemlösningen, så då blev 
jag så här, nej men nu måste vi ta tag i det här och så pratade jag med vår spe-
cialpedagog och fick låna ett jättebra material av henne som jag ska rekom-
mendera till er alla och visa er sen... Och sen har jag gjort en i veckan, liksom 
ta-tagit som en rutin, att vi kör matteboken två tillfällen och den här problem-
lösningsboken, så vi har nästan kört igenom alla nu och det är jättebra pro-
blem (F1, SA) 

 
Lärarna talar om att det är viktigt att eleverna får visa sina kunskaper på 
olika sätt och de ger exempel på att skriftliga prov behöver kompletteras 
med muntliga uppgifter. Lärarna menar att det är centralt eftersom man an-
nars kanske bedömer något annat än elevens matematikkunskaper, t.ex. hur 
väl eleven kan organisera sitt arbete. I följande citat framgår inte hur bedöm-
ningen verkligen omsätts i praktiken, dvs. om, när och i så fall hur lärarna 
specifikt och systematiskt kompletterar med samtal med elever. 
 

L5: Ibland måste, går man ju tillbaka till någon här och frågar, kan du för-
klara hur du har tänkt... Och med vissa elever kanske man måste göra det hela 
tiden... Jag har ju en elev i min klass nu när vi har gjort nationella proven som 
jag har antecknat var han säger och det visar sig att han kan jättemycket ma-
tematik, men han skulle aldrig kunna skriva ner det... Och då fick ju han ändå 
chans och visa att han faktiskt kunde en del saker trots allt... Hade han suttit 
ensam hade det ju bara blivit nollnollnollnollnoll... Så att det beror ju på lite 
vilket barn det handlar och och... 
L2: Så hade vi också i våran klass, jag måste bara säga det, han fick nästan, 
han fick noll typ, allt var fel... Och då tog vi det, och det var det som var, det 
är det som är liksom, som det kommer och stå på hans prov... Men sen satte 
jag mig med ett likadant prov och så satt jag bredvid honom, tyst, och han fick 



 68 

prata högt och visa vad han gjorde och då hade han massor med rätt, då var 
han helt godkänd... Så det, och det intressanta blir ju där och se att, den nivån 
är han på... Han blev inte godkänd på provet men/ 
L5: /Men då kan man ju fundera på, vad bedömde vi/ 
L2: /Han skulle behöva någon som sitter bredvid hela tiden/ 
L5: /Ja visst... 
L2: /Och bara sitter där... Och han fick läsa uppgiften högt och visa, nu gör 
jag så här och så här, och den resursen har man ju inte tyvärr... 
L5: Nej för då kan man ju tänka att då bedömde man ju inte elevens ma-
tematikkunskaper utan man kanske bedömde nåt helt annat som man inte vet 
om... 
L4: En annan förmåga ja... 
L5: Ja förmågan att strukturera eller planera eller vad som helst, det blev det 
som blev betyget i matte liksom... Men det, ja, då skall man, det, då skall man 
ha den... Nu har ju vi personer inne i den klassen bara för att han har dom, den 
här svårigheten, så vi kan ju sitta bredvid honom... Men alla barn har ju inte 
den möjligheten/ (F1, SA) 

Innehållet i bedömningen 
Det som karakteriserar lärarnas bedömningsarbete på Skola A är att de inle-
der med att bedöma form och struktur vid bedömning av elevexempel, efter-
hand bedöms kvaliteter i elevernas matematikkunnighet.50 I följande två 
elevexempel har två olika elever löst samma uppgifter. I det första citatet till 
elevexempel 1 uttrycker läraren att eleven är en sådan elev som är skötsam 
och gör som läraren vill, och därmed skulle kunna sitta varsomhelst i klass-
rummet dvs. lärarna ser detta som ett beteende som är önskvärt. I det andra 
citatet (elevexempel 7) uttrycker lärarna att de kanske inte ens rättat uppgif-
ten. Båda eleverna har löst uppgifterna korrekt, men form och struktur får en 
central roll och ses inledningsvis som överordnat innehållsliga kvaliteter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
50 Eleverna som genomfört uppgifterna som ligger till grund för elevexemplen på Skola A 
gick i årskurs 4. 
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Elevexempel 1 uppgifterna A-D (Bilaga 8) (F1, SA) 
 

 
L4: En sån där elev som gör allt så där väldigt snyggt och som en annan vill 
ha, längst bak... (F1, SA) 

 
Elevexempel 7 uppgifterna A-D (Bilaga 8) (F4, SA)  
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L1: Vilken sida… 
L7: Ja herregud, vilken röra… 
L4: Är det lapptäcke, nej mina får inte göra lapptäcken…  
L4: Inga linjaler… Linjaler/ 
/ … / 
L2: Det här hade jag inte ens rättat kan jag säga… (F4, SA) 

 
När det gäller matematikkunskaper talar lärarna om följande saker: räknefär-
digheter, t.ex. att kunna utföra aritmetiska räkneoperationer, räknestrategier 
och att eleven kan beskriva och motivera varför en specifik strategi valts.  

Det finns olika sätt/strategier att lösa uppgifterna som lärarna tar del av, 
och förhandling mellan lärarna kring bedömningen av elevexemplen leder 
till en gemensam förståelse för hur man kan se på elevernas lösningar. I 
uppgiften, som hör ihop med nedanstående två citat, efterfrågas att eleverna 
ska räkna ut omkretsen för en kvadrat med en given sida samt ge sitt svar i 
meter och centimeter. När lärarna talar om matematikkunskaper i relation till 
uppgiften framstår att kunna visa sina beräkningar som överordnat att få 
fram ett rätt svar. Att kunna visa sina beräkningar är t.ex. att redovisa för sitt 
tänkande genom att använda mellanled eller att visa att multiplikation är 
upprepad addition. 
 
 
Elevexempel 1 uppgift A (Bilaga 8) (F1, SA) 

 
Elevexempel 2 uppgift A (Bilaga 8) (F1, SA) 
 

 
Elevexempel 3 uppgift A (Bilaga 8) (F1, SA) 
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L4: /Ja, nej men det står ju, en kvadrat har sidan femtiofem centimeter, vilken 
omkrets har, har den kvadraten... Sen, svara i meter och centimeter, står det 
sen... Om man kollar där så ser man ju att, en har ju svarat precis rätt och dom 
andra har ju, en har glömt enheter helt, ja två har glömt det... Och sen har nå-
gon räknat plus och två har räknat gånger då, som ni ser... Och en har skrivit 
mellanled och en har räknat i huvudet... Så dom har ju löst det på tre olika 
sätt... (F1, SA) 
 
L4: Där räknar i huvet... 
L1: Mm... 
L6: Och den har gjort... 
L4: Ja upprepad addition … 
Flera: Ja... Mm... 
L3: Femtiofem gånger fyra/ 
L1: /Det är klart det är ett steg mer att klara av det fyra gånger femtiofem, 
upprepad addition ..  
L6: Ja... 
L1: Det är klart att det är ett steg till... Men det är ändå ett steg till och göra 
mellanledet tycker jag, än att göra/ (F2, SA) 

 
När lärarna diskuterar vidare kring elevexemplet lyfts ytterligare exempel på 
matematikkunskaper. För att kunna räkna ut omkretsen av en kvadrat behö-
ver man känna till att en kvadrat karakteriseras av fyra lika långa sidor samt 
att omkrets är en beräkning av sidornas sammanlagda längd. Lärarna talar 
också om enhetsbyten. 
 

L6: /Svara i meter och centimeter, så elev ett har ju/ 
L5: /Mm/ 
L6: /nått målet/ 
I: Vad är det eleven kan då ... 
L5: Eleven vet, eh, formen eller vad man säger, för hur man räknar ut om-
krets... 
L4: Ja dom vet att det är en kvadrat, har fyra sidor som är lika långa/ 
L1: /Är lika stora ja, lika långa... 
L5: Mm... 
L4: Hon kan omvandla längdenheter... 
Flera: Mm.. 
L6: Och kan visa mellanled, skriftlig huvudräkning... (F2, SA) 

 
I följande citat talar lärarna om varför alla tre elever har ”klarat” uppgift C, 
men endast en elev har ”klarat” uppgift B. Lärarna diskuterar skillnaderna 
mellan uppgift B och C och enas om att uppgift C handlar om att tre perso-
ner fått dela på något. Matematiska begrepp är sällan förekommande i sam-
talen och rätt svar med exempelvis korrekt enhet får överordnad betydelse.  
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Elevexempel 1 uppgifterna B-C (Bilaga 8) (F2, SA) 
 
 

 
Elevexempel 2 uppgifterna B-C (Bilaga 8) (F2, SA) 
 
 

 
 
Elevexempel 3 uppgifterna B-C (Bilaga 8) (F2, SA) 
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L5: Vad är det som gör att det är mycket enklare med C kan man undra... 
L4: Ja precis... {Kort skratt} 
L5: Jo men det är dela, tre personer ska dela/ 
L1: Ja det är ordet... 
{Pratar i mun på varandra} 
L5: Hur många äpplen får dom, hur många äpplen får jag... Ja det är mycket 
lättare ja... 
L6: Men trean här, alltså den tredje eleven, den har svarat tjugoen kronor får 
var och en... 
L4: Ja kronor ja, det har inte jag sett... 
L6: Kan det bli rätt på den/ 
L4: Nej det är, jag har inte sett det... 
L3: Det blir inte det... (F2, SB) 

 
När det gäller progression i matematikkunskaper uttrycks också att det är när 
eleven kan gå från konkret till abstrakt. Abstraktion kan vara när eleven inte 
längre använder laborativt material eller ritar utan använt ”matematiksprå-
ket” dvs. kan visa en beräkning med siffror, i denna uppgift antal bord*4+2. 
Att eleven prövat sig fram genom att rita bilder uppmärksammas även som 
något positivt. Detta kan, enligt lärarnas utsagor, ses som tecken på kreativi-
tet, samtidigt som det är exempel på en rörig lösning (elevexempel 5). Struk-
tur och ordning framstår som centralt i lärarnas bedömning.  
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Elevexempel 4 (Bilaga 10) (F3, SA)   
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Elevexempel 5 (Bilaga 10) (F3, SA) 
 

 
 

L2: Men jag tycker också, om man jämför till exempel 4 och 5. Och så ser 
man då att exempel 4 har skrivit, fjorton plus fyra är arton. Svar, arton stolar 
får plats. Och exempel 5 har skrivit, fjorton original, arton stolar om man sät-
ter till ett småbord till. Alltså för mig känns det som att den här… den ena 
eleven, den är mer abstrakt i sitt mattetänkande. Den första. 
L4: Mm. 
L2: Och det är… det ger ett högre betyg/ 
L2: Det ger ett högre betyg. Det ger ett högre betyg. När man kan vara… eh… 
med siff-, alltså man kan använda matematikspråket, inte svenska. Inte det 
svenska språket utan matematikspråket. För att den… om en japan skulle se 
det här så skulle ju en japan förstå det, men inte det (F3, SA) 
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/…/ 
 
L1: Fast det finns… Det finns en kreativitet i det här, tycker jag. Det här är en 
elev som verkligen prövar sig fram. Vänta ska jag göra så här. Hur ska stolen 
se ut. Jamen jag kör en sån där stol och ett bord. Alltså verkligen… alla tankar 
som den har i huvudet, kan den inte få ner… Vänta nu, jag tar den där tanken. 
Utan den här personen vill ha alla sina tankar med här och sen får vi se liksom 
vad det blir. Det är rörigt. 
L2: Jag tycker att det känns som att elev 4 har kommit längre i sin… sin ut-
veckling. För den… den behöver inte skriva ner vad… utan… / 
L4: /Nej…/ 
L2: /en siffra på varenda stol och allt sånt. Den andra… den använder ett lite 
mer abstrakt sätt, elev 4, skulle jag säga.  
L7: Och den här är ju mycket mer liksom tydligare… Det här är rörigare lös-
ningar/ (F3, SA) 

 
/…/ 
 
L7: Men den här eleven, nästa, 5, behöver ju inte egentligen vara svagare än 
vad den här eleven är. Det tror inte jag. Men den här eleven måste lära sig 
strukturen och måste ha bättre ordning i räknehäftet och lära sig att visa uträk-
ning, skriva svar, A, B, om han eller hon nu inte… om dom vill ha full pott på 
sina matteprov. För att sånt här blir… man kan ju inte få rätt på en sån här 
uppgift när man svara fel. Man kanske får ett poäng av tre. Men dom kan ju 
inte få tre rätt när du har ett felaktigt svar. Men det är ju inte en elev som är 
svag i matte… det… det tror inte jag. Men eh… men behöver få lite mer… få, 
få struktur i sin… med uträkningar och svar och… verkligen titta vad dom 
frågar efter och…(F3, SA) 

