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Sammanfattning 

Trots att ett av skolans viktigaste uppdrag är att motivera och inspirera eleverna till ett ökat 

lärande visar de senaste undersökningarna från PISA och TIMSS på en avvikande 

kunskapskurva gällande elevernas matematikkunskaper. Den 1 juli 2014 trädde ändringar i 

skollagen i kraft, gällande tid för undervisning och lärares arbete med stöd, särskilt stöd och 

åtgärdsprogram. Ändringarnas syfte var att minska lärares administrativa arbetsbörda samt att de 

elever som påvisar svårigheter att uppnå de kunskapskrav som minst ska uppnås skyndsamt ska 

få hjälp i form av extra anpassningar, inom ramen för den ordinarie undervisningen. Syftet med 

studien var att undersöka matematiklärares upplevelser av att bedöma elever i behov av stöd i 

matematik. Studien har en fenomenologisk forskningsansats och fem matematiklärare har 

intervjuats genom halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. Frågeställningarna till studien löd 

därmed; På vilket sätt synliggörs lärares tolkning av elever i behov av stöd i matematik? Vilka 

kritiska aspekter uppfattar lärare i sitt bedömningsarbete med elever i behov av stöd i 

matematik? Vilka bedömningsperspektiv avspeglas vid lärares arbete med extra anpassningar för 

elever i behov av stöd i matematik, med fokus på bedömningssituationer? Studien visade på att 

elever i behov av stöd kan både vara elever i matematiksvårigheter samt särbegåvade elever. 

Bedömning kopplas intuitivt till kunskapskraven i Lgr 11 med syfte att säkerställa elevernas 

kunskapsnivå. Lärarnas upplevelser av bedömning utgår vanligtvis från den traditionella skolans 

skriftliga prov i summativ bemärkelse till att bedömning sker kontinuerligt för att utveckla 

elevernas kunnande inom ämnet. Vilka extra anpassningar en elev i behov av stöd erbjuds 

varierar beroende på lärare. De vanligaste extra anpassningarna är förlängd provtid, upplästa 

frågor samt skrivstöd. Samtliga lärare lyfter fram dialogen med eleven som ett viktigt redskap 

vid utformningen av extra anpassningar. Oavsett vilken form av bedömningssituation eleven 

befinner sig i och vilken form av extra anpassningar eleven är i behov av, anser alla lärare att det 

är viktigt att eleven känner sig trygg i situationen. 

Nyckelord 

Assessment, learning difficulties in mathematics, mathematically gifted children, formative assessment, socio-

culture perspective, validity, reliability 
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Inledning 

Det moderna samhällets konstruktion vilar till stor del på forskning kring teknisk utveckling samt 

proaktivt arbete av hållbar utveckling kring miljö, hälsa och ekonomi, vilket innebär att människans 

möjlighet till en ökad levnadsstandard har växt fram från människans kunskaper inom området 

matematik. Dessa kunskaper har även en given plats för att lösa nutida och framtida samhällsproblem. 

För att möjliggöra en fortsatt progression av samhällets utveckling finns det ett uttalat behov av en 

ökad ämneskompetens inom ämnet matematik (Andersson, Lundh & Jäntti, 2013, 20 februari).  

Internationella mätningar av elevernas kunnande skapar en medial diskussion om problematiken i 

skolan utifrån en given referensram (Pettersson, 2008). Resultat från PISA 2012 (2013:398) och 

TIMSS 2011 (2012:380) visar på en avvikande kurva gällande matematikkunskaperna för eleverna i 

grundskolan, vilket ses som bekymmersamt för ett innovativt och modernt utvecklingsarbete i Sverige. 

Resultaten var ingen överraskning då det redan i Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2009:5), 

påtalades om elevernas sjunkande resultat i matematik samt korrelationen mellan resultaten och lärares 

undervisnings- och bedömningspraktik. Skolans uppdrag är nu att vända trenden genom att med nya 

grepp motivera och inspirera eleverna till ett ökat matematiskt kunnande. 

Den nuvarande läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2011) vilar på det sociokulturella perspektivet där 

undervisningens helhet och sammanhang ska integreras med elevernas aktiva deltagande i sin egen 

bedömningsprocess. För att eleverna ska ges möjlighet till denna transparens bör matematiklärare 

arbeta för att anpassa och variera sina undervisnings- och bedömningsmetoder (Niss, 1999; Nyström, 

2004). En viktig framgångsfaktor för elevens fortsatta kunskapsutveckling är hur den sociala 

interaktionen mellan lärare och elever utvecklas, där dialogen som redskap kan stödja bemötandet 

mellan lärare och elever (Gipps, 1999; Gerrbo, 2012; Jonsson & Svingby, 2007; O´Brian, Nocon & 

Sands, 2010). Begreppet bedömning innefattar både lärarens undervisning och bedömning i form av 

att värdera en elevs kvaliteter och färdigheter, vilka ska utformas i samverkan med varandra (Black, 

2014; Gipps, 1995; Meier, Rich & Cady, 2006; Pettersson, Kjellström & Björklund, 2001).  

Den 1 juli 2014 trädde ändringarna i skollagen i kraft, gällande tid för undervisning och lärares arbete 

med stöd, särskilt stöd och åtgärdsprogram. Ändringarnas syfte var att minska lärares administrativa 

arbetsbörda samt att förtydliga reglerna gällande stöd och särskilt stöd (Regeringsbeslut. 2014/1:25). 

Innebörden är att om en elev påvisar svårigheter att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska 

eleven skyndsamt få hjälp i form av extra anpassningar, vilka ska ske inom ramen för den ordinarie 

undervisningen (Skolverket 2014a). Extra anpassningarna är till för att stödja elevens utveckling av 

förmågor och ska genomsyra både undervisnings- och bedömningssituationer. Skollagen (SFS 

2010:800) föreskriver att utbildningen ska vara likvärdig för alla elever och med likvärdig menas en 

rättvis pedagogisk tillgång (Garme, 2003; Gipps, 1995). Då eleverna kommer till skolan med olika 

egenskaper och förmågor, vilket även torde avspegla sig i olika varianter av extra anpassningar i 

undervisnings- och bedömningssituationer.  

Utifrån denna kontext finner jag intresse att ta reda på hur matematiklärare arbetar med extra 

anpassningar som ett explicit underlag, vid bedömning av elever i behov av stöd i matematik. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med min studie är att undersöka matematiklärares upplevelser av att bedöma elever i behov av 

stöd i matematik. 

Utifrån syftet har jag arbetat fram följande frågeställningar 

På vilket sätt synliggörs lärares tolkning av elever i behov av stöd i matematik? 

Vilka kritiska aspekter uppfattar lärare i sitt bedömningsarbete med elever i behov av stöd i 

matematik? 

Vilka bedömningsperspektiv avspeglas vid lärares arbete med extra anpassningar för elever i behov av 

stöd i matematik, med fokus på bedömningssituationer? 
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Bakgrund 

Under denna rubrik får läsaren först ta del av skolans styrdokument genom en kort beskrivning av Lgr 

11 samt allmänna rådens text kring extra anpassningar. Läsaren introduceras därefter i den tidigare 

forskningen med hjälp av en kortfattad identifiering av studiens primära begrepp, vilka har växt fram 

ur syfte och frågeställningar. Därefter presenteras de forskningsområden som stöds av studiens syfte 

att undersöka lärares upplevelser av att bedöma elever i behov av stöd i matematik. Avslutningsvis 

synliggörs det sociokulturella perspektivet som är studiens teoretiska utgångspunkt, kring det 

substantiella begreppet bedömning. 

Skolans styrdokument 
I Lgr 11 står det att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 

(Skolverket, 2011, s. 8). Hur undervisningen anpassas kan ske på olika sätt då varje elev har olika 

förutsättningar och behov. Det är av stor vikt att lärare inhämtar kunskap om eleverna för att kunna 

stödja dem på bästa sätt (Skolverket, 2014b). Lärmiljön som eleven befinner sig i och delaktighet i det 

sociala samspelet ska medföra en positiv kunskapsutveckling samt öka elevens medvetenhet om sina 

egna förmågor. Bedömningspraktiken i skolan måste ske både pedagogiskt och medvetet och 

bedömningen ska ha sin grund i det centrala innehållet och kunskapskraven i Lgr 11 (Skolverket, 

2011). Om en elev riskerar att inte nå målen ska skolan skyndsamt stödja eleven i form av extra 

anpassningar och/eller särskilt stöd i undervisnings - och bedömningssammanhang (Skolverket, 

2014a). 

Extra anpassningar  

I Skolverkets allmänna råd gällande arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

definieras extra anpassningar som ”…en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är 

möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen” 

(Skolverket, 2014a, s. 11). Om en elev inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen måste läraren söka 

information om hur det fungerar för eleven i olika ämnen och olika lärsituationer. Detta för att kunna 

identifiera anledningen till elevens svårigheter. Därefter ska läraren tillsammans med eleven komma 

fram till vilka extra anpassningar som kan gynna elevens lärande, göra undervisningen mer tillgänglig 

för eleven. Exempel på extra anpassningar kan vara stöd med struktur och planering, extra tydliga 

instruktioner, startstöd, anpassade läromedel samt digitala hjälpmedel (Skolverket, 2014b). Om alla 

elever på en skola har tillgång till egen dator samt talsyntes klassas detta inte som en extra anpassning 

då det inte är individinriktat. Specialpedagogen eller specialläraren ska ha god kunskap om vilka extra 

anpassningar som kan underlätta för en elev i undervisnings- och bedömningssituationer (a.a.). 

Tidigare forskning 
För att hitta den i dagsläget mest aktuella forskningen för studiens syfte har jag använt sökorden; 

assessment, learning difficulties in mathematics, mathematically gifted children, formative assessment, 

socio-cultural perspective, validity, reliability i SU: bibliotekskatalog (EBSCO), Diva, Eric och 

Google Scholar. Antalet träffar jag fick varierade beroende på område. Jag valde att läsa hela artikeln 
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där hela rubriken och det tillhörande abstractet låg i linje med mitt syfte och mina frågeställningar. Jag 

har även läst böcker och avhandlingar och utifrån dem hittat forskare som har varit aktuella för min 

studie. 

Begreppsdefinition 

Begreppet anpassningar innebär den form av extra anpassningar som lärare själva eller med stöd av 

speciallärare använder sig av i undervisningssituationer samt vid bedömningssituationer utifrån 

lagändringen 1 juli, 2014 (Regeringsbeslut. 2014/1:25; Skolverket, 2014a). 

I uppsatsen använder jag formuleringen elever i behov av stöd i matematik. Mitt val av formulering 

grundar sig i min upplevelse av att både elever som upplevs ha matematiksvårigheter samt 

särbegåvade elever är i behov av stöd i matematik. Jag har även valt att använda begreppet 

särbegåvade elever vilket definierar de elever som har fallenhet för matematik genom att ha utvecklat 

särskilda förmågor (Pettersson, 2011). 

Med bedömningsmetoder menar jag de former som lärare använder sig av för att kunna påvisa elevens 

kunskap. Då min studie behandlar upplevelser från lärare som arbetar inom de betygsättande stadierna 

inbegriper begreppet även betygsättning med koppling till det centrala innehållet och kunskapskraven i 

Lgr 11 (Skolverket, 2011).  

Elever i behov av stöd i matematik 

Det finns många anledningar till att elever är i behov av stöd i matematik. Jag har valt att dela in 

eleverna i två kategorier, elever som befinner sig i matematiksvårigheter och särbegåvade elever.  

VanDerHeyden och Witt (2005) beskriver i en undersökning från USA att med ett tillförlitligt 

kartläggningsmaterial är det lättare för lärare att upptäcka elever i behov av stöd i matematik. De 

menar på att kartläggningsmaterial är ett viktigt komplement till lärarens förmåga för att kunna 

identifiera elever i behov av stöd i matematik. Enligt Persson (2010) upptäcks särbegåvade elever 

vanligtvis inte av den enskilde läraren utan mer på grund av missriktade utredningar för ADHD eller 

asperger.  

Orsaker till att elever befinner sig i matematiksvårigheter  

Forskning kring matematiksvårigheter har vanligtvis inriktats på elevers aritmetiska brister, i ett 

longitudinellt perspektiv (Dowker, 2005; Gersten, Jordan & Flojo, 2005). Aritmetik består av olika 

delar vilket innebär att elever som påvisar brister inom en del, inte nödvändigtvis har svårigheter inom 

andra delar (a.a.). Den största svårigheten ligger inom området taluppfattning, vilket avspeglar sig i 

konceptuella och procedurella aspekter (Doabler & Fien, 2013; Dowker, 2005; Gersten et al., 2005). 

För en djupare konceptuell förståelse krävs det att eleverna ser och förstår kopplingen mellan olika 

begrepp i samverkan med den procedurella kunskapens metoder och formler (Boaler, 1998; Doabler & 

Fien, 2013; Zakelj, 2014). En elevs förmåga att lagra information i minnet, för att sedan kunna hämta 

och använda den stödjer eleverna att utveckla både procedurell och konceptuell kunskapsförståelse 

(Ashcraft & Krause, 2007; Boaler, 1998; Dowker, 2005; Gersten et al., 2005; Mountague, 2007; 

Swanson, Moran, Lussier & Fung, 2014; Zhang, Xin, Harris & Ding, 2014). Elever som inte har 

automatiserat enklare räkneoperationer som till exempel 3 x 4 har inte utvecklat förmågan att använda 

information för att lösa ett problem, vilket vanligtvis beror på en kognitiv funktionsnedsättning av 

arbetsminnet (a.a.). Elever som har problem med arbetsminnet har ofta svårt att förstå de kvantitativa 

sambanden mellan faktorer och saknar då generella kunskaper kring multiplikationstabellerna, vilket 

har en negativ effekt för utvecklingen av elevens resonemangsförmåga (Ginsburg, 1997; Zhang et al., 

2014).  



 5 

Känslomässig blockering eller ångestkänslor inför matematik är en annan vanlig orsak till att elever 

utvecklar matematiksvårigheter (Ashcraft & Krause, 2007). Den känslomässiga blockeringen 

korrelerar till nedsättning av arbetsminnet då ångest inför matematik ofta försämrar arbetsminnet, 

vilket leder till sämre prestationer och sämre kunskapsutveckling av ämnet (a.a.). 

