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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie var att beskriva hur och varför lärare kontrollerar om elever, i de 
tidigare åren 1-6, har förstått de grundläggande begreppen i matematiska moment. Vi har 
byggt studien på litteratur i ämnet samt kvalitativa intervjuer med tre lärare i Luleå 
kommun som arbetar med matematik i de tidigare åren. Litteratur som behandlar detta 
område visade att metoderna för att kontrollera kunskap är många. Intervjuerna visade att 
lärarna använder sig av kunskapskontroller men att metoderna varierar lärarna 
sinsemellan. De utför dessa för att se om eleverna har de baskunskaper som krävs inom 
matematiken. Den vanligaste metoden som används är de skriftliga diagnoserna som 
finns i matematikböckerna. Det förekommer även kompletterande muntliga samtal och 
egentillverkade skriftliga tester.  
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1 Bakgrund 
 
I följande kapitel kommer vi att beskriva hur intresset för kunskapskontroll i matematik 
har vuxit fram. Därefter utreder vi vad grundläggande begrepp i matematik, 
kunskapskontroll samt bedömning är. Vidare redogör vi för olika metoder av 
kunskapskontroll. Avsikten med detta är att ge en bakgrund till hur och varför 
kunskapskontroller används idag. 
 

1.1 Inledning 
 
Genom vår specialisering Matematik för tidigare år har vi insett hur viktigt det är att 
eleverna är förtrogna med de grundläggande begreppen inom varje matematiskt moment 
innan de går vidare till nästa moment. Detta för att eleverna ska ha en god grund att stå 
på. Om inte denna grund finns på ett tidigt stadium är det svårt att tillämpa kunskaperna i 
mer avancerad matematik.  
 
Många elever går ut grundskolan med ofullständiga betyg i matematik. Vi tror att en 
anledning till det är att eleven gått vidare till ett nytt moment innan de grundläggande 
begreppen i tidigare moment verkligen befästs. Med tidigare erfarenhet från olika VFU-
platser har vi uppmärksammat att kunskapskontroll mellan olika moment skiljer sig åt 
mellan olika klasser och skolor. I de tidigaste åren ett till tre användes muntliga samtal i 
hög grad. Läraren var intresserad av att veta hur eleven tänkte vid uträkningar. Medan det 
i åren fyra till sex, antogs att eleven redan tänkte korrekt, och fokuseringen låg på att se 
om det skriftliga svaret var rätt.  
 
Eftersom alla elever är olika undrar vi om det finns anledning att i klassrummet öka 
andelen alternativa provformer som till exempel muntliga prov, experimentella uppgifter 
och bedömning vid arbete i grupp? För att bedriva en meningsfull undervisning måste 
läraren veta var eleverna befinner sig kunskapsmässigt, men hur fungerar det i 
verkligheten? Hur skaffar läraren information om elevens kunskap? Dessa funderingar 
ledde slutligen fram till vårt syfte. 
 

1.2 Definitioner av begrepp 
 

1.2.1 Vad är kunskapskontroll och bedömning? 
 
Definitionen av ordet kunskapskontroll är enligt Nationalencyklopedin (2006b) ”prov för 
kontroll av kunskapsnivå efter genomgången kurs e.d.”. Enligt Kilborn & Löwing (2002) 
är definitionen av kunskapskontroll ”att man med hjälp av väl formulerade frågor, 
muntligt eller skriftligt försöker kartlägga elevens aktuella kunskaper och tänkande.” 
(s.162) 
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Kunskap kommer till uttryck i fyra olika former enligt Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 
1998). Dessa former är: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som förutsätter och 
samspelar med varandra.  
 
Vår egen definition av begreppet kunskapskontroll grundas på läroplanens kunskapssyn. I 
denna studie innebär ordet kunskapskontroll att med hjälp av olika metoder, i olika 
situationer med olika hjälpmedel kontrollera elevers kunskaper och tänkande. Vi anser att 
kunskapskontrollen är ett verktyg för att sedan kunna göra en bedömning. 
 
Definitionen av ordet bedömning är enligt Nationalencyklopedin (2006a): ”värderande 
utlåtande över ngt vanl. grundat på sakliga överväganden.”. Enligt Nyström (2004) utgår 
bedömningen från en strävan att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla att visa vad 
de kan. Den internationella benämningen av begreppet bedömning är ”assessment” som 
refererar till hela utvärderings och bedömningsprocessen (Ljung & Pettersson, 1998). Vår 
egen definition av begreppet bedömning är ett moment som beskriver en elevs kunskap 
vid det aktuella tillfället.  
 

1.2.2 Vad är grundläggande begrepp i matematik? 
 
Enligt Skolverket (2000b) är basfärdighetsbegreppet inte självklart. I kursplanen för 
matematik kan man läsa följande ”Eleven skall ha förvärvat sådana kunskaper i 
matematik som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer samt lösa problem 
som vanligen förekommer i hem och samhälle och som behövs som grund för fortsatt 
utbildning.” (Skolverket, 2000a). 
 
