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Sammanfattning 

När vi under vårt sista läsår på speciallärarutbildningen fick möjligheten att kritiskt granska 

kartläggningsmaterial insåg vi ett etiskt dilemma med att systematiskt göra bedömningar med 

traditionella tester. En av våra slutsatser var att dessa tester kan vara ett hinder för elevers 

kunskapsutveckling om alltför stort fokus läggs på de normativa tolkningarna av resultaten. Inom 

skolan finns en lång tradition med att elever bedöms ur ett medicinskt perspektiv, där de har 

kategoriserats efter en norm och vi kan se att detta fortfarande sker i skolan. I dag ska skolan sträva 

efter att alla elever får möjligheten att inkluderas i sin lärandeprocess utifrån deras befintliga 

utgångspunkt. Syftet med vår uppsats är att undersöka lärares uppfattningar om bedömning och 

lärande. Vi har använt kvalitativa intervjuer eftersom vi ansåg att det passade vårt syfte. Enligt det 

fenomenografiska perspektivet har sedan letat likheter och olikheter i lärarens utsagor.   

Om skolans organisation och lärare kan ta vara på elevernas olikheter, kan bedömning och lärandet ses 

som en samverkande process. Enligt forskning kan en sådan bedömning förhindra att många elever 

hamnar i svårigheter, det vill säga om deras kunskaper bedöms kvalitativt i förhållande till 

kunskapsmålen där bedömning och lärandet inte betraktas som särskiljande. Enad forskning visar på 

att det finns ett starkt samband för elevers möjligheter att utvecklas när de får tillgång till en likvärdig 

lärmiljö i vilken de ges möjligheten att få visa vad de kan. Bedömning och lärandeprocessen blir på så 

sätt en del av undervisningen där Vygotskijs tankar om att lärandet ska ske i elevens proximala 

utvecklingszon, där språket och samtalet blir ett viktigt verktyg.  
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Förord 

Ett av våra uppdrag som speciallärare är att medverka till att elever med olika förutsättningar kan 

komma till skolan och inkluderas i en likvärdig utbildning. Vårt val av ämne, att titta på bedömning 

har varit med avsikt att förstå hur förutsättningar kan skapas för att öka delaktigheten för elever i 

svårigheter ur en likvärdighetsaspekt. 

Vi har gått olika inriktningar inom speciallärarutbildningen, då Heidie Backman har studerat 

matematikutveckling och Marie Sennevall läs- och skrivutveckling. Vår gemensamma uppsats har 

berikat och utvecklat oss båda. Vi har kunnat se att viktiga aspekter inom matematik, läs- och skriv 

undervisningen är gemensamma. Våra diskussioner har fört oss framåt och förhoppningsvis även ökat 

vårt kunnande om hur ett kvalitativt bedömningsarbete kan påverka en skola till att erbjuda en 

likvärdig utbildning. Vi har upplevt att vi lärt oss mer tillsammans och att vi har både kunnat stötta 

och hjälpa varandra i vårt skrivande. Det har varit så mycket roligare när vi har varit två. 
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Inledning 

I kap 1 § 9 i skollagen står det att “Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje 

skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas” (SFS 2010: 800). Enligt 

Skolverkets rapport (2012) finns inte begreppet kvalitet med i denna paragraf, men de beskriver att det 

enligt författningskommentaren till propositionen framgår att det är just det som avses. Att en 

utbildning är likvärdig betyder inte att den ska vara likadan utan det handlar om att kvaliteten ska vara 

så hög så att de fastställda målen kan uppnås utifrån hänsyn till elevernas olika förutsättningar och 

behov. Eftersom spridningen av de svenska skolornas resultat har ökat markant så har staten 

förtydligat i kapitel 1§ 4 (SFS 2010:800) att ogynnsamma hemförhållanden eller andra olikartade 

förutsättningar ska kompenseras genom att främja elevens fortsatta lärande. I praktiken så kan inte alla 

skolor vara exakt lika bra på att ge alla elever dessa möjligheter, men strukturen i skolsystemet kan 

bidra med likvärdiga målsättningar (Skolverket, 2012). Samtidigt som politiker intresserat sig för 

skolornas sjunkande resultat och dess påverkansfaktorer, så har de negligerat fokus på vad som 

kännetecknar pedagogiska kvalitéter. Undervisningskvalitet sker i klassrummets interaktiva processer, 

det är där den likvärdiga utbildningen kan ske och därmed leda till ett bättre resultat (Black, Harrison, 

Lee, Marshall & Wiliam, 2004; Westling Allodi, 2013). Intresset av skolans resultat har under denna 

tid också orsakat ett ökat behov av kontroll och därför har användningen av traditionella tester ökat, 

vilket enligt forskning kan innebära hinder för att utveckla denna kvalitét och likvärdighet som 

eftersträvas (Westling Allodi, 2013). I läroplanen, Lgr 11 förtydligas detta med att “Undervisningen 

ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper” (s. 8, Skolverket, 2011). Betygsystemet är idag utformat så att kunskaper är mål- och 

kunskapsrelaterade och olika kriterier verkar för att mäta elevens kunnande i progression mot nästa 

mål för att öka kvalitéten i elevens kunskaper (Skolverket, 2011). I vår framtida roll som speciallärare 

ingår bland annat att stärka situationen runt elever i svårigheter med att utvecklas så optimalt som 

möjligt. I examensbeskrivningen för speciallärarutbildningen poängteras att specialläraren ska “visa 

förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete och 

bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer” (s. 29, Högskoleverket, 2012). Hur 

bedömning som redskap kan påverka lärmiljön är därför av intresse för oss att utforska och titta lite 

närmare på. I skolan finns en diskussion om hur elever med olika svårigheter ska få stöd. Eleverna 

kartläggs därför på olika sätt och vår uppfattning är att det är vanligt att skolor har så kallade 

utformade screeningplaner där olika kartläggningsverktyg används. Detta för att upptäcka vilka elever 

som har svårigheter i matematik och med att läsa- och skriva, ibland kan det också leda till ytterligare 

utredningar om behovet finns. Kan det här göra att vi fastnar i en syn på eleven ur ett bristande 

perspektiv, där elever kategoriseras utefter sina svårigheter? Vi undrar om det finns en risk med att 

systematiskt screena klasser utifrån en likvärdig aspekt? Vi vill undersöka hur bedömning kan påverka 

elevers kunskapsutveckling, vilka bedömningsredskap kan hjälpa elever i svårigheter och hur kan vi 

utveckla en likvärdig lärmiljö? Detta är frågor som vi här hoppas på att ringa in och utveckla i detta 

arbete inför vårt kommande specialpedagogiska uppdrag.  

 

 



6 

 

Bakgrund 

I olika nationella mätningar (PISA, TIMMS; PIRLS, ICCS m. fl.) om elevers kunskaper i bland annat 

svenska och matematik har Sverige visat ett alltmer sjunkande resultat. Detta har skapat en oro inför 

framtiden om hur till exempel sämre resultat i läsförståelse kan påverka den samhälleliga 

utvecklingen. Att förstå och använda det skrivna ordet har varit och är grunden i vårt 

utbildningssystem, vår välfärd och demokrati (Tengberg, 2015). Hur eleverna lyckas utveckla sin 

skriftspråkliga kompetens kan också vara avgörande för hur den matematiska kompetensen utvecklas 

när det gäller problemlösning. Elever i svårigheter saknar ofta metakognitiva strategier och ordförråd 

för att kunna utveckla och ta sig an avancerade uppgifter på egen hand och behöver därför stort stöd i 

undervisningen (Sterner & Sterner, 2002). Tidigare ansågs det mindre viktigt att utveckla matematiska 

förmågor för individer som inte skulle välja en specifik vidareutbildning eller ett yrke som krävde det, 

men det har visat sig att en stor andel elever har haft svårigheter att fungera i samhället eftersom de 

förmågor som behövs inom till exempel matematik är viktiga för att kunna möta det flöde av 

information som finns (McIntosh, 2010; Sterner & Lundberg, 2009). Många anses ha hamnat i dessa 

svårigheter för att de i skolan inte har fått tillräcklig stimulans i en likvärdig lärmiljö. Om skolan 

utvecklar sin undervisningskvalitet, kartlägger, skapar bra rutiner och bidrar med främjande insatser 

från skolstart så tyder forskning på att 70% av denna elevgrupp skulle kunna förhindras att hamna i 

dessa svårigheter (Lyon et al. i Lunde, 2011; Griffin, 2007). Men det är ett komplext samband som 

råder när vi uttrycker oss om elevernas behov och åtgärder på ett generellt plan, eftersom åtgärder kan 

hindra och främja ur flera olika perspektiv (Asmervik, Ogden & Rygvold, 2001). För mycket 

bristfokus på den enskilde eleven kan ge negativa konsekvenser, istället behövs ett övergripande 

synsätt där lärmiljön organiseras med åtgärder och anpassningar i lärmiljön (Andreasson & Asplund 

Carlsson, 2009; Skolverket, 2012). 

 

Bedömning i förändring sedan Lpo 94 

På 90-talet förändrades tänkandet runt betyg och bedömning då en ny läroplan infördes, Lpo 94 

(Skolverket, 1994). Lpo 94 blev början till en kursförändring både när det gäller den statliga 

kontrollen av vad eleverna ska lära sig och ett nytt betygssystem. Lärandet syftades till att rikta 

kunskapsuppdraget mer mot elevens förståelse och betygsystemet utformades mot kunskapsmål som 

eleven skulle uppnå (Lindström, 2013). Samtidigt med den nya läroplanen skedde stora strukturella 

förändringar av skolan i Sverige, den blev decentraliserad och gick från att ha stått under statlig 

kontroll till kommunalt ansvar, dessutom ökade framväxten av friskolor. Valfriheten att välja skola 

och segregering kopplat till olika bostadsområden har gjort att elevgrupperna blivit alltmer homogena, 

vilket medfört att elever med samma bakgrund samlas i ett område eller på en skola. Bakgrund och 

föräldrarnas utbildning har därför blivit alltmer betydelsefullt för elevernas studieresultat (Lundahl, 

2002). Idag är skolornas pedagogiska och sociala klimat starkt förknippat med elevers möjlighet till 

kunskapsutveckling. Det innebär att skolan kan spela en stor roll för att kunna förändras till att ge 

likvärdiga förutsättningar (Grosin, 2004). De sociala mönster och klimat som utvecklas är framförallt 

skolledarens och lärarnas ansvar och beror bland annat på hur deras personliga förhållande ser ut till 

eleverna (Grosin, 2004; Höstfält, 2015). Förutom skolans inre arbete med det pedagogiska och sociala 
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klimatet är bedömning ett av de effektiva redskap som finns för att påverka elevernas resultat (Grosin 

2004; Lundahl, 2011). 

Forskning om lärande och bedömning har alltid varit starkt påverkat av samhälleliga förändringar, 

vilket också gjort att perspektivet på lärandet och bedömning har sett olika ut. Före Lpo 94 

(Skolverket, 1994) var det en kunskapssyn enligt behavioristiska tänkandet som innebar att lärandet 

handlade om beteende och memorerande. (Lindberg, 2005). Då sågs kunskap som något objektivt 

mätbart och att individens kunskaper och utvecklingszon var mer fast och konstant än vad den anses 

vara idag. Idag ses detta synsätt överge eleven eftersom en sådan diskurs överför en syn om eleven 

som att den antingen har eller inte har möjligheter att utveckla kunskap (Korp, 2011).  I det 

betygssystem som förekom rangordnades eleverna efter vad de kunde prestera på summativa tester. 

Resultaten från dessa fördelades därefter i en så kallad normalfördelningskurva med de elever som 

kunde prestera sämre eller bättre utifrån vad som ansågs normalt (Lindberg, 2005). I senare läroplaner, 

Lpo 94 och Lgr 11 (Skolverket, 1994; Skolverket, 2011) så har synen förändrats till att handla mer om 

sociokulturellt lärande där bedömningen har lärandeprocessen i fokus (Säljö, 2015).  

 

Hur ser likvärdig bedömning ut i dagens skola? 

 

Den sjunkande måluppfyllelsen har orsakat en ökad kontroll och användning av summativa tester som 

leder både lärare och elever mot ett tänkande där kunskap handlar om ett rätt eller fel svar. Enligt flera 

forskare kan en sådan utveckling vara ett hinder för att utveckla en likvärdig utbildning (Westling 

Allodi, 2013; Carlgren, Forsberg & Lindberg, 2009). När lärandeprocessen är i fokus gynnas 

framförallt svagpresterande elever. För att skapa en inkluderande miljö behöver därför mål och 

mening förtydligas genom att lärmiljöns ord, dialog, systematiska upplägg och handlingar är synliga 

(Lindström, 2013). Enligt en omfattande undersökning av Skolverket (2009) så visade det sig att 

många elever fortfarande identifieras som “elever i behov av stöd” enligt ett normaliserande synsätt. 

Enligt den så skapas denna syn i mötet mellan elevernas förutsättningar och behov av 

undervisningskvalitet. Vilket kan tolkas som att det är synen på elevernas brister istället för 

möjligheter som påverkar denna utveckling negativt (Skolverket, 2009; Enocksson, 2014). Det finns 

en risk att elever som misslyckas i skolan fortsätter att betraktas som problembärare istället för att 

lärarna flyttar fokus på det pedagogiska arbetet och lärandets kritiska aspekter som finns för dessa 

elever (Sivertun i Helldin & Sahlin, 2010). För elevens självbild kan lärarens sätt att bedöma och ge 

respons vara helt avgörande för hur eleven ser på själv och sin förmåga att förvärva kunskaper (Shute, 

2007; Stiggins, 2010 i Korp, 2011). Skolans verksamhet ska verka förbyggande och motverka de 

strukturer som kan påverka elever med sämre förutsättningar att lyckas (Berhanu & Gustavsson, 

2009). Eftersom bedömning i hög grad påverkar individen i sitt lärande så kan det fungera som ett 

viktigt verktyg för att få igång en undervisningsprocess som aktiverar eleven som medskapare i sin 

lärandeprocess (Lundahl, 2011). En undervisning som innehåller en systematisk formativ bedömning 

och sker i ett sammanhang främjar alla elever. Det beror bland annat på att de då bemöts och får 

utvecklas utifrån sin närmaste utvecklingszon jämfört med när de får visa sina kunskaper med hjälp av 

summativa tester då de endast får visa vad den inte kan utifrån ett bristperspektiv (Björklund Boistrup, 

2013). När den formativa bedömningen fungerar som bäst syftar den till att följa lärandet och gör då 

både lärare och elev delaktig i elevens kunskapsutveckling (Black et al., 2004; Shephard, 2000). 
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I Lgr 11 (Skolverket, 2011) förespråkas det sociokulturella/socialkonstruktivistiska lärandet. Det vill 

säga att vi lär oss i samspel med andra där språket enligt Vygotskijs teorier är ett redskap för lärande 

(Arevik & Hartzell, 2007). Allt lärande sker i den proximala utvecklingszonen tillsammans med andra 

som kan mer och/eller med olika redskap. Den formativa bedömningen synliggör elevens lärande 

samtidigt som den ska synliggöra elevens fortsatta lärande och undervisningens utformande. På så sätt 

är inte lärandet enbart knutet till eleven utan till undervisningssituationen som sådan (Lindberg, 2005). 