Montauge (2007) och Swanson et al. (2014) menar även på att en god läsförmåga är en viktig aspekt 

för eleverna för att kunna öka sin kunskapsinhämtning i matematik. Swanson et al. (2014) anser att 

eleverna måste kunna parafrasera texten muntligt eller skriftligt i ett problem för att kunna höja den 

kognitiva bearbetningen av texten, vilket ger en djupare förståelse. Montauge (2007) lyfter fram att 

elever som har få strategier vid bearbetning av matematiska textuppgifter ofta har bristande kognitiv 

förmåga, känner avsaknad av motivation eller har en låg självregleringsförmåga. 

Anpassningar för elever som befinner sig i matematiksvårigheter 

Lärarens stöd och anpassningar till elever som befinner sig i matematiksvårigheter har korrelation till 

lärarens uppfattningar om betydelsen av det matematiska innehållet samt lärarens didaktiska 

färdigheter (Zakelj, 2014). Förutom anpassningar i undervisnings- och bedömningssituationer är en 

god dialog och en god relation mellan lärare, elev och föräldrar en viktig påverkansfaktor för ett ökat 

lärande (a.a.).  

Elever som befinner sig i matematiksvårigheter kan vanligtvis utveckla sina konceptuella och 

procedurella förmågor med hjälp av tydliga instruktioner och anpassningar, vilket innebär kognitiva 

verktyg i form av verbala och visuella strategier, digitala verktyg, enhetstabeller, multiplikationskort 

(Gersten, Chard, Jayanthi, Baker, Morphy & Flojo, 2009; Zakelj, 2014; Zhang et al., 2014). Även 

undervisningsmetoder, tidsaspekt, lärobok och bedömningssituationer måste anpassas efter elevens 

behov (Boaler, 1998; Doabler & Fien, 2013; Zakelj, 2014). 

Vid bedömning är det av stor vikt att ge uppgifter som är anpassade för eleven, vilket innebär att 

uppgifternas utformning ska vara lagom utmanande för att eleverna ska kunna reflektera över sina 

strategier (Zhang et al., 2014). För att eleverna ska kunna utveckla nya strategier behöver de snabb 

återkoppling, vilket även ger läraren en indikation på hur undervisningen bör fortskrida (Doabler & 

Fien, 2013; Gersten et al., 2009; Zakelj, 2014). Återkopplingen bör ske i form av en dialog mellan 

lärare och elev samt som kamratbedömning, vilket vanligtvis leder till en ökad metakognition och en 

ökad självreglering (Gersten et al., 2009; Pettersson, 2011; Zakelj, 2014) Det är även viktigt att 

berörda speciallärare får kontinuerlig återkoppling och specifik information om vad en elev i behov av 

stöd i matematik behöver fokusera mer på (Gersten et al., 2009).  

Särbegåvade elever  

Det finns olika begåvningsmodeller för att definiera begåvningsbegreppet, särbegåvning och Ziegler 

(2010) menar på att den vanligaste är triadiska interpendensmodellen som innefattar det 

sociokulturella perspektivet med koppling till familj, skola och kamrater. Särbegåvade elever är svåra 

att upptäcka och de gemensamma karaktärsdragen är nyfikenhet, motivation, god 

koncentrationsförmåga, skarp abstraktionsförmåga och en adekvat vilja att alltid lära sig nya saker 

(Pettersson, 2011; Shayshon, Gal, Tesler & Ko, 2014; Silverman, 2010; Winner, 2000). Det är av stor 

vikt att alla lärare i skolan som arbetar med särbegåvade barn har en stor insikt i deras egenskaper och 

karaktärsdrag för att kunna stödja dem på bästa sätt (a.a.). 

Eleverna gynnas intressemässigt av att arbeta med sammanhang istället för med en liten del i taget 

(Tolan, 1985). Särbegåvade elever för vanligtvis avancerade resonemang, vilket är en egenskap som 

hjälper dem att lösa problem men också att hitta nya problem (Koshy, Ernest & Casey, 2009; Tolan, 

1985). Eleverna har olika styrkor och brister vilket gör att de löser problem på olika sätt, några av de 
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särbegåvade eleverna är duktiga på att resonera och på att förklara hur de tänker, andra tycker att det är 

onödigt med förklaringar då de anser att svaret är självklart (Dimitriadis, 2012; Pettersson, 2011). För 

att eleverna ska få möjlighet att utveckla sina resonemang, ges möjlighet att kunna koppla sina 

förmågor till kunskapskraven, krävs det att läraren ställer öppna frågor och skapar en interaktion 

mellan bedömning och lärande (Dimitriadis, 2012; Emanuelsson, 2001). Ostimulerande undervisning i 

form av färdighetsträning och repetition kan skapa känslan av stress hos eleverna, vilket kan yttra sig i 

låg kognitiv förmåga, vilket kan likställas med elever som befinner i matematiksvårigheter (Tolan, 

1985). 

Anpassningar för särbegåvade elever 

De utmärkande begreppen för att individuellt bemöta särbegåvade elever i skolan är identifiering, 

acceleration och berikning (Ziegler, 2010). Accelerering innebär att eleven arbetar med en annan 

årskurs i matematik för att få ytterligare stimulans och utmaning (a.a.). Lärare kan även använda sig av 

acceleration inom en klass genom att ge mer utmanande uppgifter till en särbegåvad elev (a.a.). 

Berikning innebär att eleven följer den ordinarie kursplanen men får möjlighet att fördjupa sina 

kunskaper genom exempelvis privatundervisning utan för skolans ram (a.a.). En avgörande faktor för 

elevens utveckling i ämnet är lärarens bemötande och förståelse för elevens behov (Pettersson, 2011). 

En elev med hög matematisk förmåga är i samma behov av individuellt utarbetat stöd som en elev 

med svårigheter inom ämnet (Pettersson, 2011; Tolan, 1985). 

 

Roiigel och Fello (2004) menar på att formativ bedömning i kombination med observationer och 

summativa prov ligger som grund för att läraren ska ha möjlighet att stimulera och anpassa 

undervisningen för särbegåvade elever. Vid bedömning av elevlösningar måste läraren ha ett öppet 

sinne, ha förståelse för att eleven tolkar informationen ur en annan synvinkel samt att eleven har 

förmågan att upptäcka en helt annan metod för att lösa problemet än vad läraren eventuellt har 

förväntat sig. (a.a.). 
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Bedömning 

Giota (2006) anser att lärarens bedömningspraktik har förskjutits från kontroll av ämnesisolerade 

kunskaper och färdigheter, till värdering av elevernas förståelse och förmågor i form att kunna 

resonera, kommunicera och lösa problem utifrån vardagssammanhang. Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv ska bedömning och undervisning inte separeras från varandra, de ska ses som en gemensam 

enhet, där de i ett symbiotiskt förhållande inte kan verka utan varandra (Giota, 2006; Nyström, 2004). 

Shepard (2000) lyfter fram att muntliga och skriftliga bedömningsformer måste synliggöras i 

undervisning. Den muntliga kommunikationen mellan lärare och elever är enligt Säljö (2000) mer 

fördelaktig då den belyser samma innehåll som den skriftliga men med olika vinklingar som kan vara 

till hjälp för elevens förståelse.  

Gipps (1995) synliggör tre varianter av bedömningspraktiker hos lärare. Lärare som känner av hur 

eleven ligger till i förhållande till kunskapskraven, lärare som vill säkerställa ett betyg genom att se 

till att eleverna lämnar in olika former av arbeten för bedömning samt lärare som arbetar i ett formativt 

syfte, bedömning för lärande (a.a.). Pettersson et al. (2011) beskriver fenomenet bedömning ur två 

olika perspektiv. Bedömningen kan vara informell då den sker i undervisningssammanhang utan att 

avbryta elevens inlärningsprocess (a.a.) där samverkan sker genom att läraren bekräftar elevens 

prestationer med exempelvis ett positivt ansiktsuttryck (Björklund Boistrup, 2011). Bedömning 

benämns som formell när en hel grupp bedöms vid ett specifikt tillfälle (Pettersson et al., 2011). 

Björklund Boistrups (2011) lyfter fram hur viktigt klassrummets bedömningsdiskurs är för lärarens 

och elevens dialog och samspel vid bedömning. Med hänvisning till Foucault menar hon på att en 

diskurs är en form av mindre kultur som innehåller de uttrycksformer och artefakter som är acceptabla 

i ett klassrum. De fyra diskurserna hon beskriver är;  

1. Gör det fort och gör det rätt, vilket beskriver en traditionell syn på bedömning där läraren styr 

samtalen i klassrummet genom att ställa enkla frågor där svaret redan är givet. 

2. Vad som helst duger, beskriver en bedömningspraktik där läraren har börjat utveckla en dialog 

med eleven genom att ställa öppna frågor men utan vidare utmaningar eller följdfrågor. 

3. Allt kan tas som utgångspunkt för en diskussion visar på en bedömning där både återkoppling 

och framåt riktad bedömnings finns med. Dialogen har utvecklats och riktas vanligtvis på 

matematiska processer. 

4. Resonemang tar tid innehåller ett samarbete mellan eleven och läraren där återkoppling, 

framåt riktad bedömning och återkoppling i relation till elevens mål diskuteras.  

Olika former av bedömning krävs för att utveckla och nyansera en elevs lärande och 

bedömningsformerna som används styr elevens syn på vad som är viktigt i undervisningen 

(Ridderlind, 2010). Tyvärr är det enligt Black (2015) fortfarande många lärare som fortfarande ser 

bedömning som något onödigt som eliminerar elevernas inlärningskapacitet, vilket innebär att lärarna 

behöver verktyg för att öppna upp sitt arbete och utveckla sina resonemang kring bedömning. 

Holistisk och analytisk bedömning 

Den holistiska bedömningsmetoden används vanligtvis inom matematiken vid större uppgifter eller 

moment och kan genomföras på olika sätt (Jonsson & Svingby, 2007; Kjellström, 2011; Meier et al., 

2006; Pettersson, 2010). Läraren bedömer elevens hela lösningsprocedur, den övergripande kvalitén, 

där fokus ligger på slutprodukten (a.a.). Lärarens stöd vid bedömningen är vanligtvis en holistisk 

bedömningsmatris som beskriver vilka kvalitativa nivåer som ligger till grund för lärarens bedömning 
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och nivåerna kan uttryckas med ord eller i form av bokstavsbetyg (Kjellström, 2011; Pettersson, 

2010). Metoden är tidseffektiv och ger läraren en övergripande bild över elevens kunskapsnivå 

(Kjellström, 2011). Metoden måste dock kompletteras med den analytiska bedömningen då den sker i 

avsaknad av att återge elevens brister och styrkor, eller huruvida bedömningen vilar på elevens 

redovisning eller förståelse (a.a.). 

I den analytiska bedömningen delas processen och produkten upp i mindre delar (Pettersson et al., 

2011). Läraren bedömer minst två aspekter i ett varierande antal kvalitativa nivåer. Vid den analytiska 

bedömningen kan läraren med fördel använda en matris där aspekterna som bedöms synliggörs. 

Bedömningsmatriserna blir transparenta för eleverna om de i dialog med läraren har möjlighet att vara 

delaktiga i matrisens  utformning (Jonsson & Svingby, 2007; Jonsson & Panadero, 2013). Elevens 

delaktighet i bedömningsprocessen bidrar även till ökade prestationer samt minskad stress och oro. 

(a.a.). Holistisk och analytisk bedömning kan användas både formativt och summativt beroende på 

syftet med bedömningen (Pettersson et al., 2011). 

Formativ och summativ bedömning 

Bedömningen är formativ när informationen från en bedömningssituation används av lärare för att 

utveckla och stödja elevernas fortsatta kunskapsutveckling, i form av återkoppling (Black & Wiliam, 

2009; Black, 2014; Ginsburg, 2009; Hattie & Timperley, 2007; Jonsson & Svingby, 2007; Nyström, 

2004; O´Brian et al., 2010; Ridderlind, 2010; Sadler, 1989; Wiliam, 2006). För att återkoppling ska 

kunna ske krävs det att läraren främjar dialogen genom att använda sig av öppna frågor (Black, 2014; 

2015). Skriftliga kommentarer kan processas formativt om de är utformade på ett sätt som möjliggör 

elevsvar och korrigering av en uppgift (a.a.). Det är svårt att ge en korrekt återkoppling i syfte att 

utveckla elevens lärande, då läraren även måste ha i åtanke att en ökad effektivisering av inlärningen 

styrs av hur eleven tar emot kommentaren (Black & Wiliam, 1998; Giota, 2006). Återkopplingen är 

som mest effektiv om den ges på korrekta svar som eleven redan har korrigerat, än på felaktiga svar 

(Pettersson, 2010). 

Den formativa bedömningen ska ses som ett verktyg som sker parallellt med elevens arbete, vilket 

stödjer utvecklandet av elevens kompetenser och färdigheter (Gipps, 1994; Nyström, 2004; Shepard, 

2000). För att eleverna tillfullo ska förstå bedömningens innebörd är det viktigt att eleverna ges 

vetskap om vart de är på väg, förstår lärandemålet samt förstår hur arbetet ska fortskrida (Leahy, Lyon, 

Thompson & Dylan, 2005; Ridderlind, 2010; Wiliam, 2011). Eleverna måste tränas i sin egen förmåga 

att värdera sin kunskap, metakognition, att kunna ge sig själv återkoppling samt att kunna avgöra vad 

de behöver arbeta med utan att läraren talar om det (Brown, Andrade, Chen, 2015; Hattie & Timperly, 

2007; O´Brian et al., 2010; Ridderlind, 2010; Black, Harrisson, Lee, Marshall & Wiliam, 2004). 

Självbedömningen är en del av den formativa bedömningen, där eleven ska kunna förklara och 

utveckla sitt arbete (Brown et al., 2015). 