Baskunskaper i matematik är det minimum av kunskaper eleverna behöver förvärva i 
ämnet för att kunna beskriva och hantera situationer samt lösa sådana problem som 
vanligen förekommer i hem och samhälle. Eleven behöver även kunskaper i matematik 
för att kunna tolka och bearbeta information från andra skolämnen samt de kunskaper 
som krävs som grund för fortsatt utbildning (Kilborn & Löwing, 2002).  
 
Nedan beskrivs baskunskaper för hem och samhälle, för studier i andra ämnen samt för 
fortsatta studier i matematik närmare.  
 

• Baskunskaper för hem och samhälle 
 
I vardagslivet måste man kunna göra beräkningar till exempel vid inköp, bankrelationer, 
kontrollera sin lön, deklaration men också kunna lägga golv, tapetsera, jämföra olika 
telefonoperatörer och läsa recept. Dessa kontexter motiverar de fyra räknesätten och 
grundläggande geometri (Emanuelsson, Johansson, Mouwitz, 2003, Kilborn & Löwing, 
2002).  
 
I ett demokratiskt samhälle har alla medborgare rättigheter men också skyldigheter. 
(Emanuelsson m.fl., 2003). 
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I en demokrati är det viktigt att medborgarna har sådana kunskaper att deras 
ställningstagande och handlande kan utgå från förståelse, reflektion, analys och 
värdering. I annat fall kan det bli svårt för medborgaren att ta tillvara sina 
demokratiska rättigheter och att uppfylla sina medborgerliga skyldigheter. (Kilborn & 
Löwing, 2002, s. 17-18) 
 

För matematikens del betonas här ofta förmågan att kunna tyda diagram, förstå 
procenträkning och statistik (Emanuelsson m.fl., 2003; Kilborn  & Löwing, 2002). 
 

• Baskunskaper för studier i andra ämnen 
 
I baskunskaper för studier i andra ämnen kan matematiken uppfattas som en 
”verktygslåda” som behövs för studier i till exempel fysik, kemi eller ekonomi. Men 
baskunskaper i matematik behövs även inom exempelvis SO och slöjd. Detta ger en 
instrumentell syn på ämnet där färdighetsdelen uppmärksammats särskilt (Emanuelsson 
m.fl., 2003; Kilborn & Löwing, 2002). 
 

• Baskunskaper för fortsatta studier i matematik 
 
Basfärdighet och baskunskap är i detta sammanhang den studiegrund som anses göra 
förutsättningen för högre studier i skolämnet (Emanuelsson m.fl., 2003). För att studera 
matematik krävs förförståelse och förkunskaper. Det gäller att läraren, på alla stadier, 
måste veta hur undervisningens mål ser ut längre fram och förbereda eleverna för detta 
genom att bygga upp lämplig förförståelse och förkunskaper inför dessa mål. Men vilka 
baskunskaper behövs? Svaret kan, enligt Kilborn & Löwing (2002), delas upp i två delar.  
 

1. Hur man kan lösa vissa typer av problem med en förenklad metod.  
 
Ett exempel på grundläggande addition är att räkna 2 kottar + 5 kottar = _. Det går ju 
naturligtvis att först samla ihop 2 kottar och sedan lägga till 5. Då kan man räkna alla 
kottar från början och komma fram till 7. Men en uppgift med större tal, som till exempel 
32 + 5 = __ blir väldigt tidsödande om man använder samma metod. Då måste man först 
räkna 32 kottar och sedan lägga till 5 och till sist räkna alla kottar tillsammans från 
början. Om eleven istället har den baskunskapen att man kan utgå från en av mängderna 
och sedan räkna uppåt, det vill säga utgå från 2 och sedan räkna vidare 3, 4, 5, 6, 7, så blir 
större tal som 32 + 5 betydligt lättare. Då börjar man på 32 och räknar uppåt; 33, 34, 35, 
36, 37. 

 
2. En stor del av matematiken är kumulativt uppbyggd och kräver därför vissa 

förkunskaper. 
 
Till exempel kan uppgiften 5 + 32 = __ ställa till problem om eleven inte kan konstruera 
nya tankeformer, utan fortsätter använda ovannämnda metod. Att utgå från 5 och räkna 
uppåt 6, 7, 8, …, 32 blir väldigt tidsödande. Det gäller då att eleverna har den kunskapen 
att vid addition gäller kommutativa lagen, det vill säga; 2 + 5 = 5 + 2 och 5 + 32 = 32 + 5  
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1.3 Kunskapskontrollens historia 
 
Det första nationella examinationssystemet som brukar anges är det kinesiska. På 200-
talet började användandet av skriftliga, offentliga och konkurrensinriktade prov i Kina. 
Proven användes vid urval av sökande till högre anställningar inom statlig och militär 
förvaltning. I Europa har institutionaliserade former av kunskapskontroller existerat 
sedan 1100-talet (Korp, 2003). Det var Jesuiterna som uppfann betygssystemet i Europa 
(Imsen, 1999). Universiteten i Paris och Bologna introducerade muntliga förhör där 
studenterna skulle återange inlärda svar på kända frågor. Vid 1800-talets mitt hade de 
kvantitativa proven fått stor spridning i Europa. Syftet var urval eller kvalificering av 
tillträde till exempelvis högre utbildning.  
 
