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Abstrakt 
 
Bedömning av elevers kunskaper och lärande utgör en väsentlig del i läraryrket. Syftet med 
föreliggande studie var att undersöka huruvida lärarens bedömning har betydelse i elevernas 
lärandeprocess. Jag har studerat en klass i skolår 9 med dess undervisande lärare inom ämnet 
matematik. Observationer har genomförts för att få en bild av undervisningen, med 
bedömningen i fokus. Intervjuer har utförts med elever för att få en bild av deras 
uppfattningar kring bedömningen. För att vidga bilden av elevernas totala 
bedömningssituation har även en intervju med läraren utförts. Resultatet har analyserats och 
elevernas och lärarens uppfattningar har jämförts. Den klass som jag har studerat bedöms 
genom flera olika metoder, bedömningsprocessen är en kombination av summativ och 
formativ bedömning. Eleverna är inriktade på att det är den summativa bedömningen, genom 
prov och betyg, som utgör de verkliga bedömningssituationerna. Samtliga elever betraktar 
bedömningen som väldigt viktig för deras arbete. De arbetar och värderar sina kunskaper mot 
betyget. De tänker inte på att kunskaperna är viktiga att ha med sig. De ser proven som en 
tydlig bedömningssituation och de anpassar arbetet till att träna på vad som ska komma på 
provet. Läraren anser att det viktiga är vad eleverna lärt sig i processen och inte vad de 
presterat på ett prov. Bedömningen från lärarens sida gäller mer att utveckla eleverna genom 
formativ bedömning än att betygssätta dem. Betygen är för läraren bara något som hon måste 
ge eleverna. Synen på bedömningen är olika hos eleverna och läraren. Jag anser att ett mer 
likartat synsätt hos elever och lärare skapar bättre förutsättningar för eleverna i deras lärande. 
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Inledning 
 
I mitt blivande yrke som matematiklärare kommer jag att möta elever med olika hög grad av 
studievilja. Behovet av att få bekräftelse är ett grundläggande behov och en mycket stark 
drivkraft för studierna. I skolan fås bekräftelse vanligen genom bedömningar av olika slag. 
Traditionellt har bedömningen i matematik kopplats samman med prov och tester. Denna typ 
av bedömning kallas summativ och ges i form av betyg i slutet av terminen. Särskilt i 
matematik har eleverna i stort sett bara betyget som drivkraft för studierna. (Björklund 
Boistrup, 2005)  
 
I den nya läroplanen, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo94), förespråkas ett utvärderande arbetssätt där läraren i sin bedömning 
skall ”utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till kraven i 
kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper” (Utbildningsdepartementet, 
2006 s16). Enligt den bild jag har fått av bedömning i olika skolor genom verksamhetsförlagd 
utbildning, är det främst provresultaten som är underlag för betygen. Kraven på en allsidig 
bedömning uppfylls inte om läraren endast utgår från skriftliga prov. Därmed anser jag att en 
förändring i bedömningssituationen borde ha ägt rum.  
 
Elever behöver få ingå samtal med sina lärare om sina skolprestationer där lärarnas uppgift 
blir att uppmärksamma elevernas styrkor och möjligheter i stället för att endast betygsätta 
elevernas prestationer genom prov. Jag ser det därmed väsentligt att även använda en så 
kallad formativ bedömning, vilket innebär att utvärdera elevernas prestation under arbetets 
gång. Utvärdering med vägledning ger eleverna möjlighet att utvecklas, få klart för sig vad 
som behöver arbetas vidare med samt finna drivkraft för fortsatta studier. Den summativa 
bedömningen överskuggar ofta den formativa bedömningen, trots att den senare borde vara 
mer värdefull för de berörda i bedömningsarbetet. (Björklund Boistrup, 2005; Gipps & 
Stobart, 1993)  
 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida lärarens bedömning har betydelse i 
elevernas arbete i matematik. Jag har skaffat mig kunskap om vilka olika sätt eleverna blir 
bedömda genom och hur denna bedömning påverkar arbetsprocessen. Jag har speciellt 
studerat vad proven och betygen har för betydelse för eleverna i deras arbete. Diskussionen 
som följer gäller en allmän problematik kring hur studierna anpassas i förhållande till 
undervisningen och utbildningens bedömningssystem, vilket är relaterat till hur de studerande 
påverkas av lärarnas bedömning. Elever skall lära och utvecklas och behöver lärarens hjälp. 
Som blivande lärare har jag ett stort ansvar och en viktig uppgift att fylla. Jag vill genom 
denna undersökning få nya erfarenheter och djupare kunskap inom området. 

 

Disposition 
Den inledande delen har gett en introduktion till studiens problemområde – bedömning i ett 
studiesammanhang – och till undersökningens syfte.  
 
I början av bakgrunden ges en definition av begreppet bedömning. I sammanhanget hur elever 
skall bedömas lyfter jag fram vilket teoretiskt perspektiv jag antagit. Därpå följer en analys av 
tidigare forskning, hur bedömningen har utvecklats över tid samt olika aspekter av 
bedömning. Lärarens roll i bedömningen lyfts fram samt varför bedömningen genomförs, följt 
av en genomgång av mål och kriterier. Bedömningen sätts därefter i ett sammanhang som 
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fokuserar mitt egentliga syfte med undersökningen då jag tar upp kunskapens roll; vilka olika 
synsätt elever kan ha på kunskap. Olika synsätt på kunskap ger varierad förhållning gentemot 
studier och bedömning. En genomgång av tidigare studier får avsluta bakgrunden.  
 
En framställning av syftet ges efter bakgrunden. I syftet skildras den direkta avsikten med 
undersökningen. Syftet följs av frågeställningar som närmare beskriver vilka delar jag i 
huvudsak riktar in studien på. I metoddelen beskriver jag vilket forskningsfält min studie 
hamnar i samt vilka undersökningsmetoder som är lämpliga att använda inom detta fält. I 
enlighet med den metodiska litteratur jag använt är lämpliga metoder observation och 
intervjuer. Dessa skall komplettera varandra och ge ett tillförlitligt resultat. Jag redogör för 
hur jag genomfört observationerna och intervjuerna, därefter följer redovisning av resultatet. 
Diskussionen inrymmer en sammanfattning av och diskussion kring elevernas uppfattningar 
om lärarens bedömning och huruvida denna bedömning har betydelse för dem i deras arbete i 
matematik. Avslutningsvis följer reflektioner kring området med förslag till vidare forskning.  
 
 

Bakgrund 

Begreppet bedömning 
Fokus i denna studie är bedömningen i relation till eleven och dennes lärande. Ett relevant 
begrepp för undersökningen är därmed bedömning. Många av teorierna kring bedömning är 
allmänna för skolans olika ämnen, men det finns också vissa teorier speciellt för matematik. 
Den nedanstående teoretiska genomgången handlar därför dels om bedömning av elever i 
allmänhet och dels inom matematik. 
 
Den definition av bedömning som används i denna studie är formulerad av Gipps: 
”Assessment incorporates a wide range of methods for evaluating pupil performance and 
attainment, including formal testing and examinations, practical and oral assessment, and 
classroom based assessment carried out by teachers.” (Gipps, 2001 s16) Med andra ord avser 
bedömningen både lärarens formella bedömning genom skriftliga prov och andra förhör samt 
lärarens iakttagelser av elevernas kunskaper under lektionerna. 
 

Teoretisk utgångspunkt kring hur bedömning bör genomföras 
Pettersson (2002) beskriver att bedömningen har olika aspekter. Begreppen som beskiver de 
olika aspekterna är produktbedömning och processbedömning. Produktperspektivet innebär 
att en bedömning görs av vilka kunskaper och vilken nivå kunskaperna ligger på hos en elev 
vid ett visst tillfälle. Kunskapen dokumenteras direkt utifrån bedömningen. Bedömningen ur 
ett processperspektiv tar förutom värderingen av de kunskaper individen besitter även i 
beaktande den lärandeprocess som lett fram till dessa kunskaper.  
 
Den centrala teoretiska utgångspunkten i denna studie är att det är av vikt att utveckla en 
bedömning som fokuserar både produktbedömning och processbedömning (Pettersson, 2002). 
Produktutvärdering ligger mycket nära en summativ bedömning och processutvärdering är 
mycket lik en formativ bedömning. De begrepp jag i huvudsak kommer att använda mig av är 
summativ respektive formativ bedömning.  
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Utveckling kring bedömning 
I samband med införandet av Lpo 94 ersattes det relativa betygssystemet med ett mål- och 
kunskapsrelaterat betygssystem. Den relativa betygsskalan som länge varit aktuell i svensk 
utbildning bygger på den psykologiska vetenskapen som utvecklades i slutet av 1800-talet 
vilken visade att intelligens, minne, uthållighet och fingerfärdighet fördelade sig kring ett 
medelvärde. Följaktligen gjordes bedömningen genom att ange hur långt från medelvärdet i 
en grupp en elev befann sig. Under hela 1970-talet kritiserades det dåvarande relativa 
betygssystemet hårt. En betygsutredning startades och först i början av 1990-talet ersattes de 
relativa betygen av målrelaterade betyg. Bedömningen blev allt mera kompetensinriktad. Det 
medförde att betygen började utformas på sådant sätt att de anger hur väl varje elev nått den 
kompetensnivå som är målet för varje kurs. (Egidius, 1992) 
 
Man kan se en utveckling där bedömningar av olika slag får en ny och viktig roll. Införandet 
av målrelaterat betygssystem fokuserar på individens utvecklade kunskaper i motsats till att 
tidigare fokuserat på jämförelser mellan individer i ett grupprelaterat betygssystem 
(Andersson, 2000). Bowden och Marton (1998) framhåller betydelsen av dagens 
bedömningar, där syftet är att ta reda på vad studenterna faktiskt har lärt sig. De gör gällande 
att bedömningssituationer i form av prov oftast blir simulerade och de lyfter fram hur 
representativa alla tänkbara ”verkliga” situationer är i relation till provtillfällena. Den 
amerikanska matematiklärarföreningen National Council of Teachers of Mathematics, 
NCTM, (1995) ser den dagliga undervisningen med dess aktiviteter som en rik källa för 
information om eleverna i bedömningsarbetet. NCTM argumenterar för användandet av 
flertalet olika bedömningsformer, då olika elever visar sina kunskaper på olika sätt. Vidare 
hävdas att styrkan hos en bedömningsform kan kompensera svagheterna hos en annan form. 
Proven skall därmed inte förkastas, utan de kan kompletteras med bedömning utifrån 
alternativa modeller. 
 
I regeringens skrivelse, Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning, har följande 
formulerats kring dagens styrdokument och dess relation till bedömning:  
 

Inlärningsresultat visar sig mer som övergripande kompetenser och attityder än som 
faktaförståelse. Det gäller i högsta grad läroplanernas mål och värdegrund men också 
ämnesmålen i kursplanerna. Detta kräver nya sätt att ta fram underlag och analysera 
inlärningsresultat. (1996/97:112 s106)  

 
Att använda alternativa former för att utvärdera elevers kunskaper kan betraktas som en 
nödvändighet om bedömningssystemet ska spegla den kunskapssyn som präglar dagens 
styrdokument för skolan. Egidius (1992) påpekar att bedömningsformen bör stämma överens 
med och väljas utifrån det val man gjort vad gäller arbetssätt och innehåll samt de mål och 
syften som finns för studierna. 
 
Efter att de nya styrdokumenten och ett nytt betygssystem införts kan det ses som självklart 
att förändringar även skett i bedömningsprocessen. Elever riktar in sitt lärande i enlighet med 
vilket innehåll bedömningen fokuserar på och hur den görs. För att läraren ska kunna bedöma 
elevens förmåga att undersöka, analysera, resonera och tolka vilket styrdokumenten belyser, 
måste bedömningen spegla detta (Korp, 2003). I den allmänna diskussionen kring 
förändringar av bedömningsarbetet är det främst olika typer av formativ bedömning som 
fokuserats. 
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Summativ och formativ bedömning 
Bedömning kan alltså göras med olika syften. Den kan antingen fungera som en summerande 
produktbedömning vid arbetets slut – summativ bedömning. Eller den kan fungera som en 
formande processbedömning under arbetets gång – formativ bedömning. Det betyg som 
elever i Sverige får från och med skolår 8 är ett exempel på summativ bedömning. Den 
formativa bedömningen syftar till att utgöra stöd för elevers lärandeprocesser och är en del av 
undervisningen. Den summativa bedömningen kan karaktäriseras som mer kontrollerande och 
det är denna som bland annat ligger till grund för att utvärdera skolors verksamhet. Den 
formativa bedömningen är detaljerad och beskrivande och ligger till grund för 
kommunikationen om enskilda elever med föräldrar och andra lärare. (Björklund Boistrup, 
2005)  
 
Ytterligare termer för de två perspektiven av bedömning är formell- och informell bedömning. 
Dessa termer används särskilt i matematik. Taube (1996) anger att den formella bedömningen 
av matematikkunskaper, som ofta är summativ till sin karaktär (produktbedömning), 
huvudsakligen sker i form av skriftliga prov. Den informella bedömningen, som ofta är av 
formativ karaktär (processbedömning), beskrivs som en kontinuerlig bedömning som görs av 
läraren genom att exempelvis observera och dokumentera elevernas kunskaper och brister 
under lektionerna. 