Den formativa bedömningen ska integreras med den summativa bedömningen, inte separeras från den, 

då den summativa bedömningen kan öppna för dialogen, som ett nödvändigt steg i lärandet (Black, 

2015; O´Brian et al., 2014). Den summativa bedömningens fokus ligger i att återspegla om en elev är 

redo att arbeta vidare med nästa steg eller moment inom ett ämnesområde, utan att visa på elevens 

utvecklingsområden, fokus ligger på slutresultat eller betyg (Black & Wiliam, 1998; Black, Harrisson, 

Hodgen, Marshall & Serret, 2010). Skillnaden mellan den formativa och den summativa bedömningen 

ligger i syftet för hur bedömningen används (Black, 2014; Black et al., 2010). Summativa prov kan 

användas i formativt syfte om eleverna ges möjlighet att arbeta vidare med provet utifrån återkoppling, 

provet blir då en del av inlärningen (a.a.). Matriser förespråkas vid både den formativa och den 

summativa bedömningen då många forskare anser att de förbättrar elevernas lärare samt ger lärarna en 
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indikation på om och hur de ska ändra instruktionerna (Jonsson & Panadero, 2013). Bedömning som 

utförs rätt är en av de mest effektiva metoderna för inlärning, även kamratbedömning ingår i den 

formativa bedömningen som ett verktyg för återkoppling då eleverna lär av varandra (Bouden, Cohen 

& Sampson, 1999). 

Validitet och reliabilitet vid bedömning 

Uppgifter i matematik som ligger till grund för bedömning måste vara relevanta och representativa för 

bedömningen (Black et al., 2010; Pettersson, 2010). 

Uppgifternas validitet avgör om uppgifterna bedömer det som ska bedömas (Black et al., 2010; Korp, 

2011; Nyström, 2004; Pettersson, 2010; Sirec & Faulkner-Bond, 2014). Nyström (2004) har tolkat 

Messiks (1989) två perspektiv på validitet och menar på att de innefattar både bedömningars 

inferenser och konsekvenser. En validitets inferens ska ses som en värdering av de kunskapskvaliteter 

en elev påvisar i en bedömningssituation, läraren måste värdera om eleverna får möjlighet att visa på 

en mycket god problemlösningsförmåga samt hur elevens styrs av proven i val av kunskapsinhämtning 

(Nyström, 2004). Konsekvenser riktar in sig på tolkningen och uppföljningen av en elevs prestation. 

Här ligger tonvikten på hur eleven tolkar ett resultat samt hur resultatet kan påverka vilken utbildning 

eleven väljer i nästa steg. (Nyström, 2004; Pettersson, 2010). 

Reliabiliteten eller tillförlitligheten i en bedömning fokuserar på att bedömningen utförs noggrant och 

rättvist (Korp, 2011; Pettersson, 2010). Begreppet reliabilitet omfattar intrareliabilteten vilket innebär 

att läraren bedömer likvärdiga elevprestationer likvärdigt samt interreliabiliteten som synliggör 

samsynen mellan lärare (Pettersson, 2010). För att få en hög reliabilitet krävs det att 

bedömningskriterierna görs transparenta för eleverna, i form av tydliga bedömningsmatriser i 

kombination med goda dialoger mellan elever och lärare (Black, 2014; Jonsson & Svingby, 2007; 

Jonsson & Panadero, 2013; Pettersson, 2010). 

Teoretisk utgångspunkt 

Sociokulturellt perspektiv  

I det sociokulturella perspektivet ses interaktionen mellan individer och den kulturella kontexten som 

en viktig utgångspunkt för utveckling av kunskap (Dysthe, 2003; Kozulin, 2004; Säljö, 2000; 2011). 

Vygotskij anses tillsammans med influenser av Dewey vara en av grundarna till det sociokulturella 

perspektivet (Dysthe, 2003). Kärnan i Vygotskij tankar kring det sociokulturella lärandet kan 

beskrivas med att mening, kunskap och förståelse skapas tillsammans med andra människor (Dysthe, 

2003; Säljö, 2000; 2003). Säljö (2011) menar på att kunskap är objekt som vi förses med genom 

inlärning och som finns kvar hos oss i en abstrakt form för att kunna plockas fram och konkretiseras i 

vardagliga situationer. 

Lärandet sker gemensamt, där kunskapsinhämtning och förmågor utvecklas i ett samspel mellan lärare 

och elever samt mellan eleverna, i form av bedömning för lärande (Berthén & Eriksson, 2006; 

Holmgren, 2011; Säljö, 2011). Den närmaste utvecklingszonen, det intersubjektiva rummet, lyfts fram 

i interaktionen mellan lärare och elever för att främja elevers delaktighet till lärande (Dysthe, 2003; 

Kozulin, 2004). Lärsituationen hör samman med bedömningssituationen där grunden i det 

sociokulturella perspektivet ligger i elevens upplevelse av situationen, behovet av artefakter samt var 

kunskapsbristerna eventuellt har sin mynning (Berthèn & Eriksson, 2006). 
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En vanlig orsak till att elever är i behov av stöd i matematik är oro inför ämnet och inför 

bedömningssituationerna samt avsaknad av tilltro till sin egen förmåga (Ashcraft & Krause, 2007). 

Läraren måste se till elevens upplevelser genom att skapa förutsättningar med fokus utifrån elevens 

synsätt och erfarenhet (Alexandersson, 2009). Det eleverna lär sig och ska bedömas på i skolan ska 

vara knutet till en form av vardagshandling i en social kontext (Boaler, 1993; Säljö, 2000). 

Undervisningen i skolan är ofta oförenlig med de kunskaper som krävs i vardagliga situationer, vilket 

ger en indikation på att det är lärmiljön som styr valet av matematiska procedurer (Boaler, 1993). 

Lärarna måste genom utvecklade bedömningsstrategier synliggöra elevens styrkor och brister för att 

kunna utveckla undervisningen till ett fortsatt lärande (Berthén & Eriksson, 2006; Dysthe, 1996; 

Gipps, 1999). Bedömningsstrategierna går inte att rangordna i bäst eller sämst, utan synen på hur bra 

en bedömning är beror på om den synliggör de kunskaper som undervisningen har fokuserat på (Korp, 

2011). I det sociokulturella perspektivet ses dialogen som ett av de viktigaste redskapen för 

interaktionen mellan lärare och elever (Dysthe, 2003; O´Brian et al., 2010; Säljö, 2011). Dialogens 

kvalitet styr hur återkoppling från lärare till elev bidrar till elevens fortsatta kunskapsutveckling 

(Gipps, 1999).  
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Metod 

Under denna rubrik beskrivs valet av forsknings- och metodansats utifrån studiens syfte. Där efter 

följer en beskrivning över hur urvalsprocessen av informanterna utfördes samt en kortfattad 

presentation av informanterna. För att läsaren ska få en god inblick i genomförandet av intervjuerna 

samt användandet av analysmetoden beskrivs dessa två delar så utförligt som möjligt. Tillförlitligheten 

beskriver studiens trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera 

studiens resultat. Då studien har följt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska aspekter finns de 

beskrivna med koppling till studiens genomförande som ett sista klargörande av metoden. 

Forskningsansats 

Fenomenologi 

Edmund Husserl (1859 – 1938) lade grunden för fenomenologin som en stram och objektiv vetenskap 

för att studera människan (Sohlberg & Sohlberg, 2009). Husserl menade på att det som finns i 

livsvärlden är även det som framkommer för ett medvetande, helt opåverkat av andra föregående 

föreställningar om fenomenet (a.a.). Metoden har förgrenat sig i olika tolkningar som alla är förenliga 

med att kunskap kan utkristalliseras från uppfattningar eller upplevelser ur människans medvetande 

(a.a.). Martin Heidegger (1889 – 1976) dekonstruerade Husserls uppbyggnad av fenomenologin och 

menade på att förståelsen ligger i det som är åskådligt, den klassiska fenomenologiska metodologin 

(Sohlberg & Sohlberg, 2009; Szlarski, 2015). Här förespråkas människans upplevda situationer, en 

interaktion av objekt och mänskligt medvetande, en föreställning av hur människan upplever 

verkligheten (Bryman, 2011; Denscombe, 2009; Szklarski, 2015). 

Då syftet med min studie är att undersöka matematiklärares upplevelser av att bedöma elever i behov 

av stöd i matematik blir fenomenologin som forskningsansats relevant för min undersökning. 

Fenomenologins primära fokus ligger i människans erfarenheter av ett fenomen, där sinnenas 

upplevelse föregår analysprocesser och teoretisering, där bilden växer fram ur människans direkta 

upplevelse (Denscombe, 2009). 

Ett annat karaktärsdrag för fenomenologin är ett arteget intresse för de grundläggande sociala 

premisserna, vilka skapas av de upplevelser människans fylls av (Denscombe, 2009; Kvale & 

Brinkman, 2014). I min studie kan detta transformeras till hur lärares vardagliga bedömningsarbete 

med elever i behov av stöd i matematik upplevs, vilket stödjer studiens syfte. 

I min studie kommer jag inte att tolka och analysera det lärarna upplever utan istället på ett adekvat 

sätt försöka skildra lärarnas upplevelser (Bryman, 2011; Szlarski, 2015). I fenomenologin är inget 

fenomen förutbestämt, istället styr de sociala utgångspunkterna människans upplevelse av fenomenet. 

Det innebär att olika kulturer kan se och uppleva ett och samma fenomen på olika sätt. (Bryman, 

2011) 

Fördelen med användandet av den fenomenologiska forskningsansatsen i min studie är betoningen av 

den humanistiska ådran samt att undersökningarna baseras på mina informanters upplevelser av 

bedömningsarbete av elever i behov av stöd i matematik. Eftersom fenomenologin har sin grund i det 

subjektiva finns det en avsaknad av vetenskaplig exakthet vid prövning och analys, vilket kan påverka 
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validiteten av mitt resultat. I min strävan att säkerställa resultatets validitet måste jag vara noga med att 

skala bort mina egna tankar kring fenomenet för att kunna bredda synfältet kring informanternas 

upplevelser (Denscombe, 2009). 

Metodansats 
Jag har valt att använda den kvalitativa forskningsintervjun som metod då mitt syfte är att ta reda på 

informanternas upplevelser av att arbeta med bedömning av elever i behov av stöd i matematik 

(Bryman, 2011; Kvale och Brinkman, 2014). Den kvalitativa intervjuns intention är att ge en bred och 

nyanserad bild av de olika områden intervjuaren vill studera (a.a.). Med mitt syfte och mina 

frågeställningar som grund har jag intervjuat fem lärare i matematik, verksamma vid två kommunala 

skolor och två friskolor. Jag har valt att avgränsa studien till verksamma matematiklärare, vilket 

innebär att studien inte visar på speciallärares, elevers och föräldrars upplevelser.  

Kvalitativa intervjuer 

Intervjuaren får genom de kvalitativa forskningsintervjuerna en förståelse av informantens upplevelser 

av sin praktik, uttryckt på ett trivialt sätt styrt av ett övergripande syfte (Kvale & Brinkman, 2014).  

Jag har valt att använda mig av halvstrukturerade intervjuer, vilket innebar att jag utförde intervjuerna 

utifrån en intervjuguide (Bilaga 3) bestående av ett fåtal frågor med utgångspunkt i samma tema 

(Kvale & Brinkman, 2014; Szlarski, 2015). Intervjuguiden bestod av övergripande frågor för att öppna 

informanternas sinne att tänka fritt och utifrån informantens svar byggdes intervjun upp av följdfrågor 

(Bryman, 2011; Kvale & Brinkman, 2014). För att intervjuaren ska kunna se alla nyanser i intervjun 

krävs det ett aktivt lyssnande för att meningsfulla följdfrågor ska kunna ställas. (Kvale & Brinkman, 

2014). Den lingvistiska formuleringen och intervjuns innehåll är förutbestämt och måste följas av 

intervjuaren, flexibiliteten avspeglas i att intervjufrågorna inte måste ställas i samma ordning som 

intervjuguiden visar (Bryman, 2011; Kvale & Brinkman, 2014). 

För att försöka skapa en dynamisk känsla likt ett vardagssamtal frågade jag informanten några 

allmänna frågor innan intervjun startade. För att synliggöra informantens bakgrund inom skolan 

började intervjun med frågor om informantens utbildning, verksamma år som matematiklärare samt 

erfarenhet av att undervisa och bedöma elever i behov av stöd i matematik. Informanten fick även 

besvara frågan om bedömningsbegreppets innebörd. Därefter ställdes frågor grundade på lärares 

erfarenhet om bedömning av elever i behov av stöd i matematik. Intervjun avslutades med att 

informanterna fick ta upp något de eventuellt kände avsaknad av under intervjun. 

Studiens urval  
Då syftet med studien var att undersöka matematiklärares upplevelser av att bedöma elever i behov av 

stöd var det av stor vikt att de utvalda informanterna har adekvat utbildning, god kompetens samt 

någon form av erfarenhet inom området. Min målsättning var att intervjua sex lärare i matematik som 

är verksamma inom årskurs 6 – 9 i grundskolan. Då det fanns risk för att inte alla tillfrågade lärare 

ville eller hade möjlighet att avsätta tid för en intervju, tillfrågade jag tio lärare vid åtta olika skolor. 

Av de fem lärarna som avstod att delta i min studie angav fyra av dem att de inte hade tid. En av 

lärarna svarade att denne inte var färdig med sin lärarutbildning. Jag erbjöd läraren att delta ändå men 

fick inte någon respons på erbjudandet. Slutligen var det fem av de tillfrågade lärarna, verksamma vid 

fyra olika skolor, som valde att delta i min intervjustudie. Eftersom jag via rekommendationer från 

nuvarande och tidigare kollegor säkerställt att de informanter jag ämnade intervjua hade rätt 
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utbildning, kompetens och erfarenhet, var urvalet subjektivt (Bryman 2011; Denscombe, 2009). 

Gruppen av informanter som jag slutligen intervjuade var två män och tre kvinnor, varav en saknade 

lärarexamen och lärarlegitimation. Jag kontaktade respektive lärare via e-mejl (Bilaga 1) med 

information om min studie samt en förfrågan om deltagande i studien. Informationen bestod av min 

studies syfte, tidsramen för intervjun samt en kort sammanfattning om de etiska aspekterna utifrån 

Vetenskapsrådet (2002), som jag skulle vidta innan, under och efter studien. All kontakt innan 

intervjuerna fördes via e-mejl. För att det inte ska kunna påvisas någon form av koppling mellan 

informanternas bedömningspraktik och för området berörda elever, förblir informanterna anonyma. 

Informanterna som deltog i studien har tilldelats de fiktiva namnen; Anders, Bertil, Cecilia, Doris och 

Esmeralda. 