I början av 1900-talet sågs intelligensen som en tämligen stabil egenskap hos individen 
som var i princip opåverkbar genom utbildning. 1900-talet brukar kallas 
intelligenstestningens tidsålder (Korp, 2003). I USA växte det fram en stark tro på att 
elevernas kunskaper och framsteg kunde mätas i och med det stora intresset för 
läroplanerna. Landsomfattande information om elevernas kunskapsnivåer hjälpte till att 
vidta åtgärder för att förbättra undervisningen. Det fanns en tro på mätning, rationalitet 
och kontroll genom vetenskapligt accepterade metoder (Imsen, 1999). 
 
På 1950-talet uppfanns en optisk scanner som gjorde det möjligt att snabbt rätta stora 
mängder prov, som bestod av en uppsättning frågor med fasta svarsalternativ. Den nya 
tekniken gjorde det möjligt att distribuera samma prov och bedöma elevernas kunskaper 
med samma kriterier över hela landet. Detta användes framförallt inom det amerikanska 
utbildningssystemet. I europeiska länder sker huvuddelen av bedömningen av elever på 
basis av prov som utformats av de undervisande lärarna och essäprov är vanligare än 
flervalsprov (Korp, 2003). 
 
Tiden efter andra världskriget höjdes den allmänna utbildningsnivån avsevärt när 
enhetsskolan infördes. Examinationerna fick då en mer sorterande funktion. Under 1970-
talet utvecklades proven med hjälp av det genomslag som undervisningsteknologin fick i 
Sverige. Genom undervisningsteknologin med programmerade läromedel kom proven, 
utöver sin sorterande funktion, att få rollen som pedagogiskt hjälpmedel. Läroböckernas 
diagnosprov med tillhörande facit gjorde att eleverna själva kunde avgöra när de skulle 
gå över till nästa avsnitt och vad de behövde öva mera på. Denna form av 
individualisering ansågs öka elevernas motivation enligt den behavioristiska 
inlärningsteorin som bas. Då ökade också läroboksförlagens inflytande över både 
innehåll och bedömning i skolan på lärarnas bekostnad (Korp, 2003). 
 
Frågor om kunskapsbedömning ägnades stor uppmärksamhet under 1980- och 90-talet. 
Behovet av att kunna motivera elever som man riskerade att förlora till arbetslöshet kan 
vara förklaringen till att lärare, politiker och forskare sökte intensivt efter nya former och 
funktioner för kunskapsbedömning. På 1990- och 2000-talet har regeringarna i Europa 
gjort stora satsningar på utbyggnad av sina utbildningssystem. Aldrig förr har så stor 
andel av staternas ekonomi använts för utbildning. Påföljden har blivit att förfrågan av 
utbildade inom arbetslivet inte är lika stor som tidigare. Detta har medfört att 
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provresultatens betydelse för att få bra resultat för att komma in på högre utbildningar 
inte har lika motiverande effekt (Korp, 2003). 
 

1.4 Kunskapskontroll och bedömning i dag 
 
Dagens diskussioner om prov handlar inte så mycket om sortering och konkurrens, utan 
mest om djupinlärning, självförståelse och individualiserad undervisning. ”Idag utgör 
skriftliga tidsbegränsade prov den helt dominerande formen av formell bedömning av 
våra elevers matematikkunskaper” (Nyström & Palm, s. 97).  
 

Själva arketypen för ”prov” i vårt samhälle, och i de teoretiska skolämnena troligen 
också den vanligaste formen, är ett papper med ett antal skriftliga frågor, som ska 
besvaras av eleverna individuellt, på en viss tid och under övervakning. (Korp, 2003, s. 
94) 
 

Varför bedöms elever? Syftet med bedömningsaktiviteter kan enligt Nyström & Palm 
(2000) vara: 
 

• stöd för betygsättning 
• motivering för eleverna att delta i lärandeprocessen  
• återkoppling till eleverna för att de ska veta vad de behöver förbättra 
• information till läraren om hur långt olika elever har kommit i förhållande till 

olika mål.  
 
Bedömningens främsta syfte är enligt Imsen (1999) att förbättra undervisningen och 
inlärningen. Om det skall kunna göras måste läraren inte bara veta om målen har blivit 
nådda utan också veta vad som har skett i undervisningen. 
 

Lämpligt utformade bedömningssituationer kan även tjäna som inlärningstillfällen. Om 
bedömningssituationer också kan ha detta syfte blir den tid som läggs ned på 
bedömningar mer effektiv. (Nyström & Palm, 2000, s. 98) 

 
Alm & Björklund (2001) skriver att de flesta lärare har en acceptabel kompetens när det 
gäller att rätta elevers arbete och bedömning av elevers kunnande i specifika moment när 
de får hjälp av ett bedömningsverktyg som det nationella provet. Men de flesta lärare 
talar inte om sina bedömningar. När de gör det så tenderar de att fokusera på elevens 
svaghet. 
 