Summativ bedömning – traditionella prov 
I en skrivelse av Skolverket (2003) uppges att den dominerande bedömningsformen i 
matematik är skriftliga prov. Detta gäller framförallt i grundskolans senare år och i 
gymnasieskolan. I många av dessa prov är uppgifterna av rutinkaraktär med ett rätt svar och 
rätt sätt att lösa uppgifterna. NCTM (1995) diskuterar nackdelar med många av de skriftliga 
proven. Det påpekas att det ofta saknas en variation av uppgiftstyper och att många av 
uppgifterna i de skriftliga proven kräver tekniker som förväntas vara väl inlärda av eleverna. 
Denna bedömning ignorerar annan varierad information om elevens kunskaper i matematik 
och därmed finns ett behov av alternativa modeller för att bedöma. I en artikel av Nyström 
och Palm (2001) diskuteras värdet av dessa alternativa modeller, men författarna påpekar att 
de traditionella skriftliga proven fortfarande har en viktig funktion att fylla. Om proven är väl 
utformade kan de ge mycket information om elevernas kunskaper och ifall de innehåller ett 
stort antal uppgifter kan bedömningen ses som relativt pålitlig.  
 
Andersson (2000) återger vad Madaus (1988) belyser angående prov, nämligen hur dessa kan 
få inflytande över läroplan, undervisning och lärande. Madaus menar att lärare tar hänsyn till 
och anpassar sin undervisning efter frågeformaten i prov. Lärare undervisar därmed med 
inriktning på provet och Madaus antar att viktiga beslut fattas utifrån resultaten. Detta leder 
till att testresultatet, som är mer eller mindre avgörande för framtida utbildningsval, blir 
skolans huvudmål snarare än ett mått på vad man uppnått. Andersson påpekar att det är väl 
belagt att de förväntningar som finns på prov påverkar förberedelserna inför provet. Han 
hänvisar till Kirklands (1971) översikt av forskning kring provs påverkan på studerande som 
med enstaka undantag visar sådana resultat. Vidare förklaras att problemet med att proven 
styr undervisningen är det att proven inte alltid återspeglar kursplanen. Detta berör lärarnas 
egna formulerade prov, men gäller inte för de prov som utformas på högre nivå – de 
nationella proven.  
 
I skolverkets skrift, Bedömning och betygssättning, beskrivs de nationella provens avsikt. 
Nationella prov som används i matematik avser att göra bedömningsgrunderna så enhetliga 
som möjligt i hela landet och dels att konkretisera styrdokumenten. Dessa prov är alltså väl 
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utformade mot kursplan och betygskriterier och ger underlag för en analys av i vilken 
utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. Till 
hjälp för läraren i betygssättning på eleverna finns en kunskapsprofil där provresultatet 
tillsammans med egna observationer av eleven utgör ett underlag för bedömningen 
(Skolverket, 2001). 

Formativ bedömning – alternativa modeller 
Många argumenterar för att alternativa bedömningsmodeller måste få ta större plats i 
matematikundervisningen. Webb (1993) skriver att det matematiska tänkandet är så komplext 
och har så många olika aspekter att läraren måste använda flera olika slags metoder och 
information för att stödja elevernas utveckling. Pettersson (2002) argumenterar för att en 
effektiv lärandemiljö måste präglas av flexibilitet både vad gäller undervisning och 
bedömning. Vidare skriver Pettersson att det inte finns något som kan ersätta den 
professionella lärarens observationer och erfarenheter när det gäller bedömning av den 
enskilda elevens kunskaper. 
 
Stobart och Gipps (1997) argumenterar för alternativ till standardiserade prov med stöd av 
nya modeller för hur lärprocessen ska förstås. Traditionella prov testar elevens förmåga att 
komma ihåg och tillämpa rutininlärda fakta. Om lärandet handlar om att göra en personlig 
kunskapskonstruktion och ett meningsskapande måste man i bedömningen gå djupare och se 
till strukturer och kvalitet hos elevernas lärande. 
 
Nyström och Palm (2001) framför argument för och exempel på alternativ till skriftliga prov 
när det gäller bedömning av elevers matematikkunskaper. När man avgör vilken bedömning 
som ska användas måste hänsyn tas till vilka målen är. Om ett av målen handlar om muntlig 
kommunikation kan bedömningen inte ske med enbart skriftliga metoder. Varierade 
bedömningsformer behövs också för att elever har olika lätt för att uttrycka sig på olika sätt. 
Enbart skriftliga prov kan också leda till att eleverna får olyckliga föreställningar om ämnets 
karaktär eftersom de kan tro att det bara är det som finns med på proven som är matematik. 
De exempel på andra bedömningsformer som Nyström och Palm lyfter fram är bedömning av 
arbete i grupp, muntliga prov och självvärdering. 
 
Alternativa bedömningsformer kan öppna för ett annat lärande eftersom eleven får större 
möjlighet att fundera på vad som gick bra och dåligt. När det gäller den formativa 
bedömningen utgör feedback en viktig del, det är väsentligt för eleverna att få veta vad som är 
bra i arbetsprocessen och vad som är viktigt att tänka på i fortsättningen. Det är betydelsefullt 
att få resonera om hur man ska gå tillväga för att lära sig det som saknas/behöver förbättras. 
(Björklund Boistrup, 2005) När det gäller den feedback som eleven får i samband med 
formativ bedömning kan denna delas upp i två delar. Den ena delen handlar om att eleven blir 
medveten om vad han/hon kan och också vilka kvaliteter som hans/hennes prestationer visar. 
Lärarens uppgift är att hjälpa eleven att utveckla kunskap om och tilltro till sitt kunnande som 
utgångspunkt för elevens fortsatta lärandeprocess. Den andra delen handlar om att eleven blir 
medveten om vad han/hon ska fokusera sitt lärande på framöver. Tillsammans med läraren 
kan eleven sätta upp nya och konkreta mål för sitt lärande. Dessa mål bör relateras till 
styrdokumentens mål och kriterier. (Black & Wiliam, 1998) 
 
Black och Wiliam (1998) har sammanställt mer än 20 studier där effekterna av en formativ 
bedömning studerats. Alla studier visar liknande resultat, nämligen att elevernas lärande 
förbättras när bedömningen är formativ.  
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Om det primära syftet med bedömningen är att hjälpa eleven så är dialogen (både mellan 
lärare och elev samt mellan elever) av yttersta vikt för att förstå elevens tankar, både för 
läraren och för eleven själv. Dialogen kan fungera som en nyckel till elevens tankar. I 
dialogen är det viktigt att tänka på vad man egentligen säger, vad man värderar för kunskap 
till eleven samt hur bedömningen påverkar eleven. (Walroe, 1993) 
 

Lärarens roll 
Hörnqvist (2000) beskriver lärarens roll i bedömningen. Eleverna blir bedömda i skolarbetet 
och därmed bekräftade på olika sätt. Bekräftelsen kan fungera som lärarens värdering av 
elevens prestation, respektive elevens egen värdering av sin prestation. Skolprestationen 
bekräftas av någon och i förhållande till något, bekräftelsen sker främst av läraren i 
förhållande till målen. Hörnqvist talar om att bekräftelsen kan vara enkelriktad, denna term 
ser jag som summativ, eftersom bedömningen då fokuseras kring betygen. Att vara alltför 
utelämnad till betyg skapar lätt ett beroendeförhållande till läraren, eleverna tränas inte i att 
ställa upp egna mål och arbeta och utvärdera sitt arbete mot dem. Det kan även innebära en 
osäkerhet om vad som är rätt och bra om eleverna helt och hållet blir hänvisade till lärarens 
bedömning. 
 
Björklund Boistrup (2005) återger vad forskarna Black och Wiliam (1998) framhåller 
angående lärarens inställning när det gäller bedömningsfrågor: 
 

Om läraren ser kunnande som något som överförs från en person till en annan, att 
förståelsen kommer senare och att det är viktigt med belöningssystem i 
undervisningen, då kan det vara svårare för läraren att se vinsten med en formativ 
bedömning. Om läraren däremot ser lärandet som en process där eleven i samspel 
med andra människor gör ny kunskap till en del av sin egen förståelsevärld – då är 
formativ bedömning ett väsentligt inslag. (Björklund Boistrup, 2005 s114) 

 
Eleverna har behov av att bli bekräftade på ett ärligt sätt i relation till den avsikt som legat till 
grund för just det arbete som är aktuellt. Hörnqvist (2000) förklarar att hur läraren ser på sin 
roll och vilka grundläggande värderingar som dominerar dennes skolkultur, får konsekvenser 
för vilka värderingssystem som dominerar. Hon lyfter fram olika benämningar för lärarens 
roll: bedömare och domare eller handledare och hjälpare. I den summativa 
bedömningsmodellen kan läraren ses som bedömare och domare och i den formativa 
modellen som handledare och hjälpare.  
 

I sin omgivning söker eleverna ledtrådar för att kunna beräkna sitt värde med hänsyn 
till sina prestationer. Läraren är en viktig person som kan förse eleven med olika 
typer av återkoppling. Här fungerar inte betygen som särskilt bra vägvisare, då de ger 
en alltför statisk bild av elevens prestation. Eleverna behöver lärarnas hjälp att ”höja 
ribban” och bli medveten om sina utvecklingsmöjligheter, för att inte riskera en 
ytlighet i skolarbetet. (Hörnqvist, 2000 s100) 

 

Varför bedömning genomförs 
I enlighet med vad jag tidigare lyft fram innefattar bedömning i skolsammanhang en rad 
metoder för att mäta, pröva och värdera elevers prestationer och kunskaper. Bedömningen har 
två huvudperspektiv; den utförs för att kontrollera om en elev har nått upp till målen eller för 
att på bästa sätt kunna hjälpa eleven vidare i utvecklingen. Imsen (1999) har studerat 
perspektiven närmare och redogör för fyra olika avsikter att bedöma elever: 
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Information – Föräldrar, kommunen och staten har intresse av hur elevers arbete fortlöper.   
Inte minst läraren behöver informationen för att kunna planera undervisningen. 
Kontroll – Denna punkt ligger nära den föregående och handlar om att kontrollera att eleverna 
når målen. Kontrollfunktionen är extra tydlig när betyg skall sättas. 
Sortering – Detta syfte används framförallt när eleverna ska vidare till högre utbildningar. De 
rangordnas efter betygen och på detta sätt sorteras de inför framtida yrkesmöjligheter. 
Handledning och motivation – För att eleven ska kunna lära sig något krävs det att han eller 
hon får respons på sina handlingar. Här krävs återkoppling från läraren. En nackdel med 
bedömningen i detta avseende är att negativ respons kan minska både motivation och 
självförtroende.  
 
En avsikt som möjligen är mer dolt är att bedömningen talar om för eleverna vad som är 
viktigt att lära sig. Det finns en risk att elever genomför uppgifter enbart för att behaga läraren 
och få en god bedömning. Därför bör bedömningen lägga vikt vid sådant som är betydelsefullt 
genom att konkretisera de mål och kriterier som finns skrivna i skolans styrdokument. 
(Stensmo, 1997) 
 

Styrdokument 

Kursplan 
I Kursplaner och betygskriterier 2000 för grundskolan finns två typer av mål formulerade i 
varje enskilt skolämne; mål att sträva mot respektive mål att uppnå. Mål att sträva mot 
uttrycker vilka kunskapskvaliteter som är väsentliga i ämnet. Mål att uppnå anger vilka 
grundläggande kunskaper som skall uppnås i det femte respektive nionde skolåret. För 
vardera ämne anges bedömningens inriktning, i matematik avses följande kvaliteter: 

• Förmågan att använda, utveckla och uttrycka kunskaper i matematik; Bedömningen 
gäller elevens förmåga att använda och utveckla sitt matematiska kunnande för att 
tolka och hantera uppgifter i skola och samhälle. En viktig aspekt i kunnandet är 
elevens förmåga att uttrycka sina tankar muntligt och skriftligt.  