Skola B 
De deltagande lärarna på Skola B har mellan tre och nio års yrkeserfarenhet. 
Lärarna påbörjade sin utbildning efter 1997 och är 1-7 respektive 4-9 lärare i 
matematik och NO samt har fått utbildning i bedömning i lärarutbildning-
en.51 Erfarenheterna av utbildningen i bedömning ser olika ut hos lärarna. 
Det uttrycks alltifrån att den varit givande med exempelvis bedömning av 
elevexempel till att man inte kommer ihåg kursen eller tycker den inte be-
handlade väsentliga områden. De träffas regelbundet varje vecka för att dis-
kutera och planera sin undervisning. Lärarnas upplägg av matematiklektion-

                                                        
51 Jag har endast efterfrågat vilken utbildning de hade, i vilka årskurser de undervisade i för 
skolämnet matematik samt utbildning i bedömning. Om de hade behörighet för samtliga 
ämnen de undervisade har således inte undersökts. 
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er på Skola B varierar mycket mellan lektionstillfällena. Exempel på lekt-
ionsintroduktioner kan vara att läraren presenterar olika bilder eller uppgifter 
på smartboarden som elever får samarbeta kring.52  Sedan redovisar och mo-
tiverar eleverna sina lösningar och klassen diskuterar rimligheten i förslagen. 
Det kan också vara en genomgång eller repetition av ett moment som ele-
verna ska arbeta med under lektionen. I de yngre åldrarna ges exempel på att 
det laboreras med konkret material och att eleverna gör räknesagor. Lärarna 
på Skola B ger uttryck för att det samtalas, diskuteras och resoneras i alla 
klasser. Samtidigt ger lärarna en bild av att genomgångar och färdighetsträ-
ning i matematikboken dominerar undervisningen. Viktigast i deltagarnas 
matematikundervisning är att eleverna tycker det är kul och spännande. Ele-
vers förståelse av matematik, att stärka elevernas självförtroende samt att 
eleverna förstår de matematiska begreppen är också viktigt. Lektionsupplägg 
och synen på vad som är viktigt i matematik har inte förändrats i och med 
införandet av Lgr 11.  

På Skola B har implementeringsarbetet av Lgr 11 strukturerats och letts 
av skolledningen. Lärarna har arbetat i arbetsgrupper med det arbetslag eller 
ämneslag de tillhör. Lgr 11 används i det dagliga arbetet till skillnad mot när 
den tidigare läroplanen, Lpo 94, var gällande. Lärarna uttrycker att Lgr 11 är 
en omstrukturerad Lpo 94 och att den nya betygsskalan liknar den tidigare. 
På Skola B finns inte en gemensam bedömningspolicy och ingen sambe-
dömning sker organiserat.  

Generellt om bedömning 
På Skola B är räknesagor, bilder, gruppuppgifter, nationella prov, inläm-
ningsuppgifter, prov, diagnoser, läxor, samtal lärare-elev samt i helklassdis-
kussioner underlag för bedömning. Bedömningen är således ett tillfälle då 
eleven får visa vad hon/han kan muntligt och skriftligt, men lärarna talar 
också om att det finns situationer där elever inte vill visa sina kunskaper.  
 

L12: Vi visar mycket med bilder... 
L9: Ja... 
L12: Att kunna, när vi har gjort, jag menar räknesagor och både till addition 
och multiplikation, att få rita upp talet... 
L9: Mm... 
L12: Vad är, fem gånger två... Hur ser det ut... Och så har dom gjort då, vi satt 
i grupper sist två och två så att det vart ju sex stycken olika sätt och visa det 
här på... Nån hade gjort glassar med två kulor i varje då, och nån annan hade 
gjort vantar, par med vantar och så där... Och att själva talet kan se olika ut 

                                                        
52 Smartboard är en interaktiv whiteboardtavla med touchfunktion som kan kopplas till dato-
rer och projektorer. 
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men ändå en gemensam grund, man kan inte rita det hur som helst, eller för-
klara det hur som helst... Det gör vi mycket... (F1, SB) 
 
/…/ 

 
L11: Eh, kunskapstester och visa det, lite prov, självklart... Eh, jag har också 
börjat med, framför allt i nian, att dom får uppgifter, lite större uppgifter att 
göra hemma och förbereda och sen presentera det för klassen, har jag gjort 
några gånger... Men det är ju inte alla som vill det... Och det, det är svårt och 
tvinga dom, det vill jag inte heller göra... Det är ett sätt också... Då finns ju jag 
för och fråga om dom, som dom kan fråga... Det är många som tycker det är 
kul då... 
L9: Och då kanske man också får samtalet, att man, dom som inte redovisar 
kanske ändå är med och lyssnar och kan höra vad dom andra kompisar/ (F1, 
SB) 

 
I citaten nedan talar lärarna om hur elevernas resultat påverkar undervis-
ningen. Det är ett tillfälle då läraren upplever sig få återkoppling på sin egen 
undervisning. Lärarna ger uttryck för att de anpassar undervisningen inne-
hållsligt, ger eleverna mer tid eller att eleverna får andra uppgifter. Om lä-
rarna i de två första citaten explicit ändrar sin undervisning utifrån återkopp-
lingen framgår inte. 
 

L11: Det finns ju en sak till med bedömning, man kan ju se om den sortens 
undervisning som man ägnar sig åt, om den funkar... 
L9: Ja... 
L11: Så att jag menar, det är ju en koll för oss själva också... Att, skulle man 
se att allihopa misslyckas totalt på det här, då, jamen då måste man ju ta sig en 
funderare... Dels på, på deras bakgrund, och dels på hur jag själv beter mig... 
Och har jag min undervisning på alldeles för hög nivå om dom är jättedåliga... 
Som nu när vi har bedömt att dom inte kan multiplikation och division, när vi 
sitter och tragglar det... Utan bedömning hade vi inte kunnat det... Då hade vi 
kört på och suttit där, vi hade ju tappat dom allihopa... Nu ska dom bara klara 
det här... Vi kör tills dom kan... Så det är ju också en fördel, tycker jag... Och 
det är en sak som jag brukar säga till mina elever i nian, som blir nervösa 
ibland, jamen det är inte för och kolla er, det är för och kolla mig själv också 
vad... Och är det så att det går dåligt för dig så är det mitt fel, säger jag till 
dom som är sämst, som är mest nervösa... Får väl gå till Göran och säga att 
jag ska få sparken för att jag inte kan undervisa vad, och så skrattar dom...  
L12: Men det säger vi till våra också, när vi gör diagnoser och så där... Det 
här handlar inte om, a-att ni ska klara allt, det handlar om att jag behöver se, 
vad vi ska jobba mera med, och vad jag behöver göra/ (F1, SB) 
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L12: Ja, eh, kanske inte så mycket just någons resultat men, i morgon ska vi 
till exempel ha, för vi har jobbat med volym, och idag har, var första gången 
dom fick sitta och jobba med en, ett papper om volym och svara på lite frågor 
och så där, och då märkte jag att det var ju ganska många som, ja inte riktigt 
hade snappat vissa saker... Så i morgon ska vi då, de-jag delar upp det då så 
att det blir halvgrupper och göra, gå igenom den här stencilen tillsammans, 
mer praktiskt då... Och då har ju dom färskt i huvet vad dom har svarat på den 
här stencilen för att vi använder precis samma, men då får se hur det blir när 
man tar fram dom här måtten igen och, och testar... Så det är ju mycket att 
man, går vidare från vad resultaten och vad dom har gjort i alla fall.. Även om 
man kanske inte tittar på just, någon så där... (F2, SB) 
 
 
L9: /Absolut. Men det handlar om all bedömning vi gör. Men man tänker ju så 
när man sitter där och man… jag vet en bakgrund [av sammanhanget framgår 
att läraren med bakgrund avser elevens förkunskaper] på en elev. Det är inte 
den bakgrunden jag ska bedöma förstås. För jag ska se till att den har redskap 
för att kunna göra en… liksom klara kommunikationen i matematik men… 
Jag kan ju också veta att jag inte har kanske gett dom rätt… utan, nej åh det 
skulle dom också haft. Och då utifrån det kan jag bedöma att den här eleven 
har hunnit så här långt i utvecklingen. Så kan det ju vara. Det är ju inte en… 
det är ju inte en korrekt bedömning egentligen. Eh… utifrån betygskriterier 
och sånt där. Utan där ska man ju bara se till det här. Det tycker jag… och det 
gör det svårt, tycker jag, som lärare, med bedömning. Att man lägger in sin re-
lation också, med eleven. (F3, SB) 

 
I citatet nedan talar lärarna om hur de använder bedömningsmatriser i under-
visningen för att kommunicera vad eleverna ska kunna. Exempel på detta är 
att eleverna får se matriserna innan ett prov eller att eleverna får öva på att 
bedöma egna och andras uppgifter. 
 

L11: Och jag har ju visat dom nu när vi har övat med nationella prov, så här 
ser bedömningsmatrisen ut och titta på den och så där, men sen har jag ju inte 
jobbat med den... 
L9: Och så gör vi ju också, när man har liksom nivå ett, nivå två, nivå tre, och 
då vet dom innan, det här ska man, det här är det man behöver kunna för ettan 
och tvåan och trean... Och då kan man ju, då är det jättelätt, då kan dom säga 
själv så här, jamen, hur långt tycker ni att den här har kommit, jamen nivå 
två... (F2, SB) 

 
Lärarna på Skola B är positiva till bedömning eftersom bedömning ger lärar-
na en uppfattning om var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling, 
dvs. vad eleverna kan och vad de behöver öva på. 
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L9: Nej men att man vet, nej men man har en koll, alltså, det är klart att man 
måste kunna använda sig av bedömning när man gör sådana här saker... För 
då vet, man ringar in vad dom kan, vad dom kan, skulle jag vilja säga... Och 
var dom är och vad dom behöver gå vidare med/ 
L10: /Vad dom behöver öva/ (F1, SB) 

 
Samtidigt uttrycks också att bedömning är svårt. I det första citatet nedan 
talar lärarna om att svårigheter med bedömning är att vara tydlig med be-
dömningen, att få alla elever att förstå vad som är viktigt och vad som kom-
mer att bedömas samt att bedömningen blir en naturlig del av undervisning-
en. Samtidigt ges i det andra citatet förslag på hur ett sådant arbete kan se ut. 
 

L10: Nej men, alltså jag vet inte om jag är knäpp eller inte, men jag tycker 
inte bedömning är, så svårt... Men däremot att använda det som ett hjälp-
medel i undervisningen, det gör jag ju inte... 
L9: Nej men, det är väl det som är svårt... Är det inte det... Att, att få det som 
en kommunik-, alltså som en kommunikation mellan eleven och mig själv... 
Det är väl det som är, det är väl det som är svårt... Inte/ (F2, SB) 

 
 
L9: Men där kan vi ju faktiskt tänka att man gör så där anonymt, som du 
gjorde, att man tar, om man inte har förstått den där, då kan man ju verkligen 
ta upp den anonymt... Och så kan man be en grupp, man behöver ju inte ta den 
gruppen ? gjort det, man kan ta en annan grupp och så kan man ju få, hur har 
dom här personerna tänkt... (F1, SB) 

 
Lärarna talar om att svårigheter med bedömning också kan vara att få en 
överensstämmelse mellan mål, undervisning och bedömning så att det som 
undervisats verkligen bedöms.  
 

L9: Men det är väl det som är det svåra med hela det här egentligen… ar-
betssättet kring… kring nya läroplanen också. Just att det gäller ju att man får 
rätt hela vägen, att det hänger ihop. Så att förmå-, förmågorna när man ska 
bedöma måste ju vara dom som man… som man också har… man är ett red-
skap för det… så man behöver ju planera sitt arbetsområde utifrån det som ska 
bedömas. 
L11: Mm. 
L9: Eh… så att det är ju… Det är ju därför det blir så svårt när man ska göra 
LPP:er och sånt där, att det verkligen måste… det måste ju verkligen hänga 
ihop. Och det är inte alltid allting blir precis som man har tänkt sig. Ibland 
upptäcker man att man har styrt åt fel håll och så har man kommit in… alltså 
man har liksom inte hållit sig på banan, så plötsligt så har man inte tränat för-
mågorna man ska utan man har tränat några andra förmågor och då kan man 
ju heller inte bedöma utifrån det. Så att det är ju där det är… det som är det 
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knepiga och det som kräver, tycker jag, kräver mycket av en själv som peda-
gog, att det verkligen måste bli rätt. Alltså det måste verkligen bli rätt. Det är 
inte bara och… och det går ju ganska snabbt när man ska planera saker och 
det… egentligen så behöver man ju ha mycket mera tid så att det blir mera ef-
tertanke i det som man planerar att göra för att det ska komma… hamna rätt så 
att säga. Så att jag kan använda det som jag… det som man har gjort eller ar-
betat med, när man ska bedöma. Och det är ju det svåra i det hela. Och det är 
bra också, kan jag tycka. För det är ju jätteskönt om man har… kan se… Titta 
där kan jag verkligen bedöma den här eleven och dennes prestation, jag kan 
verkligen använde det vi har gjort för att se att den har nått dom här målen. 
Men det är en konst. (F3, SB) 

 
Bedömning sker på olika sätt. Exempelvis kompletterar samtal med elever 
de skriftliga bedömningarna. Hur bedömningarna dokumenteras eller vilka 
rutiner som finns vid bedömningar framgår dock inte. I exemplet nedan ut-
trycker läraren att informationen finns i huvudet dvs. lärare använder sin 
tysta yrkeskunskap.  
 