Istället för att se vad en elev kan prestera vid en viss tidpunkt så riktas bedömningssituationen till 

undervisningen och hur eleven kan visa sina kunskaper i en viss situation. 

Elever som har nedsatt arbetsminne och riskerar att hamna i matematik-, läs- eller skrivsvårigheter kan 

enligt ett inkluderande synsätt utvecklas betydande om de får möjlighet att integrera språklig 

information och får tid att processa tänkande färdigheter tillsammans med andra i ett pedagogiskt 

sammanhang (Hord & Newton, 2014; Jansson, 2011). Idag så möter vi många andraspråkselever i 

skolan. Även för dem är denna aspekt viktig då deras kunskapande också handlar om en språklig 

utvecklingsprocess. För att gynna deras språkliga utveckling behöver de en undervisning som är 

kulturskapande med möjlighet till deltagande och att undervisningen är stöttande- och 

situationsbunden (Smith, Teemant & Pinnegar, 2004). I klassrummets sociala miljö är det också av 

stor vikt hur andraspråkselever blir bemötta av läraren och klasskamrater. För barn med 

invandrarbakgrund har det legat för stort fokus på vad eleverna inte är bra på och vilka bristande 

förutsättningar de har när det till exempel gäller språket. Skolan behöver därför istället skapa ett 

sammanhang där det är möjligt att tillgodose tvåspråkiga elevers svårigheter som handlar om 

undervisning och bemötande (Bunar, 2010). 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vad som är en likvärdig bedömning av elevers 

kunskaper. I skolan är det vanligt att olika kartläggningsmaterial används för att screena elever som en 

del i bedömningen i svenska och matematik för att bland annat att upptäcka elevers svårigheter. Beslut 

om vilka kartläggningsmaterial som ska användas tas på organisationsnivå. Vi vill undersöka hur 

lärare ser på användandet av olika tester, hur de uppfattar olika bedömningsformer och hur 

undervisning kan påverka elevers kunskapsutveckling.  

 

Frågeställningar 

Hur ser lärarna på olika bedömningsformer i arbetet med att utveckla elevers kunskaper? 

Kan klasscreening främja eller hindra likvärdig utbildning för elever som riskerar att hamna i 

svårigheter? 

Vilka faktorer anser lärarna främja elevers kunskaper? 
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Teorier 

Följande teorier är tänkta att återge en beskrivning av kritiska aspekter och framgångsfaktorer som har 

betydelse för att skolor ska kunna utveckla en likvärdig utbildning inom svenska och matematik.  Vi 

använder inte begreppet utbildning eftersom begreppet undervisning passar bättre när vi beskriver vad 

elever behöver i praktiken. Vår utgångspunkt är att undervisningskvaliteten måste ske systematiskt 

under alla år i grundskolan för att det ska leda till en likvärdig utbildning.  

Förutsättningar för en likvärdig lärmiljö 

I och med att Lpo 94 infördes, så förstärktes Vygotskijs tankar om att lärande endast kan ske inom 

elevernas närmaste utvecklingszon (Pehrsson & Sahlström, 1999). Han beskrev vikten av de sociala 

värdena framför de individuella och ansåg att kunskap byggs upp i sociala processer genom språket 

och blir därmed ett verktyg för individens utveckling (Kozulin; 2004; Almqvist, Kronlind, 

Quennerstedt, Öhman & Östman, 2008; Dysthe, 2003). Enligt Carlgren et al (2009), Sadler (1989) och 

Shephard (2000) är en kvalitativ bedömning av en elevs kunskaper endast det som kan vara underlag 

för bedömning och lärande. I en sådan bedömning är det språket som påverkar lärandet genom en 

växelverkan mellan de inre kognitiva processerna och den yttre lärmiljön  

I Arevik och Hartzell (2007) beskrivs samband och skillnader mellan kvantiteter, kvaliteter och 

begreppsligt djup. Författarna bygger vidare på Vygotskys (1999) beskrivning om att kunskap på ett 

begreppsligt djup har ett meningsbärande sammanhang och en relation till vårt liv och erfarenheter. En 

erövrad kunskap är när vi muntligt kan kommunicera den med andra och förklara. När det inte finns 

ett begreppsligt djup så organiseras inte informationen och det saknas minnesstrukturer som individen 

kan använda när den bara har lärt sig imitera eller memorera och det blir svårt att förstå hur det hänger 

ihop. För elever i skolan kan ett sådant exempel bero på att tidigare undervisning har varit för 

mekanisk, tillrättalagd eller att det har varit för stort avstånd mellan elevens tidigare 

begreppskunskaper och det som undervisats. Att lära sig kunskap enbart som fakta ger inte någon 

djupare förståelse för olika begrepp inom ett arbetsområde. Medan kvaliteter i kunskap kännetecknas 

av att centrala begrepp och teorier bearbetas till en fördjupad förståelse (Arevik & Harzell, 2007). 

Därför är det viktigt att eleverna får möjligheten att ingå i ett sammanhang där den kan använda 

språket i sin kunskapsutveckling för att bli delaktig i sin egen inlärningsprocess (Black et al., 2004; 

Carlgren et al., 2009). I klassrummet kan det bland annat innebära att läraren utgår och riktar sin 

uppmärksamhet mot elevens vardagliga erfarenheter och begrepp, för att i nästa steg utveckla dem mot 

en förståelse för mer avancerade eller vetenskapliga begrepp. När flera elever utmanar varandra 

tillsammans med en lärare utmanas eleverna till en rikare möjlighet att i diskussioner tillsammans med 

andra utvecklas till en högre nivå i sitt kunnande (Eriksson Gustavsson & Samuelsson, 2007; Arevik 

& Harzell, 2007; Doverberg & Pramling Samuelsson, 2012). Att producera svar istället för att 

utveckla argumentations- och kommunikationsförmågan är och har varit ett vanligt arbetssätt i Sverige 

men är inte lika vanligt i andra länder. Både i klassrummet och i specialpedagogiska sammanhang 

behöver eleverna få utveckla sin kommunikativa förmåga och på så sätt komma in i ett aktivt lärande, 

enligt det sociokulturella perspektivet. Att utgå ifrån elevens styrkor istället för brister skapar ett 

positivt inlärningsklimat och gör eleverna mer trygga vilket hjälper dem att utvecklas (Eriksson 

Gustavsson & Samuelsson, 2007). 
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Bedömning  

För att kunna göra likvärdiga bedömningar behöver bedömningssituationen anpassas och göras olika 

efter elevernas förutsättningar och behov. Desto mer variation desto större likvärdighet uppnås (Korp, 

2011). Validiteten i bedömningen beror på vilka samband det finns mellan vad som bedöms i 

förhållande till kunskapskraven i läroplanen (Lgr 11). För att detta ska vara möjligt behöver lärare 

möjligheten att diskutera tillsammans för att bli bra på bedömningar med hög validitet (Korp, 2011).  

Enligt senaste läroplanen, Lgr 11 ska eleven få möjligheten att utveckla en förmåga att själv kunna 

granska och bedöma både sina egna och andras kunskaper (Skolverket, 2011; Lundahl, 2011). För 

många elever är bedömningssituationen stressande eftersom den sker vid ett enda tillfälle och kan 

uppfattas som en dom till skillnad från den formativa bedömningen som sker kontinuerligt i det 

dagliga arbetet (Björklund Boistrup 2013; Pettersson, 2013). När elever istället kontinuerligt 

analyserar och utvärderar sitt lärande stimuleras elevens lärandeprocess (Pettersson, 2013).  

Elever i behov av stöd har ett större behov av feedback än övriga elever och den bör ges i ett 

kontinuerligt kvalitativt bedömningsarbete. Denna feedback ger bättre stimulans till lärandet när den 

ges omedelbart jämfört med den feedback som kan ges skriftligt eller i efterhand. Det är också viktigt 

att de får kommentarer utifrån en specifik uppgift som relaterar prestationen till målen för annars 

riskeras den negativa självbilden att förstärkas. Bekräftelser som visar att de har gjort rätt eller fel 

främjar inte deras lärande (Brookhart, 2008). Den inre motivationen som utvecklas i lärandeprocessen 

fungerar som en bättre drivkraft än den yttre motivationen och är en betydande aspekt. Eleven 

stimuleras av att se sig själv få en ökad förståelse och kunskap (Pink, 2010). Med denna kunskapssyn 

är det också viktigt att se skillnaden mellan prestation och kunnande. Carol Dweck (1999) har visat på 

vilken skillnad det går att utgöra genom att flytta fokus från elevens prestationsmål till lärandemål. Det 

vore bra om den återkoppling som eleven får kan stimuleras att fokusera på sitt kunnande och 

tänkande istället för de symboliska prestationsresultaten, för då är det rimligt att elevernas motivation i 

skolarbetet kan öka. Lärarens planering och inhämtning av förståelse kring ett specifikt begrepp är 

därför avgörande för att kunna återkoppla till eleven (Arevik & Hartzell, 2007). Målet är att få elever 

att beskriva, kommunicera och reflektera tillsammans för att utveckla förståelse (Carlgren et al., 2009; 

Shepard, 2000; Sadler, 1989). Lindström (2013) menar att bedömningar alltid ger konsekvenser. Om 

bedömningar inte hanteras på ett varsamt sätt så riskerar elever att uppleva fördömande. 

Konsekvensen kan bli att eleven inte vill, kan eller vågar ge sig in i kunskapsutvecklande processer. 

Nedan följer schematiska bilder som är tagna ur ”Pedagogisk bedömning – Om att bedöma och 

utveckla kunskap” (s. 12, i Lindström, Lindberg & Pettersson, 2013).  Bilden synliggör den 

bedömning som Lgr 11 (Skolverket, 2011) förespråkar för kunskapsutveckling. 



11 

 

 
 

 
 

 

                                         



12 

 

Screening beslutas på organisationsnivå 

En traditionell syn om bedömning och kunskap från organisationsnivå i skolorna påverkar synen ned i 

ledet till lärare och elever (Allodi, 2013; Carlgren et al., 2009; Wolhuter, 2014). Det kan leda till att 

gamla traditioner blir ett hinder för utveckling i en utdragen process (Carlgren et al., 2009; Allodi, 

2013; Shepard, 2000). Så fort det finns tillgång till en skolas kvantitativa testresultat så tenderar också 

fokus att hamna just där (Kluger & DeNisi, 1996). För lärarkåren kan statens kontroll uppfattas som 

ett bristande förtroende och på så sätt bli ett hinder för att utveckla lärarens möjlighet att utveckla 

kvalitét av undervisning och lärmiljö. Det som behövs är en satsning på att lärarna får utveckla 

formativa bedömningsmetoder istället för att se på elevernas resultat med hjälp av ökad användning av 

summativa tester (Thompson & William, 2007). Enligt Carlgren et al. (2009) så finns det en skillnad 

mellan den kunskapssyn som råder ute i verksamheterna jämfört med den kunskapssyn som läroplanen 

avser att genomsyra.   

 

Läs- och skrivutveckling 

I följande avsnitt finns beskrivet vad som kan påverka i elevers läs- och skrivutveckling. 

Kritiska aspekter 

Att kunna läsa och skriva kan vara en av de aspekter som kan vara helt avgörande för hur en elev 

upplever delaktighet. För en elev i läs- och skrivsvårigheter är det lätt att hamna i en negativ spiral där 

läs-och skrivförmågan spelar in i alla skolans ämnen, vilket i nästa steg också kan skapa en negativ 

självbild som påverkar jaget och beteendet i skolan (Bjar, 2009; Snowling 2012).  

PISA undersökningen från 2009 visade att var femte elev i Sverige inte når upp till den nivå som krävs 

i läsning för att kunna tillgodogöra sig kunskap inom olika ämnen i grundskolan och gymnasiet. 