• Förmågan att följa, förstå och pröva matematiska resonemang; Bedömningen gäller till 
exempel elevens förmåga att lyssna till, följa och pröva andras förklaringar och 
argument. Vidare ta kritisk ställning till matematiskt grundade beskrivningar och 
lösningar på problem som förekommer i olika sammanhang i skola och samhälle. 

• Förmågan att reflektera över matematikens betydelse för kultur- och samhällsliv; 
Bedömningen gäller elevens insikt och känsla för matematiken som verktyg och 
hjälpmedel i andra skolämnen, i vardagsliv och samhällsliv samt matematikens 
betydelse i ett historiskt perspektiv.  (Skolverket, 2002) 

Lokal kursplan  
I den lokala kursplanen, på den skola där jag genomfört min undersökning, anges syftet med 
matematik: 
 

Eleverna skall utveckla sådana kunskaper i matematik som behövs för att förstå och 
lösa problem som kan uppstå i vardagslivet, ge en god grund för studier i andra 
ämnen, fortsatt utbildning och ett livslångt lärande. Utbildningen skall väcka 
elevernas intresse för matematik och lära dem att kommunicera med matematikens 
språk och uttrycksformer. (Citat ur lokala kursplanen) 
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För att bli godkänd i matematik krävs att eleven är aktivt närvarande och deltagande i 
undervisningen samt att eleven behärskar de fyra räknesätten, bråk, procent, tabeller och 
diagram, ekvationer, geometri, potenser och algebra. Det krävs även att eleven kan tillämpa 
ovanstående moment i vardagslivet. Vidare finns mer utförligt skrivna kriterier för de olika 
betygsstegen vilka till stor del bygger på den nationella kursplanens kvaliteter som avses i 
ämnet (se ovan).  

Läroplan 
I Lpo94 behandlas bedömning och betyg i ett särskilt avsnitt, där mål att sträva mot i 
utbildningen finns formulerade samt riktlinjer för lärarens arbete. 
 

”Mål att sträva mot: 
Skolan skall sträva efter att varje elev 

• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier och 
• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras 

bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.” 
(Utbildningsdepartementet, 2006 s16) 

 
”Läraren skall:  

• genom utvecklingssamtal främja elevernas kunskapsmässiga och sociala 
utveckling, 

• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, 
muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera 
rektorn,  

• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och 
hem om studieresultat och utvecklingsbehov  

• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens 
kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig 
bedömning av dess kunskaper.” (Utbildningsdepartementet, 2006 s16) 

 
Regeringen skriver i en utvecklingsplan mot bakgrund av dagens styrdokument och dess 
relation till bedömning: ”Den kunskapssyn som läroplanerna anger och som uttrycks på olika 
sätt i kursplanerna och betygskriterierna ger helt nya förutsättningar för utvärdering av 
kunskaper.” (1996/97:112 s106) Det påpekas att bedömningsmetoderna måste utvärdera vad 
eleverna kan göra snarare än att redovisa vilka minneskunskaper eleverna har. Metoderna bör 
ha inriktning mot problemlösning, tillämpningar och kombinationer av olika 
kunskapsområden. Regeringen förespråkar alternativa modeller för att utvärdera elevers 
kunskaper. Detta kan betraktas som en nödvändighet om bedömningssystemet ska spegla den 
kunskapssyn som präglar dagens styrdokument för skolan.  
 

Kunskapens roll 
I denna studie relateras bedömning till den roll lärandet och därmed kunskap har i 
studiesammanhanget. Andersson (2000) redogör i sin avhandling för två begrepp som är 
givande när det gäller att förstå kunskapens varierade betydelse; bruksvärde respektive 
bytesvärde. Om kunskapen är värdefull för att den är användbar har den ett bruksvärde. Om 
kunskapen däremot är värdefull tack vare att den går att byta in mot ett bra provresultat och i 
förlängningen betyg har den ett bytesvärde.  
 
De studerandes kunskaper och prestationer skall bedömas och får på så sätt ett bytesvärde, 
genom att de byts in mot exempelvis en viss poäng. Denna poäng, som kan vara ett betyg eller 
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ett omdöme, får sedan i sin tur ett bytesvärde och kan bytas mot en utbildningsplats i högre 
utbildningar. Beroende på vilken betydelse bedömningsresultaten har för den studerande kan 
bedömningen påverka den studerandes sätt att studera och prioritera. (Andersson, 2000) 
 
En viktig infallsvinkel som Andersson (2000) lyfter fram när det gäller kunskapens roll i 
studierna och synsättet på kunskap, är skillnaden mellan yta och djup i lärandeprocessen. Det 
handlar om vad de studerande är inriktade på; ytlig kunskap eller förståelse på djupet. Ytlig 
kunskap innebär lösryckta fakta och förståelse på djupet innebär fakta i helheter.  
 

Förhållningssätt till studier och bedömning 
Gällande vilken betydelse prov och betyg har för studierna är skillnaden mellan inre och yttre 
motivation viktig. Andersson (2000) klargör att prov, andra former av bedömningar och 
betygssättning kan fungera som yttre motivation, medan den inre motivationen i detta 
sammanhang handlar om lärande av eget intresse. Den inre motivationen innebär en inriktning 
mot personlig utveckling där det gäller att förstå och göra kunskapen till sin egen, vilket 
benämns internaliserande studieinriktning. Den yttre motivationen är av två olika 
inriktningar; reproducerande studieinriktning respektive organiserande studieinriktning. Den 
reproducerande innebär en önskan att tillgodose andras krav och att undvika misslyckande. 
Den organiserande innebär en önskan att prestera goda resultat och att lyckas. (Andersson, 
2000)  
 
Andersson (2000) förklarar att en elev med internaliserande studieinriktning prioriterar sina 
egna behov. Är studieinriktningen däremot reproducerande anpassar sig eleven till skolans 
krav, eleven försöker använda invanda studiestrategier för att lära sig ”allt”. Även den 
organiserande studieinriktningen innebär att eleven anpassar sig efter skolans krav, men 
samtidigt tar eleven de tillfällen som ges för att uppfylla egna kunskapsbehov oavsett kraven.  
  
Andersson (2000) beskriver att betygsperspektivet kan ta sig olika uttryck, han framställer tre 
olika perspektiv som elever kan ha gentemot betyg, vilka bygger på de tidigare nämnda 
studieinriktningarna. Ett av betygsperspektiven förutsätter framgång i studierna i avseendet 
höga betyg, eleven ser helheter och riktar in sig mot förståelse på djupet varvid egna behov 
prioriteras. Eleven anpassar sig även till skolans krav. Detta beskriver en organiserande 
studieinriktning och betygsperspektivet leder till ett ”lönsamt läsande”, eleven satsar på det 
som lönar sig i betyget och anpassar sig därmed till bedömningssystemet. Eleven är 
betygsinriktad och när det gäller provkunskapen lär eleven för stunden, mekaniskt, ytligt och 
okritiskt. Den studerande känner sig tvingad att läsa. Eleven utvecklar lönsamma sätt att 
uppträda i förhållande till läraren: agerar avvaktande för att inte avslöja svagheter, försöker att 
inte provocera läraren samt spelar intresserad. Därmed hindras en dialog mellan lärare och 
elev.   
 
Ett annat betygsperspektiv finns hos den elev som har en reproducerad studieinriktning. 
Eleven läser ytligt och mycket för att nå framgång men detta lyckas inte lika bra. Läsandet 
blir inte speciellt lönsamt. Eleven ger mer eller mindre upp och anpassar sig därmed inte till 
bedömningssystemet. (Andersson, 2000) 
 
Det tredje betygsperspektivet finns hos den elev som förhåller sig mot mening, helhet och 
förståelse, alltså en renodlad internaliserande studieinriktning utan anpassning till 
bedömningssystemet. Eleven har en god studieförmåga och ett framgångsrikt lärande, men 
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eftersom betygssystemet idag kan ses framhålla ett lönsamt läsande för de högre betygen slås 
denna elev tillbaka av systemet. (Andersson, 2000)  
 

Tidigare studier 
Jag har tagit del av fyra tidigare studier som berör den undersökning jag eftersträvar. Tre av 
dessa studier fokuserar elevernas uppfattningar och upplevelser av bedömning. Jag har i min 
undersökning ett annorlunda fokus då jag vill studera vilken betydelse bedömningen har för 
eleverna i deras skolarbete. Dessa tidigare studier med dess resultat hjälper mig att förstå 
bedömningssituationen. De uppfattningar och upplevelser eleverna har kring bedömningen 
ligger till grund för att kunna ta reda på hur bedömningen påverkar lärandet. En studie 
fokuserar hur lärandet förändras när betygen tas bort. 
 
Lindqvists (2003) studie fokuserar elevers uppfattningar och upplevelser av 
bedömningssituationer och olika bedömningsformer i matematik. I studien har Lindqvist 
antagit ett elevperspektiv genom att intervjua nio elever i en klass i skolår 5. Även 
klasslärarens undervisning och syn på bedömning har studerats för att få en bild av elevernas 
totala bedömningssituation. Av resultatet framgår bland annat att elever främst uppfattar de 
skriftliga proven som ett bedömningstillfälle i matematik och proven tycks för vissa elever 
fungera som en drivkraft för att höja deras prestationer och resultat. Förslag ges dock till en 
utveckling av bedömningsarbetet och elever tycks positiva till att prova på alternativa 
bedömningsformer. Lindqvist summerar att utvärdering av bedömningen samt att synliggöra 
elevernas uppfattningar och upplevelser kan ses som ett led i en utveckling och förbättring av 
bedömningsarbetet i matematik, både ur lärares och ur elevers perspektiv. 
 
Sandin (2003) har genomfört en undersökning som till stor del bygger på Lindqvist studie. 
Syftet var bland annat att ge exempel på hur elevers uppfattningar om och upplevelser av 
bedömning kan se ut. Han har vinklat undersökningen på så sätt att han jämför resultatet med 
elever i en Montessoriinriktad skola. Sex elever och deras lärare har intervjuats. Resultat visar 
att när det gäller bedömningsmetoder uppfattar även Montessorieleverna skriftliga prov som 
viktiga, dessa elever lyfter dessutom fram granskning av arbetsböcker som en viktig 
bedömningsmetod. Läraren betonar observation och samtal som viktiga metoder. Lärarens 
syn på funktionen av bedömningen är mer inriktad på kontroll i jämförelse med elevernas 
uppfattningar som tydligare lyfter fram det diagnostiserande syftet. 
 
Även Törnvalls (2002) studie visar att det framförallt är de skriftliga proven som uppfattas 
som en bedömningssituation. Törnvall har studerat bedömning i allmänhet, utan någon 
avgränsning vad gäller skolämne. Törnvall har intervjuat 45 elever i skolår 1-9 samt gjort en 
enkätundersökning hos 127 lärare om uppfattningar om och upplevelser av bedömning. 
Studien visar att medvetandet om bedömning ökar med stigande ålder och i skolår 7-9 
uppmärksammas även andra bedömningssituationer än prov i stor utsträckning. Flertalet av 
eleverna accepterar dock proven som de menar fungerar som en sporre för vidare inlärning 
och på sikt resulterar i betyg. Lärarna upplever att deras bedömning står i konflikt med 
läroplanen eftersom skriftliga prov inte bedömer i ett helhetsperspektiv.  
 
Jag har tagit del av en äldre studie, genomförd av Larsson (1980), som fokuserar på hur lärare 
uppfattade förändringarna när betygen togs bort på låg- och mellanstadiet. Studien visar att 
lärarna upplevde betygssättningen som pressande eftersom den kunde vara avgörande för 
eleverna. I den nya situationen gavs istället muntliga omdömen vilka lärarna uppfattade som 
mindre pressande och definitiva. För att vara rättvis lät man sig i stor utsträckning styras av 
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yttre krav från läroplan och kursplaner. Undervisningens former och innehåll blev friare – det 
var inte lika viktigt att alla lärde sig vissa saker. Istället blev det viktigare hur de arbetade och 
att de faktiskt arbetade. 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida lärarens bedömning har betydelse i 
elevernas lärande i matematik.  
 