L10: Men jag tycker fortfarande, jag tar inte in bara proven som underlag när 
jag bedömer utan jag tar in hur jag resonerar med ungarna i, när dom ställer 
frågor om problem och sånt där... Hur dom resonerar, hur jag får liksom stötta 
och, hjälpa dom och, hur vi liksom för en dialog, det har jag med i mina be-
dömningar... Fast jag följer ju inte nån bok på det utan det finns ju i min, i 
mitt huvud som nån typ av yrkeskuns-, eller vad, jag vet inte vad jag ska kalla 
det för... Det är precis som en elektriker gör, sätter inte en jordad sladd på 
strömförande kontakt, men det är ju liksom, man bara gör det... (F2, SB) 

 
Efterhand som lärarna blir mer erfarna förändras deras bedömning. I citatet 
nedan exemplifieras denna förändring med att gå från kontrollrättning till att 
bedömning sker i diskussion med eleverna. I citatet ges också exempel på 
vad av elevernas kunskaper som systematiskt dokumenteras. 
 

L9: … ju mer man jobbar ju erfaren-, ju mer erfaren man blir, så är man ju, 
har man lättare och lyfta blicken och se lite andra saker... Jag var också i bör-
jan förstås jättemycket så att jag, att jag gick på vad dom hade fått för resultat 
på provet och det gjorde jag också mycket mycket mycket mer i början, nu, 
jag kan också säga att jag inte riktigt, men ja-jag kontrollräknar inte heller, 
rättar inte heller deras böcker och så där längre utan det är också, man diskute-
rar och pratar... Men däremot så har jag en grej som jag faktiskt gör, att jag 
faktiskt bokför, för mig själv och det, det, det är när vi alltid har läxor som, 
som hör till det vi jobbar med just nu, eh, och det, det tittar jag faktiskt på, hur 
dom redovisar... Och så går jag faktiskt och gör mina anteckningar så här, om 
den är på väg eller inte... Det skriver jag faktiskt ner... (F2, SB) 
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I följande citat talar lärarna om att de bedömer kontinuerligt, allt eleverna 
gör och allt de säger Hur bedömningen dokumenteras och används vidare 
uttrycks inte. 
 

L12: Allt dom gör, allt dom säger...  
L12: Eller allt man kan höra... 
L10: Jag lyssnar till/ 
L12: /Hela tiden/ 
L10: /hur dom resonerar/ 
L12: /och lyssnar och hör... Och det tar man ju med... (F1, SB) 

Innehållet i bedömningen 
Vid bedömning av elevexemplen inleder lärarna bedömningen genom att 
samla information om vad uppgiften går ut på.53  Vidare bestämmer lärarna 
vad det är eleverna behöver kunna visa att de kan. I citatet som följer elevex-
empel 10 talar lärarna om vikten av att eleven förstår vilka räknesätt som är 
lämpliga för att lösa uppgifterna. Det är också viktigt att eleven har utfört 
beräkningen på ett korrekt sätt. I exemplet nedan har dock eleven inte valt 
fel räknesätt. Däremot har han eller hon behandlat subtraktionsväxlingen av 
entalssiffrorna fel.  
 
Elevexempel 10 uppgift 1 (Bilaga 9) (F1, SB) 
 

 
 
 

                                                        
53 Eleverna som genomfört uppgifterna som ligger till grund för elevexemplen på Skola B 
gick i årskurs 5. 
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L9: Det handlar om att kunna förstå vilket räknesätt man ska använda sig av... 
L11: Mm... 
L9: Då är det väl, då är väl det jätteviktigt... Och sen är det väl klart att man 
kan bedöma, en del kan man ju bedöma, och sen förstås kan man bedöma om 
själva uträkningen är rätt gjord...  
L10: Mm... 
L9: Eh, här ser man ju att den här personen kan ju räkna, den här personen 
kan ju räkna plus och minus i algoritmer men inte, men har ju valt fel räkne-
sätt... Ja precis, eller är på väg i alla fall och göra det, för det här är ju nästan 
rätt... Här har den ju räknat, fast där gick det inte och ta sju minus åtta, utan då 
tog hon åtta minus sju, så hon har ju inte hajat hela vägen, men sen har hon ju 
gjort det... För jag, fö-först så såg jag inte vad det här var, men det är ju, nio 
gånger ett är nio, nio gånger ett är nio, och noll gånger ett är noll... 
L10: / ? har blandat ihop två räknesätt/ 
L9: /Och det är ju rätt, fast det är fel räknesätt och hon har räknat det som att 
det vore, addition eller subtraktion... Så att hon, hon har ju egent-, alltså det är 
ju, hon är ju på väg med plus- och minusalgoritmer... {Skratt} Men kan inte 
välja rätt räknesätt... (F1, SB) 

 
 
För att lärarna ska förstå hur eleverna tänkt är det viktigt att eleverna kan 
visa hur de gjort. Enligt lärarna vill eleverna att det ska gå fort att lösa en 
uppgift, och att skriva ned/teckna uppgiften skulle, enligt eleverna, kunna 
tolkas att man inte kan. 
 

L9: Det kan ju bli rätt där, men det är ju inte säkert att den har tänkt och för-
stått vad den gör... Och då när det inte är så svåra uppgifter man ska lösa när 
dom är yngre, jag menar det är ingen konst och räkna tre plus fyra/ 
L10: / Men, men det/ 
L9: / Men det är ju en konst när det blir svårare uppgifter sen... 
L10: / Ja just det, det är ju lite det vi stöter på då, därför att vi kräver, du ska 
visa hur du gör... Hur du får svaret... 
L9: Mm... 
L10: Och då, nej men det bara blir... Nej men hur bara blir det då... Tala om 
det för mig... Nej men det går inte, nej men, så sitter man där, jamen, jamen 
gör då... Du kan skriva på svenska, berätta hur du gör eller använd mattesprå-
ket... 
L9: Mm... 
L10: Och det är lite där Björn och jag sitter då/ 
L9: / Mm/ 
L10: /och kräver att, tala om, hur du gör... 
L9: Mm... 
L10: Jag vill veta, jag, jag vill inte veta svaret, det gör ingenting om det är fel/ 
(F2, SB) 
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I intervjun talar lärarna om att eleverna kan få svårigheter om de inte läser 
hela uppgiften utan istället riktar in sig på ledord. Ledord i nedanstående 
exempel är att det frågas efter ”hur många gånger” vilket eleven, enligt lä-
rarna, tolkat som räknesättet multiplikation.  
 
Elevexempel 10 uppgift 2 (Bilaga 9) (F1, SB) 
 

 
 
 

L9: Och det är ju inte så konstigt att hon har valt gånger egentligen, därför att 
ungefär, hur många gånger måste Klara gå... Så att hon har ju använt sig av, 
för det är egentligen en, så undervisar man ju när man undervisar dom yngre 
barnen... Man använder ju ofta, att dom ska titta efter ledord, när man ska 
välja räknesätt så tittar man ju ofta efter ledord i uppgiften... Står det hur 
många gånger så har man ju lärt s-, eller då ofta man ska tänka multiplikat-
ion... Eh, om man ska dela nånting i, med varann, så, så, så har man lärt sig att 
det ska vara division... Det är ju egentligen de klassiska sätten och lära sig 
dom, dom, dom fyra räknesätten... Och här står det ju faktiskt, hur många 
gånger måste Klara gå, så det är ju inte konstigt att hon väljer räknesättet 
egentligen... Även om det råkar vara fel i det här fallet... (F1, SB) 

 
Bedömning kan också ses som att uttolka och förstå hur någon har tänkt/eller 
gjort. I citaten nedan resonerar lärarna kring vilka kunskaper eleven visar i 
uppgift 2, men också vilka missuppfattningar som finns.  
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Elevexempel 11 (Bilaga 9) (F1, SB) 

 
 

 
 
L11: Här, hon har ju gjort nåt liknande, hon har också gjort multiplikation här, 
hundranittionio och sen på nåt sätt har hon sk-, elva äpplen kan hon få med 
sig, då har hon skrivit hundranittionio gånger elva och får på det viset ett helt 
fel svar... Och riktigt vad hon har gjort på papperet, det vet jag inte... Här står 
det nån division, men här är det multiplikationer och, hon har ju/ 
L9: /Jo men här har hon, hon har ju tänkt att det är/ 
L11: /Ja/ 
L9: /Hon, varje gång, hon går/ 
L11: /Mm/ 
L9: /hundranittionio gånger/ 
L11: /Mm/ 
L9: /Hon, det är det hon har tänkt, hon går hundranittionio gånger och tar elva 
med sig/ 
L11: /Mm/ 
L9: /För här har hon tagit först hundra och så tar hon nittionio sen... 
L11: Mm... 
L9: Men då kunde hon inte räkna ut nittionio gånger elva, då vart det jobbigt 
och fastna i återvändsgränd där/ (F1, SB) 
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Elevexempel 10 uppgift 5b (Bilaga 9) (F2, SB) 
 

 
 
 
L9: Så man tog den, den största talet minus, oavsett om den var övre eller 
nere, ned/ (F2, SB) 

 
 
Elevexempel 10 uppgift 5c (Bilaga 9) (F2, SB) 
 

 
 

L9:/ Mm... Hon kör samma, hon kan ett sätt att räkna, eh, eh algoritm och det, 
hur man räknar, hur man räknar plus, att man ställer upp dom under varandra, 
att man ska göra så och sen kör hon det på alla/ 
L10: / Nej det, först är det multiplikation på enh-, entalssiffrorna, och sen 
övergår det till addition/ 
L9: / Jo men då tog hon ju den ovanför och då slår man ihop dom där/ 
L10: /Ja då blir det addition/ 
L9: / Ja då är det addition där men, hade det stått en etta där så hade det säkert 
varit sju gånger ett eller sju gånger två eller nåt sånt där... Ja hon har lite/ 
L11: /Menar du att det är addition då, jag menar på att det inte är addition... 
L10: Jo det/ 
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L9: / Där, men sju gånger tre är tjugoett... 
L10: Mm... 
L9: Sju gånger tre är tjugoett/ 
L11: Ja/ 
L9: / och då är det två och fem är sju... 
L11: Ja men tre gånger fem är femton plus två blir sjutton... Sen har hon bara 
glömt bort en etta i minne/ 
L9: / Vad sa du nu, att/ 
L12: / Ja så tänkte jag också... 
L11: Tre gånger fem är femton, plus två det är sjutton... Men sen har hon 
glömt bort minnessiffran där... 
L10: Ja det vet du inte... 
L11: Nej man vet inte/ 
L9: / Nej det kan man inte veta/ 
L11: /men det kan vara så också... (F2, SB) 

 
När lärarna bedömer diskuteras inledningsvis olika matematiska aspekter. I 
följande citat diskuteras innehålls- och delningdivision. Matematiska be-
grepp används och det innehållsliga får en överordnad betydelse. 
 
Elevexempel 17 (Bilaga 9) (F4, SB) 
 

 
 

L9: Ja, när man inte har förstått riktigt division, alltså man har inte förstått in-
nehållsdivision, man har inte förstått begreppet division fullt ut tycker jag… 
Man kan delningsdivision säkert, men inte innehållsdivision…(F4, SB) 
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Beträffande matematikkunskaper talar lärarna om följande saker: strategier 
samt räknefärdigheter dvs. om eleverna har använt de fyra räknesätten med 
exempelvis minnessiffror korrekt samt kan uppställning.  

Lärarna talar om att progression i matematikkunskaper kan vara när ele-
ver kan lösa svårare uppgifter som kräver beräkning dvs. där man inte ser 
svaret på en gång. Det kan också vara att de yngre eleverna inte bara ser 
talen som antal utan också kan svara på mer öppna frågor, dvs. använda sina 
kunskaper i nya sammanhang. Lärarna exemplifierar också progression i 
matematik med att eleverna visar förståelse för matematiksymboler samt 
abstraktionsförmåga.  