Varför det såg ut på det här sättet kan delvis ha metodiska och pedagogiska orsaker. Ewald (2007, i 

Reichenberg, 2012) och Knutas (2008, i Reichenberg, 2012) som båda har forskat om hur 

läsundervisningen ser ut i svenska klassrum, kom fram till att den var starkt individualiserad och 

bestod av tyst läsning av skönlitterär litteratur med efterföljande skrivuppgifter som sedan lämnades in 

till läraren. Sådan undervisning kan vara helt förödande för svaga läsare och andraspråkselever som 

behöver gemensamma genomgångar eller lärarledda diskussioner med läsförståelsestrategier för att 

utvecklas som läsare (Reichenberg, 2012). Det är framförallt när elever kommer upp på mellanstadiet 

och läsförståelsen blir mer avancerad som skillnader mellan olika elevgruppers förutsättningar blir 

extra tydlig. För andraspråkselever blir språket för avancerat och deras ordförråd och språk räcker 

oftast inte till för att förstå olika texter. De behöver få hjälp med att använda språket, att tala, beskriva 

och förklara tillsammans med vuxna och andra elever för att bli bättre läsare, få större ordförråd och 

utveckla skrivandet (Nauclér, 2000). Även elever med neuropsykiatriska hinder behöver stöd med att 

förstå och tolka texter. Deras svårigheter med att organisera gör att det blir svårt med att utveckla ett 

läsande som handlar om att kunna göra inferenser (läsa mellan raderna) i en text, dra slutsatser och 

skapa förståelse om ett innehåll (Samuelsson, Lundberg & Herkner, 2004). Svaga läsare spenderar 

mycket mindre tid åt att bearbeta olika texters innehåll om de ska göra det på egen hand än vad en van 

läsare gör. Får de direkt feedback med engagerade lärare kan det ha en betydande inverkan och ge en 

positiv utveckling i läsförmågan. (O´Connor, White & Swanson, 2007).  
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För att förstå det som läses räcker det inte med att bara att vara fonologiskt medveten, det vill säga att 

kunna avkoda det som står. Att nå läsförståelse kräver kunskaper om språk som handlar om grammatik 

(språkets byggstenar), semantik (ords och satsers betydelse) och pragmatik (medvetenhet om hur 

språket används) (Snowling & Hulme, 2005). Hoover och Gogh (1990) förklarar att utvecklad 

literacitet handlar om att både kunna avkoda och att förstå vad som står i texter. De beskriver att 

läsning är en samverkan mellan avkodning och språklig förståelse genom deras formel, läsning = 

avkodning + språkförståelse (The Simple View of reading). Att snabbt skaffa sig en god 

avkodningsförmåga kan vara det som senare visar sig vara avgörande för elevens läsförståelse (Gogh 

& Tumner, 1986). För elever i svårigheter med avkodning behövs tidiga interventioner med intensiva 

insatser för att träna upp avkodningsförmågan (Torgensen, 2006). Vid dyslexi är den fonologiska 

avkodningsförmågan nedsatt, vilket innebär att förståelsen av texters innehåll vanligtvis inte är något 

problem. Andra inlärningssvårigheter som mer har med förståelsen av språket att göra, påverkar att 

eleven får svårigheter att tolka innehållet (Snowling & Humle, 2005; Samuelsson et al., 2004).  

Läsförståelse har uppnåtts när en läsare kan bygga mentala processer av en text. Det innebär att läsaren 

har ett utvecklat ordförråd, förståelsen för meningsbyggnaden (syntaktisk) och förståelsen för den 

genre texten är skriven i. Förutom det så behöver läsaren klara av identifiering av ord och processande 

av det som står, för att i nästa steg kunna dra slutsatser och producera en bild av texten. När en elev 

har läsförståelseproblem är det framförallt förmågan att dra slutsatser om en text som brister för att i 

nästa steg kunna göra en uppföljning av det som står. Här har också förmågan att hålla i arbetsminnet 

det som har avkodats betydelse för att bearbeta och dra slutsatser av den bokstavliga produktionen. 

Mindre skickliga läsare klarar inte av den här processen på egen hand då de ofta saknar förkunskaper, 

en automatiserad läsning, förmåga att koppla ihop samband och att se sammanhang. Att ha ett utbyggt 

ordförråd är också en klassfråga där förkunskaper om ord och begrepp också spelar roll (Dahlin, 2011; 

Perfetti, Landl & Oakhill, 2005). 

 

Kartläggning/bedömning i läs- och skriv  

I skolan är det vanligt att elevers läs- och skrivförmåga kartläggs med hjälp av normerade tester, dessa 

kan ge en beskrivning av nuläget och kan vara ett alternativ för att upptäcka elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Redan i förskolan kartlägger vi elevers fonologiska medvetenhet (Lindberg, 2005). I 

skolan används sedan testresultaten som underlag, över de elever som behöver extra stöd och 

specialundervisning vid skolstart (Wedin, 2010). Kartläggningsmaterialen som används står för olika 

metodtraditioner och är anpassade för svenska elever utan språkliga svårigheter. Elever i språkliga 

svårigheter och andraspråkselever elever blir därför extra utsatta inför något som är en stor svårighet 

för dem (Wedin, 2010; Pehrsson & Sahlström, 1999). Pehrsson och Sahlström (1999) som har kartlagt 

flertalet av de vanliga avkodningstester som förekommer, menar att språket inte går att dela upp på det 

här sättet. De menar att den grammatiska förmåga som en elev får visa på ett sådant test säger väldigt 

lite av vad en elev egentligen kan och att den språkliga förmågan handlar om så mycket mer en vad 

lästesterna kan visa som till exempel att tala, förståelse av texter, skriva och begreppslig förståelse. 

Enligt handledningar till kartläggningsmaterialen så menas att de ska användas i ett kvalitativt syfte, 

som utvärdering av undervisningen och som underlag för planering inför kommande undervisning, 

både i klassrummet och på organisationsnivå (Jacobsen, 2015, Lundberg, 2001).  
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Likvärdig läs- och skrivundervisning 

Förskolan och skolan har en viktig uppgift i att kompensera för elevers olika förutsättningar med att 

sätta in tidiga insatser i undervisningen. Förutom tidig identifiering av elever i läs- och 

skrivsvårigheter behövs ett tydligt och förebyggande språkarbete i förskolan då lusten och glädjen för 

det skrivna ordet uppmuntras redan med mycket små barn. I förskoleåldern behövs lägga stort fokus 

på avkodning, det vill säga att få eleverna att förstå kopplingen mellan fonem och bokstav med hjälp 

av språklekar. Om eleven inte förstår kopplingen mellan fonem och bokstavsljud innan läsinlärningen 

finns en risk att eleven utvecklar läs- och skrivsvårigheter (Myrberg, 2007). Bowey (2005) anser att 

nybörjarläsaren har en medvetenhet och en inre känsla av hur ord är uppbyggda. Pedagoger behöver 

därför på ett lekfullt sätt ge eleverna möjligheten att träna rim, stavelser och fonem för att lättare 

komma igång med att läsa. För att skapa ett intresse för böcker behöver barn också tidigt utsättas för 

barnlitteratur (Bowey, 2005; Myrberg, 2007). Om eleven inte förstår kopplingen mellan fonem och 

bokstavsljud innan läsinlärningen finns en risk att eleven utvecklar läs- och skrivsvårigheter 

(Leppänen, 2007; Myrberg, 2007). Med de kunskaperna kan pedagogerna i ett tidigt stadium se vilka 

elever som har eller kan utveckla svårigheter. 

Den viktigaste uppgiften för alla pedagoger i skolan är att skapa goda cirklar där elever kan utvecklas 

med sina förutsättningar på bästa sätt. Att ha svårigheter innebär att eleven behöver ett större stöd från 

pedagogerna. En framgångsrik läs- och skrivpedagogik handlar om att skapa sammanhang där eleven 

får komma till uttryck i både tal och skrift. I en varierad undervisning med olika metoder och 

arbetssätt gör att fler får chansen. Forskning har visat att olika metoder som undervisas på ett 

strukturerat sätt är det bästa för att få så med sig så många som möjligt. Att arbeta med delarna av 

språket (phonics) och med mer förståelseinriktade metoder genom att se helheter och strukturer i texter 

(Whole Language) gör att eleverna får fler ingångar till att lära sig att läsa och skriva (Suggate, 2014; 

Snowling, 2012; Tjernberg, 2013; Skolverket, 2014). När eleverna ska skriva egna texter behöver de 

hjälp med de strukturer som bygger en text, med till exempel bindeord, hur utbyggnad av texter med 

en röd tråd skapas och vad som kännetecknar olika genrer. Elever med olika svårigheter behöver hjälp 

med att se historiesstrukturer, få kunskap om olika genrer och den språkliga stil som förekommer inom 

dessa. Den språkliga omgivningen behöver med andra ord vara tillräckligt utmanande för att träna 

eleverna att kunna möta en formell text (Perfetti, Landl & Oakhill, 2005.)  

En kvalitativ bedömning har visat sig vara mer fördelaktigt för elever som behöver stöd.  Den är mer 

processanalytisk, vilket innebär att eleven är mer delaktig och medskapare i den bedömning som 

utförs och på så sätt skapas större möjlighet för dem att utvecklas (Björklund Boistrup, 2013). Det 

stämmer också mer med Vygotskijs tankar om att bedömning ska vara kvalitativ och en integrerad del 

av undervisningen (Lindberg, 2005; Pehrsson & Sahlström, 2007). Utvecklade lärarbedömningar, det 

vill säga att läraren dokumenterar och följer upp elevernas kunskapsutveckling över tid, gör att läraren 

har ett arbetssätt där rätt insatser kan sättas in för elever i svårigheter (Snowling, 2012). Tjernberg 

(2013) som har forskat om vad framgångsrika lärares läs- och skriv undervisning kännetecknas av, 

kom fram till att de undervisar med struktur på flera olika nivåer där formen och funktionen i språket 

balanseras på ett tydligt sätt. Även bedömning ses som en nyckelkomponent och en framgångsfaktor 

då lärandeprocessen blir synlig för eleverna så de upplever delaktighet i sin lärprocess. Medvetna 

lärare tar också till vara de diagnostiska signalerna i klassrummet, anpassar lärmiljön och formar 

undervisningen så att eleverna får möjlighet att arbeta i den närmaste utvecklingszonen. Har läraren 

tillit till elevernas förmåga med undervisningsfokus som för processen framåt och ett tydligt 

ämnesinnehåll, vet också eleverna vart de ska. I den mån som behövs så anpassas även 

arbetsmaterialet och eleverna får möjlighet att använda kompensatoriska hjälpmedel. Detta skapar ett 
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tryggt klassrumsklimat där olikheter accepteras vilket är en förutsättning för att elevers olika behov 

skulle kunna tillgodoses (Tjernberg, 2013). 

 

Språkets betydelse 

Både i klassrummet och i specialpedagogiska sammanhang behöver eleverna få utveckla sin 

kommunikativa förmåga. Det är det talade språket som ska vara i fokus oavsett om det är svenska, 

matematiska eller vetenskapliga begrepp som ska undersökas. Enligt det sociokulturella perspektivet 

är det kommunikationen som utvecklar elever att komma in i ett aktivt lärande (Eriksson Gustavsson 

& Samuelsson, 2007). 

Matematikutveckling 

Följande teorier innehåller aspekter som kan främja eller hindra undervisningskvaliteter inom ämnet 

matematik.  

Upptäcka främja och åtgärda matematiksvårigheter 

Det är många elever som inte når kunskapsmålen i matematik trots att orsakerna oftast handlar om 

mycket annat än specifika matematiksvårigheter. När en skola har bra rutiner för att kartlägga 

elevernas kunskaper så kan främjande åtgärder stimulera elevens utveckling istället för att eleven 

hamnar i en negativ utveckling och risk för exkludering (Lunde, 2011; Griffin i Berch & Mazzocco, 

2007; Sinan & Zeynep, 2015). Att kartlägga och att upptäcka elever som har specifika 

matematiksvårigheter är också viktigt, eftersom det med tiden ofta utvecklas pålagringsproblem som 

är svåra att urskilja i en utredning (Lunde, 2011; Sinan & Zeynep, 2015). Kartläggningar har därför en 

främjande aspekt, samtidigt som det är viktigt att förstå det komplexa med att betrakta elevens 

matematiksvårighet utifrån ett bristande perspektiv (Lunde, 2011). Enligt Dake & Yan (2012) så kan 

dessa elever utvecklas mycket mer än vad många förväntar sig när de får möjligheten att ingå i en 

lärmiljö med hög undervisningskvalitet. Den gemensamma nämnaren hos dem som inte får den 

möjligheten och har hamnat i matematiksvårigheter handlar oftast om att eleven utvecklat stress och 

en negativ självbild. Därför har det visat sig vara mycket främjande att förhindra elevernas oro och 

stress utifrån flera olika behov och sammanhang. Elever har behov av att få lyckas och våga delta i 

lärandet och behöver bemötas utifrån sin befintliga utveckling. Det är viktigt att undvika bedömningar 

som kategoriserar deras svårigheter eftersom det finns oändligt många aspekter som kan finnas för att 

främja en utvecklad förståelse. Läraren bör ha förmågan att bemöta elever i känslomässiga hinder för 

att kunna föra dem mot ett håll som ger eleven en stärkande inverkan (Sjöberg, 2006; Smart & Smart, 

2006). Elever som har hamnat i svårigheter upptäcks ibland först när det ser ut som att eleven bara är 

trotsig och gör motstånd på ett ologiskt sätt, när det egentligen handlar om att den försöker värja sig 

ifrån den identiteten som de omgivande ger den (Sivertun, 2009). Enligt Karlsson (2012) så kan det 

vara dessa elever, som inte lyckas värja sig som hamnar i en exkluderad situation och betraktar sig 

själv som problembäraren av ett misslyckande. Eftersom ämnet matematik är starkt förknippat med 

förståelse, vilket eleven själv kan bedöma hos sig själv, så är det mycket viktigt att möta elever 

förutsättningslöst. Detta för att undvika en förstärkning av elevens negativa syn på sig själv när de inte 

förstår de matematiska sambanden eftersom det bekräftar det som de kanske redan upplever. Lärare 

och lärmiljön måste signalera att det är helt normalt att vi fungerar olika och ska erbjuda ett innehåll 
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som främjar olikheter för att elever i svårigheter ska våga ge sig in i de matematiska processerna 

(Sjöberg, 2006).  

 

Likvärdig matematikundervisning 

Inom den kognitiva forskningen och matematikområdet så menar man att oavsett vilken orsak som 

ligger bakom matematiksvårigheter så är det samma principer för alla när det gäller vilka möjligheter 

det finns för att främja förståelse ur ett lärande perspektiv (Lunde, 2011). Det finns bland annat tre 

forskningsgrenar inom matematiska kunskaper som anses vara mer främjande för elevers utveckling. 

Det innebär att eleverna får möjligheten att utveckla begreppskunskap, procedurkunskap och 

konceptuell kunskap. Inom den konceptuella kunskapen finns två forskningsgrenar där den ena 

handlar om att ha kunskaper om matematiska idéer utan att kunna sätta in det i specifika sammanhang 

och det kännetecknas inte som en fördjupad kunskap. Det kan till exempel innebära att eleven har lätt 

för att se det abstrakta i matematikens språk och har framgångar enligt summativa tester med 

matematiska symboler och siffror. Men inom den andra grenen av konceptuell kunskap så innebär det 

att också kunna förstå principerna för specifika problem. Då förstår eleven varje enskild procedur i en 

problemlösning eller ett specifikt sammanhang och har nått en djupare förståelse eftersom den kan 

koppla ihop samband mellan matematikens teori och praktik (Crooks & Alibali, 2014). En 

undervisning som ger möjligheten att få bearbeta matematiska idéer i kontexter utifrån olika 

representationsformer är ett exempel på en likvärdig lärmiljö eftersom det kan underlätta elevens 

svårigheter med att utveckla effektiva strategier. Med hjälp av utvecklade strategier kan elevens 

möjligheter att lagra viktig information i flera steg förbättras och det reducerar deras svårigheter att 

interagera information som de behöver i lärandet (Hord & Newton, 2014). 