Presentation av lärare och skola 

Anders 

Anders är i trettioårsåldern och har lärarexamen samt lärarlegitimation för matematik och de 

naturvetenskapliga ämnena, årskurs 4 – 9. Anders arbetar på en 6 – 9 skola, där han i matematik 

undervisar i årskurs 6 och 8. Skolan där Anders arbetar har en traditionell syn på kunskapsinlärning 

och eleverna som går på skolan har ofta tre till fyra läxor per vecka. Skriftliga prov är en vanlig 

företeelse på skolan och varje klass har i regel ett prov varje vecka. I matematik brukar eleverna ha tre 

till fyra provtillfällen, inklusive de nationella proven, per termin. Anders har arbetat som lärare i snart 

sex år på tre olika skolor och har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av stöd i inkluderande 

klassrumsundervisning, utan stöd av assistent eller speciallärare. 

Bertil 

Bertil är i trettioårsåldern och har ännu inte färdigställt sin lärarexamen i ämnena matematik, fysik och 

geografi för årskurs 4 – 9. Han arbetar på en 6 – 9 skola och undervisar matematik i årskurs 7 och 9 

och som resurslärare för elever i behov av stöd, både i klassrumssammanhang samt i form av 

individuell undervisning. Skolan som Bertil arbetar på har en språkprofilering, vilket innebär att 

eleverna har mer undervisningstid i de moderna språken än vad som är brukligt, vilket gör att andra 

ämnen får stå tillbaka i vissa sammanhang. Bertil har arbetat cirka sex år som lärare på en och samma 

skola.  

Cecilia 

Cecilia är i trettioårsåldern och har lärarexamen samt lärarlegitimation i ämnena matematik, svenska, 

engelska och geografi för årskurs 1 – 7. Hon arbetar på en F – 6 skola och undervisar för närvarande 

matematik i två klasser i årskurs 6. I höstas var det första gången hon betygsatte elever och nu i vår 

ska hon för första gången delta i rättningen av de nationella proven för årskurs 6. Cecilia upplever sig 

inte ha inblick i hur andra matematiklärare på skolan tänker kring bedömning. Själv använder hon till 

stor del skriftliga prov för att säkerställa att hon har tänkt rätt i sin bedömning av elevernas kunskaper. 

Hon upplever sig ha liten erfarenhet kring bedömning av elever i behov av stöd i matematik. 

Doris 

Doris är i trettiofemårsåldern och har lärarexamen samt lärarlegitimation matematik och de 

naturvetenskapliga ämnena för årskurs 4 – 9. Hon har arbetat på fyra olika skolor och nu arbetar hon 

på en 7 – 9 skola, där fokus ligger på coachande samtal samt individuell planering för varje elev. 

Skolan har även spetsutbildning i matematik för elever som är särskilt intresserade av ämnet. Doris har 
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stor erfarenhet av att bedöma elever i behov av stöd i matematik, både i mindre grupp samt i vanlig 

klass.  

Esmeralda 

Esmeralda är i fyrtioårsåldern och har lärarexamen samt lärarlegitimation matematik och de 

naturvetenskapliga ämnena för årskurs 4 – 9. Hon har dessutom fördjupat sig inom naturvetenskaplig 

didaktik. Hon har arbetat på fyra olika skolor och skolan hon arbetar på i nu är en 6 – 9 skola. 

Esmeralda har stor erfarenhet av att arbeta med elever i behov av stöd i matematik då hon både 

undervisar i helklass samt i en mindre aspergergrupp. 

Genomförande 
Inför varje inbokad intervju, bokade jag även in ett informationssamtal med informantens rektor för att 

kort beskriva min studie. Innan intervjuerna utfördes fick de informanter som svarat positivt till att 

delta i studien ett förberedande mejl (Bilaga 2) med tydligare information kring studiens syfte och 

frågeställningar. Fyra av lärarna frågade hur de kunde förbereda sig innan intervjun, vilket medförde 

att jag skickade ut intervjuguiden i förberedande syfte för att öka tryggheten vid intervjusituationerna 

(Bryman, 2011). En av de fem informanterna intervjuade jag vid två tillfällen. Vid första tillfället 

prövade jag hur min intervjuguide fungerade, i form av en mindre pilotstudie. Efter pilotstudien 

korrigerade jag min intervjuguide i syfte att få en tydligare koppling mellan mina intervjufrågor och 

mitt syfte och mina frågeställningar. Pilotstudien gav mig även en styrka i att intervjua då jag kunde 

prova inspelningsfunktionen i lugn och ro samt få en något ökad säkerhet i min intervjuteknik. Alla 

informanter godkände innan start att intervjun skulle spelas in och fick själva bestämma var vi skulle 

sitta. Det medförde att samtliga intervjuer utfördes i informanternas arbetsrum.  

Jag kom i god tid till alla intervjuer för att hinna prata med skolans rektor och för att hinna orientera 

mig på skolan. Alla intervjuer startade med ett vanligt samtal om positiva saker om skolan som t ex 

fina lokaler, god tillgång till parkering för att informanten skulle uppleva en lugn och trivsam start 

(Hägg & Kuoppa, 1997). Intervjusituationerna var lugna men vid två av de fem intervjuerna avbröts 

intervjun av nyfikna kollegor till informanten som ville hälsa. Detta innebar att vi tappade tråden och 

fick starta om på nytt kring den frågan intervjun berörde vid störningstillfället. 

Jag försökte bekräfta informanterna under intervjutillfället genom ögonkontakt och med 

huvudnickningar. Jag följde inte intervjuguidens ordning utan följde upp trådar i informanternas svar. 

För att en intervju ska kunna utföras väl ska intervjuaren ha gedigna kunskaper inom det belysta ämnet 

samt kunna utröna vilka kritiska aspekter av informantens svar som bör följas upp (Kvale & 

Brinkman, 2014) Jag avslutade intervjuerna med att fråga om det fanns någonting mer de ville berätta 

inom det aktuella området. 

Transkribering 

Transkribering innebär att det talade ordet ska överföras till det skriftliga. Det skriftliga ordet har en 

högre abstraktionsnivå på grund av avsaknad av nyanser som finns synliga för intervjuaren under 

utförandet av intervjun (Bryman, 2011; Kvale & Brinkman, 2014). För att jag skulle komma ihåg 

informantens kroppsspråk valde jag att transkribera intervjuerna samma dag som genomförandet. 

Under transkriberingen markerades även kroppsspråk samt tonfallsnyanser i form av symboler. 

Transkriberingen utfördes ordagrant men för att lättare få en helhetssyn över intervjun valde jag att 

skala bort harklingar, hummanden, hostningar samt upprepning utan givet innehåll. 
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Analysmetod  

Enligt Szlarski i Fejes och Thornberg (2015) är Giorgis analysmetod en vanlig och ofta använd metod 

vid analys av en fenomenologisk studie. Analysmetoden består av fem delar där varje ny del baseras 

på den föregående. Den första delen innefattar känslan för helheten (a.a.). För att kunna se helheten 

och förstår djupet i informanternas uttalanden valde jag att både lyssna och läsa igenom 

intervjumaterialet. Den andra delen innebär identifiering av meningsbärande komponenter. Under 

genomläsningen markerade jag upptäckter i kanten med olika symboler för att påbörja identifieringen 

av meningsfulla enheter. Jag valde även att färgkoda olika enheter för att hitta skillnader och likheter. I 

analysmetodens tredje och fjärde del ska de meningsbärande enheterna transformeras till forskarens 

egna ord med stöd av vetenskaplig definition för att därefter kunna sammanställas i mindre enheter till 

en konklusion. I den sista och femte delen ska en generell beskrivning av fenomenet växa fram genom 

olika teman och underteman. Genom min analys av resultatet utkristalliserades det med stöd av mindre 

enheter, tre övergripande teman. Utvalda citat påvisar skillnader och likheter i informanternas utsagor, 

vilka även ska synliggöra studien syfte.  

Tillförlitlighet 

Trovärdighet 

Trovärdigheten i en undersökning grundar sig i giltiga resultat i etiskt godtagbara metoder (Bryman, 

2011). Begreppen validitet och reliabilitet undersöker den form av mätning som är viktig inom den 

kvantitativa forskningen (a.a.). Validiteten ska definiera studiens giltighet genom att åskådliggöra det 

som ska undersökas (Thornberg & Fejes, 2015; Kvale & Brinkman, 2014). Validiteten i en kvalitativ 

studie är inte av vikt då undersökningen inte grundar sig i någon form av mätning, observation eller 

identifiering (Bryman, 2011). 

Reliabiliteten syftar till mätningarnas tillförlitlighet och om mätningarna går att återupprepa med ett 

likvärdigt resultat (Thornberg & Fejes, 2015). I den kvalitativa forskningen används istället kriteriet 

tillförlitlighet som understöds av trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och 

konfirmera (Bryman, 2011; Descombe, 2009; Kvale & Brinkman, 2014). Trovärdighet genereras 

genom att studien genomförs analogt med de givna reglerna i korrelation med en bekräftelse att 

forskaren har fångat verkligheten, i form av återrapportering till informanterna (Bryman, 2011; Kvale 

& Brinkman, 2014). För att öka trovärdigheten i min studie har jag följt riktlinjerna i Vetenskapsrådet 

(2002) samt rekommendationerna; tematisering, planering, intervju, transkribering, analys, validering 

samt resultatrapportering i Kvale & Brinkman (2014). De inspelade intervjuerna gav mig möjlighet att 

lyssna igenom dem flera gånger för att säkerställa transkriberingen. Tillsammans med citat kopplat till 

informanternas beskrivning av det undersökta fenomenet förstärker det trovärdigheten av studien. 

Intervjuguiden finns även med som bilaga (Bilaga 3) till studien. 

Överförbarhet 

Den kvalitativa studien är djupgående då den synliggörs i en social verklighet och inriktar sig på 

kollektiva egenskaper hos individer (Bryman, 2011). Inom den kvalitativa undersökningen är det svårt 

att överföra sina resultat till en annan undersökningsgrupp (Thornberg & Fejes, 2015). En av 

anledningarna är att de sociala fenomenen förändras och kan då inte överföras (a.a.). Resultatet i min 

studie skulle delvis kunna vara överförbart på andra lärare i matematik då de arbetar utifrån 

gemensamma riktlinjerna i läroplanen och styrdokumenten. Min uppfattning är att studien kan 
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exemplifiera upplevelser från lärare av bedömning av elever i behov av stöd. Då informanterna var 

åldershomogena skulle det kunna påverka överförbarheten negativt. 

Pålitlighet 

Pålitligheten grundas i forskningsarbetets alla delar som exempelvis val av informanter, 

dagboksanteckningar samt transkriberingsmaterial. För att det ska finnas en möjlighet att styrka och 

konfirmera undersökningen, ska det synliggöras att forskaren inte har ett normativt synsätt som kan ha 

påverkat undersökningens resultat och analysarbete (Bryman, 2011). Under hela arbetsprocessen har 

jag så noggrant som möjligt försökt att dokumentera det pågående arbetet. Även min handledare har 

styrkt pålitligheten i mitt arbete genom att ifrågasätta val av metod, användande av begrepp samt 

analys av resultatet. Citaten kan även ses som ett bevis som styrker resultatet då de är ordagrant 

kopierade från intervjuerna. 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Möjligheten att styrka och konfirmera i en studie är analogt med objektivitet (Bryman, 2011). Jag har 

under inga omständigheter medvetet försökt att påverka genomförandet och resultatet i någon riktning. 

För att kritiskt kunna granska mig själv har jag varit noggrann med att dokumentera alla delar jag har 

utfört genom utförligt beskrivna arbetsprocesser, vilket bör ha föranlett till en ökad objektivitet. 

Forskningsetiska aspekter 

I arbetet med min studie har jag varit noga med att uppmärksamma och reflektera över 

Vetenskapsrådets fyra krav (2002) på forskningsetiska principer gällande humanistisk – 

samhällsvetenskapligforskning. De fyra kraven som forskare ska ha i beaktande är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. En etisk 

frågeställning som jag kom att fundera över under ett av grupphandledningssamtalen var att mina 

informanter kommer från en och samma kommun, vilket skulle kunna vara en risk för 

informantidentifikation. 

Informationskravet 

Informationskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att informanterna delges information om 

vilka villkor som gäller, studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när 

informanten vill. Informanterna bör få vetskap om på vilket sätt studien genomförs samt att det 

empiriska materialet endast används i forskningssyfte vid det universitet som forskaren representerar. I 

min första inbjudan till att delta i studien informerades informanterna via missivbrevet (Bilaga 1), där 

jag presenterade mig själv och mina studier till speciallärare vid Stockholms Universitet. Eftersom min 

inbjudan till att delta i min studie endast var en förfrågan tillgodosågs informationskravet om att 

deltagande var frivilligt. Ytterligare information om tidsaspekten för intervjuerna, djupare information 

av om Vetenskapsrådet (2002) forskningsetiska principer jag ämnade följa skickades ut till de 

informanterna som svarade positivt på inbjudan. 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet följs då informanten själv bestämmer över sin medverkan i en studie 

(Vetenskapsrådet, 2002). Innebörden av detta är att informanterna när som helst kan avbryta sin 

medverkan i studien utan några negativa konsekvenser. Informanterna informerades om detta vid 

intervjutillfället innan intervjun påbörjades. En informant som väljer att avbryta sin medverkan 
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bestämmer själv om det redan insamlade materialet får användas i studien (a.a.). Ingen av de 

intervjuade informanterna valde att avbryta sin medverkan i studien. Jag skickade endast ut en 

inbjudan till informanterna och fortsatte enbart korrespondensen med de informanter som svarade 

positivt till att medverka, vilket kan ses som att deltagandet var frivilligt. Intervjuaren får inte på något 

medverka till att övertala en informant att delta i studien (Bryman, 2011). 