Bedömningen anpassas till det man kan förvänta sig av elevers kunnande 
i vissa åldrar. Förmågan att generalisera nämns, men den generalisering de 
diskuterar (antal bord*4+2) efterfrågas inte i uppgiften. Lärarna är inte alltid 
överens när de diskuterar hur eleven löst sina uppgifter, men efter förhand-
ling enas de. 
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Elevexempel 13 (Bilaga 10) (F3, SB) 
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L9: /Jo för den här är ju bara en strategi, sen att den inte har valt den som 
kanske menar ultimata den… den har ju inte förmågan att kunna generalisera, 
men den är ju… eh… den har ju ändå… Den… den… uppgift… om man sä-
ger uppgiften som sådan skulle kunna visa på förmågan… Den här personen, 
elev A, har ju… ser man ju har inte nått det. Tycker jag. Den har löst uppgif-
ten. Men inte… den har ju inte generaliserat. Så det måste man kunna säga, 
tycker jag. För uppgiften som sådan. Sen att eleven inte har nått… nått för-
mågan, men det är ju inte… För då…/ 
L11: Nej eh… Jag tycker att det här ganska bra gjort utav den här eleven, att 
hon har löst den på det här sättet för när dom går i femman så kan dom inte 
räkna talföljder och sådana saker. Så att det är en… en väldigt bra metod att 
lösa problemet. Dels har ju dessutom eleven gjort en liten matematisk beräk-
ning som i och för sig kanske är lite kortfattad och så, men sen testa sin metod 
också. Det han har räknat teoretiskt, det testar ju han praktiskt, han eller hon. 
Och det tycker jag är ganska fint gjort utav den här eleven. 
L9: Fast dom kan visst göra det. För vi har haft i fyran, svårare uppgifter än 
den här. 
L11: Ja… 
L9: Som dom har läst och också generaliserat. Så dom har löst… om man läg-
ger tusen högar… 
L11: Mm. 
L9: Om man bygger tusen figurer, hur… hur ska den tusende se ut.  
L11: Okey. 
L9: Och dom har löst det. Så jag tror inte alls att det är… Alltså man kan ab-
solut ha den förmågan när man är mycket yngre. 
L11: Okey. Jag ger mig (F3, SB) 

Skola A vs Skola B 
I detta avsnitt sammanfattar jag respektive skolas resultat samt gör en jämfö-
relse av resultaten från de båda skolorna. Jag inleder med en sammanfat-
tande jämförelse över lärarnas förutsättningar på skolorna. Därefter följer en 
sammanställning av nyckelord för vad som uttrycks som bedömning och 
matematikkunnighet från båda skolorna. 
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TABELL 5.1 Sammanfattande jämförelse över lärarnas förutsättningar på skolorna 
 

Lärarna på Skola A Lärarna på Skola B 
Längre yrkeserfarenhet 
Lärarutbildning före 1997 
Ämneskunskaper uppfattas som otill-
räckliga 
Ingen utbildning i bedömning 
Implicit traditionell undervisning 
Ej regelbundna arbets- eller ämneslags-
träffar 
Ej tillräckligt stöd vid implementering av 
Lgr 11 
Ej lokal bedömningspolicy 

Kortare yrkeserfarenhet 
Lärarutbildning efter 1997 
Ämneskunskaper kommenteras inte 
 
Utbildning i bedömning 
Explicit traditionell undervisning 
Regelbundna träffar i arbets- eller 
ämneslag 
Stöd vid implementering av Lgr 11 
 
Ej lokal bedömningspolicy 

 
TABELL 5.2 Sammanfattning i nyckelord av aspekterna generell och innehållslig bedömning 
på Skola A och B. 
 
 

Aspekter Skola A Skola B 
Generellt om 
bedömning 

Tillfälle då eleven får visa 
sina kunskaper 
Viktigt att komplettera 
skriftlig bedömning med 
muntlig 
Kontinuerlig bedömning 
Anpassning av undervis-
ning 
Återkoppling på egen 
undervisning 
Huvudsakligen skriftliga 
bedömningar 
Dokumentation av bedöm-
ningen otydlig 
Viktigt att kommunicera 
mål, undervisning och det 
som ska bedömas 

Tillfälle då eleven får visa 
sina kunskaper 
Kontinuerlig bedömning 
Anpassning av undervisning 
Återkoppling på egen 
undervisning  
Bedömning är information 
om var eleven befinner sig 
Svårt att vara tydlig med 
bedömning 
Svårt att få som en naturlig 
del av undervisningen 
Huvudsakligen skriftliga 
bedömningar 
Dokumentation av bedöm-
ningen otydlig 
Bedömningsmatriser ett stöd 
i kommunikationen kring 
mål, undervisning och be-
dömning 

Innehållet i  
bedömningen 
 

Form och struktur; rätt 
eller fel inledningsvis  
Matematiska begrepp 
används mer sällan  
Räknestrategier 
Räknefärdigheter 
Abstraktionsförmåga 
 

Innehållsliga kvaliteter in-
ledningsvis 
Matematiska begrepp före-
kommer oftare 
Räknestrategier 
Räknefärdigheter  
Abstraktionsförmåga 
Generalisering 
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Skolornas förutsättningar 
Lärarna på de olika skolorna har delvis skilda förutsättningar. Exempel på 
vad som skiljer är lärarnas yrkesbakgrund och utbildning. På Skola A har 
lärarna längre yrkeserfarenhet, men de talar också om att de saknar gedigen 
ämneskunskap samt utbildning i bedömning. På Skola B har de intervjuade 
lärarna kortare yrkeserfarenhet och en nyare utbildning samt fått utbildning i 
bedömning. Lärarna på Skola A träffas inte regelbundet för kollegiala sam-
tal, vilket lärarna på Skola B gör. Även skolledningens styrning av imple-
menteringsarbetet vid genomförandet av Lgr 11 skiljer sig åt, där Skola B 
har haft en tydligare struktur och organisation kring implementeringen än 
Skola A. Likheter mellan skolorna är exempelvis att båda skolorna saknar en 
gemensam bedömningspolicy för skolorna samt att sambedömning inte före-
kommer organiserat. Lärarna på båda skolorna uttrycker att bedömningen 
görs på magkänsla dvs. lärarna använder sin tysta, intuitiva yrkeskunskap. På 
båda skolorna uttrycker lärarna att matematikboken ligger till grund för 
undervisningen. 

Generellt om bedömning 
På Skola A är det viktigt för lärarna att eleverna får visa sina kunskaper på 
olika sätt dvs. både muntligt och skriftligt. De menar att om endast skriftliga 
underlag används finns risken att lärarna bedömer något annat än kunskaper, 
exempelvis elevers förmåga att planera och genomföra uppgifter. Lärarna 
nämner att förutom skriftliga prov och diagnoser sker samtal lärare-elev och 
elev-elev. Hur dessa samtal organiseras, dvs. om en systematik kring när och 
hur samt vilka elever samtalar ligger till grund, framgår inte. När en elev 
samtalar med annan elev är syftet att få visa kunskaper för någon, inte för 
läraren specifikt. Bedömningen har också varit till underlag för vad eleverna 
behöver få mer undervisning i. Här gör läraren ett medvetet och uttalat val 
av moment som behöver repeteras. Läraren tar exempelvis aktivt kontakt 
med specialpedagogen för att undersöka vilka alternativ som finns. I inter-
vjuerna reflekterar däremot inte lärarna explicit över varför eleverna visar 
osäkerhet inom området. Inte heller uttrycks tydligt vad de har bedömnings-
underlagen till (i det här fallet diagnoser). Eleverna får exempelvis inte alltid 
återkoppling på de genomförda diagnoserna.  

Även på Skola B talar lärarna om att bedömningen framför allt har varit 
ett tillfälle för eleverna att visa sina kunskaper dvs. en möjlighet till att få 
information om var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling och vad 
som kan vara nästa steg för eleven. Lärarna ger exempel på olika samtal som 
de har med sina elever, men i likhet med Skola A framstår det inte tydligt 
hur bedömningen i dessa situationer struktureras eller används. I stället talas 
om att det är en tyst yrkeskunskap som lärare har. Bedömning framstår som 
en möjlighet till förändring av lärares arbete. Hur bedömningsunderlagen 
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används uttrycks inte lika explicit på Skola A som på Skola B. Exempel på 
svårigheter med bedömning är att tydliggöra vad som kommer att bedömas. 
Dessutom uttrycker lärarna att det är svårt att få bedömningen att bli en na-
turlig del av undervisningen. Nyanser syns exempelvis när lärarna på Skola 
A och Skola B talar om denna kommunikation, där lärarna på Skola B expli-
cit talar om att de arbetar med bedömningsmatriser och lärarna på Skola A 
mer implicit nämner att det är viktigt. 

Innehållet i bedömningen 
Vid bedömning av elevexempel har lärarna olika ingångar. Skola A fokuse-
rar inledningsvis på form och struktur samt om lösningen är matematiskt 
korrekt, men då inte explicit fokus på det matematiska innehållet. Lärarna på 
Skola A börjar med att jämföra elevlösningarna med varandra utan att be-
stämma vad som krävs för en viss kvalitet. Vidare fokuserar de på form och 
struktur i de elevexempel som fokusgruppsintervjuerna utgått ifrån. Lärarna 
uttrycker att elevexemplen som utgör diskussionsunderlag är så ostrukture-
rade att lärarna kanske inte ens skulle ha rättat uppgifterna. När lärarna på 
Skola A diskuterar med varandra framgår också att de uppfattar instruktion-
en till poängsättningen på provet som otydlig vilket kan ge utrymme för 
olika tolkningar vid bedömningen i undervisningen och t.o.m. resultera att 
provet inte lämnas tillbaka.  

Innan lärarna på Skola B bedömer elevexemplen diskuterar de vilka kun-
skaper eleverna ska uppvisa för en viss kvalitet eller specifikt kunskapskrav. 
De fokuserar således till en början på ämnesinnehållet, och diskuterar och 
försöker ringa in vad eleverna gjort dvs. förstå elevernas beräkningar samt 
vilka kunskaper eleverna visar. Inledningsvis fokuserar lärarna då på vad 
eleven inte kan, men efterhand diskuterar de vilka kunskaper som visas. 
Efterhand diskuterar de form och struktur, t.ex. huruvida en uppställning ska 
anses korrekt.  

Beträffande matematikkunnighet talar lärarna på båda skolorna om lik-
nande aspekter. Lärarna på båda skolorna uttrycker att räknefärdigheter och 
räknestrategier är exempel på matematikkunnighet. Tydliga beräkningar där 
eleverna redovisar för sitt tänkande samt ger ett fullständigt svar värderas 
högre. Abstraktionsförmåga framstår som viktigt på båda skolorna och är ett 
exempel på progression i matematik. På Skola B nämner lärarna även förstå-
else av matematiska symboler samt förmågan att kunna generalisera dvs. att 
eleven kan föra ett algebraiskt resonemang och uttrycka svaret som ett ut-
tryck, trots att det inte efterfrågas i uppgiften. När lärarna diskuterar svårig-
heter och missuppfattningar i division skiljer sig samtalet åt till viss del. 
Lärarna på Skola A fördjupar inte resonemanget kring de matematiska 
aspekterna vilket lärarna Skola B gör i större uträckning. Ytterligare en vari-
ation är att rätt svar med exempelvis korrekt enhet får överordnad betydelse 
på Skola A till skillnad mot Skola B där de innehållsliga kvaliteterna får 
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överordnad betydelse. Även användningen av matematiska begrepp skiljer 
sig till viss del. På Skola B använder lärarna matematiska begrepp mer fre-
kvent än lärarna på Skola A. 

Tankestilar om bedömning och matematikkunnighet 
Utifrån analysen av mitt empiriska material har två övergripande tankestilar 
urskilts på skolorna, dels en som gäller bedömning generellt, tankestilen om 
bedömning som något som borde ske hela tiden, dels en som gäller bedöm-
ningens innehåll, tankestilen om matematikkunnighet som något som handlar 
om att kunna redogöra för sitt tänkande. Nedan presenteras tankestilarna. 