• På vilka olika sätt blir eleverna bedömda i det lärande arbetet?  
• Ger bedömning en bekräftelse av vad de lärt sig och vägledning att komma vidare? 
• Vad har proven och betygen för betydelse för eleverna i deras arbete? 

 

Metod 

Etnografin som forskningsmetod 
Undersökningen bygger på att tolka och få en djupare förståelse för innebörden i individers 
sätt att erfara fenomen och därför hamnar den inom det hermeneutiska forskningsfältet. 
Vidare är undersökningen etnografisk eftersom den ”betraktar t ex en klass som en kultur och 
försöker lära känna den bättre genom att observera de aktiviteter som pågår i klassen och 
samtala med lärare och elever” (Johansson & Svedner, 1998 s31). Forskaren söker vinna 
insikt i hur klassens medlemmar tänker, känner och handlar. Min studie inriktar sig på att få 
en uppfattning om elevernas arbetsprocess och vilken betydelse bedömningen har i processen. 
Detta görs genom att studera eleverna och deras studiesituation. I en kvalitativ studie försöker 
forskaren förstå en grupp människors situation och de omständigheter som påverkar 
människorna. (Johansson & Svedner, 1998)  
 

Observation och intervju som metod 
En viktig kvalitativ metod är enligt Johansson och Svedner (1998) deltagande observation. En 
annan betydelsefull metod i kvalitativa studier är intervjuer (Trost, 1997). För att samla 
väsentlig data kring det område jag undersöker har jag använt mig av observationer 
kompletterat med intervjuer. Johansson och Svedner (1998) förklarar att genom att använda 
minst två olika metoder uppnår man säkrare resultat. Om de använda metoderna visar på 
samma typ av samband fås ett mer tillförlitligt underlag för slutsatserna. För att nå väsentlig 
vetskap utifrån undersökningens syfte krävs metoder där insamlandet av information sker nära 
källan och i en personlig relation mellan forskare och uppgiftslämnare, eftersom möjlighet då 
ges att fånga personernas individuella upplevelser och synpunkter. 

Observation 
Jag valde att genomföra en deltagande observation, där möjlighet ges att studera 
verksamheten och därmed människors situation inifrån. Informationshämtandet sker nära 
källan. Det finns ett stort antal observationsmetoder att välja mellan. Allt från i förväg strängt 
strukturerade metoder till sådana som står det vardagliga observerandet nära (Johansson & 
Svedner, 1998). En deltagande observation kan genomföras ostrukturerad. Vid en 
ostrukturerad observation används inget protokoll med i förväg genomarbetad manual 
gällande vilka beteenden som skall observeras, i vilken ordning och under hur lång tid 
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individerna skall observeras. Dokumentationen är istället i form av dagboksanteckningar där 
viktiga händelser skrivs ner efter observationspassets slut. (Johansson & Svedner, 1998)  

Intervju 
Intervjuer kan organiseras på olika sätt beroende på vilket område som undersöks och vilket 
syfte undersökningen har. Eftersom studien är kvalitativ har jag valt att genomföra kvalitativa 
intervjuer. Johansson och Svedner (1998) förklarar att i den kvalitativa intervjun är endast 
frågeområdena bestämda. Frågorna kan sedan anpassas så att den som svarar får möjlighet att 
ge uttömmande svar om sitt synsätt, sina erfarenheter eller sin inställning. I en 
intervjusituation har forskaren potential att välja ut centrala frågeställningar och följa upp 
svaren direkt i intervjusituationen med uppföljningsfrågor. Vid utformningen av 
intervjufrågor förklarar Trost (1997) att två aspekter bör beaktas; grad av standardisering 
respektive grad av strukturering. Standardisering handlar om frågornas utformning och dess 
inbördes ordning. Strukturering gäller grad av svarsutrymme. Intervjuerna i denna 
undersökning är helt standardiserade då samma frågor ställs i samma ordning till varje person. 
Intervjuerna är samtidigt ostrukturerade då intervjupersonen praktiskt taget kan uttrycka sig 
helt fritt på de frågor som ställs. ”Kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att man ställer 
enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får man komplexa svar, innehållsrika svar” 
(Trost, 1997 s7). Med denna typ av intervjumetod gäller det att se verkligheten som den vi 
intervjuar ser den, för att sedan tolka vad det kan innebära sett ur det givna teoretiska 
perspektivet och den givna situationen. 
 

Urval 
Studien genomfördes i skolår 9 under höstterminen år 2006 och omfattar en klass med 
undervisande lärare i en skola i Norrbottens kommun. Då syftet med studien är att undersöka 
hur lärarens bedömning har betydelse för elevernas arbete i matematik valde jag att studera en 
klass under dess matematiklektioner. Klassen med dess lärare studerades i helhet vid 
observationerna. Antalet intervjuade elever bestämdes under tiden intervjuerna genomfördes. 
Intervjuomgången avslutades när det inte längre tillkom något nytt i utsagorna, varvid en 
mättnad tycktes vara nådd. Av klassens 15 elever blev sex intervjuade. Även läraren har blivit 
intervjuad. Valet av just denna klass kan motiveras utifrån att jag fick möjlighet att följa 
klassens matematikundervisning under min slutpraktik som genomfördes i samband med att 
denna studie påbörjades.  
 

Genomförande 
För att få en överblick av situationen i klassen som skulle ingå i undersökningen genomförde 
jag inledningsvis en observation av undervisningen. Observationsundersökningen 
genomfördes under min slutpraktik då jag fick möjlighet att följa klassen på dess 
matematiklektioner. Praktiken pågick under fem veckors tid under hösten 2006.  Klassen hade 
fyra matematiklektioner varje vecka. Jag observerade klassen på de flesta av dessa lektioner. 
Jag talade om för läraren att jag påbörjat ett examensarbete som handlar om bedömning i 
matematik och att jag därför ville vara med i klassen och studera deras arbetssätt. Observation 
ger dock ytlig information och därmed ville jag fördjupa inblicken genom intervjuer. Fyra 
veckor efter att observationerna var genomförda hade jag arbetat fram intervjufrågor och var 
redo att påbörja intervjuerna. Klassens lärare tillfrågades om möjlighet fanns att genomföra en 
intervjuundersökning. Därefter informerade jag eleverna om studien och dess syfte. Eleverna 
var positivt inställda till att delta. Jag delade ut blanketter som eleverna tog hem till sina 
föräldrar. På blanketten angavs studiens syfte samt en tillfrågan om föräldrarnas medgivande 
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till att eleverna får delta i studien (bilaga 1). Även läraren var villig att delge sina erfarenheter 
i en intervju.  

Datainsamling 
Jag observerade verksamheten i klassen i allmänhet och bedömningen i synnerhet. Jag 
genomförde en deltagande observation då jag tog över undervisningen och arbetade som 
lärare. Observationerna pågick under 15 lektionstillfällen. Observationerna var ostrukturerade 
och stod nära det vardagliga observerandet. Efter ett observationspass slut antecknade jag 
viktiga händelser och sådant som var väsentligt för min studie i form av dagboksanteckningar. 
Observationerna gav mig större förtrogenhet för det område jag undersökte. De var till stor 
hjälp i förberedelserna av intervjuerna. 
 
Efter genomförda observationer startade jag upp med att intervjua eleverna. Jag började med 
att ta ut en frivillig elev och genomförde den första intervjun. Intervjufrågorna fungerade bra 
och jag kunde därmed fortsätta med samma intervjuunderlag utan att ändringar behövde 
göras. Jag tillfrågade därefter ovilliga elever och två av dessa gick efter en stunds övertalan 
med på att genomföra intervjuer. Dessa ovilliga och något tillbakadragna elever upplever jag, 
efter observationerna, har en annorlunda syn på bedömning och lärande än vad de elever som 
är framåt, och mycket villiga att ställa upp på intervjuer, har. Därpå följde intervjuer med tre 
mycket frivilliga elever, utav dessa fick jag mycken information och även likartad. Genom att 
intervjua både ovilliga och de mycket villiga eleverna, som jag sett hade olika inställning till 
studierna i matematik, försökte jag få del av varierade uppfattningar kring bedömning. 
Samtliga sex intervjuer genomfördes under samma eftermiddag, vardera cirka 15-20 min 
långa. Lärarintervjun genomfördes två dagar senare och varade i cirka 30 min. Elevernas svar 
antecknades ordagrant vid intervjutillfället. Lärarens svar som är mer omfattande, bandades in 
för att sedan skrivas ut ordagrant. 
 
Ingångsfrågorna i intervjuerna var öppna till sin karaktär och intervjuerna blev med hjälp av 
flertalet följdfrågor, en form av samtal. Eleverna och läraren gavs stort utrymme att delge sina 
personliga erfarenheter och tankar genom att följdfrågor ställts. De inledningsvis öppna 
frågorna i elevintervjuerna (bilaga 2) liksom i lärarintervjun (bilaga 3) följdes av mer 
specifika frågor som är anknutna till studiens syfte.  

Analys 
Andersson (2000) lyfter fram det tolkande inslaget i den kvalitativa analysen. Han diskuterar 
tolkning utifrån den hermeneutiska tankegången. Hermeneutiken handlar om begrepp som 
mening, tolkning och förståelse. Någonting har en mening, genom analysen försöker jag tolka 
och förstå denna mening – i denna undersökning innebörden i individers sätt att erfara 
fenomen. I och med att forskningsmetoden är etnografisk söker forskaren vinna insikt i hur 
individer tänker, känner och handlar. För detta krävs att jag som forskare tolkar den 
information jag får utifrån mitt perspektiv. ”Forskaren tolkar data med sitt perspektiv och 
konstruerar beskrivningar av relationen mellan fenomen och individ.” (Andersson, 2000 s102) 
”Tolkningar och jämförelser leder till att vissa centrala aspekter fokuseras och 
beskrivningskategorier formuleras.” (Andersson, 2000 s103) 
 
För att bli väl förtrogen med innehållet i dagboksanteckningarna från observationerna lästes 
materialet i sin helhet flera gånger. Anteckningarna har formulerats till ett porträtt av 
undervisningen, jag har redan vid nedtecknandet av information valt ut väsentliga delar som 
berör min avsikt med studien. Jag valde att koncentrera observationerna kring mitt syfte och 
min teoretiska utgångspunkt. Analysarbetet har bestått i att tolka undervisningen utifrån mitt 
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teoretiska perspektiv. Anteckningarna från observationerna utgör därmed min tolkning av 
undervisningen, då jag utifrån perspektivet för min undersökning inriktat mig på situationer 
som gav mig underlag till resultatet.  
 
Materialet från elevintervjuerna har krävt stort analysarbete för att kunna ge ledtrådar till det 
resultat jag kommit fram till. Jag har i analysen av elevintervjuutskrifterna tillämpat en 
kontextuell analys då den hjälper till att se både skillnader mellan uppfattningar och relationen 
mellan dem. Dessutom behandlar den relationer inom uppfattningar och mellan fenomen 
kring bedömningen. Enligt Svensson (1989) är den kontextuella analysen en kombination av 
det kontextuella – tolkande – och det analytiska. Analysen innebär att helheten beskrivs 
utifrån sina delar, aspekter och komponenter, och relationer mellan dessa. Jag har analyserat 
de olika kategoriernas komponenter och aspekter i elevernas utsagor varigenom jag kunde 
skapa en bild av varje individs tankar kring bedömningen. Sedan analyserade jag relationen 
mellan de olika kategorierna. Jag jämförde de olika erfarenheterna och kunde därmed se 
likheter och skillnader i de olika svaren och vissa mönster började träda fram. Arbetet 
fortsatte genom att studera mönstren och försöka beskriva dessa i olika sätt att förhålla sig till 
bedömningen. Ett urval av de svar som är mest relevanta för undersökningen har gjorts. 
Beskrivningar av olika förhållningssätt har illustrerats med hjälp av citat från intervjuerna. 
Som första utkast använde jag intervjufrågorna som rubriker och under dessa skrev jag en kort 
sammanfattning av elevernas olika förhållningssätt med citaten som förtydliganden. Det 
kommande arbetet bestod i att länka ihop de olika underrubrikerna till fem större delar som 
intervjun består av; varför bedömningen genomförs, hur bedömningen genomförs, 
förhållningssätt till studierna, förhållningssätt till bedömningen samt bedömningens betydelse 
för lärandet. De nämnda huvuddelarna beskriver på ett övergripande sätt intervjumaterialet 
med elevernas olika synsätt. Det övergripande fenomenet bedömning har setts som delar och 
relaterats till varandra. I enlighet med Svensson (1989) motsvarar detta en form av 
hermeneutisk tolkning där delar analyseras i förhållande till varandra och i förhållande till 
helheten. Detta gäller även för analysen av lärarintervjun. 
 