Det har varit svårt att förankra språkets betydelse i matematikundervisningen, men många forskare vill 

betonar hur viktigt det är att eleverna ges möjlighet att få utveckla en djupare förståelse för 

matematiska begrepp (Crooks & Alibali, 2014; Boesen, 2006). Enligt Van Hiele i Hedren (1992) 

utvecklas begreppförståelse enligt olika nivåer och vid utveckling från en lägre begreppsnivå är en 

förförståelse nödvändig för att man ska kunna “hänga upp” det som ännu är för abstrakt, på något som 

är konkret enligt tidigare kunskaper. För att överbrygga förståelse av ett matematiskt och abstrakt 

begrepp kan man undervisa begreppets föregående struktur. Det innebär till exempel att jag som lärare 

väljer att gömma stenar i en hand utifrån en bestämd mängd och frågar hur många det är. Det är ett 

exempel på en förgående struktur som senare kan användas till en fördjupad kunskap då läraren får 

eleven att upptäcka sambandet med begreppet likhetstecknets betydelse. Då kan en högre 

begreppsnivå nås eftersom de strukturer som föregår den senare har gjorts tydlig för eleven (Hedrén, 

1992). Det är viktigt att läraren kan de kritiska aspekterna inom de valda lärandeobjekten/begreppen 

för att kunna planera arbetet effektivt och för att kunna bemöta eleven i spontana struktureringar i en 

kommunikativ dialog (Arevik & Hartzell, 2007). McIntosh (2008) lyfter också vikten av att läraren 

kan de kritiska aspekterna inom matematikens olika begrepp och menar att det verkligen inte handlar 

om slumpmässiga orsaker som ligger bakom elevernas brister i denna utveckling. Det går inte att veta 

hur och vad varje elev utvecklar dessa kunskaper, men man vet att sannolikheten ökar med 

variationsteorin som grund i undervisningen (Enocksson, 2014). Det kan bland annat innebära att ett 

utvalt matematiskt begrepp bearbetas genom att eleven får möta olika representationer som behandlar 

och utvecklar en förståelse om ett och samma begrepp på flera olika sätt. Samtalet måste då ha en 

central roll och variationen i lärandeobjektet beror på vilken förståelse läraren har för de kritiska 

aspekterna och hur de representeras för eleverna (McIntosh, 2010). Om läraren har denna förståelse 
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kan klassdiskussionen fungera som ett redskap för elevernas tankar om det utvalda matematiska 

begreppet. Där kan alla elever få möjligheten att följa varandras tankegångar även om de inte själva 

ger sig in i den dialogen (Arevik & Hartzell, 2007; Dysthe, 2003; Enocksson, 2014). Lärares planering 

och inhämtning av förståelse kring ett specifikt begrepp är därför avgörande för att formativt kunna 

återkoppla till eleven som är i lärandeprocessen (Arevik & Hartzell, 2007). Målet är att elever ska 

kunna beskriva, kommunicera och reflektera tillsammans för att utveckla förståelse (Carlgren et al., 

2009; Shepard, 2000; Sadler, 1989).  

På samma sätt som de begreppsutvecklande teorierna följer också den klassiska konstruktivistiska 

teorin i samma linje, att vi människor förändrar egna värderingar och hur vi ser på omvärlden. Enligt 

den tar individen emot information, tolkar den, relaterar till den och kanske tolkar om den och på det 

sättet bygger upp ny kunskap. Bygget är det som individen bär med sig i form av tidigare erfarenheter 

och det menar man har en helt avgörande betydelse för utveckling. Detta synsätt har gett nya 

kunskaper om kontinuitet och förändring i meningsskapandet för individen (Öhman, 2008). Enligt 

denna kunskapssyn beskrivs en pedagogisk skillnad med att ge elever matematisk kunskap som 

”presenterad” till skillnad från att eleven får ”möjligheten att upptäcka” ett matematiskt samband 

enligt en konstruktivistisk syn. Det hjälper också eleven att få en fördjupad förståelse då den själv får 

upptäcka samband och öka förutsättningen för det långsiktiga ”kunskapsbygget” (Drath & Löfwall i 

Wallby et al., 2014).  

                                    

Ytinlärning eller fördjupad kunskap 

Matematik som ämne har under en mycket lång tid haft en tradition med undervisning som har 

fokuserat mycket på procedurkunskaper, det vill säga att lära sig olika matematiska metoder. Idag 

anses undervisning med för mycket fokus på procedurkunskap påverka eleverna negativt eftersom det 

ofta leder till att eleverna försöker lära sig hur man gör snarare än att försöka förstå olika samband.  

Elever som är framgångsrika lär sig att använda strategier, upptäcka mönster, se system, generalisera 

och försöker förstå samband när de ger sig in i matematiska lärandeprocesser. Men eleverna som 

hamnar i svårigheter kännetecknas av att de fokuserar på att memorera, använda metoder som de lärt 

sig utantill och tänker att det är viktigt att kunna svara på vad som är rätt eller fel svar. De har gett upp 

sökandet efter förståelse av sammanhang och befäster inte sina kunskaper på ett effektivt sätt 

(Forsmark, 2009; Magne i Ahlberg, 2009). Forskare har i samma linje också upptäckt att det är viktigt 

att urskilja elevernas olika syn på matematikämnet eftersom det påverkar deras möjligheter att 

utveckla en förståelseinriktad inlärningsprocess istället för en ytlig inlärningsprocess (Crooks & 

Alibali, 2014). Att lära sig och minnas, det vill säga att kunna lagra information är i och för sig viktig 

för att kunna bearbeta och reflektera, men det är förståelsen inom de utvalda matematiska begreppen 

som kan underlätta en tankestruktur som stödjer den möjligheten (Ahlberg, 2009). 

När elever har svårt att ta till sig procedurkunskaper så uppfattas de ofta av lärare som att de har 

matematiksvårigheter trots att det egentligen är andra svårigheter som läraren har lagt märke till 

(Engström, 2003). Vad som orsakar dessa svårigheter är inte klarlagda då det är svårt att urskilja dessa 

problem som ofta handlar om minne, inlärning och/eller koncentration (Bruse, 2003). För att främja de 

elever som har dessa vanliga funktionsnedsättningar så har forskningen om matematiskt tänkande 

kommit fram till att undervisningen behöver erbjuda ett innehåll som ger eleverna möjligheten att 

utveckla högre tankestrukturer och därmed möjligheten att kunna bygga upp en djupare förståelse. 

(Hord & Newton, 2014). När eleven får möjligheten kunna kommunicera och förklara sina 
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tankegångar inom ett utvalt matematiskt begrepp så utvecklas fördjupad förståelse (Arevik & Hartzell, 

2007).  

När elever har befäst en syn om att matematik främst handlar om att kunna återge vad som är rätt eller 

vad som är fel, så ökar också risken för matematikängslan. Om den ängslan återkommer vid flera 

tillfällen kan det bli mer eller mindre bestående problem som försämrar elevens möjlighet att kunna 

utveckla sina matematiska förmågor (Baroody i Ahlberg, 2009). För att förändra dessa elevers 

kunskaper behöver de en undervisning som ger dem erfarenheter som leder till ökad förståelse. För att 

eleven ska betrakta lärprocesserna som viktiga måste läraren också göra sina bedömningar av det som 

kännetecknas vara kvalitet eftersom det kan öka elevens möjlighet att bli medskapare i sin egen 

lärandeprocess (Sadler, 1989; Black et al., 2004).  

 

Likvärdiga bedömningar matematik 

Enligt läroplanen Lgr 11 så är ett av syftena med matematikundervisningen att eleverna ska utveckla 

sin förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2011; Pettersson, 2010). Dessa mål finns 

också med i kunskapskraven där det står att eleverna i åk 3 ska kunna beskriva och samtala om 

tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och att eleven ska föra och följa matematiska 

resonemang. Om läraren vill att eleverna ska utveckla sin muntliga kommunikationsförmåga måste jag 

också visa eleverna att den förmågan är viktig genom att göra bedömningar med den förmågan 

(Pettersson, 2010).  En kvalitativ bedömning fungerar mer undersökande och det ger eleven större 

möjlighet att få visa sina kunskaper som då synliggörs för både eleven och läraren samtidigt som 

eleven befäster sin kunskap när den ska uttrycka sig muntligt. Läraren kan också bedöma vilka 

kunskaper, missförstånd eller svårigheter det finns hos eleven (Korp, 2011; Pettersson, 2010). När 

svagpresterande elever endast kan visa ett rätt eller fel svar i ett test så begränsar det deras möjlighet 

att få visa sina kunskaper som de skulle kunna göra med hjälp av andra förmågor och då ökar risken 

att lärande och utveckling uteblir. En felaktig syn om kunskap kan dessutom förstärkas när eleven inte 

uppfattar bedömningen av kvalitativa lärandeprocesser som lika värdefulla och eftersträvansvärda som 

vid bedömning med summativa tester (Black et al., 2004; Carlgren et al., 2009; Pettersson, 2010). 

När elever muntligt kan beskriva matematiska samband inom och mellan olika matematiska begrepp 

så uppstår möjligheten att både visa och utveckla en fördjupad förståelse och kunskap. Om en elev 

endast anger ett rätt svar i ett traditionellt test, så får den bara möjligheten att visa att den har upptäckt 

ett samband inom det abstrakta matematiska språket, det vill säga generalisering, vilket inte behöver 

innebära att eleven kan förstå vad begreppen innebär i praktiken. Det kan betyda att eleven kan få fram 

rätt svar trots att den inte har någon fördjupad kunskap om innebörden (Crooks & Alibali, 2014). 

Däremot så kan generalisering av matematiska begrepp också tyda på den högsta nivån av 

begreppsförståelsen, men problemet blir då att urskilja vad som är ytlig kunskap eller en djupare 

förståelse (Arevik & Hartzell, 2007; McIntosh, 2008).  
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Metod 

I det här avsnittet har vi beskrivit och argumenterat för våra val av metoder för att samla in data, hur 

det har bearbetats och hur vi har kvalitetssäkrat arbetets trovärdighet. Det finns också en beskrivning 

av vilka etiska aspekter som har övervägts i denna studie.   

Metodval för datainsamling 

Att arbeta ur ett fenomenografiskt perspektiv har passat det vi vill undersöka eftersom syftet med vår 

studie är att se hur lärarna uppfattar sitt bedömningsarbete i dagens skola. Utifrån metoden har vi 

försökt att skapa en slags förståelse och begriplighet inför lärarnas beskrivning av vårt problemområde 

(Fejes & Thornberg, 2015; Hartman, 2004; Ahlberg, 2009).  

Vi har använt oss av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer till datainsamlingen (Fejes & Thornberg, 

2015; Hartman, 2004; Ahlberg, 2009). Enligt Hartman (2004) är halvstrukturerade intervjuer bra när 

det behövs rikare svar. I intervjufrågorna har vi lagt fokus på vad som har kommit fram i vår bakgrund 

(Fejes & Thornberg, 2015; Kvale & Brinkman, 2014). Vi utformade de halvstrukturerade 

intervjufrågorna med hjälp av en gemensam intervjuguide samt att vi kompletterade med enskilda 

frågeställningar inom våra ämnesinriktningar.  

Urval  

Vi har intervjuat åtta lärare, fyra var inom respektive ämnesinriktning. Valet att rikta intervjuerna mot 

både matematik och svenska har tydliggjort skillnader och likheter när det gäller lärares utsagor om 

bedömningsarbete och undervisning inom respektive ämnesområde. Valet av deltagare blev en 

genomtänkt urvalsstrategi, då vi redan från början har haft önskemål om lärares ämneskompetens och 

även i vissa fall val av person (Hartman, 2014). Då vi arbetar inom olika skolområden har vi kunnat 

hjälpa varandra att få tag i informanter som passade vår undersökning. Intervjuerna har genomförts på 

sex skolor där några av skolorna till största del har andraspråkselever i sina klasser. Lärarna har 

representerat olika stadier och årskurser. Att lärarna arbetar på olika typer av skolor och med olika 

årskurser har gett oss en bredare bild av det bedömningsarbete som pågår under en elevs skolgång. Vi 

har valt bort att ange vilka lärare som undervisar i respektive årskurser eftersom vi anser att det saknar 

betydelse för vår undersökning. Vi har däremot numrerat våra informanter från ett till åtta för att 

läsaren ska kunna urskilja informanternas utsagor.  

Datainsamling 

Vi kontaktade de utvalda personerna via telefon eller via mail för att tillsammans komma fram till 

lämplig tid och plats som kunde utgöra en bra miljö för ett längre och ostört samtal. Som inledning av 

samtalet har vi tagit upp rättigheterna att få avbryta intervjun utan att behöva förklara varför, vilket de 

även hade fått information om i Missivbrevet. För att kunna koncentrera oss på samtalet och våra 

frågor så bad vi om tillåtelse att spela in intervjuerna. Samtliga respondenter godkände vårt önskemål. 

Vi använde våra intervjuguider som stöd för att kunna se när informationen var mättad. Under 

intervjuerna fick informanterna dock frågor som går in i varandra. Men eftersom frågorna då var lite 
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annorlunda ställda så kunde svaren ändå ge en mer nyanserad bild av det som efterfrågades. Längden 

på intervjuerna varierade från 30 till 50 minuter. 