Formativ bedömning är en typ av utvärdering som sker under arbetets gång. Den 
formativa bedömningen är detaljerad och beskrivande och ligger till grund för 
informationen om enskilda elever till föräldrar och andra lärare. Summativ bedömning är 
en slags summerande utvärdering som sker vid arbetets slut. Denna bedömning kan 
karaktäriseras som mer kontrollerande och kan bland annat ligga till grund för 
utvärdering av skolors verksamhet. I litteraturen skiljs det mellan informell och formell 
bedömning. Den formella bedömningen, som ofta är summativ, sker huvudsakligen i 
form av skriftliga prov i dagens skola. Den informella bedömningen, som ofta är 
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formativ, beskrivs som en kontinuerlig bedömning som görs av läraren genom att 
observera och dokumentera elevernas kunskaper och brister under lektionerna (Lindqvist, 
2003).  
 
Vad är det som ska bedömas? Imsen (1999) talar om bedömning av kunskaper som elever 
visar på prov, eller av bedömning som skall omfatta det eleverna presterar under 
inlärningsprocessen. Chance & Garfield (2000) skriver i en artikel om hur det skett stora 
ändringar i USA gällande bedömning inom skolan. De tar även upp nuvarande metoder 
för bedömning av statistikräkning. 
 

Traditionally, assessment has been used primarily to assign grades and give periodic 
feedback on student learning. More recently, assessment has come to include practices 
that better inform the instructor of students´ understanding and reasoning processes 
develop students learning skills and improve instructional practices. (Chance & 
Garfield, 2000, s. 101) 

 
Lärare har numera blivit alltmer intresserade av mätning av a) elevers förmåga att 
producera hänsynsfulla beskrivande bedömningar om information; b) elevers förståelse 
av sannolikhet och statistik; och c) elevers förmåga att tänka kritiskt med hjälp av 
statistiskt resonemang. Detta har lett till nya sätt att se på bedömning såsom portfolio, 
projektarbete och dagböcker. Dessa nya metoder visar hur eleven tänker och resonerar. 
Deras lärande får samtidigt tillämpas istället för att eleven visar läraren vad man kommit 
ihåg genom att utföra en korrekt uträkning på miniräknaren (Chance & Garfield, 2000). 
 

Genom prov och bedömningar utgår signaler om vad som är viktigt och eleverna 
kommer att anpassa sitt lärande efter det. Om bedömningssituationerna verkligen 
speglar det som läraren anser vara viktigt kommer denna funktion att verka i positiv 
riktning, annars inverkar bedömningen kontraproduktivt på lärandet i efterföljande 
undervisning. (Nyström & Palm, 2000, s. 98) 
 

Enligt Imsen (1999) är det avgörande för bedömningen vem som utför den. Hon talar om 
extern och intern bedömning. Extern bedömning är en bedömning som införs och 
genomförs av myndigheter utanför skolan. Intern bedömning utförs i den enskilda skolan 
av de pedagoger som arbetar där, och det är skolan som huvudsakligen utnyttjar resultatet 
för pedagogiskt bruk. 
 
Nedan följer några olika metoder för kunskapskontroller som används idag. 
 

1.4.1 Förkunskapskontroll 
 
En fördiagnos görs innan ett nytt arbete startar för att kunna planera undervisningen med 
ledning av elevernas resultat på diagnosen (Aasa, 1995). 

All individualisering kräver god kännedom om respektive elevs aktuella förkunskaper. 
Dessa kan man ta reda på med hjälp av enkla diagnostiska test. Man måste emellertid 
också ha klart för sig, att diagnostiska kunskapstest enbart ger besked om resultatet av 
elevers tänkande. För att få en djupare information måste man därför komplettera 
diagnosen med intervjuer. (Kilborn & Löwing, 2002, s. 13) 
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En skriftlig fördiagnos med traditionella uppgifter kan vara negativ eftersom den mera 
pekar på eventuella brister än på den plattform av kunskaper som eleverna står på. Trots 
att avsikten är att hjälpa elever med behov av stöd, kan den upplevas som en form av 
”prov”. Diagnosresultaten kan verka nedslående och bekräfta många elevers negativa syn 
på matematik och sina egna kunskaper i matematik. Det kan vara svårt att få en 
uppfattning om hur en elev har löst en uppgift från ett diagnosresultat. Genom att 
komplettera den skriftliga diagnosen med en muntlig intervju/samtal kan man få 
information om hur eleven har tänkt. Då upptäcks ofta om en elevs svårigheter beror på 
missuppfattningar eller alltför tidsödande tankeformer (Aasa, 1995). 
 
Ett annat sätt att kontrollera elevers förkunskaper kan vara att be en elev att redogöra för 
sina kunskaper i matematik, muntligt eller skriftligt. På detta sätt kan eleverna få 
möjlighet att beskriva vad de kan och vad de tycker är svårt i matematik. Det är viktigt 
för elevernas självförtroende och utveckling att deras kunnande respekteras och är en 
utgångspunkt för undervisningen (Aasa, 1995). 
 