Materialet från lärarintervjun har bearbetats till löpande text. I ett första utkast skrev jag från 
inspelningen ordagrant ner allt vad som blivit sagt. Denna något osammanhängande text 
omarbetades. Jag ändrade meningsbyggnad och formulerade korta utsagor till meningar, för 
att texten skulle kunna läsas i en följd. Kommande arbete bestod i att länka samman delar som 
berörde samma sak, jag använde mig av samma underrubriker (huvuddelar) som jag tidigare 
nämnde om i analysen av elevintervjuerna. Jag anser lärarens utlåtanden vara så värdefulla 
och givande för min studie att större delen av uttalandena finns nedtecknat i texten. Elevernas 
utsagor jämfördes med lärarens uttalanden. Jag fann avvikelser i lärarens respektive elevernas 
syn på bedömning, dessa avvikelser utgör en viktig del i diskussionen.  
 

Tillförlitlighet och giltighet 
Sanningshalten i de anteckningar jag fört från observationstillfällena är hög då antalet 
observationstillfällen blev 15. Från varje pass har liknande information uppmärksammats. 
Johansson och Svedner (1998) förklarar att en observation har hög noggrannhet när 
upprepade observationer ger samma resultat. Viss information från observationerna har 
förtydligats genom både elevintervjuer och lärarintervju. Johansson och Svedner (1998) 
påpekar att när flera använda metoder visar på samma typ av samband fås ett tillförlitligt 
underlag för slutsatserna. 
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Genom de genomförda observationerna har jag knutit kontakter med eleverna i 
undersökningsgruppen. Relationen mellan mig och eleverna har därmed mer kännetecknats av 
relationen lärare-elev än forskare-elev i intervjusituationen. Jag har inte upplevt att detta i 
någon ofördelaktig mening påverkat studiens genomförande eller resultat. Jag upplever att 
eleverna svarat ärligt på frågorna och de tidigare kontakterna har underlättat studiens 
praktiska genomförande. Min förförståelse bidrog till att underlätta elev- och 
lärarintervjuerna, ett förtroende hade skapats genom tidigare kontakter samt att en del 
följdfrågor kunnat utelämnas på grund av förförståelse för undervisningskontexten. 
 
Traditionellt innebär reliabilitet eller tillförlitlighet att undersökningen är stabil (Trost, 1997) 
och inte utsatt för slumpinflytelser. I fråga om intervjuer skall samma frågor användas och 
situationen skall vara lika i största mån. Jag har genomfört samtliga elevintervjuer under en 
och samma eftermiddag vilket medför likartad situation för de intervjuade. Att jag var för 
eleverna en känd person bidrog troligtvis till att en god samtalsmiljö kunde upprättas. 
Frågorna har varit desamma i samtliga intervjuer. Vid vissa tillfällen har dock frågorna behövt 
förtydligas men då har jag tydliggjort frågan på samma sätt för alla elever. Jag har följt upp 
med följdfrågor för att varje enskild elev skall ges ett utrymme att svara så utförligt som 
möjligt. Även följdfrågorna har varit likvärdiga i samtliga intervjuer. Att 
intervjuförhållandena var likvärdiga samt att en god relation och samtalsmiljö kunde upprättas 
bidrar till att studiens trovärdighet ökar. 
 
Andra frågor som har betydelse för studiens tillförlitlighet rör urvalet av personer, både i 
avseende vilka och antalet som fokuseras i undersökningen. I avseende vilka personer, har jag 
sökt en grupp som är förtrogen med det som skall studeras nämligen eleverna i en 
matematikklass samt deras lärare. I de flesta fall ska kvalitativa intervjuer ge en stor variation. 
Samtidigt bör man begränsa sig till ett litet antal intervjuer för att få ett hanterligt material 
som går att överblicka, för att kunna se alla detaljer som förenar eller skiljer (Trost, 1997).  
Jag har i valet av antal intervjuade elever avsett att få ett djup i svaren samt att ge utrymme till 
olika uppfattningar. Olika uppfattningar har åstadkommits genom att jag intervjuade ovilliga 
elever, vilka jag upplever har en annorlunda syn på bedömning och lärande än vad de elever 
som var mycket villiga att ställa upp på intervjuer har. Att jag ansåg de ovilliga eleverna ha 
annorlunda synsätt förstärktes genom deras sätt att svara, då de var fåordiga och gav 
avvikande svar än övriga intervjuade. Intervjuomgången avslutades när jag fann en mättnad i 
svaren, då jag inte längre träffade på någon ny information och det inte framträdde någon 
annorlunda uppfattning. 
 
När en undersökning görs är det viktigt att säkerställa att validiteten eller giltigheten är god, 
att undersökningen verkligen studerar det den avser att studera (Trost, 1997).  Det finns en 
risk att frågorna i intervjuerna ger svar på något annat än vad som avses, om den som blir 
intervjuad har svårt att förstå frågorna. Det är enligt Patel och Davidsson (1991) viktigt att 
tänka på vilket språk vi använder vid formuleringen av intervjufrågorna. En förutsättning för 
att forskare och uppgiftslämnare ska förstå varandra i intervjusituationen är att forskaren 
anpassar sitt språk till intervjupersonen. Med tanke på de relativt abstrakta begreppen kring 
bedömning, har strävan varit att frågorna inte ska vara för abstrakta och svåra för eleverna att 
förstå. 
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Resultat 
 
Resultatet bygger på tre olika metoder; observationer, elevintervjuer samt lärarintervju. 
Inledningsvis uppvisas ett porträtt av undervisningen, vilket blivit avbildat genom 
observationer. Observationsundersökningen har i denna studie främst funktionen att utgöra en 
bakgrund för att nå en djupare förståelse när resultatet av elev- och lärarintervjuerna 
presenteras. Elevernas uppfattningar och erfarenheter av bedömning som framkom i 
intervjuerna synliggörs, analyseras och exemplifieras. Resultatet av lärarintervjun 
kompletterar elevernas utsagor och ger en uttömmande bild av bedömningssituationen.  
 

Porträtt av undervisningen 
Porträttet är en etnografisk berättelse vilken bygger på mina observationer i klassrummet. 
Under observationerna har jag studerat undervisningen i allmänhet men inriktat mig på 
bedömningen. Syftet med observationerna var att undersöka hur läraren bedömer elevernas 
kunskaper i klassrummet. Jag har försökt se vilka bedömningsmetoder som används. Tanken 
var från början att jag även skulle studera bedömningens betydelse för elevernas 
arbetsprocess, vilket jag insett är svårt genom observation, intervjuerna beskriver den delen 
tillförlitligare och djupare.  
 
Arbetet i matematik är inriktat på att räkna i boken. De flesta elever arbetar i den bok som är 
avsedd för höstterminen i skolår 9 (Gleerups, 2002). En elev arbetar i en bok ur en 
gymnasiekurs. Lektionerna inleds med en kort genomgång som rör det aktuella kapitlet i 
boken. Alla elever skall höra upp och vara med i genomgången oavsett om eleven har arbetat 
förbi det aktuella kapitlet eller är just där i boken. Läraren ställer frågor och eleverna får svara 
i den mån de kan, därefter följer enskilt arbete i boken. Boken är upplagd så att efter varje 
kapitel finns en diagnos – pröva dig själv. Eleverna gör diagnosen i ett separat räknehäfte, 
läraren rättar och därefter får eleven gå vidare i boken. Utifrån hur bra det gått i diagnosen får 
eleven starta i olika plan. Det finns tre plan som inriktar sig på olika kunskapsnivåer. Det är 
läraren som avgör vilket plan eleverna får gå till, utifrån vilka kunskaper de har. Efter att 
eleverna räknat ett eller flera plan finns gruppuppgifter att genomföra, därefter följer en 
sammanfattning av kapitlet. I slutdelen av boken finns repetitions- och pluskapitel. Det större 
antalet elever ligger ungefär lika långt fram i boken.  
 
Efter att eleverna räknat ett kapitel får de veta ett datum för prov. När provet är genomfört 
fortsätter de räkna i nästa kapitel. Läraren försöker då tid och möjlighet finns gå igenom 
provet muntligt med varje enskild elev och tala om för eleven hur denne ska fortsätta jobba. 
Samtal hålls även med varje elev i slutet av en termin då betyget snart ska sättas. Eleverna har 
alltid när de känner behov möjlighet att fråga läraren om sin utveckling och hur de ligger till. I 
den mån läraren hinner går hon runt till eleverna på lektionerna och ser hur de jobbar. Hon ger 
hjälp och vägledning där det behövs. Mycket av lektionstiden går till att hjälpa de svaga 
eleverna och försöka ”pusha” på dem att jobba. Två gånger i månaden samlar läraren in 
elevernas räknehäften för att kunna studera närmare hur de räknar och skriver. Kommentarer 
ges i häftet kring sådant som bör förbättras eller ibland kring något som är bra gjort. 

Tolkning 
Utifrån min observation har jag kunnat urskilja fyra olika bedömningsmetoder. Dessa är pröva 
dig själv –diagnoser, prov med samtal efter, kontroll i räknehäftena samt den ständigt 
pågående dialogen med eleverna. Utifrån genomgång av tidigare forskning har jag en 
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förförståelse för vilken typ av bedömning de olika metoderna står för. Diagnoser och prov ser 
jag som summativ bedömning, då dessa är tester som främst kontrollerar vad eleverna kan. 
Till viss del fungerar dessa tester även som vägledning för eleverna då läraren förtydligar vad 
eleven behöver träna mer på, alltså en tendens till formativ bedömning. Samtalet efter prov är 
formativ bedömning då det talas om hur eleverna skall fortsätta arbeta. Kontroll i 
räknehäftena samt den ständigt pågående dialogen ser jag som ren formativ bedömning. 
Läraren ger feedback kring sådant som bör förbättras eller talar om för eleverna hur de ligger 
till. 
 

Elevernas uppfattningar av bedömningen 
I föreliggande avsnitt presenteras resultatet av elevintervjuerna. Här redogör jag för elevernas 
uppfattningar av bedömningen. Ett system bestående av ett antal beskrivningskategorier har 
skapats utifrån elevernas uppfattningar så som de kommit till uttryck i intervjuerna. Varje 
kategori har fått en egen rubrik efter de huvudteman som intervjuerna bygger på; varför 
bedömningen genomförs, hur bedömningen genomförs, förhållningssätt till studierna, 
förhållningssätt till bedömningen samt bedömningens betydelse för lärandet. Under varje 
rubrik ges en sammanfattande bild av elevernas utsagor. Sammanfattningen förstärks av ett 
antal utvalda citat från intervjuerna. Utvalda citat representerar i vissa fall vad flera elever 
sagt. 

Varför bedömningen genomförs 
De flesta eleverna uppfattar att bedömningen syftar till att se vad de kan och till att sätta 
betyg, en elev svarar avvikande att den syftar till att veta var man ligger och vad man behöver 
träna mer på. De ser bedömningen främst som betyg och menar att betygen är viktiga för att 
komma in på gymnasiet. Därmed fungerar betygen som en drivkraft för studierna. Men två 
elever hävdar att de inte bara arbetar för betygen utan uppger att de också vill lära sig och att 
det går lättare att arbeta när de kan det de räknar:  
 

Jag vill lära mig talen klart, inte gissa varje gång. Jag kan hellre sitta med ett tal flera 
dar tills jag kan det…istället för att räkna vind för våg alla tal…jag vill lära mig det 
jag räknar, och inte bara göra för betyg. 

 
De har dock svårare att se bedömningen som en metod som är till för deras utveckling, än att 
se den som ett mått på vad de kan. De menar att betygen ska visa att de lärt sig och hur bra de 
lärt sig. Flertalet elever anser att syftet med bedömningen är att kontrollera vad de kan. En 
elev uttrycker sig: 
 

Klart betygen betyder mycket…jag jobbar för MVG, då jobbar jag för lärarens 
villkor för MVG:et…om jag hade varit lärare, då skulle jag se vad man kan och vad 
man lärt sig…hur bra man lärt sig och vad man gjort. 