Databearbetning och analysmetod 

Alla intervjuer har transkriberats ordagrant och det var lämpligast att var och en av oss transkriberade 

de intervjuerna som vi själva hade utfört. Analysarbetet genomfördes i flera steg. Vi bekantade oss 

med data genom ett helhetsintryck, försökte uppmärksamma likheter och olikheter, vi kategoriserade i 

olika teman och försökte sedan studera strukturer som vi sedan kunde återkoppla till våra 

frågeställningar.  Här kunde vi se variationer mellan våra informanters svar snarare än att de uttryckte 

exakt samma sak (Fejes & Thornberg, 2105). Detta kvalitativa analysarbete har vi gjort tillsammans i 

en återkommande process som innebar att vi växlade fokus mellan teorier och teman ur det empiriska 

materialet tills vi hittade ett tydligt mönster som de ingick i (Kvale & Brinkmann, 2014). När vi 

analyserade sorterade vi och hade varsitt ansvar att koppla det empiriska materialet till teorier inom 

våra respektive inriktningar. I analysarbetet ringade vi in sex teman som vi upplevde svarade på våra 

tre frågeställningar samtidigt som data som inte passade in i våra kategorier sorterades bort (Hartman, 

2014; Fejes & Thornberg, 2009; Backman, 2016). I bakgrunden har vi satt oss in relevanta artiklar, 

forskningsrapporter och litteratur om vårt problemområde för att veta att datainsamlingen kunde 

erbjuda en empirisk kvalitet i förhållande till våra forskningsfrågor (Ahlberg, 2009; Backman, 2008; 

Hartman; 2004). 

Trovärdighet 

Vi har gjort en kvalitativ studie vilket vi ansåg var en lämplig metod utifrån vad vi ville undersöka. 

Enligt fenomenografin så finns en begränsad mängd av lärarnas olika sätt att uppfatta de 

problemområden som vi undersöker (Fejes & Thornberg, 2015). Om vår analys, resultat och slutsatser 

blir rimliga så har den uppnått en intern validitet och inom kvalitativa studier anses validiteten 

säkerställas genom att resultatet granskas i relation till hela forskningsfältet som undersökningen ingår 

i. Vi har utifrån forskningsfältets teorier försökt sträva efter att genomföra en noggrann planering av 

intervjusituationen med hjälp av en intervjuguide för öka kvaliteten på vårt empiriska material. Att 

använda kvalitativa intervjuer som metod ger en möjlighet att analysera och bidra med ökad förståelse 

för det område som undersöks. Validiteten är svår att mäta när det gäller kvalitativa intervjuer och 

därför behövde vi i vårt analysarbete uppmärksamma skillnader och likheter i vår empiri. När vi 

bearbetade vårt material så har vi växlat fokus mellan forskningsfältets teorier och teman ur det 

empiriska materialet tills allt stämde enligt ett trovärdigt resonemang (Fejes & Thornberg, 2015; 

Ahlberg, 2009). Enligt Kvale & Brinkmann (2014) blir inte resultatet trovärdigt om endast något litet 

tyder på ett helt annat utslag än vad det övriga i undersökningen avser. Vi har inte funnit något inom 

det specialpedagogiska forskningsfältet som talar emot vårt empiriska resultat. För att få fram 

resultatet av vårt arbete så har vi inriktat oss mot att leta likheter och skillnader i lärarnas 

erfarenhetsvärld av bedömning och undervisning. Deras svar diskuteras sedan i diskussionsdelen med 

hjälp de teorier som finns i vår uppsats. I diskussionsdelen kan vi konstatera att våra slutsatser har ett 

mer abduktivt resonemang eftersom vi där växlar mellan olika perspektiv och lärarnas tankar om 

bedömning (Fejes & Thornberg, 2015; Kvale & Brinkmann, 2014).    
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Forskningsetiska aspekter 

Efter en första kontakt med ett muntligt samtycke från varje informant att delta, har alla lärare innan 

intervjuerna erhållit ett missivbrev där vi redovisat syftet med vår studie. I missivbrevet informerades 

också alla informanter om att examensarbetet kommer att beakta Vetenskapsrådets (2007) 

forskningsetiska principer och att vi inte kommer att publicera uppgifter som kan härledas till skola 

eller person. Inte heller kommer de inspelade och nedskrivna intervjuerna att sparas eller spridas. 

Dessutom kommer allt material som kan härledas till intervjuerna att kasseras efter godkänt arbete. 

Alla informanter har också fått information om att de kan avbryta sitt deltagande när de så önskar utan 

att behöva motivera varför (Kvale & Brinkman, 2014). Därmed har vi tagit hänsyn till de huvudkrav 

som finns inom det humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsfältet när det gäller att skydda 

deltagande individer med samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2007). 

 

 

Resultat 

Det är 6 teman som har identifierats i vårt empiriska material som syftar till att svara på våra 

undersökningsfrågor:  

Hur ser lärarna på olika bedömningsformer i arbetet med att utveckla elevers lärande? 

Kan klasscreening främja eller hindra likvärdig utbildning för elever som riskerar att hamna i 

svårigheter? 

Vilka faktorer anser lärarna främja elevers kunskaper? 

Eftersom det finns många områden inom alla dessa frågeställningar som har med varandra att göra, så 

är det svårt att helt urskilja under olika rubriker. Det förklarar varför delar av att innehållet 

återkommer på flera ställen.  

Hur ser lärarna på olika bedömningsformer i 

arbetet med att utveckla elevers kunskaper? 

Vi kunde hitta två teman som syftar till att svara på hur lärare ser på olika bedömningsformer. Vårt 

resultat visar att det finns en särskiljande syn på bedömning och lärmiljön. Det första temat handlar 

om lärarnas beskrivning av likvärdigt bedömningsarbete som sker i praktiken. Det andra temat handlar 

om lärarnas syn på likvärdiga lärmiljöer.  
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Likvärdig bedömning, formativ och summativ 

Alla lärare arbetar med både formativ och summativ bedömning mer eller mindre. En tydlig skillnad 

inom matematik och svenska är att matematikundervisningen har en tradition som innebär att de 

lägger större fokus på summativa tester. En lärare (informant 1) uttryckte sig på de här sätten: 

“Ja, det blir ju lite summativa bedömningar också, speciellt i matematik, efter varje kapitel 

så är det ju en diagnos, jag brukar se till att de får göra den. Sen gör vi ju också McIntoch 

också, både höst och vår. Den gör vi ju både för att kolla av barnen och att kolla av mig” 

(informant 1). 

”Det tycker om att göra tester i den här klassen, jag har ju inte haft så många klasser. Men 

jag kan tycka att de är väldigt speciella på många sätt, att det är roligt, att de vet och vill 

lära sig. Hittar du bara intressanta aktiviteter så jobbar de. De tycker ju att det är superkul 

när de får berätta vad de kan och inte kan. Och därför använder jag de interaktiva 

skrivtavlorna också. Alla får en varsin, så kan jag fråga någonting och så får alla hålla 

upp” (informant 1). 

Läraren (informant 1) betonade vikten av de summativa testen som om en del av den slutliga 

bedömningen och som uppstart av ett nytt arbetsområde. 

“Men jag har läst att det finns ett värde i summativa tester ändå, för det blir ju ändå det på 

slutet det vill säga...vad lärde du dig av den formativa bedömningen?” (informant 1).  

På så sätt menade läraren (informant 1) att ett förtest inom matematik kan utveckla hens undervisning 

formativt.  

Inom svenska undervisningen var det mer vanligt att börja med en muntlig bedömning genom att 

tillsammans med klassen samla in elevernas förkunskaper. Läraren (informant 1) ansåg också att 

kvalité i undervisningen handlar om att göra en bedömning om vad hen ska lära ut genom att ta reda 

på vad eleverna kan innan uppstart av ett arbetsområde. 

I svenska menade några lärare att i slutändan blir det den enskilda lärarens bedömning som avgör hur 

långt en elev har kommit i sin språkliga utveckling. Detta görs med hjälp av det bedömningsstöd och 

matriser som finns från Skolverket. Att kunna diskutera med andra i bedömningsfrågor ansågs som 

värdefullt och utvecklande, vilket endast görs i samband med nationella proven. Nästan alla lärare 

önskade mer kollegialt lärande och stöd av andra när de ska göra sina bedömningar. 

Svårigheter med bedömning ansågs bland annat att i klassrumssituationen kunna följa upp och 

möjliggöra för eleverna att få visa och utveckla sina förmågor att till exempel analysera, diskutera och 

argumentera. Att till exempel ha en stor klass och lite resurser verkade försvårande med att skapa 

tillfällen och tid för att kunna lyssna och följa upp en elevs utveckling inom dessa förmågor. Några av 

lärarna använder “glasspinnar” med elevernas namn på som de drar för att få alla elever mer delaktiga 

och inte bara de som räcker upp handen. En lärare (informant 3) poängterade att det var uppföljning 

och direkt feedback som ger kvalité i undervisningen. Hen upplevde att eleverna presterade sämre när 

feedbacken missades. Hen upplevde också att eleverna frågade efter feedback om de var vana vid det. 

Även vikten av att beskriva och skriva upp målen för undervisningen innan uppstart inom ett område 

ansågs viktigt för att kunna utvärdera tillsammans med eleverna om målen för undervisningen har 

nåtts. 

Flera lärare lyfte svårigheten med att kunna göra “rättvisa” bedömningar”. De frågade sig hur de 

verkligen kan veta om eleven har de här förmågorna som beskrivs i läroplanen och var går gränsen när 

för att en elev inte har nått målen.  
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“Hur vet jag att den här eleven faktiskt inte har den här förmågan den kanske har den med 

den kanske inte visar det just, i den här miljön, just under de här veckorna. Men den kanske 

visar det någon annan gång…den kanske har jobbigt med språket” (informant 3).  

Alla matematiklärare ansåg att deras elever uppfattar summativa tester som mer viktiga än de muntliga 

bedömningarna. Ändå har dessa elever lärare som använder sig av formativ bedömning för att utveckla 

elevernas kunskaper. En av dem (informant 6) tyckte att det fanns många fördelar med att använda 

matriser inför de muntliga bedömningarna och att den stora vinsten med att använda dem var att 

eleverna fick lärandemålen synliggjorda så att de blev mer delaktiga i bedömningsarbetet.  

” Men det är ju svårare att jobba med formativt i matte för det är ju mycket summativt, 

men eftersom vi arbetar med matriserna så blir det ju formativt för eleverna. Om de ligger 

på E-nivå så ser de tydligt vad som krävs för att få ett C och då klarar de av att se själv vad 

som behövs, de här eleverna är så vana att jobba med matriser” (informant 6). 

Lärarna beskriver sammanlagt flera olika kvalitativa lärmiljöer och har kunskaper om bedömningar av 

kvalitet. Men när det gäller den summativa bedömningen så ansåg flera av lärarna att målet var 

uppnått när eleverna lyckas med de summativa testerna. Men det fanns också uttalade insikter om att 

elever som har lätt för att lyckas med summativa tester kan ha en ytlig förståelse av de matematiska 

begreppens innebörd och därför ansåg de att det finns en risk med att betrakta dessa testresultat som 

ett “kvitto” på uppnådd kunskap. Enligt en lärare (informant 5) ansågs problemet vanligtvis upptäckas 

senare när eleven inte lyckas utvecklas i nästa steg inom en matematisk begreppsnivå och ibland kan 

nästa nivå hamna efter en ”stadieövergång”. 

 

Främjande och hindrande aspekter i lärmiljön  

Ett par lärare i svenska (informant 2 och 3) anser att ett mått på att lyckas med undervisningen är när 

de upplever att eleverna är intresserade, delaktiga och engagerade. En lärare (informant 3) som bara 

har andraspråkselever uttryckte följande exempel på en lyckad skrivprocess: 

”Åh, det är så roligt för jag har bara SVA barn och alla barn har ju ett annat land som de 

härstammar ifrån, de själva eller deras föräldrar. Före den här uppgiften så fick de en 

friskrivningsuppgift, att vara lärare till mig och skriva om sitt hemland. Och det är det 

mest fantastiska i hela mitt liv som jag har varit med om. De har skrivit om Eritrea, om 

Bosnien, om Turkiet…och jag tror att det är nio, tio länder i vår klass. Det byggde vi på, de 

fick lära mig och sedan fick de lära sig om Gästrikland för att sedan berätta och visa för 

sina föräldrar” (informant 3) 

Att göra anpassningar för de elever som har svårigheter som en hjälp i att lyckas togs upp av alla lärare 

som undervisade i svenska. En lärare (informant 3) uttryckte också svårigheter med att komma ihåg 

anpassningar. 

”Å jag vet inte riktigt hur man gör ibland, ibland så tycker jag att jag bara gör fel, så jag 

försöker, men man får ju inte tänka så heller. Jag försöker tänka på att, o ja just ja den här 

eleven måste jag tänka på, att den här eleven måste få göra på sitt vis kanske genom att få 

andra instruktioner, enklare” (informant 3). 

Anpassningar kunde bestå av möjlighet att använda tekniska hjälpmedel, längre tid vid tester och 

möjlighet att använda talsyntes. Om en elev till exempel har svårigheter med att “prata inför en stor 

grupp” så skapades den möjligheten för eleven att få uttrycka sig i ett mindre sammanhang och får 

sedan den förmågan att utveckla som mål. En lärare (informant 3) tyckte att hon kunde se på elever om 

de var i behov av stöd, genom att konfrontera eleven med att uttrycka det som hen inte förstår: 
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”Man kan märka på olika sätt redan när man ska starta upp ett nytt område att eleven kan 

verka ointresserad. Fast det är den säkert inte. Då tänker jag såhär; alla vill lära sig 

saker, om det inte är någon förmåga som saknas här eller som...är väldigt sent utvecklad, 

för då ser man. Jag har en elev som jag speciellt ser, så fort det handlar om någonting nytt, 

ta in lite nya instruktioner eller bilder, så är blicken borta, man pratar gärna med den som 

sitter bredvid, eller man går på toa mitt i en genomgång. Eller när man ställer sig bredvid 

och säger att man inte vill göra det här. Så tycker jag att det är. 

           -Hur hjälper man den eleven bäst då? 

Först genom att försöka prata, vad är det? Jag såg att det var någonting, när vi skulle 

börja jobba med det här. Jag undrade om det var någonting du inte förstod eller blir du 

orolig, oj det här är något nytt. Kan du berätta för mig?, så att man får eleven att berätta 

-Brukar de kunna sätta ord på det eller…? 