Skolverkets NU-rapport från 1993 (refererad i Nämnaren Tema: Matematik-ett 
kärnämne, 1995) visar att många elever med goda kunskaper i matematik anser att 
uppgifterna i grundskolan har varit för lätta och att deras kunskaper och intressen ej har 
tagits tillvara som de önskat.  
 
Det förekommer att elever svarar rätt på uppgifter i test men ändå saknar de kunskaper 
som uppgifterna avser mäta. Alla elever har också matematikkunskaper som ej 
framkommer i diagnoser eller under arbetet på matematiklektionerna (Aasa, 1995). 
 

1.4.2 Diagnoser och skriftliga prov 
 
Med ordet diagnos syftar vi på det vardagliga arbete som lärare gör för att ta reda på sina 
elevers kunskaper inom matematik.  
 
Diagnos är formativ bedömning som görs på en viss del av undervisningen (Skolverket, 
2004b).  
 

Den vanligaste metoden att kontrollera var respektive elev befinner sin 
kunskapsmässigt är att diagnostisera, dvs. att man med hjälp av väl formulerade 
frågor, muntligt eller skriftligt försöker kartlägga elevens aktuella kunskaper och 
tänkande. (Kilborn & Löwing, 2002, s. 162) 
 

Det finns fördiagnoser, underhandsdiagnoser, efterdiagnoser och översiktsdiagnoser som 
kan göras under olika moment i undervisningen. Det är viktigt att diagnoserna byggs upp 
på ett logiskt sätt och mäter rätt saker. Detta kräver god kännedom om hur stoffet är 
uppbyggt och om hur elevernas vanligaste tankeformer ser ut inom området (Kilborn & 
Löwing, 2002). 
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En sak som bekymrat oss under de senaste åren är att diagnostisering av kunskaper av 
många lärare börjar betraktas som någonting fult, någonting som lärare absolut inte 
får lov att göra längre. En vanlig invändning är också att man inte behöver 
diagnostisera sina elever eftersom man redan vet vad de kan. Men förhåller det sig 
verkligen så, så har man enligt vår uppfattning diagnostiserat. (Kilborn & Löwing, 
2002, s. 163) 
 

Lindqvist (2003) gjorde en undersökning av en klasslärares syn på bedömning i 
matematik. Resultatet blev att matematikundervisningen främst är organiserad kring 
läromedlet och skriftliga prov som har ett rätt svar och bedöms med poäng utifrån ”antal 
rätt” och förmågan att ”skriva snyggt”. I realiteten bedöms allt som görs inom ämnet, 
men proven utgör det huvudsakliga bedömningsunderlaget (Lindqvist, 2003). 
 
Den senaste tidens undersökningar visar att konventionella prov i matematik endast mäter 
vissa aspekter på elevers kunskaper. Ofta känner elever tidspress under prov och presterar 
sämre än normalt. Proven kan också innebära en negativ mätning av kunskaperna. 
Eleverna blir nedslagna över vad de inte klarade i stället för att glädjas åt vad de faktiskt 
kunde (Dellien, 2000).  
 
Stenmark (1991) menar dock att de skriftliga proven genererar en typ av information som 
är värdefull men de bör kompletteras med andra bedömningsinstrument som ger annan 
väsentlig information om elevernas kunskaper. Det kan handla om att resonera och 
analysera inom matematiken. Alm & Björklund (2005) påpekar vikten av varierad 
bedömning. ”An important element in qualitatively assessing pupils knowledge is to 
analyze, through various tasks and situations, how the pupils work with and master an 
area of mathematics.” (s. 78)  
 
Både genomförandet och bedömningen av traditionellt utformade matematikprov kan ske 
relativt snabbt, vilket Nyström & Palm (2001) menar är en metod som sparar mycket tid. 
De menar också att om proven är väl utformade så kan de ge mycket information om 
elevers kunskaper som kan leda till en relativt pålitlig bedömning. De traditionella 
skriftliga proven har fortfarande en viktig funktion att fylla men bör kompletteras med 
alternativa metoder. 
  
Skriftliga prov vid kontroll av matematikkunskaper är fortfarande en av de vanligaste 
metoderna. Funktionen av dessa har dock börjat ifrågasättas och försök till förändring av 
de traditionella skriftliga proven har gjorts med bland annat flervalsfrågor, uppsatser, 
projektarbeten och öppna uppgifter (Lindqvist, 2003). 
 
 

1.4.3 Kunskapskontroll vid arbete i grupp, muntlig kommunikation 
och laborativa uppgifter 
 

• Kunskapskontroll vid arbete i grupp 
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Bedömning av elevers prestationer i grupp främjar utvecklingen och möjliggör 
bedömning av kommunikativa färdigheter, att ta till sig och värdera andras argument, 
delta i matematiska samtal, att reflektera över sitt eget tänkande samt att samarbeta. Om 
lärande ofta sker i grupp är det rimligt att bedömning förekommer i samma miljö. 
Svårigheter kan vara hur individuella insatser ska bedömas, hur gruppsammansättning 
sker, hur resultatet kommuniceras tillbaka till eleverna och hur de praktiska 
arrangemangen kan ordnas (Nyström & Palm, 2000).  
 