Hur bedömningen genomförs 
Det är framförallt provtillfällena som uppges i fråga om situationer då de blir bedömda. När 
eleverna funderar närmare nämns även diagnoser, hur de räknar i häftet samt situationer under 
lektionerna, som bedömningstillfällen. Överlag är uppfattningen att läraren bedömer hur de 
räknar, hur de ställer upp, hur de frågar på lektionerna samt hur de svarar på lärarens frågor, 
detta överensstämmer med vad de tycker att läraren skall bedöma. De flesta svarar i likhet 
med detta citat: 
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Hur man jobbar…hur bra man skriver, om man visar hur man tänker…och om man 
hänger med på genomgångar…det vad hon bedömer är väl bra. 

En elev anser dock att det endast är provresultatet som skall vara underlag för bedömningen. 
Överlag är eleverna nöjda med hur bedömningen genomförs, två elever förklarar att 
bedömningen är bra då läraren både bedömer för att sätta betyg och för att hjälpa dem att lära.  
Det framkommer dock av en utav eleverna att bedömningen borde vara mer betygsinriktad, då 
ett betyg säger mer än något annat utlåtande:  
 

Om jag jämför henne med en tidigare lärare…så tycker jag att hon inte bara ska 
skriva ”bra” i kommentarerna…den tidigare läraren skrev betyget VG eller MVG, 
och inte bara ”bra” eller ”jättebra”…för det säger inte lika mycket som ett betyg. 

 
Alla elever uppger sig vara osäkra på vad läraren bedömer utifrån kursplanerna. De uppger att 
läraren har visat kursplanen, men de är osäkra på vad som står i den, därmed vet de i väldigt 
liten utsträckning vad de bör kunna utifrån den. Några nämner att de ska kunna de fyra 
räknesätten, det är något läraren har sagt. 
 

Hon har gått igenom…känner lite till, inte så mycket som man borde. Tänker aldrig 
på den…jag vill i alla fall kunna de fyra räknesätten helt bra. 

Förhållningssätt till studierna och bedömningen 
När eleverna står inför ett prov anpassar de flesta studierna till att läsa på inför provet. De 
räknar sådant de känner sig osäkra på för att kunna prestera bra på provet och få bra betyg. 
Eleverna anser att bedömningen är rättvis i jämförelse med vad de presterat. De flesta är nöjda 
med det betyg de har, de upplever att de oftast får det betyg de har siktat på. Efter proven 
brukar flera av eleverna fråga varför de missat på vissa uppgifter. De vill veta vad de gjort för 
fel så att de inte bara får ett sämre betyg utan förklaring. 
 

Om jag skrivit ett prov och trodde att jag skulle få MVG…men så var det inte det 
utan kanske VG, då blir jag besviken…då vill jag prata med läraren varför, så att man 
inte bara får det utan att veta vad man gjort. 

 
Eleverna vill se en nytta med det de ska lära sig. De ser två olika användningar av 
kunskaperna; att de har nytta av det de lärt sig och att de byter kunskaperna mot ett betyg de 
behöver.   

 
Jag vill att läraren ska visa på verkligheten, använda verkliga situationer i talen. 

 
Jag jobbar mest för betyg, för man ska ju in på gymnasiet. Jag jobbar också för att 
lära mig, ibland känns det onödigt att lära sig…när jag inte vet varför jag ska kunna 
det. 

 
Den främsta nyttan de ser med att lära sig är den att de får ett betyg, som de behöver för att ta 
sig in på gymnasiet. Ju mer de lär sig desto bättre betyg får de. Att de samtidigt erhåller 
kunskaper anser de vara bra för de måste ju kunna räkna på gymnasiet. Betyget anses dock 
viktigare än kunskaperna.    

Bedömningens betydelse för lärandet 
Samtliga elever anser att bedömningen är viktig och underlättar deras lärandeprocess. I och 
med bedömningen får eleverna hjälp, vägledning samt veta vad de behöver träna mer på. Så 
här beskriver en elev betydelsen av lärarens bedömning: 
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Om hon bedömer får jag en känsla av…det var bra, eller du behöver ha med 
uträkning…då ser man att man kan, men kanske att man behöver lägga till 
någonting…det är som att man får en lyckospark. 

 
En elev påpekar att bedömningen är väsentlig innan ett betyg sätts för annars hade de inte haft 
möjlighet att kunna förbättra sig eller få veta hur de ligger till. Eleverna uppger att läraren 
ibland talar om för dem hur de ligger, genom att hon säger vad de ska jobba mer med. 
Eleverna förklarar att efter hur bra det gått på proven och diagnoserna kan de själva bedöma 
hur de ligger till och vad de kan. 
 

Svårt att veta hur jag ligger…jag har en koll, känner jag att jag börjar glida neråt, då 
frågar jag henne vad jag ligger på för betyg…om jag kan bli sänkt försöker jag bättra 
på. 

 
De flesta elever uppger att proven väger tyngst då läraren skall sätta ett betyg på dem. Några 
elever uppger att diagnoser och hur de räknat i häftet också väger tungt vid betygssättningen. 
Den bedömningsmetod som hjälper dem mest att utvecklas uppges överlag vara samtal med 
läraren. Att läraren kontrollerar i räknehäftena och kommenterar hur de räknat upplevs också 
vara en stor hjälp i deras lärande. Några elever anger att diagnoserna bidrar till deras 
utveckling. 
 

Räknehäftena, hon kommenterar ifall vi gjort fel eller något bra. Samtal efter prov är 
viktiga. 

 
Diagnoser: pröva dig själv...man märker vad man har fel på , då vet man vad man 
inte kan. 

 
Enligt elevernas svar är det något slag av samtal eller respons som utvecklar dem i deras 
lärande. 
 

Lärarens syn på bedömningen  
För att få ett helhetsperspektiv på bedömningen i klassen genomfördes en intervju med 
undervisande lärare i matematik. Svaren på intervjufrågorna är omarbetade i löpande text. 
Lärarintervjun bygger på samma huvudteman som elevintervjuerna. Läraren är kvinna och 
benämns ”hon” varvat med ”läraren”. Intervjun inleddes med att jag redogjorde för mitt syfte 
med studien; att undersöka huruvida lärarens bedömning har betydelse i elevernas arbete i 
matematik. Läraren ville att jag skulle beskriva innebörden av ordet bedömning. Jag 
hänvisade till Gipps (2001) formulering; att bedömningen innefattar både lärarens formella 
bedömning genom skriftliga prov och andra förhör samt lärarens iakttagelser av elevernas 
kunskaper under lektionerna. 

Varför bedömningen genomförs 
Jag ställde till en början några övergripande öppna frågor kring bedömningen. På frågan 
varför en bedömning av eleverna genomförs, förklarade läraren att hon måste bedöma för att 
ha underlag för att sätta betyg. Bedömningen sker ständigt i allt arbete, t ex när hon går och 
hjälper dem och hör hur de frågar. Jag ställde en följdfråga om bedömningen genomförs för 
att sätta betyg eller för att hjälpa i elevernas lärande. Bedömningen genomförs för att sätta 
betyg samt att utveckla eleverna. När hon går runt och hjälper eleverna och ser att en viss elev 
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har brister anpassar hon uppgifterna till denne. Hon menar att individanpassning är en form av 
bedömning där hon kan förklara och ge instruktioner på rätt nivå.  

Hur bedömningen genomförs 
Avseende i vilka situationer bedömningen genomförs svarar läraren: ”jag har det i bakhuvudet 
hela tiden, jag bedömer ständigt, det sitter i ryggraden”. Gällande vad hon bedömer hos 
eleverna förklarar hon att hon tittar hur de räknar och hur de tänker. Vad de kan redan före 
och vad hon behöver hjälpa dem med. På detta sätt framkommer elevernas kunskaper vilket 
ger en grund för bedömningen. 
 
När läraren får frågan hur hon bedömer eleverna, vilka metoder hon använder för att ta reda 
på elevernas kunskaper, berättar hon att eleverna brukar fråga henne så här: ”Nu har jag 
skrivit det och det på prov, får jag det och det i betyg?” Då säger hon till eleverna: ”Skulle ni 
bara behöva komma till skolan och göra prov om man bara bedömer efter proven?” Vid 
rättning av prov är elevernas uträkningar viktiga eftersom de avslöjar elevernas kunskaper. 
Utifrån uträkningarna ser läraren vilka moment eleverna behöver repetera. Diagnoser anser 
hon är ganska dåliga eftersom eleverna ofta sitter och kikar på varandra. Diagnoserna 
fungerar mer som en koll för eleverna själva. Läraren går runt bland eleverna på lektionerna 
och får tillfälle att lyssna på deras samtal. På detta sätt får hon veta hur de tänker och kan även 
fråga dem hur de löst ett visst tal. 
 
Läraren påstår att eleverna är medvetna om hur bedömningen genomförs och vilka metoder 
hon använder. Läraren brukar poängtera för eleverna att hon förutom proven även bedömer 
hur de jobbar på lektionerna samt hur de räknar. När hon i början av terminen delade ut 
kursplanen, och de pratade om betyg och betygskriterier, berättade hon även då om vidden i 
bedömningen. Men det verkar som att eleverna inte tänker på det, eftersom de ändå frågar: 
”Nu har jag skrivit det och det på proven, får jag då det i betyg?” Läraren tror dock att 
eleverna känner väl till betygskriterierna, speciellt de mycket ambitiösa eleverna, vilka brukar 
fråga: ”Kollar du det här, och kollar du det?” gällande det hon pratat om utifrån kursplanen.  

Förhållningssätt till studierna 
Läraren beskriver sin syn på hur eleverna förhåller sig till studierna. Hon upplever att det 
råder en betygshets bland en stor del av eleverna. Innan eleverna ska genomföra ett prov går 
läraren igenom vad de behöver träna på. Hon påpekar att eleverna då blir väldigt inställda på 
att läsa inför provet. De elever som vill skriva fullt (vilka blir väldigt besvikna om de inte gör 
det) pluggar och pluggar och blir alldeles hysteriska. Hon lyfter fram att eleverna bara ser 
betyget och hon tror att det kommer bli än värre på gymnasiet. Läraren funderar kring om det 
kanske är bra att de tänker på betyget inför gymnasiet, men förtydligar att det ändå är 
kunskaperna som är de viktigaste.  
 
Läraren tror att betygshetsen beror på att hela skolan är betygsinriktad. Eleverna tänker inte på 
att det är kunskaperna som de ska ha med sig, att de har nytta av dem sen. Ibland har de frågat 
henne om klassråd: ”Varför ska man ha det, vad har man för nytta av det?” De får inte betyg i 
klassråd och det är kanske därför de inte finner någon nytta med det. Samma gäller för 
elevens val, eleverna tycker att det inte spelar någon roll vad de gör där eftersom de inte får 
något betyg. Läraren påpekar att allting kretsar kring betyg. 

Förhållningssätt till bedömningen 
Läraren ser bedömningen som en form av individanpassning. Hon försöker individualisera 
undervisningen så att varje elev har möjlighet att lära sig det som de ska bedömas efter. Hon 
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förklarar att hon först tittar vad eleven har för förutsättningar, vissa är jätteduktiga och har lätt 
för att ta till sig matte, medan andra har det jobbigare. Hon klargör att hon måste hjälpa alla 
och anpassar undervisningen därefter. De som har det svårare har möjlighet till alternativa 
bedömningsformer i och med att hon inte bara använder sig av en bedömningsform utan flera 
olika. Är det en elev som misslyckas på prov kan hon titta på annat, till exempel hur eleven 
jobbar i klassrummet. Läraren uppger sig vara nöjd med den bedömningsprocess hon 
genomför men påpekar att: ”Man ska ju hela tiden förnya sig, man kan ju inte bara stanna.” 
Hon förklarar att hon ständigt utvecklar bedömningen och anpassar den till eleverna. 
 
Läraren gör tydligt att bedömningen inte är en bekräftelse av vad eleverna har presterat, utan 
av vad de har lärt sig: ”Det är ju lärandet som kommer i första hand, just att de ska komma 
ihåg och kunna använda kunskaperna praktiskt sen, och att de ska klara av högre studier.” 
Läraren ser det inte som viktigt just vad eleverna presterat på ett prov, utan mer vad de har lärt 
sig i processen. 
 
Läraren anser att betygen inte är viktiga för lärandet, men att hon är tvungen att sätta betyg. 
Hon anser att bedömningen ska utveckla lärandet, inte vara ett mått på vad eleven kan. Hon 
påpekar att syftet är att eleverna ska lära sig för livet och inte att de ska lära sig för ett prov. 
Hon brukar ofta fråga eleverna: ”Varför ska ni lära er det här?” och eleverna får fundera, 
ibland kommer de inte på, då brukar hon fråga: ”Men det här då?”. Läraren menar att detta får 
eleverna att reflektera över sitt lärande. De blir mer motiverade när de ser att de har 
användning av kunskaperna. 