Om jag till exempel…en elev, det här hände igår. Och det här är en elev som har varit hos 

oss här länge nu, och då kan vi prata och då kan hon säga så här; Men jag vill inte. Hmm 

ok. Vill inte, kan betyda olika saker för mig, sa jag. Vi kollar, det här kan det betyda för 

mig. Jag kan säga vill inte, när jag egentligen borde säga, jag är rädd för det här för att 

jag tror att jag inte kommer att förstå. Så ger jag några exempel. Är det nått av det här 

som du känner passar in på dig och då ofta så är det ju det. Men det gäller att man får sitta 

och prata ostört för det är väldigt många som vill sitta och lyssna…som vill lägga sig i och 

som kan göra att den som jag vill prata med känner sig utpekad” (informant 3).  

En matematiklärare (informant 2) beskrev att en likvärdig lärmiljö kan skapas bland annat när hela 

klassen arbetar med ett gemensamt problem där alla kan delta utifrån sin begreppskunskap och kan 

därmed utvecklas trots att de har olika förkunskaper. Hen menade att elever i svårigheter behöver mer 

direkt feedback än de elever som är mer framgångsrik i matematik, eftersom de kan bedöma sina 

kunskaper mer självständigt. Hen beskrev att det generellt är nödvändigt att följa elevens lärande där 

den befinner sig. “Om man undervisar den enkla vägen så blir det bara ytlig kunskap som eleven inte 

kan bygga nya kunskaper på”. Samma lärare uttryckte hur hen tillsammans med en elev hjälper den 

genom samtal för att få den att utveckla sin förståelse. Hen uttryckte det som en skogsvandring: 

“…. och då försöker vi tillsammans se var den gick vilse där målet blir att elevens 

resonemang hjälper den till förståelse och djupare kunskap för att till slut få 

skogsvandringarna kortare och kortare tills eleven klarar av att gå från a till b 

utan att gå vilse” (informant 2)  

Hen tog upp att det finns ett problem med att använda summativa tester eftersom läromedel till 90 % 

består av uppgifter som leder till ett tänkande om “rätt och fel svar”. Hen ansåg att när eleverna väl har 

uppfattat det som ett mönster i matematikundervisningen så blir det väldigt svårt att bryta och det 

skapar onödiga hinder för lärandet. Alla lärare i matematik uttrycker att eleverna också har fokus på att 

hinna med mycket i matematikboken trots att undervisningen innehåller mycket annat som inte består 

av ett mekaniskt görande. Detta fenomen upplevdes redan hos eleverna från åk 1 och en lärare (lärare 

5) menade att målet ändå är att de ska förstå att matematik är mycket mer än så. 

I de skolor som till övervägande del har andraspråkselever (informant 1,2 och 3). pratade lärarna 

mycket om betydelsen av att arbeta med språket, ords betydelse och att få alla elever att uttrycka sig. 

Olika pedagogiska undervisningsstrategier användes som till exempel glasspinnar med barnens namn 

på för att få alla att bli delaktiga eller att få förklara ords betydelse för andra i liten grupp. När det 

gällde skrivandet så arbetades det med processkrivning som strategi, för att kunna utveckla språket 

med hjälp av texter. Det här arbetssättet underlättade även bedömning av eleverna. I de klassrum som 

hade övervägande svenska elever deltog lärarna i Läslyftet (informant 4 och 7) och arbetade därför 

mycket med att gemensamt läsa texter och prata om ords betydelse. Här betonades mer vikten av att 
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läsa med flyt och att arbeta med läsförståelse. Alla lärare i svenska arbetade med språkets byggstenar 

och strukturer på olika sätt beroende av sammansättningen av elever. Även i matematik betonades 

betydelsen av att tydliggöra matematiska begrepp genom språket. 

Kan klasscreening främja eller hindra likvärdig 

utbildning för elever som riskerar att hamna i 

svårigheter? 

Det tredje temat lyfter lärarnas erfarenheter av screening samt vilka främjande/hindrande funktioner 

som de har upplevt. Det fjärde temat handlar om beslut om screening eftersom användandet av 

summativa tester som screeningmaterial är tagna på organisationsnivå. Dessa två teman syftar till att ta 

reda på hur lärarna ser på klasscreeningar och om det främjar eller hindrar i arbetet med elever i 

svårigheter. 

 

Upptäcka svårigheter med hjälp av screening 

I stort sett fanns det en uppfattning om att screeningar är bra. En lärare uttryckte det som att de var bra 

för att se vilka elever som behöver stöd av specialläraren och som ett bevis på att eleven har 

svårigheter för att eleven kanske behöver få en mer djupgående bedömning (informant 7). Den 

vanligaste åtgärden i svenska är avkodningsträning hos speciallärare. Flera lärare uttryckte att 

screeningen också blev som ett mått och en utvärdering av sin undervisning.  

”För mig finns det ju ett värde, för jag är faktiskt ny som lärare och i bedömning och 

så…jag vill se, det är ju som ett kvitto på det också. Dessutom ett test som inte jag har gjort 

upp och kan styra. Då blir det som ett mått på sanningen som kan läggas till de andra, 

tycker jag” (informant 1). 

Om en elev hade ett lägre resultat ansåg lärarna att de i sin analys av resultaten tog hänsyn till om 

elever har koncentrationssvårigheter eller är andraspråkselev. Någon elev kunde också få anpassningar 

i form av mer tid för att hinna med eller få testet uppdelat på två tillfällen om orken saknades och 

något som togs hänsyn till i resultatet. 

”Så gäller det också att man som lärare, inte har alltför mycket fokus på resultatet, i 

sådana fall. Om du skulle ha en väldigt långsam elev, genom att det tar tid. Som att du till 

exempel har en elev som har ADD eller som det går väldigt långsamt för, så kanske man 

måste lägga in det också” (informant 4). 

Alla lärare tycker att screeningresultaten stämde överens med deras tidigare bedömningar av eleverna i 

stort sett. I något enstaka fall, när läraren har känt osäkerhet så har testen visat antingen ett sämre eller 

bättre resultat än vad som väntats eller som en lärare uttryckte sig “att det nog är bra med ett sånt där 

test, för man kan ju ha fel” (informant 4).   

En annan lärare som nyligen gjort ”Vilken bild är rätt?” (Lundberg, 2001) var samtidigt kritisk och 

menade att det inte säger allt om elevens kunnande och uttryckte till och med “vad säger det här 

egentligen, vad är det vi får fram?” (informant 3). Samma lärare undrade också hur hen skulle arbeta 

vidare efter att ha fått resultatet och saknade analys och efterarbete. Hen menade att testet 

sammanställs ju i en siffra och då blir det ju också direkt en bedömning, “bäst, sämst och så blir det en 

skala”. En lärare (informant 4) på mellanstadiet tyckte att resultaten var orättvisa, just för att hens 

elever var på så olika steg i sin språkutveckling. 
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”Ta min grupp, dels har man andraspråkselever på olika stadier, men så har jag ju också 

svenska elever som också ligger på en massa olika stadier och nån med språkstörning. Jag 

tycker att svenskan blir svårare och svårare. Man kan ju liksom känna att det här inte är 

riktigt rätt och att det samtidigt inte visar något… att testa barnen. Det kommer inte riktigt 

fram” (informant 4). 

För att kunna delta i ett screeningtest i svenska behöver eleven både ha kommit igång med sin läsning 

och förståelse av språk. Andraspråkselever som har varit för kort tid i Sverige eller elever som har 

svårigheter med att läsa utsetts inte för screeningtest, vilket kan ses som en självklarhet och som att 

lärarna redan innan är medvetna om de elever som inte har förutsättningarna.  

Ett par matematiklärare (informant 2 och 5) uttryckte att de gör någon form av bedömning av 

elevernas förmågor innan testsituationen och avgör därmed om det är etiskt lämpligt att delta. Men 

deras uppfattning var att många andra matematiklärare oftast gör testerna oavsett var eleverna befinner 

sig i sin kunskapsutveckling. De tror att risken för detta etiska dilemma blir större när läraren har 

mindre ämneskompetens. De tror att de har en mer positiv inställning till testerna eftersom det blir 

enkelt att få en snabb uppfattning om var klassen som norm ligger i kunskapsnivå istället för att utgå 

och följa elevens utveckling av tidigare visade kunskaper.  

Att testa skriftligt i matematik ansågs av en lärare (informant 2) vara nödvändig eftersom muntliga 

bedömningar har sina brister som beskrevs så här: 

” I en intervjuliknande situation så hjälper du till väldigt mycket med kroppsspråket, 

ansiktsmimiken, betoning och någonstans där så finns möjligheten att man har hjälpt dem 

för mycket, vilket gör att det kan bli felaktigt. De här testen är väldigt formella och är 

likvärdiga, det vill säga lika för alla och det gör att jag kan jämföra på ett bra sätt. 

Skillnaden blir ändå att eleven kan visa mer i en muntlig bedömning” (informant 2). 

En annan lärare (informant 5) uttrycker att elever som har lyckats med en diagnos inte alls behöver ha 

någon djupare kunskap och uttrycker: 

”Det ser man ju inte på ett enda prov, utan det får jag ju se nästa gång jag jobbar med det, 

om de har glömt det eller om det är kvar, för jag menar att man kan ju kunna saker för 

bara den stunden” (informant 5). 

Ett par lärare i matematik (informant 2 och 6) anser inte att testerna som ingår i skolans screeningplan 

fungerar främjande för elever som är eller riskerar att hamna i matematiksvårigheter. Men flera lärare 

uttryckte att testerna på ett omvänt sätt är till för att lärarna ska veta vad som ska analyseras och 

utvecklas i sin undervisning. Materialet ska ligga som grund för formativ undervisning, det vill säga 

att forma undervisningen.  

”Så som jag har tolkat grundtanken så ska man göra en tidig avstämning nästan 

dag ett med det som eleverna ska kunna i slutet av terminen. Testet görs för att jag 

ska bli medveten om vad jag behöver lägga ”krutet på”. Sedan kan man till 

exempel screena i mitten av terminen för att se om mina insatser har gett resultat 

och för att veta om det är dags att ändra fokus. Den sista screeningen är sedan för 

att se om jag har kommit i mål. Det är så jag har uppfattat grundtanken med 

screeningen” (informant 2). 

”Men när man analyserar så gäller det att inte bara titta på rätt eller fel, utan man 

måste också ha med sig frågan om hur undervisningssituationen såg ut, var den 

likvärdig med det som bedömdes i testmaterialet?” (informant 2). 
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Tre matematiklärare (informant 2, 5 och 6) trodde att de skulle upptäcka elever med svårigheter utan 

dessa tester, men att det istället skulle ta för lång tid att hitta hela klassens kunskapsnivå och att det då 

skulle vara de duktiga eleverna som skulle drabbas och inte få rätt stimulans inom rimlig tid.  

Vissa matematiklärare beskrev att för övrigt var deras kompetens och trygghet i sin yrkesroll som 

gjorde att de förstod riskerna med att utföra testet i helklass på ett traditionellt vis. Det vill säga att alla 

gör testet vid ett och samma tillfälle utan anpassningar. En lärare (informant 2) menade att en av de 

viktigaste framgångsfaktorerna för elevens positiva utveckling handlar om att skapa lärmiljöer där 

elevers misslyckande absolut ska undvikas.  

Alla anser att det är viktigt att upptäcka elevers svårigheter i tid oavsett ämne, men de tycker inte att 

det är svårt att se vilka som har svårigheter. Lärarens egen bedömning brukar stämma väl överens med 

det som kommer fram enligt screeningresultatet. En lärare som bara hade svenska elever, tyckte att det 

var ett stöd för att uppmärksamma föräldrarna om elevens svårigheter. 

”Jag tycker att det är ett bra mätinstrument då, för man kan ju ändå se de här barnen. Just 

nu har jag en flicka som jag är orolig för, fast hon har tränat så mycket, så tycker jag 

fortfarande att hon har stora svårigheter när hon läser och så tycker jag att det går 

långsamt. Så nu när vi hade samtal och så tänker jag hela hösten, när vi gjorde ”Vilken 

bild är rätt?, nu kan vi ju backa och titta. Hon hann inte så långt, men det hon läst är rätt. 

Ja, nu har vi gjort DLS. Det orkar ju inte hon ta sig igenom. Men det hon läst är rätt och 

så ser vi rättstavningen att den är en katastrof…men ordförståelsen är okej, så jag tycker 

att det är ett ganska bra mätverktyg ändå. För det blir svart på vitt, men det var det här jag 

befara. Å det är det här man kan tänka inför föräldrarna, det här är ju standardiserat, man 

gör det och alla gör precis likadant och alla får samma förutsättningar…att göra det. Å ser 

här ser det ut för ditt barn, det tycker jag är skönt för då ser man ju. Oj, hennes resultat är 

där och de andras är där” (informant 7). 

Några matematiklärare menar att resultatet är en påminnelse till sig själv, vilket arbetsområde som inte 

är tillräckligt bearbetade. Men det framgår inte tydligt att elever i svårigheter främjas av screeningen, 

men möjligen att testresultaten indirekt kan vara ett underlag för resursfördelning och leda till 

främjande åtgärder. Men det var bara en av de intervjuade som har erfarenhet av detta (informant 8). 

På den skolan så var det mindre undervisningskvalitet i den reguljära undervisningen på grund av 

outbildade matematiklärare, men de hade istället högre undervisningskvalitet med utbildad 

matematiklärare i de mindre elevgrupperna som skapades. Eleverna hade själva uttryckt att de 

arbetade hela lektionspass med matematiska lärprocesser i lilla gruppen medan de hade suttit av 

mycket av tiden inom den reguljära undervisningen. Läraren som undervisade i den lilla gruppen 

tyckte däremot att hen saknade den heterogena dynamiken i gruppen. Hen upplever en vinst med 

olikheter hos elever eftersom det skapar möjligheten att alla får ta del av varandras tankegångar och 

resonemang på ett mer berikande sätt utifrån olika begreppsnivåer. 