Bedömning borde ske hela tiden  
Utifrån lärarnas samtal kan sägas att bedömning är ett pågående arbete som 
kan och bör ske på olika sätt, både skriftligt och muntligt. Den formativa 
bedömningen ses som överordnad. Av lärarnas samtal framgår att undervis-
ningen formas implicit genom att anpassa och justera den i relation till ele-
vernas svar eller resultat på en uppgift. Undervisningen kan också, efter ex-
plicit reflektion, förändras genom att rikta fokus mot ett specifikt område 
eller specifika uppgifter. När lärarna använder elevernas uppgifter som åter-
koppling får det konsekvenser för den egna undervisningen, medan i den 
feedback lärarna ger uttryck för och som riktas till elevens arbete framstår 
det som elevens ansvar att lära mer eller öva på specifika uppgifter.  

Att kommunicera vilka mål som ska uppnås, vilken undervisning som 
eleverna ska få och hur bedömningen kommer att ske anses som eftersträ-
vansvärt, men samtidigt tycker lärarna att det är svårt att få tiden att räcka 
till. Av lärarnas samtal framgår att prov och diagnoser används återkom-
mande, men att eleverna inte alltid får tillbaka dessa. Hur resultatet återkopp-
las till eleven förefaller således otydligt. Systematiken kring bedömningarna 
dvs. om lärarna har rutiner eller strategier vid bedömningar framgår inte 
heller tydligt i samtalen.  

Av lärarnas samtal framgår också att relationen bedömning och undervis-
ning uppfattas som svår, dvs. hur lärarna kan använda bedömningen i mate-
matikundervisningen på ett sätt som involverar eleverna och gör att bedöm-
ningen blir en naturlig del av undervisningen.  

Eleverna behöver kunna redogöra för sitt tänkande  
När det gäller den innehållsliga bedömningen har fyra delaspekter av mate-
matikkunnighet i relation till de exempel som användes i intervjuerna åter-
kommande lyfts fram:  
 



 95 

• att kunna utföra aritmetiska räkneoperationer med exempelvis kor-
rekt hantering av minnessiffror 

• att kunna använda ett matematiskt språk, exempelvis använda siffror 
i stället för att rita 

• abstrakt tänkande framstår som en högre kvalitet än konkret 
• att kunna generalisera 

 
Dessa fyra delaspekter kan syntetiseras i en övergripande tankestil som ka-
rakteriseras av att eleven förväntas kunna visa sina tankegångar i redovis-
ningen av en matematikuppgift. Av elevens svar bör strategi samt en korrekt 
beräkning framgå. Den som är lite kunnigare kan använda ett matematiskt 
språk, med vilket lärarna avser siffror och korrekta beräkningar. Det finns 
också en outtalad förväntan att eleverna ska generalisera sina svar fastän det 
inte explicit framgår av uppgiften. 

Ett eller två tankekollektiv? 
Av lärarnas samtal framgår att aspekterna Generellt om bedömning och In-
nehållet i bedömningen visar på att mer överensstämmer än divergerar mel-
lan skolorna. Nyanser och variationer mellan skolorna framstår tydligast i 
följande områden: 
 
- på båda skolorna talar lärarna om att eleverna ska få visa sina kunskaper 

på olika sätt, men på Skola A uttrycks tydligare vikten av att det är end-
ast de förmågor och kunskaper som eleverna undervisats i och inget annat 
som ska bedömas  

 
- på båda skolorna framgår av lärarnas samtal att de tycker det är svårt att 

kommunicera bedömningen med eleverna, men på Skola B uttrycks detta 
mer explicit än på Skola A 

 
- på båda skolor samtalar lärarna om vikten av att visa en korrekt beräk-

ning, men på Skola A är detta överordnat det innehållsliga till skillnad 
från Skola B 

 
- på båda skolorna talas om de fyra räknesätten, men på Skola B uttrycks 

även explicit att eleverna förväntas kunna se kopplingen mellan räknesätt 
 
- på båda skolorna talas om att abstraktion är exempel på kunnighet, men 

på Skola B uttrycks även explicit att eleverna förväntas kunna utnyttja 
möjligheten att generalisera i uppgifter 

 
I min studie har jag inledningsvis presenterat Skola A och B som två princi-
piella tankekollektiv, men utifrån de syntetiserande tankestilarna Bedöm-
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ning borde ske hela tiden och Elever behöver kunna redogöra för sitt tän-
kande ser jag fler överenstämmelser än skillnader varför min slutsats är att 
Skola A och Skola B tillhör samma övergripande tankekollektiv. 

I nästa kapitel förs en diskussion kring hur ovanstående slutresultat, i re-
lation till den redovisade forskningen, kan förstås. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar jag studiens resultat och det metodiska arbetet. Av-
slutningsvis diskuteras eventuella implikationer för lärares professionella 
bedömningar av elevers matematikkunnighet.  

Resultatdiskussion 
Som tidigare sagts har jag inledningsvis presenterat Skola A och Skola B 
som två principiella tankekollektiv där lärarna på Skola A kan sägas repre-
sentera ett momentant tankekollektiv och Skola B kan sägas representera ett 
stabilare tankekollektiv. Inte bara lärarnas utbildning och erfarenheter skiljer 
sig utan även deras förutsättningar de har utifrån hur skolorna organiserar 
och strukturerar det kollegiala arbetet. Emellertid är min slutsats att trots att 
de principiella tankekollektiven på Skola A och Skola B delvis är olika till 
karaktären tillhör de samma tankekollektiv. De skillnader som urskilts fram-
står som nyanser och variationer av samma tankekollektiv, nämligen svenska 
matematiklärares tankekollektiv. Fleck (1935/1997) ger ingen vägledning 
om hur stora dessa variationer och nyanser kan vara. Tankestilarna formas 
av föregående kunskap, exempelvis traditioner och utbildning, det intrakol-
lektiva tankeutbytet när samma människor samlas för att samtala om exem-
pelvis bedömning av elevers matematikkunnighet samt i det interkollektiva 
tankeutbytet exempelvis genom media, föreläsningar på studiedagar och den 
skola lärare arbetar på. Sker tankeutbytet över tid skapas förutsättningar för 
lärare att kommunicera sinsemellan och därmed bli aktiva deltagare och 
tillsammans mer konsistenta i sina tankestilar.  

Lärarna i min studie representerar exempel på pågående skolverksamhet i 
matematik. Av resultatet framgår att två övergripande tankestilar har ur-
skilts: bedömning som något som borde ske hela tiden och matematikkun-
nighet som något som handlar om att kunna synliggöra sitt tänkande. Dessa 
tankestilar framstår som rådande normer kring synen på bedömning och vad 
som räknas som matematikkunnighet. Nedan diskuterar jag innehållet i tan-
kestilarna. 
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Bedömning som en del av undervisningen 
I fokusgruppsintervjuerna uttrycker lärarna att det är viktigt att bedömning 
sker på olika sätt, exempelvis både muntligt och skriftligt. Enligt Björklund 
Boistrup (2010) är det angeläget att inbegripa olika semiotiska resurser så att 
elever erbjuds möjlighet att visa sina matematikkunskaper. Lärarna uttrycker 
också att det är centralt att det är just de förmågor och kunskaper som ele-
verna undervisats i som bedöms och inget annat, dvs. att det behöver vara en 
överensstämmelse mellan förmågor som ska utvecklas, undervisningen och 
det som ska bedömas (Jönsson, 2011) (se även Wiggins & McTighe, 2001). 
Lärarna ger uttryck för att dela Petterssons (2011) rekommendationer dvs. 
för att bedömning ska vara trovärdig och tillförlitlig måste flera frågor kunna 
besvaras, t.ex. om det som ska bedömas verkligen bedöms och om innehållet 
som använts vid bedömningen är relevant och adekvat.  

Ett av fundamenten i formativ bedömning är att klargöra lärandemålen för 
elever. I min studie ger lärarna på båda skolorna uttryck för att de anser att 
detta är viktigt. På Skola B ger lärarna dessutom exempel på att de använder 
bedömningsmatriser som stöd, dels för att kommunicera mål och bedömning 
med eleverna, dels som ett stöd för dem själva för att hålla fokus i undervis-
ningen. Av samtalen framgår det inte explicit hur de arbetar med matriser.  

Av lärarnas samtal framgår att när lärarna bedömer uppgifter ger de till 
övervägande del återkoppling på vad som är rätt eller fel, om svaret är rätt 
återgivet eller på form och struktur vilket bekräftar Björklund Boistrups 
(2010) bedömningsdiskurs Gör det fort gör det rätt.  

Av samtalen framgår också att lärarna å ena sidan bedömer kontinuerligt, 
men å andra sidan uttrycker de sig i termer av att bedömning borde ske hela 
tiden. Olika aspekter av formativ bedömning kommer till uttryck i form av 
att lärarna förväntas ge feedback på uppgifterna dvs. säga något om elever-
nas matematikkunnighet, ge nya uppgifter eleverna kan träna mer på 
och/eller ge information om hur lärarna kan forma undervisningen. Dessa 
aspekter skapar bilden av att formativ bedömning borde vara normen. Sam-
tidigt kan man av lärarnas samtal dra slutsatsen att det är den summativa 
bedömningen som ges störst utrymme i deras arbete. I internationell forsk-
ning (t.ex. Black & Wiliam, 2009; Hattie, 2009; Hattie & Timperley, 2007) 
lyfts den formativa bedömningen som normen. De deltagande lärarna vet hur 
de borde bedöma, men i lärarnas samtal framstår det som att de är osäkra på 
tillvägagångssättet. Den formativa bedömningen är förhållandevis ung i 
svensk skolkontext och har ännu inte tagit form som ett reellt tanke-
tvång/förhållningssätt. I stället framträder en bild av att dessa bedömnings-
former växelverkar, men att den summativa bedömningen framstår som den 
dominerande tradition och det tanketvång som lärare själva är fostrade och 
undervisade i. Lärarna förefaller att använda en intuitiv strategi (Becevic, 
2011) när de bedömer. Exempel på intuitiv strategi är att lärarna på Skola A 
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och B använder styrdokumenten implicit och undervisningen är läromedel-
styrd med prov och uppgifter hämtade från läroböcker.  

Förutom att formativ bedömning pekar på lärarens roll att tydliggöra in-
tentionerna med undervisningen, skapa och leda effektiva diskussioner, akti-
viteter och uppgifter för eleverna samt att ge eleven feedback i form av vad 
nästa steg är (Black & Wiliam, 2009; Hattie & Timperley, 2007) visar resul-
tatet i min studie att lärarna också använder bedömningen som återkoppling 
på den egna undervisningen. Exempelvis talar lärarna om att när flertalet 
elever i gruppen visar på missuppfattningar behöver läraren anpassa under-
visningen genom att antingen ge eleverna mer tid dvs. arbeta mer med ett 
moment, eller explicit rikta undervisningen på specifika uppgifter. Denna 
justering av lärares planering kan sägas vara exempel på ytterligare en aspekt 
av formativ bedömning (Jönsson, 2011; Lindberg, 2011; Sadler, 1989; She-
pard, 2000).  

Synen på lärande får betydelse för hur bedömningarna utförs. Med ett del-
tagande perspektiv på återkoppling ges eleven en möjlighet att engagera sig 
och ta en mer aktiv roll i sitt eget lärande i bedömningsprocessen. För att 
bedömningens utvecklingspotential ska kunna utnyttjas behöver eleverna 
vars kunskaper ska bedömas vara involverade i bedömningsprocessen (Black 
& Wiliam, 2009; Hattie & Timperley, 2007). Gipps (1999) menar att den 
didaktiska relationen mellan lärare och elev behöver förändras för att invol-
vera eleven i bedömningsprocessen. För att förändra och utveckla lärares 
bedömningsarbete behöver stöd ges. Exempel på insatser kan vara att sko-
lorna skapar rutiner och organisation kring bedömning (för en närmare dis-
kussion se avsnittet Samtal som en möjlighet till utveckling). Av lärarnas 
samtal framgår att rutiner för formativ bedömning saknas, t.ex. hur lärarna 
kan använda resultatet som en del av sin undervisning och kommunicera 
resultatet av en bedömning med elever. Förutom att lärarna uttrycker att det 
är svårt talar lärarna om att de saknar tid. Black och Wiliam (1998b) pekar 
på att tid behöver avsättas för att implementera formativ bedömning. 

Vad räknas som matematik? 
Även när lärarna diskuterar elevexempel i matematik skapas en normativ 
bild av vad som räknas som matematik. Den övergripande tankestilen om 
matematikkunnighet som har urskilts handlar om att kunna synliggöra sitt 
tänkande och utifrån den har fyra delaspekter av den övergripande tankesti-
len framträtt. En av delaspekterna relaterar till att se matematik som att 
kunna göra aritmetiska beräkningar dvs. mekanisk räkning med fokus på 
korrekta beräkningar (van Oers, 2001). I lärarnas samtal på Skola A framstår 
bedömning av form och struktur samt korrekta beräkningar inledningsvis 
som överordnat, men efterhand diskuteras även de innehållsliga aspekterna 
av matematikuppgifterna. På Skola B gäller det omvända förhållandet; lärar-
na inleder med att diskutera det innehållsliga och efterhand diskuteras även 
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huruvida beräkningarna är korrekta. Poängen med detta exempel är att be-
lysa att bedömning av elevers kunskaper tar tid. Vilka matematiska aspekter 
som är centrala i uppgifterna behöver diskuteras, analyseras och slutligen 
bedömas.  