• Kunskapskontroll vid muntlig kommunikation 
 
Fördelar med muntlig kommunikation är möjligheten att samla in annan information än i 
skriftliga test via andra och uppföljande frågeställningar. Eftersom vissa elever blir 
stressade av en skriftlig och kanske tidsbegränsad provsituation kan till exempel samtal 
mellan läraren och en liten grupp elever ge elever en bättre chans att visa sina kunskaper. 
Negativt kan vara att lärarens kommunikation kan påverka och att det tar förhållandevis 
lång tid per elev (Nyström & Palm, 2000). 
 

• Kunskapskontroll vid arbete med laborativa uppgifter 
 
En bedömning av elevernas matematiska kunskaper vid laborativt arbete kan utformas på 
flera olika sätt: enskilt eller i grupp, helt eller delvis i skolan etc. Eftersom elever 
uttrycker sin kunskap olika bra under olika förhållanden kan detta fungera som en 
alternativ kunskapskontroll. En svårighet är praktisk lösning av plats och material, samt 
att hitta lämpliga uppgifter (Nyström & Palm, 2000). 
 

1.4.4 Kunskapskontroll med Portfolio 
 
Kunskapskontroll med portfolio innebär att man bedömer elevarbeten som är samlade i 
en arbetsmapp eller projektmapp. Man kan ha olika typer av mappar, arbetsmapp som 
visar elevens utveckling, tjusarmapp som visar de bästa arbetena eller projektmapp som 
visar stora självständiga arbeten eller grupparbeten. I en arbetsmapp kan det finnas 
skoluppgifter, läxuppgifter, tester, grupprojekt eller viktiga idéer från diskussioner i 
klassrummet. Det kan även vara en uppsats med rubriken ”Vad lärde jag mig” eller en 
loggbok. Det positiva med portfolio är möjligheten att kunna bedöma elevers kunskap i 
matematik utan tidspress och stress. Det gör det lätt för eleven att se tillbaka på gamla 
arbeten och se sin egen utveckling. Eleven kan känna att han/hon äger kunskaper och 
motivationen ökar. Nackdelar är att det är svårare att ”rätta” än ett prov för läraren och 
innebär även en sorts tidspress för eleven då det ofta finns ett datum då arbetena skall 
vara färdigställda (Dellien, 2000).  
 
Stenmark (1991) förespråkar portfoliometoden då den enligt honom utgör underlag för 
läraren, men även eleven. Han menar att arbetet med portfolio främjar elevernas förmåga 
att värdera matematiska kunskaper och ett aktivt deltagande i bedömningsprocessen. 
Självvärdering är, enligt Stenmark en viktig komponent i bedömningsarbetet. 
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1.4.5 Analysschema 
 
Skolverket fick i uppdrag efter ett regeringsbeslut 1999 att utveckla ett material rörande 
matematisk begreppsbildning anpassat för åren före skolår sex. Detta resulterade i 
Analysschemat som är utformat för att underlätta en pedagogisk dokumentation.  Syftet 
med materialet är att stödja arbetet med att analysera, men inte bedöma, det kunnande 
som barnet visar i olika situationer och som kan visas med olika uttrycksformer. Allt är 
kopplat till läroplanerna och kursplanerna i matematik för förskolan och grundskolan. 
Varje pedagog avgör själv hur han/hon vill använda materialet och om enstaka barn eller 
hela barngruppen skall uppmärksammas. Materialet är utarbetat av PRIM-gruppen vid 
Lärarhögskolan i Stockholm (Wennerholm, 2000). 
 
Olika elever lär sig på olika sätt och i olika ordning. Det är svårt att veta säkert vad en 
person kan eftersom kunskap kan betraktas ur olika perspektiv. Det som möjligtvis kan 
visas är vilket kunnande en person kan visa med sina prestationer. Det är egentligen 
prestationen och inte kunskapen som bedöms i skolan. En elev visar sin kunskap i 
matematik genom olika uttrycksformer i olika situationer (Björklund, 2003). 
 
Analysschemat tar upp följande uttrycksformer: handling, bilder, ord (talade och 
skrivna), symboler. Att dokumentera en kunskapsprocess kan ses som ett moment som 
sker i tre steg: händelser, iakttagelser och analys. Händelser är det som eleven gör i olika 
situationer, det kan vara olika arbeten i bild eller skrift. Iakttagelser kan vara en första 
beskrivning av de prestationer som eleven har gjort. Analysen består av vilket kunnande 
prestationerna motsvarar (Björklund, 2003).  
 
Kunskap i matematik är ofta situationsbunden. Att elever visar förståelse för ett visst 
begrepp i en viss situation behöver inte innebära att eleverna visar samma förståelse i en 
annan situation. Analysschemat anger olika sorters situationer för analys: lek, 
rutinsituationer, tematiskt arbete, arbete i andra ämnen och matematiskt initierat arbete. 
Materialet är indelat i tre områden: mätning och rumsuppfattning, sortering, tabeller och 
diagram samt taluppfattning (Skolverket, 2000).  
 