Konfidentialitetskravet 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) innebär konfidentialitetskravet att alla uppgifter som forskaren får av 

informanterna ska förvaras oåtkomligt för obehöriga för att informanternas identitet, arbetsplats samt 

liknande uppgifter ska vara anonyma. Det är även viktigt att skydda informanter och deras 

verksamheter som omnämns i studien (Kvale & Brinkman, 2014). Jag har tillgodosett detta genom att 

avidentifiera informanterna och heller inte angivit vilken kommun eller verksamhet de tillhör, i 

resultatet och analysen. De ljudfiler som intervjuerna sparades på kommer att raderas efter att studien 

är färdigställd (a.a.). 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet är enligt Vetenskapsrådet (2002) till för att säkerställa att det insamlade materialet 

endast används i samband med aktuell studie. Resultatet kommer endast att användas av mig i syfte att 

finna svar på mina frågeställningar för att kunna färdigställa min magisteruppsats på avancerad nivå 

vid Stockholms Universitet. Informanterna som deltar i studien har rätt att ta del av resultatet och få ett 

exemplar av den färdiga studien. En av rektorerna samt två av informanterna bad att få ta del av den 

färdiga studien, vilket jag kommer att tillgodose genom att skicka dem varsitt exemplar av uppsatsen.  
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Resultat  

Under denna rubrik redovisas resultatet av informanternas upplevelser av att bedöma elever i behov av 

stöd i matematik. Rubrikerna kan liknas vid ”kupoler” som bärs upp av ”pelare”. Kupolernas tema har 

vuxit fram genom analys av informanternas utsagor utifrån en objektiv infallsvinkel. Pelarna ska ses 

som det specifikt utvalda stöd som upprätthåller kupolernas form och funktion. Kupolerna är 

fristående ifrån varandra men kan dock kopplas samman genom det gemensamma syftet. 

Resultatet styrks av utvalda citat som belyser lärarnas upplevelser av att bedöma elever i behov av stöd 

i matematik. Informanterna benämns med fiktiva namn, vilket stödjer individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Intervjuresultat 

Matematiklärares dilemma 

Matematiklärares dilemma betonar de svårigheter som lärarna ställs inför när de ska kunna utröna om 

det finns elever i behov av stöd i matematik samt vilken form av stöd som gynnar eleven på bästa sätt. 

Samtliga informanter menar på att det är mer vanligt att det finns elever i behov av stöd i matematik i 

en klass, än att det inte finns. Informanterna bär på olika upplevelser och erfarenheter av fenomenet, 

vilket belyses genom omformulering av vad de beskriver till vad jag som intervjuare menar att de 

uttrycker, ur ett pedagogiskt perspektiv.  

Jag har inte varit i någon klass där det inte funnits. Jag skulle bli förvånad om det finns en klass det 

inte finns elever som är i behov av stöd. (Esmeralda)  

 

Kunskap utifrån individen  

Kunskap utifrån individen bygger på lärarens uppfattningar om vad den specifike eleven har för 

kunnande och brister samt på hur läraren kan stödja eleven i sin fortsatta kunskapsutveckling. 

Samtliga informanter är av den uppfattningen att de försöker göra någon form av kartläggning av 

elevernas kunskaper i matematik när de tar emot en ny klass eller en ny elev. Deras åsikter om 

kartläggningarnas genomförande avspeglar en viss differens i form av övergripande diagnoser utifrån 

kunskapskraven, observation och känsla för vad eleven presterar samt specifika diagnoser utvalda av 

skolans speciallärare. De menar intuitivt på att den fundamentala tanken bakom kartläggningarnas 

syfte är av vikt men att uppföljningsarbetet fallerar, mer på grund av bristande kompetens än 

tidsaspekten att hinna med att stödja eleverna. 

Observationer av eleverna belyser elevernas kunskaper och att specialpedagogen innehar professionen 

att fördjupa insikten om en elevs eventuella brister enligt Cecilia. 

Vi har inget system för att kartlägga elevernas kunskaper i matte. Jag observerar eleverna och ser vad 

de kan och inte kan. Jag själv märker att här hänger man inte med. Då kan specialpedagogen göra en 

kartläggning. (Cecilia) 
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Anders och Bertil menar på att om en elev påvisar brister i sitt matematiska kunnande uppstår ofta en 

osäkerhet kring hur det fortsatta arbetet ska se ut. Båda två beskriver uttryckligen att de övergripande 

diagnoserna känns för omfattande och ej greppbara för att de ska kunna identifiera vad eleven behöver 

för form av stödinsats. 

Jag gjorde en egen diagnos för att se hur eleverna låg till i förhållande till kunskapskraven för åk 6. 

Jag klippte ihop cirka 50 uppgifter för att se vilka som verkar ha problem med matematiken, vilka har 

dåliga kunskaper i prioriteringsreglerna, vet eleverna vad sannolikhet är, kan de kombinatorik, på lite 

enkel nivå. Kan de uppställningar? Har de grunderna? Såg en del i diagnosen men arbetade inte vidare 

med det. (Anders) 

 
Hitta diagnoser som är bra, det har vi inte lyckats med än. En tanke kan vara att bara testa de fyra 

räknesätten. För stora diagnoser ger för stor spridning av resultatet och då vet vi inte hur vi ska 

hantera det. De fyra räknesätten kan ge bra indikation på hur det ser ut inom de andra områdena 

också. En som jag bedömer som svag i matematik låter jag göra ett prov, kan den ingenting går vi 

igenom provet. (Bertil) 

 

Anders lyfter fram möjligheterna med en övergripande diagnos i och med att han upplever sig se delar 

av elevernas styrkor och brister. Han menar på att uppföljningen av resultaten fallerar på grund av 

bristande kunskap kring hur arbetet ska fortskrida. Bertil värderar tanken kring en avgränsning som 

enbart syftar till att synliggöra elevernas kunskap kring de fyra räknesätten. Informanternas synpunkter 

kring uppföljningsarbetet av kartläggningarna kan tolkas som en unison frustration. 

Doris uppfattning om kartläggningarna är att syftet med dem fallerar då hon inte av resultatet kan 

utröna vad en elev påvisar för kritiska aspekter i sitt kunnande, vilket leder till att uppföljning samt 

explicita stödinsatser uteblir. Hon tolkar även in att sommarlov kan avstanna samt reducera en elevs 

inhämtade kunskaper, vilket innebär att en kartläggning kan visa på missvisande resultat. 

Egentligen skulle jag vilja komma åt vad de behöver arbeta med, men jag hittar det inte riktigt. Men jag 

tror att det skulle vara bra. Då är det också svårt att veta kan de det här eller kan de det inte för att det 

precis har varit sommarlov, eller har de glömt det just för stunden. Det kanske är bättre att ha lite 

genomgångar innan en diagnos. (Doris) 

Kunskapens vara eller icke vara 

Kunskapens vara eller icke vara karaktäriseras av lärarnas upplevelser om en elev är eller inte är i 

behov av stöd i matematik. I intervjuerna speglas en viss osäkerhet kring vad som orsakar stödbehovet 

hos eleven. 

Informanterna påvisar ett gemensamt tolkningsperspektiv när de beskriver anledningen till att elever 

kan vara i behov av stöd i matematik. Gemensamt anser de att begreppet ”kunskapsluckor” används 

flitigt och att dess definition är bred, vilket belyser en osäkerhet av det verkliga fenomenet. 

Enligt Anders är avsaknad av elevernas taluppfattning en ”bov i dramat”. Han kan se att en elev med 

väl utvecklad taluppfattningsförmåga vanligtvis påvisar goda kunskaper inom matematikens alla delar. 

Han påpekar att elever som har automatiserat multiplikationstabellerna samt snabbt kan beräkna enkla 

aritmetiska uppgifter kan projicera den mentala energin till att utveckla de förmågor som läraren har 

för avsikt att eleven ska utveckla, vilket vanligtvis är begrepp och resonemang i 

problemlösningssammanhang. 

Doris menar på att det ofta brister i de grundläggande kunskaperna vilket kan bero på att eleven 

befinner sig i matematiksvårigheter men att det även finns en viss problematik på grund av lärares 

skilda åsikter om vad som är minsta acceptabla kunskapsnivå. 
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Det jag upplever som vanligt är att det brister i grunderna, man kan inte bygga vidare utan man måste 

börja om på något vis. De saker som jag tar för givet att man kan när man kommer till sjuan finns inte 

riktigt där. Då blir det jaha du kan inte de sakerna och då måste man gå tillbaka ganska långt. (Doris) 

 

Bertil och Doris tolkar även in det emotionella välbefinnandet som en aspekt. De menar på att 

självförtroendet är en viktig del för kunskapsinhämtningen och att självförtroendet för ämnet 

matematik kan reduceras på grund av tidiga misslyckanden, vetskapen om inlärningssvårigheter samt 

ensidig undervisning alternativt undermåliga undervisningsformer. De anser att elever i behov av stöd 

kontinuerligt behöver återkoppling i form av positiv förstärkning. 

Det kan vara kunskapsluckor, självförtroendet kan vara lågt. Att de inte kan något blir en hög tröskel … 

det är viktigt att uppmuntra dem, ge dem positiva kommentarer. (Bertil) 

 

I Esmeraldas berättelse kring en elevs misslyckande i matematik framträder tolkningen att 

begynnelsen kan återfinnas i ett fattigt ordförråd vilket leder till bristande läsförståelse. Hon menar på 

att elevernas lärmiljö samt sociala interaktioner både inom och utanför skolan påverkar en elevs 

kommunikativa förmåga, både i tal och i skrift. Hon uppmärksammar att problematiken ligger i att 

parafrasera textuppgifter, eleven måste kunna formulera om en text till egna ord för att förstå vad det 

frågas efter. Hennes tolkning betonar vikten av att kunna generalisera och tolka information för att 

kunna lösa ett matematiskt problem. Esmeralda är även den lärare som kan beskriva sin upplevelse att 

arbeta med särbegåvade elever. Hon menar på att särbegåvade är i lika stort behov av stöd som elever 

som har svårigheter i matematik. De särbegåvade eleverna behöver utmaningar på ett annat sätt samt 

att de behöver stöd i att förstå vad som krävs av dem i bedömningssituationer. 

Vanligast är att de har svårt att se sammanhang, tolka information i texter, se vilka räknesätt de ska 

använda sig av, svårt att resonera kring hur de har tänkt, vissa saknar grunder. De behöver få hjälp att 

ta igen … får de lite stöd kan det lossna. De som har svårt att tolka information är svårare, oftast 

hänger det ihop …. Xxxxxx som är särbegåvad behöver kontinuerliga utmaningar samtidigt som han 

har svårt att prestera bra på prov då han har svårt att visa hur han tänker. (Esmeralda) 

 

Traditionens essens – glimtar av samtiden 

Det fundamentala i traditionens essens – glimtar av samtiden avspeglar sig i informanternas tankar 

kring hur bedömningstraditionen i matematik har sett ut, hur utvecklingen stegvis sätter eleven i 

centrum och påvisar på så sätt en metod som ligger i linje med dagens samhälle. 

Samtliga informanter tolkar intuitivt in begreppet bedömning i det centrala innehållet och 

kunskapskraven i Lgr 11, med syfte att säkerställa elevens kunskapsnivå. Anders menar på att 

undervisningens syfte mer går ut på att kunna lära eleverna att förstå kunskapskraven och vad som 

krävs för de olika betygsnivåerna än att eleverna ska finna intresse i ämnet för framtida bruk. 

I verksamheten i verkligheten så blir det ganska mycket att titta på styrdokumenten, hitta på vettiga 

uppgifter och arbetssätt. Försöka bedöma enligt kunskapskraven. (Anders) 

Bedömning enligt Bertil sker vid det tillfället han som lärare har bestämt att se hur väl en elev har 

uppfyllt kunskapskraven. Han påtalar svårigheterna med att tolka kunskapskraven och att hinna med 

alla delar av det centrala innehållet. Även Doris påskiner att det är omöjligt att hinna med alla delar av 

det centrala innehållet och att hennes upplevelse är att det varierar mellan lärare var tonvikten i det 

centrala innehållet läggs. 

Cecilia lyfter fram vikten av att komma ihåg vad alla elever har visat på för kunskaper. Hon ser de 

traditionella proven som ett minnesstöd, ett konkret bevis på en rättssäker bedömning. En bedömning 

som hon menar på kan kopplas till både det centrala innehållet samt kunskapskraven. 
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När jag på ett eller annat sätt lägger på minnet av vad eleverna kan. Jag har en del prov, bra eller 

dåligt, men ska jag hålla ordning på 28 elever så är det omöjligt att hålla allt i minnet. Det är många 

förmågor som ska bedömas. Jag har inte testat att inte använda prov vid bedömningen. (Cecilia) 

 

Doris och Esmeralda tolkar båda två begreppet bedömning som ett redskap som ska påvisa hur elevens 

kunskapsnivå förhåller sig till det lärandemål som eleven tillsammans med läraren har arbetat fram. De 

betonar att den återkommande bedömningen ska ge indikationer till både läraren och eleven om hur 

det fortsatta arbetet ska planeras och utföras. 

Att jag kollar av förmågorna, vilka förmågor eleven ska kunna. Bedömning för mig är ett verktyg för 

mig och eleven, hur man ska jobba fram över. De här sakerna behöver du utveckla. Bedömning är 

något som sker kontinuerligt. Det sker inte bara vid en redovisning med fokus på förmågorna. (Doris) 

 

Under intervjuerna synliggörs många olika aspekter på bedömningsbegreppet och informanternas 

upplevelse av bedömning förenat med elever i behov av stöd i matematik. Informanternas upplevelser 

och tolkningar av fenomenet kommer att synliggöras i form av vad jag som intervjuare uppfattar mig 

kunna utröna vid en djupdykning av informanternas utsagor. 

Det skrivna  

Informanternas tankar om bedömning kopplas återkommande tillbaka till det skriftliga provet. Deras 

tankar provoceras av storheten av det nationella provet och oavsett om de vanligtvis använder 

skriftliga prov för bedömning eller inte så synliggörs vikten av att det i samhället finns en måttstock av 

lärarens kompetens i linje med elevernas resultat på de nationella proven. 

Anders och Bertil menar på att det skrivna ordet, skriftliga prov, bör ses som ett rättfärdigt bevis på 

vad en elev kan eller inte kan och att ett prov bör innehålla allt från enkla aritmetiska uppgifter till 

textuppgifter som kräver flerstegslösningar. De uppmärksammar att de måste kunna styrka för eleven 

och föräldrarna vad som har bedömts och på vilket sätt, vilket rättfärdigar användandet av skriftliga 

prov. Anders understryker att skriftliga prov minskar oron för felbedömning samt att det även kan ses 

som en träning inför de nationella proven. Både Anders och Bertil lyfter även fram, dock med 

försiktighet, att de skriftliga proven ger eleverna en återkoppling för sitt fortsatta arbete. 