Matematik ses också av lärarna som att kunna använda sina kunskaper i 
nya sammanhang (van Oers, 2001). Lärarna exemplifierar med att eleven 
kan gå från konkret till abstrakt tänkande. Lärarna talar också om förmågan 
att kunna generalisera som en möjlighet att använda sina kunskaper i nya 
sammanhang. Samtidigt som lärarna värderar abstrakt tänkande som en 
högre kvalitet anser de att konkreta lösningar i form av att rita bilder är krea-
tivt. Här finns en spänning mellan vad som räknas som överordnat.  

Matematik kan också handla om att låta eleverna delta i meningsfulla 
problemlösningsaktiviter i vardaglig kontext (van Oers, 2001). I lärarnas 
samtal framgår att problemlösning är något de tycker är viktigt, både gene-
rellt och utifrån sina elevers missuppfattningar i problemlösning. Om uppgif-
terna de ger sina elever är meningsfulla eller vardagsnära framgår inte.  

När lärarna talar om sin undervisning och bedömning framträder en mot-
sättning. Samtidigt som lärarna talar om att undervisningen (och bedöm-
ningen) innehåller samtal med elever framgår att läroboken är central i lärar-
nas undervisning. Ju äldre eleverna blir desto mer styrande framstår lärobo-
ken, med tyst räkning som följd. Med en ökande mängd eget arbete och 
mindre tid till kollektiva samtal är det inte orimligt att anta att läroboken ges 
en dominerande plats i undervisningen. Lärarna på Skola A uttrycker explicit 
att de saknar tillräckliga kunskaper i ämnet. Lärarna på båda skolorna talar 
också om att de har en traditionell undervisning. På den ena skolan uttrycker 
lärarna det explicit och på den andra framgår det implicit. Lärarnas samtal 
bekräftar det som ett flertal rapporter (Kjellström, 2005; Skolverket, 2003; 
SOU 2004:97) visar, dvs. att skolämnet matematik tycks vara ett ämne med 
traditionell undervisning som kännetecknas av att såväl innehåll, upplägg-
ning samt hur undervisningen organiseras och styrs av läroboken. Fleck 
(1935/1997) menar att tradition ramar in och begränsar möjligheten till att 
uppmärksamma, agera och förändra.  
 

… tradition, utbildning och anpassning åstadkom en beredskap för ett stilrik-
tigt, dvs. riktat och avgränsat förnimmande och handlande (ibid., s. 87). 

 
Här kan det reflekterande kollegiala samtalet vara ett stöd till förändring av 
synen på kunskap och lärande. I samtalen finns också möjlighet att pro-
blematisera växlingen mellan den vardagliga diskursen och matematikdis-
kursen (Moschkovich, 2003; Riesbeck, 2008) och tydligare tala och agera på 
ett sätt som matematiskt kompetenta människor talar och agerar när de talar 
om matematik. van Oers (2001) pekar på att skolans uppdrag bl.a. handlar 
om att introducera eleverna i den matematiska diskursen, men också utgå 
från de kunskaper och erfarenheter eleverna redan har i matematik. 
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Samtal som en möjlighet till utveckling 
Vad gäller organisationen och strukturen kring lärares samtal om bedömning 
av elevers kunskaper framgår att de deltagande lärarnas förutsättningar på de 
två skolorna är olika. Lärarna på Skola A träffas vanligtvis inte som grupp 
för att diskutera bedömning eller matematikundervisning, medan på Skola B 
är de deltagande lärarna del av ett ämneslag som har avsatt tid för ämnesdi-
daktiska diskussioner varje vecka. Bedömningarna är således både individu-
ella och kollegiala handlingar. De är individuella i de enskilda klasserna, 
men kan göras kollegiala när de delas med kollegor i exempelvis sambe-
dömning. 

I intervjuerna framgår att lärarna på Skola A talar om hur man kan se på 
elevernas lösningar och enas efter förhandling. Tankestilen är ”gemensam” 
även om lärarna förefaller vara ovana att diskutera tillsammans. På Skola B 
är lärarna mer vana att diskutera, men även de förhandlar för att bli eniga 
kring bedömningarna. I diskussionerna kring elevexempel finns möjlighet 
till kollegialt lärande och till att bedömaröverensstämmelsen blir högre vilket 
Olofssons (2006) studie visar. 

Forskning (bl.a. Priestley & Sime, 2005) visar att för att förändra lärares 
bedömningsarbete till att bedömningarna får ett mer formativt syfte behöver 
lärare ges förutsättningar. Detta kan ske i form av kollegialt lärande kontinu-
erligt i lärares vardagliga arbete över tid, med exempelvis återkommande 
bedömningsdiskussioner. Dessa diskussioner kan innefatta lärares reflektion 
över egna undervisnings- och bedömningsaktiviteter (Leahy & Wiliam, 
2009), men framför allt kan det handla om gemensamma diskussioner kring 
bedömning av specifika elevuppgifter, s.k. sambedömning i relation till rikt-
linjer för lärares bedömningar (Klenowski & Wyatt-Smith, 2013). Att im-
plementeringen av en ny betygsskala med nya kunskapskrav (SKOLFS 
2011:19) tar tid (SOU 2013:30) vet vi sedan tidigare (t.ex. Tholin, 2006). 
För att stödja lärare i implementeringsarbetet och i en framgångsrik profess-
ionsutveckling är det centralt att insatserna är långsiktiga och att fokus ligger 
på lärarens undervisning (Brodie & Shalem, 2011). Gipps (1995) studie visar 
också att man i forskning kan explicitgöra det som de kallar den intuitiva 
bedömningen vilket också ger möjlighet att sätta ord på tyst oformulerad 
kunskap och skilja det från det som eventuellt är godtycklighet i bedömning-
en. Således utvecklas även lärares yrkesspråk och bedömningsarbete.  

Metoddiskussion  
I den här studien har åtta semistrukturerade sekventiella fokusgruppsinter-
vjuer genomförts. Målet med att använda fokusgruppsintervju som metod är 
att få fördjupad insikt – inte bredd – i ett specifikt ämne (Krueger, 1998). För 
den här studien är således det intressanta att fråga sig vilka möjliga tankesti-
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lar som kan utläsas i lärares samtal om bedömning och matematikkunnighet. 
Valet av fokusgruppsintervju som metod har möjliggjort en kommunikation 
mellan lärarna, och därmed hjälpt till att synliggöra och identifiera tankesti-
lar som kommit till uttryck i tankekollektivet (Kitzinger, 1994). I lärarnas 
samtal gavs uttryck för både gemensamma och olika åsikter. Exempel på 
kommentarer där deltagarna uttryckte olika åsikter var då några av lärarna sa 
att de inte hade använt Lpo 94 eller arbetat med förmågorna i den tidigare 
läroplanen (Bryman, 2012). Här uppstod en diskussion där lärarna försökte 
övertyga varandra om i vilken utsträckning de hade arbetat med Lpo 94. 

En fråga jag ställt mig under analysarbetet är om det varit mer fruktbart 
om intervjuerna på de olika skolorna skulle ha varit baserade på samma dis-
kussionsunderlag dvs. att båda skolorna skulle haft samma elevexempel i 
samtliga intervjuer och inte bara i den tredje. Genom att jag bad lärarna att 
själva välja elevexempel kunde jag få information om vilka uppgifter de 
använde. Detta innebar dock att det inte gick att jämföra vad lärarna sa exakt 
mot samma exempel. Till tredje fokusgruppsintervjun bad jag samma lärare 
att genomföra uppgiften ”Borden”, en uppgift som kräver problemlösning 
och som kan ge olika elevlösningar och därmed rika diskussioner. Här var 
min intention att samma elevexempel skulle kunna utgöra diskussionsun-
derlag. Jag hade kunnat välja exakt samma exempel, men jag valde tre olika 
från respektive skola. Dock efterfrågade exemplen som jag valde samma typ 
av matematikkunnande, och således utgjorde de en gemensam utgångspunkt 
för diskussioner. Sammanfattningsvis menar jag att mitt val att låta lärarna 
själva välja elevexempel gav mig god information om vilka sorters uppgifter 
som förekommer i tankekollektivet och gav mig tillräckligt underlag att dis-
kutera studiens fokus: lärares samtal om bedömning och matematikkunnig-
het. 

Min bakgrund och erfarenhet av utbildning – som elev, student, lärare och 
förälder – gör att det finns anledning att ha ett reflexivt förhållande till det 
material som behandlas. Genom att vara uppmärksam på och reflektera kring 
de tankekollektiv jag själv är en del av har jag problematiserat det som i 
datamaterialet framstått som exempelvis självklart och motsägelsefullt. Ex-
empel i min studie är när lärarna talade om att de hade en traditionell under-
visning. Min ambition har dock varit att så tydligt som möjligt redogöra för 
de steg jag tagit och de val jag har gjort dvs. visa transparens i forsknings-
processen.  

Avslutande reflektioner  
Mitt syfte med studien har varit att synliggöra vilka tankestilar om bedöm-
ning och matematikkunnighet som kommer till uttryck under en serie av 
fokusgruppssamtal med lärare. Bedömning förefaller vara en komplex och 
ansvarsfull uppgift som tar tid – och behöver få ta tid. I samtalet finns möj-
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lighet att utmana traditioner genom att formulera och omformulera den kun-
skap och erfarenhet som redan finns för att bygga vidare på ny. Med Flecks 
”modell” eller kunskapsteoretiska antagande synliggörs hur ny kunskap 
bygger på den föreliggande kunskapen dvs. att tidigare kunskap är historiskt 
och socialt situerad, vilket också min studie ger indikationer på. 

Min roll i fokusgruppssamtalen har varit att sätta igång samtalen och min 
studie visar att ett organisatoriskt stöd och ansvar från skolledningar är nöd-
vändigt för att möjliggöra lärares professionsutveckling och arbete. Vilket 
stöd som erbjuds från skol- och huvudmannanivå är av betydelse (Gipps, 
1995). Vidare tar förändringsarbete längre tid än vad exempelvis politiker 
vill tro (Carless, 2005). En kombination av ett starkt ledarskap, tillit till att 
lärare vill förändra sin undervisnings- och bedömningsarbete samt tid till 
samarbete är centralt (Priestley & Sime, 2005). Genom att skapa rutiner för 
lärares arbete och ge utrymme i lärares arbetstid, och därmed se samtalen 
som en del av lärares arbetsuppgifter, ges lärare möjlighet till systematisk 
reflektion över den egna undervisningen (Brodie & Shalem, 2011). Utgångs-
punkt i samtalen kan med fördel vara lärares riktlinjer för bedömning samt 
autentiska elevexempel. För att hålla fokus på kärnfrågorna behövs en mode-
rator i dessa samtal (Klenowski & Wyatt-Smith, 2013), lämpligen någon 
som är insatt i ämnet och bedömningsfrågor (Borko, 2004). Exempel på 
modell för att möjliggöra lärares professionsutveckling kan vara lesson study 
där ämnesinnehållet och den gemensamma undervisnings- och bedömnings-
praktiken lyfts fram (Lewis, Perry & Hurd, 2009). När samtalen sker över tid 
finns också möjlighet att göra eleven mer delaktig i bedömningsprocessen 
(Gipps, 1999) samt att utveckla matematikundervisningen (Brodie & 
Shalem, 2011; Lewis, Perry, Hurd & O’Connell, 2006).  

Denna studie har undersökt lärares samtal om bedömning och matematik-
kunnighet – vilka möjliga tankestilar i bedömning och matematik som kan 
utläsas i samtalen samt hur de kan förstås. Studien är inriktad på skolämnet 
matematik i årskurs 4-6, men jag menar att de didaktiska aspekter och nyck-
elprinciper som diskuterats (t.ex. Borko, 2004; Brodie & Shalem, 2011) kan 
gälla för lärare i såväl andra skolämnen som andra årskurser. 
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Summary 

Conversations on assessment and mathematical knowing  
A study of teachers’ thought styles 

Introduction  
Individual teachers have been trusted with a higher degree of autonomy wit-
hin the Swedish compulsory school than teachers in many other European 
countries. For example, teachers have been given the responsibility to assess 
and grade students’ knowledge (Lindberg & Löfgren, 2011).  