1.4.6 Nationella prov i matematik för år 5 
 
De nationella proven i matematik, svenska och svenska som andra språk samt engelska 
har sedan 1996 erbjudits skolorna (PRIM-gruppen, 2004). Ämnesproven i år 5 är 
frivilliga men görs ofta obligatoriska på kommunal och lokal nivå. Enligt undersökning 
gjord av Skolverket infördes obligatorium på kommunal eller lokal nivå för ämnesproven 
i år 5 på 92 % av skolorna (Skolverket 2004: a).  
Utgångspunkterna i konstruktionen av de nationella proven är läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), kursplaner, betygskriterier samt vad som står om 
bedömnings inriktning i anslutning till betygskriterierna. Enligt Skolverket (2004a) är 
syftet med proven att: 
 

• underlätta likvärdig bedömning och betygssättning 
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• kontrollera måluppfyllelse 
• påvisa starka och svaga sidor 
• verka förebildligt på bedömning, undervisning och lärande. 

 
Men det finns fler tolkningar av vad syftet med nationella prov är. Enligt 
grundskoleförordningen (7 kap. 10§) kan ämnesprov i svenska, engelska och matematik 
användas i slutet av år 5 för att bedöma elevers kunskapsutveckling 
(Grundskoleförordningen, 1994). Myndigheten för skolutvecklingen (2003) skriver att 
ämnesprovet för skolår 5 har som syfte att vara ett stöd för läraren när det gäller att 
bedöma om eleven nått de mål som ska uppnås enligt kursplanen. 
 
Enligt en rektor vid en av skolorna som gjort nationellt prov i matematik kan proven 
utmana elever med olika förmågor. Rektorn säger vidare att alla sorts elever kan använda 
proven genom den utformning de har, att olika typer av begåvningar tas till vara på 
(Skolverket, 2004a). 
 
Men resultaten på de nationella proven får inte ses som det enda underlag för bedömning 
av kunskap. 
 

Det är viktigt att eleverna får visa sitt kunnande på så många olika sätt som möjligt. 
Alla dessa sätt kan inte rymmas i vare sig nationella prov eller kommunala 
utvärderingar. I samband med de nationella proven betonas åter och åter igen att det 
inte finns något som kan ersätta den professionella lärarens iakttagelser och 
erfarenheter vid bedömning av enskilda elevers kunnande. (Pettersson, 2003, s. 63) 

 
Skolverket (2006) betonar att ämnesproven i år 5 inte har till syfte att rangordna elever 
eller att ge underlag för någon typ att betygssättning. 
 
Ämnesprovet i matematik utarbetas av PRIM-gruppen vid Lärarhögskolan i Stockholm. 
De är avsedda att vara en avstämning mot målen för skolår 5 men de har också en viktigt 
diagnostiskt funktion (Alm & Björklund, 2000). 2005/2006 års ämnesprov i matematik 
består av fyra delar: 

1. du och matematiken  
2. mäta 
3. använda tal 
4. räkna med miniräknaren.  

 
I den första delen; du och matematiken, skall eleven göra en självbedömning av sitt 
kunnande inom olika matematiska områden. De övriga tre delarna prövar var och en olika 
mål i kursplanen för matematik. De mål som inte prövas finns med i 2003/2004 års prov 
(Skolverket, 2005). För vissa delprov får tekniska hjälpmedel användas (Skolverket, 
2004a). Eftersom att läroplanen och kursplanen för matematik betonar den 
kommunikativa aspekten, får eleverna möjligheten att kommunicera matematik både 
skriftligt och muntligt, samt individuellt och i grupp (PRIM-gruppen, 2004).  
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1.5 Förankring i styrdokument 
 
Användning av olika metoder för att kontrollera kunskap hos eleven är ett sätt för att 
kunna arbeta mot riktlinjerna i Lpo 94 där det står att läraren skall utgå från varje elevs 
behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Läraren skall också organisera och 
genomföra arbetet så att eleven 
 

• utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 
utveckla hela sin förmåga,  

 
• uppleva att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 

framåt (Utbildningsdepartementet 1998). Vi finner ytterligare stöd i Lpo 94 för 
användning av olika kunskapskontroller. Under mål att uppnå i grundskolan står 
det att efter genomgången grundskola skall varje elev behärska grundläggande 
matematiskt tänkande och kunna tillämpa det i vardagslivet. Genom att använda 
alternativa kontroller kan det uppdagas att en elev inte kan tillämpa kunskaperna i 
det vardagliga livet, men ändå ha alla rätt på skriftligt prov. Under bedömning och 
betyg står det att läraren skall utnyttja all tillgänglig information om elevens 
kunskaper i förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av 
dessa kunskaper (Utbildningsdepartementet 1998). 

 
I kursplanen för matematik står det att lärarens bedömning ”avser elevens förmåga att ta 
del av och använda information i såväl muntlig som såväl skriftlig form, till exempel 
förmågan att lyssna till, följa och pröva andras förklaringar och argument.” (Skolverket, 
2000: a). Detta anser vi vara ett starkt argument för att använda olika varierande metoder 
av kunskapskontroller. 
  