Det är i huvudsakligen skriftliga prov Jag sätter betyg på varje prov … vågar inte annat då föräldrarna 

på den här skolan skulle höra av sig till rektorn. (Anders) 

 
Främst skriftliga prov, med det säger jag inte att det är det bästa men det känns fortfarande rätt 

smidigt. Jag sätter ihop proven själv … plockar uppgifter från olika ställen. 90% av min bedömning är 

skriftliga prov men självklart kan det som eleverna visar under lektionerna väga upp. .… Det tar jag 

med någonstans. (Bertil) 

 

Doris menar istället på att skriftliga prov inte alls säkerställer elevens kunnande, kunskap kan dryftas 

på många olika sätt i många olika sammanhang. Skriftliga bedömningssituationer skapar ofta en 

emotionell stress hos eleven som kan leda till att eleven presterar sämre än sin egentliga kunskapsnivå. 

Doris åsikt är att om en elev inte har påvisat några kunskaper i undervisningssammanhang genom 

inaktivitet eller frånvaro så blir det skriftliga provet viktigt för att säkerställa betyget. Hennes känsla är 

att hon i allt större utsträckning använder de skriftliga proven i formativt syfte, där elevens insyn kring 

sin egen kunskapsnivå samt sitt eget lärande ökar. 

… de elever som gör så mycket eller hinner visa mig mycket i undervisningen, då behövs inte provet. 

Men för de elever som inte gör så mycket blir det viktigare. Nu i höstas satte jag ihop ett eget prov för 

årskurs 9 som vi sedan arbetade kring. De gjorde provet mer för att se vilka olika områden just den här 

eleven behöver arbeta mer på. (Doris) 
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Cecilias beskrivning av det skriftliga provets utformning skiljer sig från de andra informanternas 

tolkning av vad som ingår i ett skriftligt prov. Hon menar på att det är lika viktigt att eleverna kan 

resonera kring för- och nackdelar av en redan given lösning som att konstruera lösningen på egen 

hand. Hon anser att det skriftliga provet är till för henne som lärare, inte för eleven och att eleverna 

gynnas mer i sitt lärande av kamratbedömning och grupparbeten, men understryker att det ska ses som 

ett komplement till undervisningen och inte till bedömningen. Vid betygsättning tolkar hon först 

provresultaten i linje med kunskapskraven och funderar därefter om eleven har påvisat något mer vid 

ett annat tillfälle.  

Skriftliga prov är en del av betygsättningen. Vid betygsättningen börjar jag alltid från provet och min 

generella uppfattning höjer sedan. Proven är inte till för dem utan mer för min skull. (Cecilia) 

 

Gällande de skriftliga proven menar Esmeralda på att de är en kvarleva, kanske på grund av att hon 

själv och många av hennes kollegor alltid bedömdes via skriftliga prov. Hennes upplevelse är att det 

nationella provet står i fokus redan från årskurs 7 och att eleverna tränas i att arbeta med likande 

uppgifter för att prestera så bra som möjligt. Hon kan se att föräldrar och media förstärker elevernas 

tro på att det är just det nationella provet som är viktigt. Här menar hon på att ett provtillfälle inte 

genererar hela paletten av hur väl utvecklade en elevs matematiska förmågor är. Hon anser ändå att 

muntliga bedömningar är svårare bedöma, då det är svårt att fånga in och samtidigt hinna dokumentera 

en elevs resonemang. Hennes önskan är att eleverna ska kunna se varje lärtillfälle som ett potentiellt 

bedömningstillfälle genom frågeställningar och diskussioner.  

 
Det är en trygghetszon för lärare att få lite svart på vitt … det kan ju vara dagsform som påverkar ett 

skriftligt resultat. Skriftliga prov är en rest som släpar men om man tar bort den tenderar bedömningen 

att bli mer generös … det kan vara både bra och dåligt. (Esmeralda) 

 

Det talade och det outtalade 

Det talade och det outtalade finns synligt i informanternas åsikter och uppfattningar kring bedömning i 

undervisningssituationer, bedömning för lärande. Deras tankar kan liknas vid oändlighetstecknet, en 

process utan slut, åsikterna går isär men faller ändå samman kring en viss punkt. 

Anders menar på att det är svårt att få eleverna att resonera öppet i klassrummet, att våga visa sina 

tankar. Han anser att ställa frågor till eleverna under genomgångar är en ineffektiv metod för att få 

eleverna att våga processa sina tankar muntligt. Frågorna bli oftast små och elevernas respons tenderar 

då att skalas ner till enkla svar, istället för berättande tankar om hur svaret växt fram. Han framställer 

att större problemlösningsuppgifter ger ett tydligare och mer beskrivande gensvar, vilket bättre 

synliggör elevernas förmågor. Trots denna åsikt menar Anders på att detta sker vid väldigt få 

undervisningstillfällen och att bedömningen tenderar att hamna särskiljt från genomgångar och arbete i 

matematiska forum. 
 

Under genomgångar blir det sällan kvalitativa frågor … det blir mest små frågor, E-nivå om ens det. 

Man försöker jobba med större problemlösningsuppgifter de ska sitta i grupp och redovisa, man 

försöker men det har inte blivit så mycket av det, tyvärr. (Anders) 

 

Bertil är av åsikten att den muntliga delen som kan lyfta en elev sker via efterarbetet av ett skriftligt 

prov. Han anser att vid genomgång av prov kan han där han tror sig veta att eleven kan mer än vad den 

visat på, ställa adekvata frågor för att få eleven att tydligare visa sina kunskaper. Han menar även att 

efter en genomgång när eleverna ska arbeta med tillhörande uppgifter uppmuntrar han pararbete. 

Pararbete innebär att eleverna arbetar med sin bänkkamrat för att få stöd i att utveckla sina 

matematiska förmågor. Bertil beskriver hur han medvetet rör sig bland eleverna och på så sätt kan 

uppfatta elevernas förståelse för momentet. 
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Många lektioner i rad är genomgångar, ganska långa. Jag uppmuntrar sedan pararbete- med sin 

bänkkamrat. Ibland delar jag ut lösblad och tar in efter lektionen för att se hur eleven har arbetat. 

(Bertil) 

 

Till skillnad från Bertil väljer Cecilia att nyttja lektionerna och genomgångarna för att se vad eleven 

kan. Hon tolkar sitt klassrumsklimat som positivt och öppet och genom små tips till eleverna som är i 

behov av stöd ser hon till att de uppfattar uppgifterna korrekt. Hon anser att exit-ticket samt 

kamratbedömning av läxor gynnar elevernas lärande samt att hon även i dessa situationer kan utröna 

hur eleverna ligger till i förhållande till kunskapskraven. 

 
Undervisning med mini whiteboard … tummen upp/tummen ner. Jag har ett öppet klimat och om jag vet 

att någon har svårt smiter jag fram och hjälper till lite. Jag får koll på om de kan gå vidare. De rättar 

själva sina läxor eller sina kompisars. De är så stora att de är ärliga. De gör det inte för min skull utan 

för sin egen. (Cecilia) 

 

Esmeralda och Doris delar åsikten om det viktiga med muntliga redovisningar, där eleven kortfattat 

återberättar sin tankar kring en lösning, för att direkt få återkoppling kring vad som är bra och vad 

eleven kan tänka på till nästa uppgift. Doris tolkar även in det skriftliga provet som en del av den 

muntliga aspekten i form av fiktiva prov som eleverna i par får rätta med stöd av en matris. Hon menar 

på att denna metod lyfter både elevens metakognition samt förmågan vad en bedömning är värd, i 

förhållande till kunskapskraven. Hon anser att för att eleverna ska kunna utvecklas behöver de stöd i 

form av bedömningsmatriser samt elevlösningar. 

Jag tycker det är viktigt att de får bedöma sig själva, bedöma andras prov, de blir mer insatta i 

processen. Vi måste hela tiden återkoppla till eleverna vad de behöver göra för att nå längre. När jag 

använde ”Kims prov” blev det väldigt bra diskussioner. (Doris) 

 

Det underförstådda 

I alla informanters tolkning av bedömning synliggörs kopplingen till det centrala innehållet och 

kunskapskraven i Lgr 11. De anser både i ett öppet budskap och i form av en dold agenda att 

bedömningsmatrisen från Lgr 11 används i ett återkopplande syfte till eleverna och kan konkretiseras 

med stöd av elevlösningar, delvis kopplade till en matris. 

Det känns som för att göra en bra insats måste jag berätta för eleverna vad som förväntas av dem. Det 

vore kafka annars att man kommer till skolan och så vet men inte vad man ska göra och sedan får man 

ett betyg på det. Då försöker man jobba lite med kunskapskraven, försöker förklara om man prövas sig 

fram till exempel det är bra om man kommer fram till ett bra svar men det anses inte vara en lika bra 

metod om man kan bestämma algebraiskt eller räkna fram med en ekvation. Då lägger man en hel del 

tid på att lära eleverna att lära sig systemet. (Anders) 

 

Bertil menar på att alla matematiklärare på hans skola använder kunskapskraven från Lgr 11. Han 

menar då på att alla följer en och samma norm, genom att eleverna har tillgång till att se sitt 

provresultat i form av en ifylld digitalmatris, där det tydligt framgår vilka förmågor eleverna har visat 

på inom matematikens olika områden. Även Cecilia är av den åsikten att bedömningsmatrisen är 

lärarens verktyg för att påvisa för eleven vilken kunskapsnivå som har påvisats. Hon menar på att 

elevernas arbete med konkreta elevlösningar i form av samtal med varandra och med läraren, tydligare 

synliggör vilka förmågor som ska utvecklas för de olika bokstavsbetygen än matriserna. 

Alla lärare använder matriser … alla använder Lgr 11. (Bertil) 

 
Jag diskuterar förmågorna med eleverna med stöd av elevlösningar på tavlan. Jag försöker förklara 

med ett exempel. (Cecilia) 
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Doris beskriver med inlevelse att hon använder matriser under genomgångar i form av en dialog med 

eleverna. Hon menar på att de tillsammans lyfter vilka förmågor de övar vid en specifik uppgift eller i 

ett sammanhang. Hon anser att det är av stor vikt att eleverna får vara med i hela 

bedömningsprocessen, känna sig delaktiga i sin egen skolgång och vad som förväntas av dem. Även 

Esmeralda påvisar åsikter som stödjer argumentet att eleverna utvecklar både sin metakognition samt 

sina ämneskunskaper om de får arbeta med kamratbedömning kopplat till en matris. 

 
Eleverna får använda matriser för att bedöma sig själva och varandra … de kan arbeta två och två, 

diskutera … byta med varandra. Var tror ni att ni hamnar i matrisen? …. Tolka meningar i matrisen 

jobba med dem. (Esmeralda) 

Elevens arena 

Informanternas värdering av vilka elever som behöver extra anpassningar samt hur extra 

anpassningarna ska utformas varierar. De menar på att extra anpassningar är ett arbete under 

utveckling och att anpassningar som sker i undervisningssituationer även är aktuella för eleven vid 

bedömningssituationer. Alla anser att det nationella provet ska tolkas som ett ordinärt tillfälle där det 

är av extra vikt att eleverna får de anpassningar de behöver för att klara provet så bra som möjligt. En 

underton i deras beskrivningar är vikten av att anpassningarna bör kompensera för elevens oförmåga 

inom vissa specifika områden och att balansen mellan kompensation och lotsning är svår. 

Esmeralda menar på att hon generellt är dålig på att möjliggöra extra anpassningar för en elev i behov 

av stöd. Hon anser att det är viktigt att kontinuerligt dokumentera det eleven uppvisar 

kunskapsmässigt, för att hitta elevens starka sidor. Esmeraldas syn är att de vanligaste extra 

anpassningarna är att eleverna får längre tid på sig provsituationer, uppdelade prov samt upplästa 

frågor ibland kopplat till skrivstöd. 

Generellt är jag dålig på det men det är något jag vill utveckla. Att dokumentera det som görs 

kontinuerligt … fånga det lilla i stunden. Prov är det många som kan låsa sig vid. Vanligaste 

anpassningarna är muntligt, dela upp prov i flera delar och längre tid. (Esmeralda) 

 

Även Anders menar på att extra anpassningar för elever som inte uppnår betyget E är en del av skolans 

verksamhet som borde utvecklas. Han anser att det behövs en speciallärare som stöttar både läraren 

och eleven för att främja utvecklingen av en elevs behov av extra anpassningar då han själv upplever 

en saknad av kunskap inom området. 

 
I min grupp jag har nu gör vi inget sånt. En elev som har F… får F på prov. (Anders) 

 

Vid intervjusituationerna belyser informanterna många olika åsikter och tolkningar kring elevens 

behov av extra anpassningar kopplat till bedömningssituationer. Jag som intervjuare vill genom en 

vertikal analys av deras beskrivningar påvisa deras upplevelser kring elevers behov av extra 

anpassningar vid bedömningssituationer. 

 

Individen 

Bertil menar på att elever med diagnosen dyslexi speglar den vanligaste kategorin elever som är i 

behov av stöd och extra anpassningar i matematik., speciellt vid bedömningssituationer. Hans 

upplevelse är att dessa elever har svårt med att lära sig multiplikationstabellerna samt hinna med att 

läsa och tolka alla uppgifter på ett prov under den angivna tiden. De former av extra anpassningar som 

han uppfattar som adekvata för den enskilde individen är längre tid, möjlighet till pauser för att kunna 

hushålla med energin, talsyntes samt stöd av multiplikationsrutor. Bertil tydliggör även vikten av att 

följa upp elevens resultat i efterhand för eventuella kompletteringar. Han beskriver dialogen som ett 
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redskap han använder tillsammans med eleven för att utforma essentiella och för eleven lyckade 

anpassningar. 

En del av eleverna är diagnostiserade med dyslexi, ibland har vi muntligt för dem, mest att jag är den som 

skriver och fungerar som sekreterare. Jag läser frågorna eller läser in frågorna på dator för dem som 

tycker att det är skönt att höra frågorna. Det är lite beroende av vad eleven önskar. . En del saker är det så 

att eleven inte kan för att den har svårt att lära sig, en del saker kanske den kan men inte riktigt vet hur den 

ska formulera det och då kan jag försöka lirka ut det genom att prata om provet med eleven. (Bertil) 

 

Även Doris tolkar dialogen som en viktig del för att kunna utforma extra anpassningar till en elev. 