However, how teachers’ assessments reflect students’ knowledge is not 
always clear to students. As a result of that the Swedish students’ perfor-
mance have declined in international knowledge measurements such as 
PIRLS, TIMSS and PISA, and the evaluation of schools, teachers and stu-
dents’ performance has increased (Pettersson, 2008). Thus, teachers’ as-
sessment work has received much attention in the debate on education policy 
as well as in media. Moreover several major reforms in compulsory school 
have come into force since 1 July 2011. Examples of these reforms are 
firstly, a new Education Act; secondly a revised national curriculum for 
compulsory school; thirdly, a new grading scale; and finally, new types of 
criteria. All these are expected to guide teachers’ instruction and their as-
sessment of students’ knowing.  

The conditions for teachers’ assessment work and the perception of stu-
dents’ participation in assessment have changed continuously since the be-
ginning of the 2000s (Hirsh, forthcoming). With continuous changes in their 
work, it is difficult for teachers to become confident and establish a basis for 
assessment that is sustainable over time. Carless (2005) argues that real 
lasting change is challenging, and he points out that implementation takes 
longer time than politicians and administrators often want to believe. An 
overload of reform may even exacerbate implementation activities. 

Since the late 1990s, collaboration between teachers has often been pro-
posed as a solution for assuring that students are assessed and graded on 
common basis. By discussing students’ results in relation to syllabuses (aims 
and criteria), it is assumed that teachers develop a shared understanding of 
what characterizes results in relation to each of the grades. 
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Aims and research questions 
The aim of this study is to describe and analyse teachers’ conversations on 
assessment and mathematical knowing during a series of focus group inter-
views with two groups of teachers.  

Another aim is to explore Flecks’ (1935/1997) concept of thought style 
and thought collective. These aims can be formulated into three research 
questions: 
 

• What possible thought styles can be discerned in teachers’ conver-
sations about assessment and how can they be interpreted? 

 
• What possible thought styles can be discerned in teachers’ conver-

sations about mathematical knowing and how can they be interpre-
ted? 

 
A synthesizing question is: 
 

• Are there differences between the two teacher groups? If so, what 
characterizes the differences? 

Previous research 
In the present study, I am interested in teachers’ conversations on assessment 
of students’ mathematical knowing in the transition from the previous cur-
riculum, Lpo 94, to the present curriculum, Lgr 11. It was a specific period 
in Swedish school when the previous curriculum, Lpo 94, came into force. A 
special knowledge perspective was introduced and among other things a 
transition from a norm-referenced assessment to a goal- and knowledge-
referenced assessment and a new grading scale was introduced, i.e. all tools 
for teachers’ assessment work were replaced. A limitation in the research 
review has therefore been Swedish research for the period 1994-2012 when 
these curriculas have been and are still in force. Moreover international out-
looks for the current period have been done. For this summary, previous 
research is on studies in the pedagogy of mathematics that each, in different 
ways, have focused conversations, have been selected.  

Olofsson (2006) focuses issues of equity in her description of high school 
teachers’ assessment of student work on a national test in mathematics. The 
purpose of the survey is to contribute to creating conditions for equal as-
sessment in schools. The purpose of the survey is to contribute to creating 
conditions for equal assessment in schools. She analyses similarities and 
differences between teachers’ interpretation of the national instructions for 
grading students’ solution. Four mathematics teachers with varying years of 
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experience evaluated 100 randomly selected student solutions on national 
tests. Based on the assessment guidelines each teacher/assessor first assessed 
all student work on one’s own, and then the assessors met for an assessment 
discussion. After this discussion, the assessors made the corrections they 
found suitable. The focus was not on the talks/conversations themselves but 
the outcome after the talks. Although Olofsson cannot draw any general 
conclusions because the material is so small, she found that equivalent was 
greater through the conversations, i.e. after the conversation that occurred on 
participants’ individual assessments differences became smaller. 

Central to me is to regard assessment as an integrated part of teaching. As 
discussed above, Olofsson (2006) shows that there are possibilities for te-
achers to reach a higher consistency in assessment when discussing student 
examples with collegues. Brodie and Shalem (2011) found in their study that 
long-term interventions are important. They have studied professional le-
arning communities (PLC’s), specifically math teachers’ PLC. The focus of 
the study was the development and planning of teachers’ mathematics less-
sons. The model for the PLC’s in this study was pre-test of students’ know-
ledge and analysis of students’ misconceptions, the mapping of curriculum 
and professional discussions. Brodie and Shalem summarized their findings 
in four key principles that successful professional development for mathema-
tics teachers can be characterized by. Firstly, long-term measures are ne-
cessary. Secondly, teachers’ professional development needs to be focused 
on teachers teaching. Development is done and becomes meaningful when it 
is based on teachers’ own practice. A third principle is that there is scope for 
systematic reflection on their own teaching. This gives teachers the op-
portunity to make their tacit knowledge and conscious of the principles that 
govern the teaching explicit. A final and fourth principle, which is crucial for 
deep and sustained professional development for teachers, is that there is 
access to support networks. These networks need structures that support 
teachers, for example, to take risks and talk to each other about their te-
aching (Borko, 2004).  

Theoretical framework  
In the present study, I use Fleck’s (1935/1997) epistemological framework 
for analysing teachers’ possible thought styles, here represented in focus 
group interviews where teachers are invited to discuss assessment of stu-
dents’ mathematical knowing. 

Flecks assumption is that knowledge is based on three basic parts: firstly, 
knowledge is constructed socially and collectively in various groupings, 
called thought collectives. Secondly, knowledge changes over time as a 
consequence of negotiations and thirdly, development of thought is hist-
orically bound. Fleck argues that knowledge is not only growing in scope but 
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also changing because old knowledge reciprocally influences new. New 
knowledge can be understood as a supplementary, development or trans-
formation of existing knowledge, collectively created in a historical and 
social context. In a sense all scientific work is thereby collective. 

Central concepts for the study are Flecks thought collective and thought 
style. Thought collectives are formed when two or more people come to-
gether and interact on a specific phenomenon. Collectives can be momentary 
or stable. The occasional thought collectives arise, cease and reoccur when 
the participants take new contact. The more organized and steadily group the 
more fixed thought style. 

The thought collective is carrier of a particular thought style where con-
cepts and their meanings are formed and developed. Furthermore, thought 
styles show nuances and variation, but later when common assumptions and 
understandings are fixed the thought style receives a formal structure. 

Related to this study, it is of interest to me what aspects of assessment and 
mathematical knowing and the relationship between aspects of assessment 
and mathematical knowing that are central to the teachers. For this study, it 
may be what aspects of assessment there is a consensus on within teacher 
groups, (Lindström, 2011). It is also plausible to assume that there is greater 
consistency in the assessment of mathematical knowing that is achieved, 
when there are well-defined concepts and assessment is done in a thought 
collective that is stable over time (cf. Olofsson, 2006). 

Method and material 
In order to study teachers’ conversations on assessment, semi structured 
material-based focus group interviews were carried out in the Stockholm 
area. The material used was students’ work in mathematics, e.g. test items 
from a national test in mathematics and students’ solutions to these tasks, as 
well as students’ solutions to tasks given by their teachers. 

Selection of teachers was limited to certified mathematics teachers in 
Swedish compulsory school, year 4-6. The interviews were sequential 
(Kelchterman, 1994; Lindberg, 2003) and related to each other in order to 
make it possible to nuance, define and monitor teachers’ focus group di-
scussions on assessment of students’ mathematical knowing, i.e. the 
transcription from the previous interview was used as basic data when plan-
ning the next interview.  

Two focus groups from two schools were interviewed on eight occasions 
during one year, four interviews on each school. The interviews were audio 
recorded and subsequently transcribed. Twelve teachers all together partici-
pated in the focus groups interviews. The conditions for the two groups were 
different. At one school the teachers already met and interacted every week 
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to plan and discuss mathematics. At the other, the teachers had only come 
together when starting to participate in these focus group interviews. 

Results 
Based on the analysis of my empirical material two overall thought styles 
have been discerned at the schools, one related to assessment in general, 
assessment should be done continuously, and one that applies to the content 
in focus of assessment, mathematical knowing expects students being able to 
argue for their reasoning. 

Assessment should be done continuously: On the basis of the teachers’ 
conversations it can be said that assessment is an ongoing effort that can and 
should be done in various ways, based on students’ written as well as oral 
representations. Formative assessment is seen as superior. Teachers’ talk 
show that teaching is to be formed implicitly by adapting and adjusting it in 
relation to students’ responses or performance on a task. Teaching can also, 
by explicit reflection, change by directing focus towards a specific area or 
specific tasks. When teachers use students’ solutions for feedback it has an 
impact on their teaching, while in the feedback teachers expressed and 
addressed student’s work, it appeared to be the student’s responsibility to 
learn more and practice on specific tasks.  

Mathematical knowing expects students being able to argue for their rea-
soning: According to how teachers’ talked during the focus group intervi-
ews, it appears important to  
 

• perform arithmetical operations with a correct handling of regrou-
ping  

• use mathematical language, such as using numbers instead of illust-
rating with pictures 

• being able to generalize 
 
Also 

• abstract thinking appears to be regarded as an indicator of higher 
quality than concrete examples 

 
These four sub-aspects can be synthesized into an overall thought style cha-
racterized by that students are expected to demonstrate their ideas when cal-
culating a mathematics task. The student who is more knowledgeable can 
use mathematical language such as figures and accurate estimates. There is 
also a tacit expectation that students should generalize their responses alt-
hough not explicitly shown in the task.   

The results show that even though the two teacher groups had different 
conditions, they can be seen as one thought collective. 
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Conclusions 
It is argued that when teachers interact in the conversations framed by focus 
group interviews the thought style on assessment becomes more conscious. 
Further, these conversations offer a possibility to problematize and develop 
teachers’ professional language and visualize the assessment and teaching 
practice, all of which improves their development in mathematical peda-
gogy. The results emphasize the importance of organizing and structuring 
collegial conversations on assessment. This issue needs to be addressed at 
the school management level. 
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Bilagor  

Bilaga1 
     
     

Skolutveckling genom deltagande i forskningsprojekt 
 
Er skola har valts ut att delta i ett forskningsprojekt om pedagogisk bedöm-
ning. Vi heter Gabriella Höstfält och Sanna Wettergren och är doktorander i 
didaktik vid Stockholms universitet samt har lång erfarenhet som verk-
samma lärare.  
 
Vi har separata forskningsprojekt, men intresserar oss båda för pedagogisk 
bedömning och dokumentation i grundskolan. Gabriella Höstfälts projekt har 
inriktning mot dokumentation i grundskolans senare år och Sanna Wetter-
grens mot bedömning i matematik i grundskolans tidigare år. Projekten syf-
tar till att utveckla former för hur lärare dokumenterar och bedömer elevers 
lärande och kunskapsutveckling. 
 
Vår fråga till er är om vi kan få möjlighet att samla material till våra respek-
tive projekt i er skola. Detta kan innebära att vi gör klassrumsobservationer 
med videodokumentation, samlar in dokument samt genomför intervjuer. 
Vår erfarenhet är att en skola kan ha stora möjligheter att utvecklas genom 
att samarbeta med forskare. Tidigare forskning visar till exempel att under-
visningskvaliteten höjs när forskare deltar i verksamheten54. Vi vet att lärare 
har hög arbetsbelastning, men vårt projekt kan samtidigt bidra till skolut-
veckling genom t.ex. reflekterande samtal om kunskap, lärande och ämnes-
innehåll. Vi planerar också att presentera studiernas resultat i en rapport, som 
en föreläsning för kollegiet eller på något annat sätt som ni föredrar. 
 
Lärare i F-9 skolor i Stockholms stad kommer att delta i projektet. De lärare 
vi vill komma i kontakt med ska ha lärarexamen, men för övrigt ser vi gärna 

                                                        
54  Gustafsson, Laila Att bli bättre lärare. Hur undervisningsinnehållets behandling blir till sam-

talsämne lärare emellan, 2008. 
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att lärarna har olika kön, ålder och yrkeserfarenhet. All insamlad datamateri-
al kommer att behandlas konfidentiellt.  
 
Vänligen meddela oss om ni är intresserade av att medverka eller inte efter 
påskuppehållet, dock senast 2010-04-23. Ni får gärna kontakta oss om ni har 
frågor.   
 
Tack på förhand, 
 
 
Gabriella Höstfält         Sanna Wettergren 
gabriella.hostfalt@did.su.se      sanna.wettergren@did.su.se 
tel.nr:             tel.nr: 
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Sanna Wettergren                                                                                     2010-03-25 

forskarstuderande 

 

Till berörda lärare 
 
 
 
Medgivande för deltagande i en studie om Lärares bedömning av elevers 
kunskaper i matematik i grundskolans tidigare år  
 
 
Projekt 
Studien har som övergripande syfte att undersöka kunskapsbedömning i 
matematik i grundskolans tidigare år. 
 