 

Påverkan från organisation 

De flesta av lärarna har en acceptans för att det finns screeningplaner på skolorna och ser det som en 

del av skolans pedagogiska bedömningsarbete. Val av tester i svenska bestäms av de 

specialpedagogiska team som finns på respektive skola. Det vanligaste kartläggningsmaterialet som 

förekommer i matematik är beslutat från kommunnivå när den ingick i ett projekt tillsammans med 

NCM. Därefter spreds information om användandets fördelar till lärarna genom studiecirklar och 

föreläsningar. Kartläggningsmaterialet ingår i skolornas screeningplaner och det är lite olika på 

skolorna angående om resultatet ska skickas till rektor. 
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En lärare (informant 5) beskrev att de på sin skola fick information om hur bra det var med 

kommunens beslut att screena eleverna inom matematik. Inom samma period så ingick de även i en 

utbildning om formativ bedömning och uttryckte att det därför var lite konstigt att de inte riktigt följde 

samma pedagogiska linje. Läraren tänkte inte så mycket mer på det och accepterade att det var ett 

beslut inom organisationsnivå. Men i samma stund som hen får frågan så uttrycker läraren att det visst 

känns lite märkligt. Men annars var det ingen av lärarna som ansåg beslutet påverkat dem negativt i 

förhållande till Lgr 11 och den syn på bedömning som den avser att implementera.  

Vissa år ska summativa resultat dessutom bifogas till rektorn fast lärarna uttryckte att de egentligen 

inte förstått syftet med det. Det förekommer ingen feedback eller resursfördelning från 

organisationsnivå och de kan inte se att det hjälper elever med svårigheter. I praktiken tycker de inte 

att det från organisationsnivå avsätts någon större möjlighet till att kollegialt utveckla 

bedömningsarbete runt materialet och då blir det ofta vardagliga saker som tar tid och fokus från det 

fördjupade analysarbetet. En lärare (informant 2) uttryckte sig så här: 

”Det är oklart vem som har fattat beslutet och det är oklart hur beslutet är förankrat och 

det är oklart hur beslutet ska genomföras och vem är det som ska ta emot statistiken? Är 

det rektorerna?  Rektorer är väldigt sällan insatta i vilka åtgärder man ska göra för att 

lösa problem som har med inlärningssvårigheter att göra” (informant 2). 

Vilka faktorer anser lärarna främja elevers 

kunskaper? 

Med de sista två temana har vi försökt se vad lärare anser påverkar elevers kunskapsutveckling mest. 

Det femte temat handlar om lärares utsagor som beskriver vikten av att eleverna får möjlighet att 

lyckas och hur det kan gå till. Det sjätte och sista temat handlar om lärarnas utsagor som berör språket 

och kontextens betydelse för att eleverna ska få lyckas i en likvärdig utbildning. 

 

Vikten av att få lyckas 

För lärarna var det viktigt att få eleverna att känna att de kan. En lärare (informant 2) ansåg att för 

elever som riskerar att misslyckas i matematik var det viktigt att ”göra tvärtom”: 

”Vad har eleven lyckats bäst med? Om jag ser att eleven är jätteduktig på addition, då är 

det jättedumt att börja med subtraktion. Det är ju roligare att göra saker som man är bra 

på, ur elevens perspektiv. Då kan jag istället bygga upp undervisningen genom att den ska 

få se samspelet mellan addition och subtraktion för att sedan gå över till ”ren” 

subtraktion. För att kunna möta eleverna på det här sättet måste jag kunna bortse från det 

är bestämt att, vecka A är det, det här som ska göras och vecka B är det, det där som ska 

göras, för då måste man främst möta barngruppen och känna av vad de kan och få ett hum 

om fällor och feltänkande, vad är det för svårigheter som finns i gruppen och vilka 

möjligheter är det som finns i gruppen?” (informant 2). 

Det vill säga att istället för att utgå från att hitta elevens brister försöka bedöma elevens befintliga 

styrkor. Hen anser att när man har fokuserat på att hitta elevens styrkor så är det mycket lättare att få in 

eleven i lärandeprocessen och då kan läraren systematiskt bygga vidare på nya delmål. Hen beskriver 

vidare att det inte är etiskt att bedöma alla elevernas kunskaper vid ett och samma tillfälle eftersom det 

då finns stora risker med att elever utsätts för ett misslyckande, vilket kan ge dålig självkänsla som 

påverkar deras kunskapsutveckling negativt. Det är alltid mycket lättare att bygga vidare på det som 
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eleverna är bra på, även om man måste höja nivån för undervisning i helklass ibland. Skillnaden i 

undervisningen blir då att alla deltar, men det finns inte någon kravbild för de elever som inte har 

kommit lika långt.   

En lärare (informant 5) beskriver att eleverna som börjar skolan i åk 1 är öppna för allt lärande i 

matematik och är inte rädda för att misslyckas, men att något händer senare i åk 3 då det börjar märkas 

att de jämför sig själv med de andra eleverna. Att eleverna skall lyckas med summativa tester ses ändå 

som ett strävansmål av flera matematiklärare. En lågstadielärare beskriver att ett centralt arbete i 

lärarrollen är att hitta elevernas närliggande utvecklingsområde eftersom det finns en enorm variation 

av styrkor och kunskaper hos eleverna. Hen menade att alla elever mår bra av att lyckas, men allra 

mest gäller det elever som är eller riskerar att hamna i svårigheter: 

”Det kan vara så att jag vet att det här barnet eller barnen kommer att misslyckas med de 

sista sju frågorna och då klipper jag bara bort dem. Jag vet ju redan, så varför ska de 

behöva visa sitt misslyckande en gång till. Jag gör testerna där jag bedömer att det har 

skett en förändring” (informant 2). 

”…det är jag som bestämmer hur jag anpassar bedömningen, jag har inte hört några 

restriktioner. Om jag vill mäta en elevs mattekunskaper så måste jag mäta på det sättet 

som gör att eleven får möjligheten att visa sina kunskaper på bästa möjliga sätt” 

(informant 2). 

”Är det så att barnet bara har fem minuters koncentrationsmöjligheter, då kan vi bara 

jobba fem minuter med bedömningen för att sedan gå och göra något annat, annars visar 

det ju inte mattekunskaperna, för annars visar det ju bara att han kan arbeta med 

matematik i just fem minuter” (informant 2). 

Språket och kontextens betydelse för utvecklad begreppsförståelse 

Språket och det sammanhang som det ingår i är ett viktigt verktyg och beskrivs av lärarna ingå som en 

del i en formativ lärandeprocess även om de uttrycker sig olika tydligt om det. I de skolor som till 

övervägande del har andraspråkselever pratade lärarna mycket om betydelsen av att arbeta med 

språket, ords betydelse och att få alla elever att uttrycka sig. Olika pedagogiska undervisningsstrategier 

användes som till exempel glasspinnar med barnens namn på för att få alla att bli delaktiga eller att få 

förklara ords betydelse för andra i liten grupp. När det gällde skrivandet så arbetades det med 

processkrivning som strategi, för att kunna utveckla språket med hjälp av texter. Det här arbetssättet 

underlättade även bedömningsarbetet. I de klassrum som hade övervägande svenska elever deltog 

lärarna i Läslyftet och arbetade därför mycket med att gemensamt läsa texter och prata om ords 

betydelse. Här betonades mer vikten av att läsa med flyt och att arbeta med läsförståelse. Alla lärare i 

svenska arbetade med språkets byggstenar och strukturer på olika sätt beroende av sammansättningen 

av elever. Även i matematik betonades betydelsen av att tydliggöra matematiska begrepp genom 

språket. En lärare (informant 7) i svenska beskrev hur hon arbetade med läsförståelse genom att 

gemensamt prata om texten: 

”Vi hjälps åt med läsförståelsen, då kan det ta en stund innan vi kommer överens om bra 

svar, för ibland kan de ju vara jättelånga. Så nu ska vi skriva det här med en bra mening 

och då kan det ju ta lite tid, innan vi kommer fram till, vad är ett bra svar på det här?...så 

att vi inte ska skriva jätte, jätte, jättelångt och inte heller jätte jättekort…så där försöker 

jag att få med dem, men som sagt jag har ingen riktigt bra metod att jag får säkerställt att 

jag får med alla” (informant 7). 
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Sammanfattning av resultatet 

 Alla lärare arbetar med formativa och summativa bedömningar mer eller mindre. Det är mer 

vanligt med summativa bedömningar i matematik. Förkunskaper i matematik bedöms med 

hjälp av summativa tester medan i svenska utgås det ifrån elevens förkunskaper genom 

muntliga bedömningar. 

 I svenska uttrycker lärarna att det är deras bedömningar som gäller i slutändan medan 

matematiklärarna uttrycker att målet är att eleverna ska klara summativa tester och anses 

också vara mer giltiga än muntliga bedömningar. 

 De flesta lärarna önskade mer utrymme att kollegialt utveckla och utföra olika 

bedömningsmetoder. Det ansågs svårt med att komma igång med bra rutiner för ett 

systematiskt bedömningsarbete. Det är svårt att bedöma uppnådda kunskaper summativt med 

muntliga bedömningar. 

 Direkt feedback ger kvalité i undervisningen. Läraren anser sig ha lyckas med undervisningen 

när de upplever ett engagemang och intresse från eleverna. Att eleverna lyckas anses som en 

viktig framgångsfaktor. 

 I den matematiska lärmiljön särskiljer lärare på bedömning och lärande eftersom det inte är så 

vanligt att eleverna får visa vad de kan muntligt. 

 Anpassningar i form av tekniska hjälpmedel, individuella instruktioner och mer tid för 

uppgifter ges till elever som behöver men det glöms bort ibland. 

 Framgångsrika elever kan bedöma sig själv och har hjälp av matriser. 

 Alla lärare anser att det är viktigt att använda språket i både svenska och matematik. 

 Screening anses bra för att upptäcka och få ”bevis” för elevers svårigheter. Samtidigt uttryckte 

lärarna att de redan visste vilka som hade svårigheter. 

 Testresultaten i matematik skickas till rektorerna på vissa skolor. De flesta lärarna anser inte 

att screeningen påverkar eleverna negativt oavsett vilket ämne. Samtidigt ansågs det att 

eleverna i slutändan bara visade ytliga kunskaper med hjälp av summativa tester.  

 

Metoddiskussion 

Vi har i vår studie valt att göra en kvalitativ undersökning då vi ansåg att det bäst passade vårt syfte. 

Eftersom vi var intresserade av att undersöka lärarnas erfarenhetsvärld av bedömning och screening 

som verktyg i skolan har vi använt ett fenomenografiskt perspektiv med kvalitativa intervjuer som 

metod. Genom att göra en noggrann genomgång av tidigare forskning som bakgrund innan vi 

formulerade våra intervjufrågor så påverkade vi vår empiri för att sedan kunna analysera och diskutera 

lärarnas svar gentemot våra teoretiska perspektiv för att öka validiteten. Vi som blivande speciallärare 

är insatta i lärarnas teoretiska erfarenhetsvärld, vilket inom forskning anses vara en viktig aspekt när 
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empiri ska tolkas. Att ha en gemensam erfarenhetsvärld är ett grundantagande för en fenomenografisk 

undersökning (Fejes & Thornberg, 2015; Hartman, 2004).  

Intervjuguiden är utformad för att ringa in vårt ämnesområde men den fungerade mer som checklista 

under intervjun. Våra intervjuer utvecklades som samtal, där våra frågor blev samtalsämnet där lärarna 

fick uttrycka sina uppfattningar genom sina erfarenheter (Fejes & Thornberg, 2015; Kvale & Brinman, 

2014). Frågorna blev förtydligande genom att samtalen blev förankrade i det pedagogiska arbete som 

pågår i vardagen.  

Enligt Kvale och Brinkman (2014) så finns det alltid en moralisk och etisk aspekt i en intervjusituation 

genom den mänskliga interaktionen som sker. I vårt fall så har intervjuerna handlat om den vardag 

som både vi och våra informanter delar, medan vi har en avsikt med intervjun. Innan tolkning och 

analys av resultatet har vi som intervjuare haft ett bestämt syfte om vad vi ville veta. Hur detta har 

påverkat svaren hos lärarna kan därför vara en kritisk aspekt i vårt resultat. Efter att ha lyssnat på våra 

intervjuer kan vi konstatera att våra intervjuer blev mer utformade som samtal och ibland diskussioner 

där både informanter och intervjuare har kunskap inom området. Detta för att få en mer nyanserad bild 

av vårt ämne. 

I analysarbetet har vi utgått från de teoretiska perspektiv som finns i vår bakgrund för att sedan leta 

kategorier i våra intervjuer. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är validiteten svår att mäta när det 

gäller kvalitativa intervjuer och därför har analysen av vår empiri handlat om att uppmärksamma 

skillnader och likheter i intervjuerna. Inom en kvalitativ studie anses validiteten säkerställas genom att 

resultatet granskas i relation till hela forskningsfältet som undersökningen ingår i. Utifrån vårt resultat 

kan vi konstatera att metod och resultat skulle kunna anses rimliga i förhållande till storleken på den 

undersökning som vi har gjort, vilket skulle stärka att undersökningen har uppnått intern validitet 

(Ahlberg, 2009). 

I vårt val av våra informanter kan vi se att vi haft önskemål om ämneskompetens och i vissa fall även 

specifika lärare. Undersökningen är liten och vi har mött engagerade lärare med stort engagemang 

inom sitt ämne, detta för att säkerställa att vi skulle få den information vi önskade. Resultatet kan 

därför ses trovärdigt i förhållande till de faktorer som vi har valt att undersöka. Vi kan utifrån vårt 

resultat se att vi har diskuterat och delvis fått svar på våra frågor. Att både vi som blivande 

speciallärare och våra informanter är insatta i ämnet anser vi har ökat tillförlitligheten (Fejes & 

Thornberg, 2015).  

Diskussion 

I följande avsnitt diskuterar vi vårt resultat i förhållande till den forskning som har redovisats i vår 

bakgrund, teoridel och resultat av empirin. Under rubrikerna ”Olika bedömningsformer i arbetet med 

att utveckla elevers lärande”, ”Klasscreening både främjar och hindrar en likvärdig utbildning” och 

”Faktorer som påverkar elevers lärande” har vi diskuterat det resultat som vi anser svarar på våra 

frågeställningar. Därefter kommer våra sammanfattande slutsatser och förslag på vidare forskning. 