Bedömningens betydelse för lärandet 
De olika bedömningsformerna som används är diagnoser, prov, kontroll i räknehäften och 
samtal. I räknehäftena kontrollerar läraren hur eleverna löst olika tal, vilket är en form av 
bedömning. Läraren poängterar att samtal kring elevernas utveckling är en mycket viktig del i 
bedömningsprocessen. Här ger hon eleverna respons och hjälp på vägen. När eleverna frågar 
om något, då hjälper hon lite på vägen. Den formen av samtal där hon ser om eleverna kan 
diskutera kring olika delar tycker hon är viktiga. I styrdokumenten står det att eleverna ska 
diskutera och muntligt analysera, vilket kan vara svårt att bedöma genom prov. Läraren 
berättar att hon nyligt gjort ett test med eleverna om vad de tycker om arbetet och 
bedömningen i matematik. Förvånansvärt många tycker om att räkna, de vill ha relativt lika 
tal och nöta in dem, omkring 80 procent av eleverna uppgav denna arbetsform som den de 
föredrar. Läraren tror att det som hjälper eleverna att utvecklas är de kommentarer de får av 
henne kring hur de räknat och vad de ska förbättra.  
 
Läraren tror att bedömningen ger eleverna vägledning i den fortsatta arbetsprocessen. Efter 
genomfört prov brukar hon prata med eleverna och säga hur de ska fortsätta jobba. Hon 
uppger att hon har tänkt ha samtal igen innan slutet av terminen. Då är det tänkt att de åter ska 
gå igenom hur proven var och hur de ska fortsätta arbeta. Hon berättar att eleverna alltid när 
de vill får veta vad hon tycker om deras arbete i matematik. ”Eleverna brukar ju fråga men jag 
vill ju helst inte prata om betyg innan det är dags, ifall jag pratar om betyg vill jag poängtera 
att det är NU det här betyget gäller och att jag vill ha hela perspektivet för slutbetyget.” Det 
har visat sig att eleverna tänker: ”Men jag hade ju det betyget där, varför har jag inte det 
betyget i slutbetyget?”, då har hon bestämt att hon inte alls pratar om betyg. Istället säger hon 
till eleverna ungefär att: ”Du har utvecklats så här, det här kan du träna mera på, du kan det 
här och du klarar av det, då tar vi de här lite svårare sakerna.” 
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Läraren säger att efter Lpo94 införts blev läroplanerna mer inriktade på lärandet och inte på 
betyg och provtillfällen. Många lärare har anpassat sig till att inrikta sig på lärandet, men 
eleverna har stannat kvar vid inriktning på prov och betyg. Läraren uppger: ”Egentligen skulle 
man inte behöva ha så mycket prov som man har, men föräldrarna vill ha prov, eleverna vill 
ha prov, de blir helt förtvivlade om man inte har prov.”  
 
På frågan om vad eleverna värderar sina kunskaper mot; betyg eller den fortlöpande 
bedömningen, svarar hon att det är betyget. Hon förklarar att hon känner att betyget är det 
stora målet för eleverna. På följdfrågan vad eleverna får ut av den bedömning som hon 
dagligen eller veckovis ger då hon samtalar med eleverna berättar hon: ”Några har jobbigt och 
man ’pushar’ på och säger att det här var jättebra, man ser vilka elever som behöver mycket 
sån här ’pushning’.” Läraren erfar att det främst är genom samtal och positiv respons som 
eleverna motiveras. Hon förundras över att de ändå är inställda på att värdera sina kunskaper 
mot betyget. 
 

Resultatanalys 
Här följer en tolkning och analys utav elevernas uppfattningar av bedömningen, med koppling 
till lärarens syn på bedömningen. En återkoppling görs till undersökningens övergripande 
frågeställningar.  

Uppfattningar kring bedömningen 
En övergripande frågeställning som inledde arbetet är på vilka olika sätt eleverna blir 
bedömda i skolarbetet. Under denna frågeställning ryms flera frågor; i vilka situationer blir de 
bedömda, vad bedöms samt hur blir de bedömda. Av intervjusvaren framgår att det främst är 
proven som uppfattas som bedömningssituationer. Andra situationer som uppges är diagnoser 
samt arbetet under lektionerna. Hur bedömningen genomförs upplever eleverna främst sker 
genom proven då läraren ser hur de räknar och även på lektionerna: hur de räknar och hur de 
svarar på frågor. Angående vad som bedöms uppger eleverna: hur de jobbar och vad de kan. 
Sett från lärarens håll stämmer elevernas uppfattningar bra. Läraren uppger att bedömningen 
sker ständigt. På proven tittar hon hur elevernas lösningar ser ut. På lektionerna går hon runt 
bland eleverna som får berätta hur de tänker. Vissa elever tycks vara mer medvetna om vad 
som bedöms än andra. Överlag är elevernas och lärarens uppfattningar om på vilket sätt 
eleverna blir bedömda stämma väl överens.  
 
Eleverna talar om att bedömningen sker för att se vad de kan och för att läraren ska sätta 
betyg. Läraren påstår att bedömningen dels syftar till att sätta betyg, eftersom det är något hon 
är tvungen att göra, men bedömningen är också till för att utveckla eleverna. Hon ser när 
elever har brister och anpassar uppgifterna till denne och menar att det är en form av 
bedömning. Ingen av eleverna har uppgett att bedömningen syftar till utveckling, utan 
eleverna upplever att bedömningen är en form av kontroll över vad de kan. En elev svarade 
dock att bedömningen syftar till att veta var man ligger och vad man behöver träna mer på. 
Att eleven uppger: ”vad man behöver träna mer på” ser jag som ett steg mot att uppfatta 
bedömningen som en slags utveckling.  

Förhållningssätt till studierna och bedömningen 
Att eleverna är inställda på att bedömningen syftar till att sätta betyg tror läraren beror på att 
hela skolan är betygsinriktad. Elevernas ser bedömningen som ett mått på vad de presterat. 
Läraren däremot påpekar att bedömningen inte är en bekräftelse av vad eleverna har presterat, 
utan snarare av vad de har lärt sig. Hon menar att eleverna är i skolan för att lära sig, det är ju 
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det som är syftet med utbildning. Eleverna har inte fått med sig detta viktiga syfte, utan ser 
utbildningen mer som att de ska visa vad de redan kan. De jobbar för betygen eftersom det är 
med betygen de tar sig in på gymnasiet. Eleverna ser därför mest till ytan av bedömningen, 
dvs. betygssättningen. Den djupare meningen med bedömning, att de ska bära med sig 
kunskaper för att klara de högre studierna, har de svårare att se. Andersson (2000) talar om 
kunskapen i form av bruksvärde (att eleverna har nytta av kunskaperna) respektive bytesvärde 
(att kunskaperna går att byta in mot ett betyg). Av elevutsagorna att döma ser eleverna 
kunskapen i betydelsen bytesvärde, medan läraren ser kunskapen i betydelsen bruksvärde.  

Bedömningens betydelse för lärandet 
Undersökningens övergripande syfte är att utröna huruvida lärarens bedömning har betydelse 
i elevernas skolarbete. Av elevutsagorna framgår att elevernas uppfattningar kring 
bedömningens betydelse avviker en del från lärarens uppfattning. Många av eleverna ser 
bedömningen i stort sett som bara betyg. De är väldigt inställda på att få ett betyg på alla delar 
de gör, de värderar sina kunskaper mot betyget. De tänker inte på att kunskaperna är viktiga 
att ha med sig, att de har nytta av dessa. På frågan till eleverna om betygen hjälper dem att 
arbeta, svarade de flesta att de jobbar för betygen som behövs för att komma in på gymnasiet. 
Eleverna menar att betygen sporrar dem till arbete. De ser proven som en tydlig 
bedömningssituation. När de står inför ett prov anpassar de arbetet till att träna på vad som 
ska komma på provet. Samtliga elever betraktar bedömningen som väldigt viktig för deras 
arbete och den hjälper dem att jobba.  
 
Några elever uppger att de blir medvetna om vad de kan då läraren talar om vad de måste 
jobba mer med. De flesta eleverna uppger att de genom provresultaten får veta hur de ligger 
till och vad de kan.  Läraren ser inte elevernas prestationer på proven som viktigast utan vad 
de lärt sig i hela processen. I och med bedömningen får eleverna hjälp och vägledning.  
 
Bedömningen kan sägas ha två övergripande syften; att kontrollera och att utveckla, summativ 
respektive formativ bedömning. Intressant är att se vilken bedömningsmetod eleverna 
upplever som kontrollerande, dvs. underlag för betyget, och vilken metod som hjälper dem 
mest att utvecklas. Den klass jag har studerat bedöms genom flera olika metoder och 
bedömningsprocessen är en kombination av summativ och formativ bedömning. Eleverna 
tycks dock vara inriktade på att det är den summativa bedömningen, genom prov och betyg, 
som utgör de verkliga bedömningssituationerna. Bedömningen från lärarens sida gäller mer 
att utveckla eleverna, genom alternativa bedömningsformer än att betygssätta dem. Betygen är 
för henne bara något som hon är tvungen att ge eleverna. Bedömningsarbetet i klassen kan ses 
ur två olika perspektiv, antingen om man ser det ur elevernas eller lärarens synvinkel. 
 
Eleverna upplever att proven väger tyngst då läraren skall sätta ett betyg på eleven. Några 
uppger att diagnoser och hur de räknat i häftet också väger tungt vid betygssättningen. På 
frågan om vilken bedömningsmetod som utvecklar dem mest svarar eleverna att det är något 
slag av samtal eller respons. De uppger samtal med läraren och kommentarer de får i häftet 
som god hjälp i matematikarbetet. Enstaka elever uppger också att diagnoser eller prov, där de 
själva kan se hur de ligger, hjälper dem att utvecklas. Detta är en form av självbedömning 
vilket jag uppfattar att de ambitiösa eleverna är i behov av för att ständigt kunna kontrollera 
hur de ligger.  
 
Gällande vilken bedömningsform som väger tyngst vid betygssättningen påpekar läraren att 
samtal är mycket viktigt då hon ger eleverna respons. Det är tack vare samtalet som hon ser 
hur eleverna ligger till. Hon lyfter fram att många elever kan ha svårigheter med skriftliga 
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prov, medan andra kan ha svårt för att uttrycka sig muntligt. Detta gör alternativa 
bedömningsformer viktiga. Angående vilken bedömningsform som hjälper eleverna mest att 
utvecklas, förvånas läraren över att i stort sett alla tycker om att räkna, de vill ha relativt lika 
tal och nöta in dem. Det som hjälper eleverna att utvecklas är möjligen den respons de får av 
läraren.  
 
Läraren lägger i bedömningsprocessen stor vikt vid samtalet när det gäller den kontrollerande 
bedömningen, eleverna däremot lägger stor vikt vid samtalet när det gäller den utvecklande 
bedömningen. Denna skillnad kan förklaras med att läraren har en stark syn på att skola och 
utbildning är till för elevernas skull, eleverna skall lära och utvecklas och bära med sig 
kunskaper från skolan. Den utvecklande bedömningen tycks för läraren ha större betydelse än 
den kontrollerande, varvid hon lägger stor vikt vid samtalet i betygssättningen.     
 

Diskussion 
 
Inledningsvis relateras undersökningens resultat till den teoretiska utgångspunkten för 
studien, vilken är formulerad av Pettersson (2002). Därefter diskuteras resultatet, med fokus 
på bedömningens betydelse för lärandet då studien syftat till att undersöka detta. 
Betygssystemets inverkan på elevernas studie lyfts fram vilket i sin tur skapar förslag till 
vidare forskning. 
 