Metod 
Undersökningen kommer att bestå av fokusgruppsintervjuer med lärare. 
Lärarna kommer att spelas in genom ljudupptagning.  Uppgifter som elever 
arbetat med, kommer att utgöra underlag för fokusgruppsintervjun, och kan 
komma att kopieras. I samtliga fall är det bedömning som är fokus för stu-
dien. Om lärare inte godkänner att ljudinspelningen används kommer det att 
raderas. 
 
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en licentiatavhandling 
samt redovisas på seminarier och konferenser. I avhandlingen kommer var-
ken enskilda personer eller skolor att namnges, och i den mån namn före-
kommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och andra uppgifter som möj-
liggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och under 
tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 
1998:204). Insamlade data kommer att sparas under 10 år i enlighet med 
arkivlagen (SFS 1990:782). 
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Medverkan är frivillig och deltagarna kan när som helst välja att av-
bryta sin medverkan. 
 
 
 
□  Jag vill medverka i studien.  
 
□  Jag vill inte medverka i studien.  
 
 
 
 
Datum  __________________________________________ 
 
 
Underskrift  ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Sanna Wettergren, doktorand 
Institutionen för Pedagogik och Didaktik 
Stockholms universitet 
106 91  STOCKHOLM 
08-120 763 90 
sanna.wettergren@edu.su.se 
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Översikt över deltagande lärare på respektive skola 

Skola A 
Lärare Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 

L1 X X X X 
L2 X - X X 
L3 X X - - 
L4 X X X X 
L5 X X - - 
L6 - X - X 
L7 - - X X 
L8 - - X X 

 
 
 
 

Skola B 
Lärare Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 

L9 X X X X 
L10 X X X X 
L11 X X X X 
L12 X X X X 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 125 

Bilaga 4 

 

 

Intervjuguide 1 
 
 
 
 
Diskussionsunderlag till detta tillfälle är uppgifter från tre elever som en 
lärare i fokusgruppsintervjun valt att ta med. 
 
 
 

1. Hur kan en matematiklektion se ut hos er? 
 

2. Hur får era elever visa sitt kunnande? 
 

3. Vad bedömer ni i de här elevexemplen?  
 

4. Vad är bra med bedömningen? Vilka möjligheter ser ni? 
 

5. Vad är svårt med bedömningen?  
 

6. Hur ser det ut med sambedömning på er skola? På vilket sätt tar ni 
stöd av kollegor vid bedömning? 
 

7. Finns det någon policy för lärare på skolan kring bedömning? 
 

8. Har er bedömningspraktik, er syn på bedömning förändrats sedan ni 
blev lärare? Hur i så fall? 
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Intervjuguide 2 
 
 
 
 
Diskussionsunderlag till detta tillfälle är samma uppgifter från samma elever 
som vid första intervjutillfället. 
 
 
 

1. På vilket sätt skulle ni beskriva att progressionen i elevers matema-
tikkunnande ser ut (nivåer/faser/modeller)? Finns det en specifik så-
dan? 
 

2. Kan elevers matematikresultat utveckla deras matematikkunnande? 
Hur i så fall? (Ge gärna exempel) 
 

3. Vilka kunskaper, kvaliteter i matematik visar elevexemplen om ni 
skulle beskriva detta för någon annan? 
 

4. Hur har ni lärt er att bedöma elevers kunskaper? Vilken utbildning 
har ni i bedömning? 
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Intervjuguide 3 
 
 
 
 
Diskussionsunderlagsunderlag till detta tillfälle är genomförd uppgift med: 
”Borden”. 
 
 

1. Vilka förmågor visar elevlösningarna? 

2. Vilket kunskapskrav/vilka delar av ett kunskapskrav uppfyller elev-
lösningarna? 

3. Vilka frågor skulle ni vilja ställa till eleverna? 

4. Vad är det för typ av fel, brister eller eventuella missuppfattningar 
elevlösningarna ger uttryck för? 

5. Vilket gensvar skulle ni vilja ge de olika eleverna? 

6. Har ni stött på liknande fel tidigare? 

7. Vad var svårt med att bedöma dessa elevlösningar? 

8. Vad var lätt? 

9. Hur följer ni upp om bedömningen visar att elever inte har lyck-
ats/har svårigheter? 

10. Hur kan ni som lärare ändra undervisningen för att hjälpa eleverna? 

11. Har ni någon dokumentation av typfel? 
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Bilaga 7 
 
 
 

Intervjuguide 4 
 
 
 
 
Diskussionsunderlag till detta tillfälle är samma uppgifter från en lärare i 
fokusgruppsintervjun som vid första och andra intervjutillfället, men som 
andra elever löst. 
 
 
 

1. Hur får era elever visa sitt kunnande nu sedan de nya styrdokumen-
ten trädde i kraft? 

2. Vad bedömer ni i de här elevexemplen? Vilka kvaliteter ser ni i 
elevexemplen? 

3. Vad är bra med bedömning? Vilka möjligheter ser ni nu? 

4. Vad är svårt med bedömning nu?  

5. På vilket sätt tar ni stöd av kollegor vid bedömning – hur ser det ut 
med sambedömning på er skola sedan de nya styrdokumenten trädde 
i kraft? 

6. Har skolan utformat någon policy för lärare på skolan kring bedöm-
ning sedan de nya styrdokumenten trädde i kraft? Hur ser den ut i så 
fall? 
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Bilaga 8 
 

Prov 2  
Gör de uppgifter som din lärare har kryssat för. 
Visa tydligt hur du gjort genom att skriva, räkna och/ eller rita. 
Skriv svar till alla uppgifter. Du kan få l-3 poäng. 
 
☐ A En kvadrat har sidan 55 cm. Vilken omkrets har kvadraten? 
         Svara i meter och centimeter. 
 
☐ B Ted har 48 kr. Hur många tablettaskar kan han köpa?        
 
    
☐ C Dan, Hugo och Anna ska tillsammans sälja 63 lotter. 
         Hur många lotter var ska de sälja om alla säljer lika många? 
 
☐ D I Silvervikskolan finns tre 4:or med 26 elever i varje klass och två  

5-6:or med 27 elever i varje klass. Hur många elever har skolan i 
skolår 4-6:or? 

 
☐ E Kim köper fyra cd-skivor som kostar 185 kr styck. Han betalar med  
         l 000 kr. Hur mycket får han tillbaka? 
 
☐ F Här är några höga fyrar i Sverige. 
        Ordna dem i en tabell i storleksordning där den högsta kommer först. 
        Fårö     30 m    Långe Jan    41 m 
        Kullen    15m    Högby     23m 
        Långe Erik   32 m    Segerstad    22 m 
 
☐ G Sarah frågade några kompisar vilken färg deras hus har. 
         Resultatet ser du i tabellen. 
         a) Rita ett stapeldiagram till tabellen.  
         b) Skriv tre frågor till ditt stapeldiagram. Skriv svar på dina frågor. 
 
 

Glassar Antal 
Röd 5 
Grå 7 
Gul 4 
Brun 10 
Grön 2 
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Ämnesprov i matematik årskurs 5 
Del C 

     Miniräknarfri del
     

Använda tal  
 
 
Nu när din lärare har läst en bit till av sagan om Clara ska du arbeta med 
följande uppgifter. 
 
1. Clara lämnade huset och gick mot den grotta som hon såg på kartan. 
    Det fanns två vägar att välja på. Vägen genom skogen var 2 897 steg. 
    Vägen över berget var 2 158 steg. 
 
     Hur många steg längre var vägen genom skogen? 
    Visa hur du löser uppgiften. 
 
 
 
 
 
2. Inne i skogen träffade Clara pysslingen Frina som satt vid ett träd med 
    guldäpplen. Frina hade plockat 199 guldäpplen. Hon bad Clara att  
    bära dem till stugan. Clara kunde få med sig 11 äpplen som mest varje 
    gång. 
    Ungefär hur många gånger måste Clara gå for att bära alla äpplen till 
    stugan? 
    Visa hur du tänker. 
 
 
 
 
 
3. Frina berättade att för en stund sedan hade tre andra barn hjälpt henne 
    att bära guldäpplen. Varje barn hade burit 186 äpplen. Hur många 
    äpplen hade de tre barnen burit tillsammans" 
   Visa hur du löser uppgiften. 
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Del C 

  Miniräknarfri del 
 
 

4. Clara fick 184 silvermynt av Frina. På sin fortsatta vandring mötte hon de 
tre andra barnen. Barnen hade inte fått något alls av Frina. De delade därför 
silvermynten så att alla fyra fick lika många. Det blev 46 silvermynt var. När 
de räknade ut hur de skulle dela på mynten så tänkte de lite olika. Här ser du 
hur barnen tänkte när de räknade.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Tänk efter och försök förstå hur Clara och de andra barnen 
     räknade. Ringa in namnen framför de lösningar som du förstår. 
 
 
b) Räkna ut 448 på så många sätt som du kan. Titta hur barnen här ovanför 
räknade.         4 
                       
 
 

c) Räkna ut 52 på det sätt som du tycker är bäst och visa hur du har räknat.             
                     4 
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Del C 
 Miniräknarfri del 

 
 
5. Räkna på det sätt som du tycker är bäst. 
    Visa hur du löser uppgiften. 
 
 
    a) 84 + 269 + 8 = 
 
 
    b) 302 – 187 = 
     
 
    c) 3 · 357 = 
 
 
 
6. Räkna i huvudet. 
     
    a) _________ = 399 + 4     b) 5 990 + l0 = _________ 
 
 
    c) 600 =    _________      d) 400 = _________ 
           3                   100  
 
 
 
7. Räkna i huvudet. 
 
    a) 478 – 70 = _________    b) 5 000 – 500 = _________ 
 
 
    c) _________ = 2 · 3 000     d) 45 · 10 = _________ 
 
 
 
8. a) Skriv femtontusenåttio med siffror. 
 
 
 
b) Hur mycket är femtontusenåttio minus hundra? 

 
                   Äp5Ma05/06 
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                       Bilaga 10
  
 
 

Borden 
 
 
 
 
Ett långt bord är sammansatt av småbord. Runt det	  
långa bordet har man satt stolar, som figuren visar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visa hur du löser uppgifterna a) och b). 
 
a) Hur många stolar finns det plats till om vi sätter samman 4 småbord? 
b) Hur många stolar blir det plats till om man sätter samman 15 småbord? 
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Transkriptionsnyckel 
 
 
 
 
L1-12:         Lärare som talar  
 
I:          Intervjuare  
 
/          Avbryter, överlappande tal 
 
,...,         Paus 
 
{XXX}         Ickeverbala uttryck 
 
{ohörbart}        Hör inte (flera ord) 
 
?:           Hör inte ord 
 
{Utskriftskommentar: }   Skrivbyråns/min kommentar 
 
___         Betonat 
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AVTAL OM SEKRETESS 
 
Rappa Tag         Institutionen för pedagogik och didaktik, SU 
Annette Wretman Eklenius     Sanna Wettergren  
Gamla Bångsnåret 1       Frescativägen 54 
740 22  BÄLINGE       106 91 STOCKHOLM 
rappatag@gmail.com      sanna.wettergren@edu.su.se 

 
 
Mot bakgrund av att ovanstående, Rappa Tag och Sanna Wettergren, har inlett samarbete 
tecknas nedan ett avtal om sekretess då uppgifter av konfidentiellt slag kan komma att lämnas. 
 
 

1. Konfidentiell information 
Konfidentiell information kan komma att lämnas under transkriberingsprocessen. 
Med konfidentiell information menas alla namn på deltagare och deltagares kolle-
gor, elever och skolor. 
 

2. Sekretessen gäller 
Detta avtal om sekretess innebär att sådan konfidentiell information inte får lämnas 
ut till någon utomstående, såsom personer, företag, myndigheter och organisationer.  
 

3. Återlämnande av konfidentiell information 
Under tiden samarbetet pågår är alla ljudfiler och utskrifter sekretesskyddade. 
Vid upphörandet av parternas samarbete skall Rappa Tag radera alla ljudfiler och 
utskrifter som berör detta uppdrag.  

 
 
Detta kontrakt baseras på Forskningsetiska principer inom Humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) och på den europeiska The 
RESPECT Code of Practice (RESPECT, 2004). 

 
 
............................................         ............................................. 
Datum och ort            Datum och ort 
 
.............................................         ............................................. 
Underskrift             Underskrift 
 
............................................         ............................................. 
Namnförtydligande           Namnförtydligande 