Hon menar på att eleven måste känna sig bekväm och inte exkluderad från gruppen på grund av de 

extra anpassningar som sätts in. Hon ser även vikten av att det finns elever som mår bra av att få sitta 

enskilt på grund av bristande koncentrationsförmåga. Hon anser att de elever som har problem med 

arbetsminnet eller av olika anledningar saknar självförtroende för ämnet matematik gör sig betjänta av 

att få dela upp prov i mindre delar för att de tydligt ska veta vilka kunskaper som bedöms.  

Många gånger vill de inte vara annorlunda … de vill göra som alla andra gör. Då får de göra det och 

sedan så anpassar jag i form av efterarbetet. Det vanliga är att jag delar upp områden mycket mera i 

mindre moment så att de vet precis vad de ska kunna. (Doris) 

 

Esmeralda har erfarenhet av både elever i matematiksvårigheter samt elever med särbegåvning i 

matematik. Hon anser att de två olika elevkategorierna är i behov av olika former av extra 

anpassningar. Hon menar att en särbegåvad elev vanligtvis behöver en tydlig struktur för att få stöd i 

att visa sina strategier stegvis och inte bara skriva svaret som är så uppenbart för denna elevkategori. 

Ur det motsatta perspektivet lyfter hon fram vikten av välutformade matriser för de elever som 

behöver förtydligande kring vad som är viktigt att lära sig. Hon menar på att eleven får använda 

matrisen både i undervisnings- och bedömningssammanhang. 

Jag har en elev som får en analytisk matris inför och under provet så att hon vet exakt vad hon ska 

bedömas på. (Esmeralda) 

Gruppen 

Doris och Esmeralda menar på att många delar av bedömningen flyter ihop med undervisningen. De 

tolkar även in förändringar för gruppen som en enhet, vilket på sikt kan minska antalet individuella 

extra anpassningar. 

Vi kan vara flexibla och ändra grupperna i matte om en grupp inte upplevs dynamisk . (Doris) 

 

Anders påvisar samma synsätt i form av en dold agenda när han menar på att det blir en förändring av 

undervisningen då han har kommit på något nytt, vilket implicit underlättar för elever i behov av stöd i 

matematik. Även Bertils tolkning av anpassningar avspeglar sig för gruppen då han avsiktlig 

strukturerar ett prov med lättare uppgifter i början för att stärka elevernas självförtroende samt att han 

även väger in tidsaspekten. 

Jag har försökt att läsa lite böcker, vad är dyskalkyli, en bok om tal eller vad den heter, lite försöker 

man botanisera … men det är svårt att applicera i verkligheten. Det här var en trevlig ingång till bråk 

den kör jag men det kör jag i den vanliga undervisningen. …. Liksom för att det är bättre än det jag 

förut har sagt liksom. Det har inte bara varit riktat mot de som har det svårt med bråk. (Anders) 

 
Jag lägger de svåraste uppgifterna sist i provet så eleverna ska hinna med alla E-uppgifter. (Bertil) 
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Sammanfattning  

Matematiklärares dilemma  

Samtliga informanter ger exempel på upplevelser och erfarenheter kring elever i behov av stöd i 

matematik. Ur olika perspektiv beskriver de den springande punkten kartläggning av elevernas 

kunskaper, när de tar emot en ny klass eller en ny elev. Om en elev påvisar brister i sitt matematiska 

kunnande uppstår ofta en osäkerhet kring hur det fortsatta arbetet ska se ut. De beskriver att 

diagnoserna de använder känns för omfattande och ej greppbara för att läraren ska kunna identifiera 

vilken form av stöd en elev är i behov av. Tankar finns om att enbart testa eleverna på de fyra 

räknesätten alternativt med förtest samt eftertest till varje område. 

Kunskapsluckor är ett begrepp som flitigt används av informanterna när de beskriver anledningen till 

att elever kan vara i behov av stöd i matematik. De menar på att kunskapsluckor inte definierar 

orsaken till en elevs behov av stöd i matematik utan är den effekt som skapas av elevens tidigare 

skolupplevelser eller kognitiva svårigheter. I deras skildringar kring begreppet synliggörs ett 

likställande mellan kunskapsluckor och en elevs bristande förmåga gällande de grundläggande 

kunskaperna i matematik, bristande taluppfattningsförmåga. 

Avsaknad av god taluppfattning problematiseras som en del av fenomenet men även att det skiljer 

mellan lärare och stadier om vad som är minsta acceptabla kunskapsnivå. Det framkommer även 

tankar kring hur ett fattigt ordförråd kan leda till bristande läsförståelse. En god läsförståelse beskrivs 

som ett viktigt verktyg för att eleverna ska lösa ett matematiskt problem. En helt annan aspekt som 

framträder hos Esmeralda är särbegåvade elever. Hon menar på att de är i behov av stöd i matematik 

dels för att bibehålla motivationen för ämnet samt öka sin förståelse för vad som krävs för ett visst 

betyg. 

Traditionens essens – glimtar av samtiden 

Bedömning kopplas intuitivt till det centrala innehållet och kunskapskraven i Lgr 11 med syfte att 

säkerställa elevens kunskapsnivå. Innehållet beskrivs av samtliga informanter som enormt och 

tidsaspekten begränsar både undervisnings- och bedömningsmetoder. De tydliggör även att 

matematikens viktigaste delar bedöms vid flera tillfällen men att definitionen om vad som är viktigast 

varierar mellan lärare. Bedömning ska påvisa om eleverna har utvecklat de förmågor som läraren har 

avsett att bedöma. Informanternas upplevelser och tolkningar av bedömning går från den traditionella 

skolans skriftliga prov i summativ bemärkelse med syfte att bevisa en elevs kunnande till att 

bedömning är något som sker kontinuerligt i syfte att utveckla elevernas kunnande inom ämnet. 

Informanternas tolkning av bedömning i undervisningssituationer, bedömning för lärande kan liknas 

vid oändlighetstecknet, en process utan slut, åsikterna går isär men faller ändå samman vid en viss 

punkt. De ser alla undervisningen som en del av bedömningen, där både lärares bedömning, 

kamratbedömning av läxor och fiktiva prov samt grupparbeten ingår. Beroende på lärares syn på vad 

som är viktigt i en bedömningssituation betyder det eleven har påvisat i undervisningssammanhang 

olika mycket vid betygsättningen. 

Den gemensamma punkten för samtliga informanter är att de använder någon form av digital 

bedömningsmatris i återkopplande syfte till eleverna samt konkretisering av kunskapskraven i form av 

elevlösningar, delvis kopplade till en matris. Informanterna påvisar därefter stora variationer i sina 

beskrivningar kring hur de förmedlar informationen till eleverna och hur stor insyn eleverna ges i 

bedömningsarbetet. 
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Elevens arena 

Extra anpassningar beskrivs av samtliga informanter som ett arbete under uppbyggnad. De menar på 

att anpassningar som sker i undervisningssituationer även är aktuella för eleven vid 

bedömningssituationer. Kunskapen om vilka elever som är i behov av extra anpassningar samt hur 

anpassningarna ska utformas varierar. Det framgår tydligt i informanternas beskrivningar att de elever 

som har diagnosen dyslexi speglar den vanligaste kategorin elever som får möjlighet till förlängd prov 

tid, upplästa frågor samt även möjlighet till skrivstöd. Även elever med särbegåvning lyfts fram som 

en kategori elever som ”växer” och där hänsyn måste tas vid bedömningssituationer. Oavsett vilken 

form av bedömningssituation en elev befinner sig i och vilken form av extra anpassningar eleven är i 

behov av anser alla informanter att eleven själv måste känna sig trygg i situationen. De beskriver 

dialogen i kombination med lärarens relation till eleven som en viktig aspekt vid användandet av extra 

anpassningar. Mellan raderna av informanternas utsagor går det även att utläsa att när de utvecklar sin 

undervisning för att nå fler elever, är det en form av extra anpassning som gynnar hela gruppen. 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur matematiklärare upplever bedömning av elever i behov av 

stöd i matematik. Under denna rubrik analyseras intervjustudiens resultat i form av en diskussion. Den 

tidigare forskningen används som fundament för att applicera resultatet i en vidare kontext. Därefter 

följer en metoddiskussion som behandlar val av metod samt studiens begränsningar och trovärdighet.  

Resultatdiskussion 

Vag definition av elevgruppen 

Vid bearbetningen av den tidigare forskningslitteraturen framkom det tydligt att elever i behov av stöd 

i matematik är en bred elevgrupp, det finns ingen konsensus då orsakerna till fenomenet är många. 

Samtliga informanter upplever att det är svårt att synliggöra vilka styrkor och brister en elev i behov 

av stöd i matematik har, vilket stärks av VanDerHayden och Witt (2005) som menar på att lärare 

behöver ett relevant kartläggningsmaterial som verktyg för att kunna påvisa om en elev är i behov av 

stöd i matematik. 

Dowker (2005) och Gersten et al. (2005) menar på att forskningen vanligtvis har studerat elevernas 

aritmetiska brister, där den största svårigheten har synliggjorts inom området taluppfattning, i form av 

konceptuella och procedurella aspekter. Detta framgår även av resultatets empiri då informanterna 

beskriver området taluppfattning som ett grundläggande område där de ofta upplever avsaknad av 

kunskaper hos elever i behov av stöd i matematik. Några av informanterna menar på att elever som har 

automatiserat de fyra räknesätten tydligt har påvisat en stark utveckling av problemlösningsförmågan 

vilket stöds av Ashcraft och Krause (2007) och Zhang et al. (2014) studier kring kopplingen mellan en 

god taluppfattningsförmåga och elevens förståelse mellan olika begrepp i samverkan mellan metoder 

och formler. 

Två av informanterna upplever elevens emotionella välbefinnande som en kritisk aspekt för en positiv 

utveckling av förmågorna i matematik. De anser att självförtroende för ämnet är en viktig del för 

kunskapsinhämtningen och att tidiga misslyckanden, enformig undervisning samt undermåliga 

undervisningsformer kan leda till reducerat självförtroende. Forskarna är oeniga kring huruvida det 

emotionella välbefinnandet kan definieras som orsak till att en elev är i behov av stöd i matematik. 

Enligt Ashkraft och Krause (2007) är den känslomässiga blockeringen inför ämnet matematik en 

vanlig orsak till att elever utvecklar matematiksvårigheter. De menar på att det finns en tydlig 

koppling mellan oro och ångest inför ämnet matematik och nedsättning av arbetsminnet, vilket leder 

till sämre prestationer hos eleven. Ginsburg (1997) motsätter sig detta då hans förklaring är att endast 

en elevs kognitiva nedsättning kan definieras som en faktor för att identifiera de elever som är i behov 

av stöd i matematik. En anledning till Ginsburgs åsikt skulle kunna vara att oro och ångest inför ämnet 

matematik inte är en bestående funktionsnedsättning hos eleven, vilket en kognitiv nedsättning 

vanligtvis klassas som. Elever i behov av stöd i matematik måste av läraren ges rätt förutsättningar till 

lärande (Alexandersson, 2009) där dialogen är ett viktigt redskap för att utveckla samspelet mellan 

elev och lärare (Säljö, 2011). 
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I likhet med Montague (2007) och Swanson et al. (2014) upplever Esmeralda att elever med ett fattigt 

ordförråd ofta har svårigheter med att förstå vilken information i en textuppgift som är relevant samt 

kunna synliggöra vad det frågas efter i uppgiften. Enligt Swanson et al. (2014) är förmågan att kunna 

parafrasera texten i en matematisk textuppgift ovärderlig för att öka den kognitiva bearbetningen och 

ge eleven en djupare förståelse om vad det frågas efter. Berthéns och Erikssons (2006) samt 

Holmgrens (2011) och Säljös (2011) tankar om att elevernas lärmiljö samt sociala interaktioner går 

hand i hand med Esmeraldas beskrivning om att lärandet ska ske gemensamt i ett samspel mellan 

lärare och elever och mellan eleverna och att avsaknad av en stimulerande lärmiljö kan orsaka 

språkliga brister. 

Esmeralda som har erfarenhet och upplevelser av att arbeta med elever som är särbegåvade menar på 

att det är viktigt att även hinna med att stimulera och ge denna elevkategori tid och stöd. Hon försöker 

utmana dem med varierande uppgifter, rika problem och gymnasiematematik. Esmeraldas 

pedagogiska arbete med särbegåvade elever finns även att utläsa i Tolans (1985) forskning om att 

eleverna gynnas av att sammanhang istället för mindre moment. Dimitriadis (2012) och Emanuelsson 

(2001) framhäver också att det är viktigt att koppla elevernas förmågor till kunskapskraven, vilket 

läraren kan göra genom att ställa öppna frågor och skapa interaktion mellan lärande och bedömning.  

Standardiserad bedömning 

Samtliga informanter tolkar sin bedömningspraktik till det centrala innehållet och kunskapskraven i 

Lgr 11, vilket går i linje med Skolverkets rekommendationer (Skolverket, 2011). I Blacks (2015) 

forskning framkommer det att många lärare upplever bedömning som ett extra moment som reducerar 

elevernas inlärningskapacitet, vilket stämmer överens med Anders irriterade tonfall då han beskriver 

att lärarens arbete för att öka elevernas förståelse för kunskapskraven minskar elevernas intresse för 

själva ämnet. Både Black (2015) och Tholin (2006) är av den åsikten att lärare som upplever 

bedömning som en pålaga behöver flera konkreta verktyg för att på sikt kunna utveckla sitt 

bedömningsarbete och kunna väva in det i undervisningens syfte.  

Doris och Esmeralda ser bedömning som ett adekvat verktyg för att kunna stödja både eleven och 

läraren i hur det kommande arbetet ska planeras och utföras, vilket går i linje med den samtida 

bedömningsforskningen (Black & Wiliam, 2009; Black, 2014; Ginsburg, 2009; Hattie & Timperley, 

2007; Jonsson & Svingby, 2007). Gipps (1994) och Nyström (2004) och Shepard (2000) menar också 

på att den formativa bedömningen ska användas som ett verktyg parallellt med elevens arbete för att 

stödja kunskapsutvecklingen.  