Enligt tidigare forskning så kommer elever till skolan med helt olika förutsättningar och från olika 

upptagningsområden (Lundahl, 2011), vilket också stämmer med våra erfarenheter. Enligt vårt resultat 

kan skillnaderna mellan elevernas förutsättningar helt enkelt vara stora och det som skulle kunna 
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påverka till likvärdiga förutsättningar i skolan är just därför hur undervisning och bedömning går till. 

Enligt denna studie kan vi se att det är främjande att upptäcka elevernas svårigheter så tidigt som 

möjligt. Det finns däremot en viktig aspekt med hur detta går till. Skolan behöver förändras till att 

arbeta för att elevers svårigheter betraktas som ”normala olikheter” eftersom det är 

undervisningskvaliteten som kan gör en främjande skillnad. Att satsa på kvalité i undervisningen och 

kompetenta ämneskunniga lärare är de påverkansfaktorer som behövs enligt flera forskare. De menar 

att den likvärdiga utbildningen börjar i klassrummet, oavsett bakgrund, förutsättningar eller var skolan 

ligger (Westling Allodi, 2013; Black & William, 2001; Hattie, 2007; Carlgren et al, 2009).  

Vi kan se att ordet likvärdig är ett ord som genomsyrar skollagen, läroplaner och andra dokument. Vi 

kan se att kvalitativa bedömningar främjar lärandet medan kvantitativa bedömningar kan hindra 

lärandet. Med detta som bakgrund så kan vi se att det behövs ett mer aktsamt förhållningssätt till 

summativa tester. Eftersom användandet av summativa screeningtester kommer från beslut som tas på 

organisationsnivå finns det en risk att de påverkar lärarnas kunskapssyn på ett hindrande sätt. Efter att 

ha studerat pedagogisk forskning och vårt empiriska material så kan vi konstatera att förutsättningarna 

från organisationsnivå inte har skapat möjligheter för lärare att utveckla pedagogiska strategier som 

kännetecknar undervisningskvalitet där bedömningen blir ett naturligt redskap i undervisningen. Enligt 

vår undersökning så finns det motstridiga signaler från skolan som organisation eftersom det 

medverkar till att skolor och elevers resultat bedöms med hjälp av summativa tester (Westlin Allodi, 

2013). Vi anser att detta är ett dilemma eftersom det kanske inte är rimligt att all bedömning sker 

formativt i den vardagliga praktiken men att det ändå avgör hur lärare och elever upplever 

bedömningen av vad som är viktigt. Behovet av kontroll och skapandet av en likvärdig skola kan 

motverka varandra enligt vår studie. 

Olika bedömningsformer i arbetet med att 

utveckla elevers kunskaper 

Vi kan se att de vägar som behövs för att utveckla skolans kvalité handlar om att utveckla olika 

bedömningsformer och undervisning. Ju större variation på bedömningar och undervisning desto mer 

chans att flera elever får ett begreppsligt djup och utvecklande kunskaper i en pågående process. 

Lärarna önskar förutsättningar och stöd att utveckla bedömning i klassrummet. Enligt vår underökning 

så önskade lärarna mer tid för kollegialt bedömningsarbete. De vägar som vi ser och som lärarna anser 

är värdefullt är att kunna säkerställa giltigheten av en elevs arbete genom den muntliga processen. 

Men även elever behöver bli mer delaktiga i bedömningsarbetet för att få syn på vad krävs, både för att 

kunna granska sitt eget och andras arbeten. Alla lärare använder både formativa och summativa 

bedömningar men vi upplevde att flera lärare lägger stor vikt på ett summativt resultat, speciellt i 

matematik där det även gjordes förtester för att se vad eleverna kan. I relation till det kommunikativa 

bedömningsarbetet så blir användning av summativa tester med ett fokus på vad som är rätt eller fel 

förvirrande.      

Klasscreening både främjar och hindrar en 

likvärdig utbildning 

Westling Allodi (2013) anser att skolan har en tradition att kontrollera elevers kunskaper med hjälp av 

summativa tester. Vi har i Sverige sedan slutet på 1900-talet ökat fokus på resultat och hon beskriver 
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detta mätande som ett fenomen av skolans sjunkande resultat som motverkar utvecklingen av en 

likvärdig lärmiljö. Hon menar att detta riskerar att skapa en narcissistisk skolkultur. 

Inom matematik ansåg lärare att resultaten av screeningtesterna främst var till för att omvärdera sitt 

innehåll i undervisningen och de använder även begreppet formativt under intervjusamtalen. 

Problemet med detta blir att det blir ett omvänt perspektiv enligt vad formativ bedömning handlar om. 

Enligt lärandeteorier om formativa och kvalitativa bedömningar så är förutsättningen att läraren följer 

elevens utveckling. Eftersom bedömningssituationerna påverkar eleverna i antingen en främjande eller 

en hindrande utveckling så uppstår etiska dilemman med att testa utifrån rutiner istället för att följa 

elevens förutsättningar. 

Lärarna tycker inte att det är screeningtesterna som hjälper dem att upptäcka elever som är i behov av 

stöd, däremot ansåg några att det var ett “kvitto” på hur väl de har lyckats med undervisningen. I 

svenska så visste de redan innan vilka elever som hade svårigheter med framförallt avkodning och i 

vissa fall även läsförståelse. Att lärarna påvisar att de behöver stöd från testmaterial kan tyda på den 

traditionella testkultur som råder men även att skolans organisation önskar kontroll av elevers resultat. 

Många lärare är medvetna om problematiken med att använda summativa tester och använder andra 

bedömningsmetoder för att få elever att lyckas, men frågan är om det är rimligt att de enskilda lärarna 

kan ändra skolans testkultur ur ett större perspektiv. Vi kunde se att erfarna lärare lägger ner mycket 

arbete på att kringgå de etiska problem som kan uppstå med bedömningssituationen. I praktiken tänker 

vi att det finns många undervisande lärare som genomför dessa screeningar utan att ens få möjligheten 

att reflektera runt detta eftersom det är beslut som tagits på organisationsnivå. Om lärarens 

bedömningskunskaper är viktiga för skolans utveckling så bör också organisatoriska strukturer i 

arbetsmiljön förhålla sig enligt det. 

Resultatet visade att screening i matematik även var användbart för att i god tid kunna se vilka elever 

som redan har uppnått kunskaper och behövde nya mål, eftersom de ansåg att framgångsrika elever är 

en elevgrupp som annars kan glömmas bort. Här finns det enligt teorierna också en risk att elever som 

betraktas som framgångsrika enligt ett summativt test egentligen inte har visat en fördjupad kunskap. 

Enligt Crooks och Alibali (2014) finns elever som är bra på att generalisera abstrakta samband utan att 

ha en djupare förståelse för innebörden i olika sammanhang. Black et al. (2004), Carlgren et al (2009) 

och Pettersson (2010) anser att det är lätt att utföra summativa bedömningar, men att det är tyvärr inte 

kvalitet som bedöms, dessutom finns en risk att utveckling uteblir.  

Faktorer som främjar elevers kunskaper 

När vi utgår från våra inriktningar inom vår speciallärarutbildning, matematik och läs- och skriv kan vi 

se att vissa likheter finns när det gäller vad som är en undervisning som har kvalité. I det förebyggande 

arbetet behövs kartläggningar för att upptäcka och ge tidiga insatser. Det förbyggande arbetet påbörjas 

redan i förskolan (Bowey, 2005; Myrberg 2007; Torgensen, 2006). En viss del av kartläggning och 

screening som följer elevers utveckling behövs men vi behöver en stor medvetenhet om hur resultaten 

ska värderas och om de åtgärder som behövs eller sätts in. Wendin (2010) menade att det var vanligt 

att resultaten i skolan användes för att se vilka elever som behöver specialundervisning och den åtgärd 

som sätts in är mer träning av det som eleven visar är en svårighet. Detta kan göra att elever missar 

inlärningstillfällen att lära tillsammans med andra, samtidigt som det kan vara åtminstone under en 

period kan vara relevant att stärka eller träna en färdighet som eleven behöver för att lyckas bättre. 

Den specialundervisning som förekommer behöver ständigt utvärderas och för eleven behövs hitta 
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former hur den bäst arbetar och utvecklas i klassrummet. Vad som anses inkluderande för den enskilde 

eleven beror helt på var den befinner sig i sin lärandeprocess. I skolan behöver vi alltid arbeta med att 

utveckla en likvärdig lärmiljö där fungerande anpassningar är ett naturligt inslag i klassrummet för 

elever som behöver stöd. Flera lärare pratade om att elever utvecklas om de får direkt feedback och 

om de får arbeta och utgå från det de kan.   

 

Slutsats 

 

Enligt flera forskare (Björklund Boistrup, 2013; Petterson, 2010; Shepard, 2000; Black et al, 2004; 

Black & William, 2009) så behöver vi för att lyckas i skolan utveckla likvärdiga bedömningar som 

bland annat handlar om att formativt bedöma elever. En undervisning med kvalité är en förutsättning 

för att skapa en likvärdig skola. Det kan innebära att lärare har goda kunskaper om de kritiska 

aspekterna inom sitt ämne. De screeningar som görs av elevers prestationer främjar utifrån aspekten att 

tidigt upptäcka för att tidiga insatser kan sättas in, samtidigt som det finns en risk med att elever 

bedöms efter en norm. Därför behövs noggrant fundera över val av tester och hur ofta olika 

screeningar ska genomföras. Om för mycket fokus läggs på resultatet kan en bild av eleven i behov av 

stöd skapas och där alltför ensidiga åtgärder sätts in. Detta kan också i nästa steg utgöra ett hinder för 

elevens möjligheter att inkluderas i en likvärdig lärmiljö. Vår studie visar att lärarna har kunskaper om 

sina elever och deras svårigheter som också visades i screeningresultaten. För läraren var det ett kvitto 

av den undervisning som föregåtts och att de inte har felbedömt elever. Men enligt forskningen har 

elever i svårigheter större förutsättningar att utvecklas med en kvalitativ bedömning som följer elevens 

kunskapsutveckling över tid. Ur en moralisk och etisk aspekt behöver vi fundera på vad vi gör med 

elevers självkänsla med kvantitativa bedömningar. Det är viktigt att eleverna utvecklar fördjupade 

kunskaper inom olika ämnens begrepp och att de får visa sina kunskaper med de förmågor som kan 

utveckla dem bäst. När eleverna får effektiva strategier för att organisera information genom att 

bearbeta ämnets utvalda begrepp inom olika kontexter så reduceras elevernas svårigheter (Hord et al, 

2014; Arevik & Harzell, 2007; Eriksson Gustavsson & Samuelsson, 2007).  

  

Förslag på vidare forskning 

Hur påverkas elever av att hela tiden få en synliggjord beskrivning av vad som krävs för att nå en 

högre betygsskala utifrån den befintliga nivån? Även om formativ bedömning och elevens 

medskapande är ett bra verktyg till att främja den i sin kunskapsutveckling så kanske det är på 

bekostnad av någonting annat. Kan eleven få ett utrymme att få vara nöjd med sin kunskapsutveckling 

under en tid, utan att känna prestationskrav? En kvalitativ studie ur ett elevperspektiv skulle därför 

vara intressant att genomföra.    
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide  

 

Lärarens syn på bedömning? Skiljer den på bedömning och 

undervisning? I svenska/matematik? 

Vad är det som styr din bedömning? Vilka slags kunskaper efterfrågas? Vad är kvalité? Vad behövs? 

Finns det svårigheter med bedömning? 

Vilka bedömningsformer använder du? På vilka sätt kan eleverna få möjlighet att visa sina kunskaper? 

Lärarens syn på kunskap/svenska/matematik. 

Vad är kunskap inom ämnet, svenska/matematik? 

Vad kännetecknar en lärmiljö som har kvalité? 

Lärarens syn på funktionsnedsättningar och andraspråkselever? 

Hur bedöms att en elev är i behov av stöd? 

Hur hjälper man elever i behov av stöd bäst? Vad får dem att utvecklas kunskapsmässigt? 

Påverkan organisationsnivå 

Hur ser du på att screeningtester används på skolan? 

Hur tolkar du resultatet? 

Hur används resultatet? 

Vilka åtgärder görs? 

Vilka svårigheter upplever du/ni finns i testet? (bedömningssituationen) 

Skulle du kunna ta reda på det här på något annat sätt och i så fall hur? 

Hur stämmer resultatet med din bedömning av eleven? 

Elevens syn på sig själv 

Hur tror du eleven känner i provsituationen? Vilka skillnader finns för elever i svårigheter? 
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Bilaga 2 

 

Missivbrev 

 

Bedömningsarbetet i dagens skola- 

På vilka sätt kan screening främja eller hindra likvärdig 
lärmiljö/undervisning? 

Vi heter Marie Sennevall och Heidie Backman som går sista terminen på speciallärarprogrammet på 

Stockholms universitet. Under den sista terminen ska vi göra en D-uppsats som avslutande 

examination i vilken vi har valt att skriva om/diskutera om bedömning och de screeningar som 

systematiskt utförs på våra skolor. Vi vill fördjupa oss i olika bedömningsformer och screening som 

funktion som en del av bedömning. Därför önskar vi att göra kvalitativa intervjuer med lärare som en 

del av vår undersökning. Intervjun tar cirka 30-45 minuter. 

Undersökningen görs helt anonymt och efter avslutade intervjuer kommer vi utifrån olika kategorier 

sammanställa intervjusvaren. Därefter görs en analys av svaren som kommer att bli en del av resultatet 

i uppsatsen. I vårt examensarbete kommer vi att beakta Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Vi kommer inte ge uppgifter som kan härledas till skola eller person. Inte heller kommer de inspelade 

och nedskrivna intervjuerna att sparas eller spridas. Efter godkänt arbete kommer allt material att 

kasseras. Ni kan avbryta ert deltagande när ni så önskar utan att behöva motivera varför. 

 

Vi är tacksamma för er medverkan. 

Gävle, 20160212 

Med Vänlig Hälsning 

Marie Sennevall, speciallärarprogrammet med inriktning, läs- och skriv. marie.sennevall@gavle.se 

Heidie Backman, speciallärarprogrammet med inriktning, matematik. 

heidie.backman@gavle.se 

Om ni har frågor så kan ni kontakta oss via mejl. 

 

Vår handledare heter Ulf Sivertun, ulf.sivertun@specped.su.se 
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