Undersökningens resultat relaterat till den teoretiska utgångspunkten 
Den centrala teoretiska utgångspunkten för denna studie, vilken är formulerad av Pettersson 
(2002) och har presenterats tidigare i rapporten, innebär att bedömningen bör ses ur både ett 
produkt- och processperspektiv. Produktperspektivet, vilket är summativt, innebär att en 
bedömning görs av vilka kunskaper och vilken nivå kunskaperna ligger på hos en elev vid ett 
visst tillfälle genom prov och andra tester. Bedömningen ur ett processperspektiv, vilket är 
formativt, uppmärksammar förutom uppfattningen av de kunskaper individen har även den 
lärandeprocess som lett fram till dessa kunskaper. Utifrån lärarintervjun kan vissa slutsatser 
dras om lärarens perspektiv på bedömningsprocessen. Bedömningsarbetet i denna klass kan 
sägas vara både summativt och formativt. Läraren tydliggör vikten av en formativ bedömning 
då hon förespråkar ett utvärderande arbetssätt, med i första hand samtal med vägledning som 
bedömningsmetod. Jag ser att bedömningsarbetet även är summativt då prov och diagnoser 
används som kompletterande bedömningsmetoder. Eleverna har däremot en avvikande syn på 
bedömningen eftersom de i första hand ser denna som summativ, då de pekar på att 
bedömningen syftar till att se vad de kan. De ser främst prov och diagnoser som tydliga 
bedömningstillfällen, de lyfter även fram lektionerna som tillfällen då de blir bedömda utifrån 
hur de svarar på lärarens frågor. Detta är exempel på bedömning som görs vid ett visst tillfälle 
som inte elevernas lärandeprocess i beaktande. Jag kan härmed dra slutsatsen att eleverna ej 
ser vikten av lärandeprocessen, medan läraren starkt förespråkar vikten av elevernas 
lärandeprocess. Med andra ord lägger eleverna vikten vid den summativa bedömningen, 
summerande produktbedömning vid terminens slut, medan läraren lägger vikten vid den 
formativa bedömningen, formande processbedömning under arbetets gång. 
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Bedömningens betydelse för lärandet 
Av intervjuutsagorna framgår att eleverna menar att deras lärande gynnas av prov och betyg. 
Betygen tycks för dessa elever fungera som en sporre för inlärning. Det är självklart av stor 
vikt att betygen motiverar eleverna att arbeta, men risken finns att arbetet och inlärningen blir 
ytlig; att de bara pluggar inför en bedömningssituation och sedan glömmer bort vad de lärt sig 
så fort situationen är över. Eleverna pressas till stor del av betygen på grund av att det är med 
dessa de tar sig in på gymnasiet. Detta kan vara en anledning till att de har svårt att se det 
djupare syftet med utbildningen; att de ska bära med sig kunskaperna. Några elever har fått 
med sig den djupare synen på bedömning: ”…jag vill lära mig det jag räknar, och inte bara 
göra för betyg.”. Konstigt nog är det ändå betygen som driver dem till arbete, och inte tanken 
på att de hela tiden lär sig något nytt.  
 
Eleverna tycks främst vara medvetna om bedömningen som i huvudsak sker genom skriftliga 
prov, då de ser att dessa väger tyngst vi betygssättningen. De ser bedömningen främst som en 
kontroll över vad de kan och vad de presterat vid provtillfällena, inte som hjälp och 
vägledning för dem i deras arbetsprocess. Min uppfattning är att bedömningsarbetet skulle 
uppfattas som mer givande för eleverna i deras arbetsprocess om de i större utsträckning 
känner att bedömningen sker för deras egen skull, för att de ska lära och utvecklas inom 
matematiken.  
 
Det är värt att fundera över vilka konsekvenser det skulle få för elevernas arbetsprocess om de 
var medvetna om att bedömningen till stor del syftar till deras utveckling. Genom en mer 
medveten dialog mellan elev och lärare om bedömningsarbetet och genom att eleverna blev 
mer delaktiga i bedömningsprocessen skulle elevernas ansvar och kontroll över sin egen 
inlärning kunna öka. Jag kan anta att det vore mer fruktbart om elever och lärare hade en mer 
överensstämmande syn på bedömningsarbetet. Ifall läraren i denna klass regelbundet skulle 
diskutera och utvärdera de olika formerna av bedömning med eleverna, skulle kanske lärarens 
och elevernas syn närma sig varandra. Detta ämnar förmodligen skapa bättre förutsättningar 
för eleverna i deras skolarbete. 
 

Ett vidare perspektiv 
En bakomliggande tanke med studien är att en bättre kännedom om bedömningens betydelse 
för elevernas lärande i matematik, kan bidra till kunskap om hur undervisning och bedömning 
inom matematikämnet bör organiseras och genomföras. En fördjupad förståelse och bild av 
elevernas erfarenheter av bedömning ger vissa implikationer om hur bedömningsarbetet i 
matematik kan utvecklas till elevernas fördel.  
 
Elevernas utsagor i denna studie är troligtvis relaterade till undervisningskontexten i just 
denna klass. Men erfarenheterna kring bedömningen som eleverna ger uttryck för finns 
sannolikt även mer generellt hos elever i andra undervisningskontexter, i andra skolämnen 
med liknande bedömningsmönster, både i denna klass och mer generellt hos elever i andra 
klasser.  
 
Enligt min tolkning kan lärarens medvetenhet om den egna verksamheten vidgas genom 
föreliggande undersökning, då förståelsen för en del av elevernas erfarenheter och villkor i 
skolans lärandemiljö fördjupas. Det är enligt min mening av vikt att lärare som innehar rollen 
som bedömare eller handledare, har kunskap om elevernas uppfattningar och syn på 
bedömning. Detta kan troligtvis bidra till att gynna och förbättra förutsättningarna för 
bedömningsarbetet i skolan, både ur lärarens och ur elevernas perspektiv. 
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Betygssystemets inverkan 
Eleverna har ett förhållningssätt till studier och bedömning där de främst lägger vikten vid 
betygen. Andersson (2000) beskriver olika studieinriktningar, varvid jag ser en av dessa passa 
bäst in hos dessa betygsinriktade elever. Jag ser att större delen av eleverna innehar en 
organiserande studieinriktning vilken leder till ett ”lönsamt läsande”. Eleverna satsar på det 
som lönar sig i betyget och anpassar sig därmed till bedömningssystemet. Eleverna är 
betygsinriktade och när det gäller provkunskapen lär de för stunden. Någon enstaka elev har 
jag sett förhåller sig mot mening, helhet och förståelse, alltså en internaliserande 
studieinriktning utan anpassning till bedömningssystemet. Men då betygssystemet inte i första 
hand ser till studieförmågan och ett framgångsrikt lärande, utan främst framhåller ett lönsamt 
läsande för de högre betygen, slås denna elev tillbaka av systemet. Med detta vill jag ha sagt 
att betygssystemet till stor del bara visar vad eleven kan och inte hur framgångsrikt lärandet 
varit, hur ska då eleverna kunna se vikten av att lära sig. Trots att läraren i sin 
bedömningsprocess försöker lyfta fram betydelsen av lärandet tycks betygssystemet, med dess 
lönsamma läsande, överväga.    
 
Imsen (1999) redogör för fyra olika avsikter att bedöma elever. Tre av avsikterna med 
bedömningen är informations-, kontroll- och sorteringsfunktionerna. Ett intresse finns över 
hur elevernas arbete fortlöper, en kontroll behövs för att se om eleverna når målen samt en 
sortering anses nödvändig när eleverna ska vidare till högre utbildningar. Eleverna rangordnas 
efter betygen och på detta sätt sorteras de inför framtida yrkesmöjligheter. Den fjärde 
avsikten; handledning och motivation, vilken jag tycker är den viktigaste verkar av 
betygssystemet slås ner av de övriga tre avsikterna. För att eleven ska kunna lära sig något 
krävs det att han eller hon får respons på sina handlingar, snarare än att han eller hon blir 
kontrollerad eller sorterad. 
 

Förslag till vidare forskning 
Efter arbetet med denna undersökning har en rad tankar och funderingar väckts kring 
bedömningsprocesser i undervisning inom matematik, men även mer generellt då 
erfarenheterna kring bedömningen som eleverna ger uttryck för sannolikt även finns hos 
elever i andra undervisningskontexter. Eleverna är medvetna om de formativa 
bedömningsmetoderna men ser främst de summativa som underlag för betyget. Eftersom 
betyget betyder mycket för eleverna kan de sägas vara inriktade mot en summativ bedömning, 
trots att läraren förespråkar och till stor del även genomför en formativ bedömning. Elevernas 
arbetsprocess skulle kunna förbättras om de känner att bedömningen genomförs för deras 
egen skull. Eleverna ser kunskap som något de kan byta mot ett betyg, snarare än något de har 
nytta av. Är det i betygssystemet, med dess fokus på lönsamt läsande, som problemet ligger? 
Hur ska eleverna bli medvetna om vikten av att lära och utvecklas när betygssystemet inte 
belyser detta tydligt nog? En vidare studie kring betygssystemet och dess inverkan på 
elevernas arbetsprocess är väsentlig för att kunna förbättra bedömningsarbetet.   
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     Bilaga 1 
 
Luleå tekniska universitet   Examensarbete ht-06 
 
Till 
förälder till elev i skolår 9, Karesuandoskola 
 
Jag heter Maria Vasara-Hammare. Jag skriver under min sista termin i lärarutbildningen ett 
examensarbete där jag undersöker bedömning i matematik. Syftet med undersökningen är att 
studera huruvida lärarens bedömning har betydelse i elevernas skolarbete. 
 
För att kunna genomföra denna undersökning vill jag intervjua ett antal elever i klass 9.  Ifall 
du som förälder inte vill att jag genomför en intervju med ditt barn ber jag dig skicka denna 
blankett (med underskrift) tillbaka till skolan med barnet. Får jag inte tillbaka någon blankett 
antar jag att jag har ditt medgivande.  
 
   Förälders underskrift 
    

_________________________________ 
 

Tack på förhand!   
Maria Vasara-Hammare 
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      Bilaga 2 
Intervjufrågor till elever i matematik skolår 9 
 
 
Varför tror du läraren bedömer vad du kan i matematik? 
 
I vilka situationer känner du dig bedömd? 
  
Vad tror du läraren bedömer i matematik?  
 
Vad tycker du att läraren borde bedöma? 
 
Hur tror du läraren bedömer vad du kan i matematik? Hur kan hon se vad du kan? 
 
Känner du till kursplanen i matematik? Vet du utifrån denna vad du bör kunna? 
 
Hur ser du på betyg? Är de viktiga i matematik? 

 
Pröva dig själv -diagnoser 
Prov + samtal efter prov 
Kontroll i räknehäften 
Samtal med läraren 

Vilken av dessa bedömningsmetoder tror du väger tyngst vid betygssättning?  
Vilken av dessa bedömningsmetoder ger dig mest hjälp att utvecklas? 
 
Hur vet du hur du ligger till/vad du kan i matematik?  
När får du veta hur du har utvecklats? 
 
Är bedömningen rättvis i jämförelse med vad du presterat? 
 
Är bedömningen till hjälp för dig att lära dig matematik? 
  
Vad behöver du för att vara motiverad i arbetet på matematiklektionerna? 
 
Anpassar du ditt arbete i matematik till vad du bedöms efter? 
 
Vad skulle du vilja förändra i lärarens sätt att bedöma? Hur skulle du vilja visa vad du kan? 
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      Bilaga 3 
Intervju frågor till undervisande lärare i matematik 
 
 
Varför bedömer du eleverna? 
 
I vilka situationer bedömer du eleverna? 
 
Vad bedömer du hos eleverna? 
 
Hur bedömer du eleverna?  
Vilka metoder använder du för att ta reda på elevernas kunskaper i matematik?  
Varför använder du de ovan angivna metoderna?    
 
Ger du information till eleverna om hur bedömningen genomförs?  
 
Känner eleverna till vilka kriterier som används för bedömningen och vilka konsekvenser som 
blir av bedömningen? 
 
Hur ser du på betyg? Är de viktiga i matematik? 

 
Pröva dig själv -diagnoser 
Prov + samtal efter prov 
Kontroll i räknehäften 
Samtal 

Vilken av dessa bedömningsmetoder väger tyngst vid betygssättning?  
Vilken av dessa bedömningsmetoder hjälper eleverna mest att utvecklas? 
 
Vilka förutsättningar har varje enskild elev att kunna lära sig det som de bedöms efter? 
 
Har eleverna möjlighet till alternativa bedömningsformer för att visa vad de lärt sig? 
 
Är bedömningen en bekräftelse av vad eleverna presterat? 
 
Vilka slutsatser kring elevernas matematiska kunskap och förståelse kan dras utifrån 
bedömningen? 
 
När får eleverna veta vad du tycker om deras arbete i matematik? 
 
Vad värderar eleverna sina kunskaper mot?  
Vad får eleverna ut av den bedömning som genomförs? 
 
Ger bedömningen eleverna vägledning i den fortsatta arbetsprocessen? 
 
Är bedömningsprocessen öppen för utveckling?  
Är du tillfredsställd med den bedömningsprocess som du genomför? 
 
 