Enligt Black och Wiliam (1998) samt Black et al. (2010) ska den summativa bedömningen ses som ett 

bevis på vad en elev kan utan att visa på en elevs utvecklingsområden, med fokus på ett slutresultat 

eller betyg. Anders och Bertils syn på det skriftliga provet är att det är ett rättsäkert bevis på vad en 

elev kan eller inte kan. Både Black (2015) och O´Brian et al. (2014) anser att den summativa 

bedömningen måste vävas ihop med den formativa bedömningen för att det ska finnas en utvecklande 

dialog mellan läraren och eleverna. I det avseendet har Cecilia, Doris och Esmeralda kommit längre i 

sin bedömningspraktik än Anders och Bertil då de använder undervisningssituationerna för att guida 

eleverna i sitt lärande samt att Doris även använder de summativa proven i ett formativt syfte i form av 

återkoppling, vilket gör att provet blir en del av undervisningen (Black, 2014; Black et al., 2010). 

Doris menar även på att skriftliga prov kan skapa en emotionell stress hos elever som är medvetna om 

sina tidigare misslyckanden, vilket går i linje med Ashcrafts och Krauses (2007) åsikter om att den 

känslomässiga blockeringen som kan uppstå vid provsituationer, försämrar elevens prestationer.  

Cecilia har en mer traditionell syn gällande att det skriftliga provet enbart är till för henne som lärare. 

Hon använder det för att säkerställa det hon upplever sig ha kunnat bedöma i undervisningssituationer. 
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I undervisningssituationerna förespråkar Cecilia grupparbeten och kamratbedömning då de gynnar 

elevernas lärande. Elever som ges möjlighet att arbeta tillsammans med andra elever ges större 

möjlighet att gå förvärva ny kunskap via den närmaste utvecklingszonen (Dysthe, 2003). Bouden et al. 

(1999) menar just på att den formen av kamratbedömning som Cecilia arbetar med är ett bra verktyg 

för återkoppling där eleverna lär av varandra. Detta stärks även av många andra forskare så som 

Brown et al. (2015) då de menar på att eleverna måste tränas i sin egen förmåga att värdera kunskap 

för att kunna avgöra vad de ska arbeta vidare med utan att läraren talar om det. Bertil är i 

utvecklingsstadiet till de undervisnings – och bedömningstankar som Cecilia redan har utvecklat kring 

pararbete men väljer istället att först ha en längre genomgång innan eleverna får arbeta med några 

uppgifter och då gärna i par. 

Samtliga informanter har olika åsikt om huruvida den muntliga delen kan vävas in i undervisningen 

och bedömningen. Anders upplever att det är svårt att få till en dialog i klassrummet under 

genomgångar, hans upplevelse är att om han ger eleverna en problemlösningsuppgift får han betydligt 

bättre svar som påvisar elevernas förmågor. Detta avspeglas även i Blacks (2014) forskning där 

resultatet pekar på att läraren måste använda sig av öppna frågor i undervisningssammanhang för att 

främja dialogen, vilket leder till ett synliggörande av elevens kunnande. Då Lgr 11 (Skolverket, 2011) 

har sin grund i det sociokulturella perspektivet är det av stor vikt att lärare vågar utmana sin egen 

undervisning för att stärka dialogen som redskap för vidare lärande. 

Samtliga informanter använder sig av bedömningsmatrisen som finns i Lgr 11, framför allt i ett 

återkopplande syfte. Kjellström (2011) och Pettersson (2010) menar på att den holistiska 

bedömningsmatrisen är ett vanligt bedömningsstöd för lärarna, där läraren bedömer elevens hela 

lösningsprocedur. Doris och Esmeralda är de lärare som använder matrisen i ett återkopplande syfte 

där dialogen finns med som redskap för att öka elevens förståelse för bedömningsprocessen. Jonsson 

och Svingby (2007) och Jonsson och Panadero (2013) anser att bedömningsmatriserna blir 

transparenta för eleverna om de i dialog med läraren har möjlighet att vara delaktig i 

bedömningsprocessen. Både Doris och Esmeralda har valt att konkretisera matriserna med 

elevlösningar för att eleverna vid pararbete tydligare ska förstå vad som krävs för varje betygsnivå och 

kunna öka sin självbedömning. Esmeralda har även valt att använda en analytisk bedömningsmatris till 

en elev i årskurs 7 som är i behov av särskilt stöd i matematik. Hon använder den för att kunna urskilja 

elevens styrkor och brister vilken går hand i hand med Kjellströms (2011) forskning om den analytiska 

bedömningsmatrisens egenskaper att påvisa om bedömningen vilar på elevens redovisning eller 

förståelse. 

Anpassningar i undervisnings- och bedömningssituationer 

Samtliga informanter menar på att arbetet med extra anpassningar är ett arbete under utveckling och 

att anpassningarnas utformning styrs av den enskilde individen. Informanterna har kommit olika långt 

i att stödja elever med extra anpassningar. En mycket intressant aspekt som går att utläsa i resultatet är 

att trots att några av informanterna har utvecklat sin undervisning och bedömning i en formativ 

riktning har de lärare som har en mer traditionell syn på undervisning och bedömning lika tydligt visat 

på engagemang att utveckla extra anpassningar för elever i behov av stöd i matematik. I och med det 

stämmer inte resultatet med Zakelj (2014) åsikter om att lärares stöd och anpassningar till eleven styrs 

av lärarens didaktiska färdigheter. Vilket i den här undersökningen skulle kunna förklaras med att 

lärarna är i en utvecklingsfas gällande anpassningar och att nästa steg i utvecklingen är att anpassa 

undervisningen för hela gruppen, där undervisnings- och bedömningspraktiken vävs samman. 

Bertil som har en traditionell syn på att undervisningen ska baseras på långa genomgångar samt att 

bedömningen vilar i skriftliga prov menar på att adekvata anpassningar för exempelvis elever med 
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dyslexi är längre tid, möjlighet till paus, talsyntes, multiplikationsstöd samt vikten av att ge eleven 

möjlighet att komplettera muntligt. Vilket ligger i linje med Gersten et al. (2009) och Zakelj (2014) 

och Zhang et al. (2014) föreskrifter om att kognitiva verktyg och tidsaspekten kan hjälpa eleverna att 

utveckla sina konceptuella och procedurella förmågor. Ingen av informanterna lyfter vikten av att det 

är kopplingen till de vardagliga situationerna som stödjer kunskapsinhämtningen hos eleverna (Säljö, 

2011). 

Anpassningar utifrån elevers olikheter 

Esmeralda som har tolkat in särbegåvade elever i den kategori elever som är i behov av stöd i 

matematik menar på att eleverna gynnas av att arbeta med matriser för att kunna öka sin förståelse för 

vad som krävs av dem. Hon anser även att de särbegåvade elever hon har erfarenhet av ofta visar en 

lösning på ett problem ur en helt annan tolkning än vad hon hade tänkt sig. Här är det viktigt att lärare 

har ett öppet sinne för elevens resonemang och att eleven tolkar informationen ur en helt annan 

synvinkel (Roiigel & Fello, 2004). 

Vid genomläsning av resultatet och analysen av resultatet syns det tydligt att samtliga informanter 

funderar mycket kring hur de kan hjälpa elever i behov av stöd på bästa sätt. De har kommit olika 

långt i sin pedagogiska utveckling gällande undervisning och bedömning. Zhang et al. (2014) menar 

på att det är av stor vikt att uppgifternas utformning ska vara lagom utmanande för att elever i behov 

av stöd ska ges möjlighet att reflektera över sina egna strategier, vilket inte nämns av någon av 

informanterna. Informanterna nämner inte heller något om uppgifternas validitet eller reliabilitet. 

Indirekt framkommer det från Doris och Esmeralda att de tänker på reliabiliteten då de synliggör 

bedömningskriterierna för eleverna i form av tydliga bedömningsmatriser i kombination med dialog 

med eleverna (Black, 2014; Jonsson & Svingby, 2007; Jonsson & Panadero, 2013; Pettersson, 2010). 

Metoddiskussion 
Då studiens syfte grundar sig i att undersöka matematiklärares upplevelser av att bedöma elever i 

behov av stöd i matematik har jag valt fenomenologin som forskningsansats eftersom den lindar in 

människans erfarenheter och upplevelser av det undersökta fenomenet (Bryman, 2011; Denscombe, 

2009; Szlarski, 2015). Bryman (2011) lyfter även fram att de sociala utgångspunkterna styr 

människans upplevelser av fenomenet, vilket innebär att olika kulturer kan se och uppleva ett och 

samma fenomen på olika sätt. Detta medför en risk att resultatets validitet kan ha påverkats av mina 

egna tankar kring fenomenet.  

Med koppling till fenomenologin valde jag halvstrukturerade kvalitativa intervjuer som metod för att 

få förståelse för informanternas upplevelser av sin bedömningspraktik. Metoden har givit god respons 

på utförandet och inhämtandet av empiriskt underlag. Om valet istället hade landat på enkäter hade det 

empiriska underlaget förmodligen varit större men ytligare, vilket hade avspeglats i avsaknad av 

djupare tankar från informanterna. 

Vi bearbetningen av resultatet använde jag mig av Giorgis analysmetod som består av fem delar, som 

finns beskrivna under rubriken analysmetod i metodkapitlet. De mest kritiska delarna finns i 

analysmetodens tredje och fjärde del där meningsbärande enheter ska transformeras till forskarens 

egna ord med stöd av vetenskaplig definition. Här har jag försökt att sätta mig in i informanterna 

upplevelse för att så trovärdigt som möjligt kunna säkerställa resultatet.  

Val av metod samt informanter grundar sig i att matematiklärare i dagens skola måste kunna tänka ur 

ett specialpedagogiskt perspektiv för att kunna bemöta elevers olikheter i ett klassrum. 
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Matematiklärare ansvarar för en elevs kunskapsinhämtning med stöd av en speciallärare. De extra 

anpassningar som jag sökt efter sker vanligtvis inom ramen för den ordinarie undervisningen, där 

specialläraren ofta men inte alltid ingår för att stödja elev och lärare. 

Under analysarbetet insåg jag att det hade varit gynnsamt för studien att intervjua både en 

matematiklärare och en speciallärare på samma skola, för att kunna påvisa samhörigheten mellan de 

två professionerna.  

Studien ger inblick i hur fem matematiklärare upplever sitt arbete med att bedöma elever i behov av 

stöd i matematik. Då studien jämförelsevis innefattar ett minimalt underlag visar inte resultatet på hur 

matematiklärare överlag arbetar med bedömning av elever i behov av stöd i matematik. De 

bedömningsmetoder och extra anpassningar som informanterna beskriver har sin mynning i 

erfarenheter och upplevelser av fenomenet. Däremot kan studien ändå påvisa vilka pedagogiska och 

specialpedagogiska bedömningsmetoder som förekommer inom svensk skola. 

Om inte tidsaspekten hade varit ett hinder hade jag valt att utöka antalet intervjuer då resultatets 

trovärdighet hade ökat samt att flera aspekter på elever i behov av stöd i matematik, bedömning samt 

extra anpassningar hade kunnat nyanseras ytterligare. 

Avslutande reflektioner 
I och med ändringarna i skollagen den 1 juli 2014 gällande tid för undervisning och lärares arbete har 

extra anpassningar tagit en mer framträdande plats både i undervisnings- och bedömningssituationer. 

Då de extra anpassningarna ska ske inom ramen för den ordinarie undervisningen (Skolverket, 2014a) 

är det av stor vikt att undervisande lärare både har goda kunskaper kring arbete med elever i behov av 

stöd i matematik samt innehar möjligheten till samarbete med en speciallärare eller en specialpedagog. 

Utifrån denna kontext initierades mina funderingar kring hur lärare arbetar med extra anpassningar vid 

bedömning av elever i behov av stöd i matematik. 

För att lärare i samarbete med specialläraren ska kunna utröna vilka extra anpassningar en elev 

behöver är det av stor vikt att ta reda på vad det är som föranleder att en elev är i behov av stöd i 

matematik. Här behöver specialläraren stödja läraren i framtagandet och användandet av ett bra 

kartläggningsmaterial (VanDer Hayden & Witt, 2005) för att kunna se vilka former av 

specialpedagogiska insatser en elev är i behov av. 

I resultatdiskussionen synliggörs det att de vanligaste orsakerna som matematiklärare uppfattar som 

kritiska aspekter för elever i behov av stöd är området taluppfattning samt elevens emotionella 

välbefinnande. Endast en av informanterna lyfter fram att elevens språkliga utveckling är av betydelse 

för kunskapsinhämtningen. För att en elev ska förstå vad det frågas efter i en uppgift är det viktigt att 

eleven innehar en god läsförståelseförmåga (Montague, 2007) samt en god begreppsförståelseförmåga. 

Elever med en svagt utvecklad läsförståelse samt elever med svenska som andraspråk kan ha ett gott 

vardagsspråk men dolda kommunikativa brister gällande klassrumsspråket och begreppsförståelsen, 

vilket kan skapa etiska implikationer då matematikläraren inte alltid har kunskap eller verktyg för att 

kunna synliggöra att elevens bristande kunskaper i matematik kan bero på svagheter inom den 

språkliga utvecklingen. Då en stor del av dagens verksamma matematiklärare saknar adekvat 

kompetens inom området läs- och skrivutveckling samt svenska som andra språk, vilket stödjer 

behovet av speciallärarens roll vid utformning av undervisning, bedömning och extra anpassningar. 

Bedömningsarenan är ett komplext och omfattande område, där det inte går att uttrycka vad som är rätt 

eller fel. Undervisnings- och bedömningsmetoder samt extra anpassningar måste sättas i korrelation 

till lärmiljö och till individ för att kunna utvärderas. En elevs kunskapsprogression vid bedömning 
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styrs av kvaliteten på den dialog eleven har med läraren (Björklund Boistrup, 2011). För att utveckla 

och modernisera lärares syn på bedömning, krävs det att lärare får möjlighet och tillgång till nya 

verktyg (Black, 2015) samt tid för att kontinuerligt föra gemensamma diskussioner kring bedömning 

kopplat till samhällets utveckling.  

Vidare forskning 

Under arbetet med intervjustudierna väcktes funderingar kring om lärare upplevde att den 

administrativa arbetsbördan verkligen har minskat i och med lagändringen och i så fall på vilket sätt då 

även extra anpassningar ska dokumenteras i elevens utvecklingsplan. Vidare skulle det vara intressant 

att studera hur elever i behov av stöd upplever sig hjälpta av olika former av extra anpassningar samt 

hur det kan påverka deras kommande lärande och val av vidare studier. 
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