2 Syfte 
 
Syftet är att beskriva hur och varför lärare kontrollerar elevers förståelse för de 
grundläggande begreppen i matematiska moment.  
 
Studien fokuserar på lärare som undervisar elever i de tidigare åren 1-6. 

3 Metod 
 
I följande kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt för att genomföra denna 
undersökning 
 

3.1 Undersökningsmetod 
 
Vi har valt kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod. Vi anser att dessa ger den 
mest rättvisa bilden av hur och varför lärare kontrollerar om elever har förstått de 
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grundläggande begreppen i matematiska moment. Enligt Trost (2001) är en vanligt 
förekommande uppfattning att kvantitativa studier anses vara av bättre kvalitet än 
kvalitativa men han anser dock att båda undersökningsmetoderna är likvärdiga. Han ger 
vidare en bra beskrivning på hur man ska välja undersökningsmetod inför sin rapport: 
 

Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt skall man göra en 
kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta mönster 
så skall man använda en kvalitativ studie. (Trost, 2001, s. 22)  

 
Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är, enligt Kvale (1997), att försöka 
beskriva och förstå de centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till. 
Denna metod ställer höga krav på oss som intervjuare. Som Kvale (1997) lyfter fram så 
är det viktigt att intervjuaren har goda kunskaper i det ämne som intervjun handlar om. 
Patel & Davidson (1994) menar att en kvalitativ intervju bygger på interaktion mellan 
intervjuaren och intervjupersonen. Som intervjuare har man möjlighet att förtydliga sina 
frågor vid behov och möjlighet att hjälpa till att bygga upp en sammanhängande bild av 
intervjupersonens upplevelser kring frågorna. Fördelar med intervju är att man kan 
fördjupa sig i frågorna och ställa delfrågor under intervjuns gång. Nackdelen med 
intervju kan vara att intervjuaren inte är objektiv vid analysen av intervjun (Backman, 
1998).  
 
Svenning (2003) förordar bandspelaren som redskap vid intervjuer därför att intervjuaren 
skall kunna fokusera på själva intervjun, koncentrera sig på ämnet och dynamiken. Kvale 
(1997) menar även att man med inspelning på band kan återvända för omlyssning, då 
man även får med orden, tonfallet och pauserna.  
 
Om information samlas in genom att arbeta med frågor måste två aspekter beaktas: grad 
av standardisering och grad av strukturering. Vid hög grad av standardisering ställs 
frågorna i samma ordning till varje intervjuperson. Intervjuer med låg grad av 
standardisering är när intervjuaren ställer frågorna i den ordning som är lämplig för en 
viss intervjuperson. Grad av strukturering handlar om vilket ”svarsutrymme” 
intervjupersonen får. I en ostrukturerad intervju lämnar frågorna maximalt utrymme för 
intervjupersonen att svara inom. En helt strukturerad intervju lämnar ett mycket litet 
utrymme för intervjupersonen att svara inom (Patel & Davidson, 1994). Våra intervjuer 
har haft en hög standardisering. Syftet med hög standardisering är att kunna jämföra och 
generalisera intervjupersonernas svar. Vi har även använt oss av öppna frågor, vilket är 
ett lågt strukturerat alternativ och innebär att inga svarsalternativ har funnits utan 
intervjupersonerna har haft fritt svarsutrymme. De intervjuer vi har genomfört har varit 
av den karaktär som Patel & Davidson (1994) kallar för personliga intervjuer. 
 

3.2 Undersökningspersoner 
 
Vår undersökningsgrupp består av personer som är utbildade grundskolelärare som 
arbetar som lärare i matematik i år två till år sex i Luleå kommun. Vi har valt att intervjua 
tre olika personer som har arbetat i minst fem år för att kunna redogöra för fördelar och 
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nackdelar om de använder sig av kunskapskontroller i matematik. Kön, ålder och annan 
bakgrund har ej varit viktiga kriterier. Trost (2005) menar att antalet intervjupersoner är 
obetydligt, det viktiga är att intervjuerna är väl genomförda. Ett fåtal intervjuer som är väl 
genomförda är betydligt mer värda än ett flertal intervjuer med sämre kvalité.  
 
Vi benämner undersökningspersonerna som lärare A, B och C. 
 
Lärare A är utbildad Ma- och No- lärare för år 1-7 och har undervisat i sex år. Just nu 

undervisar lärare A matematik och No för år 3-5.  
 
Lärare B är utbildad lågstadielärare och har undervisat i 18 år. Just nu arbetar lärare B 

som klasslärare för år 2. 
 
Lärare C är utbildad Sv- och So- lärare för år 1-7 och har undervisat i 9 år. Just nu arbetar 

lärare C som klasslärare för år 6. 
 

3.3 Material 
 
Vi har i vår studie använt oss av följande material: 
 
Intervjufrågor (se bilaga) 
 
Bandspelare 
 

3.4 Genomförande 
 
Inledningsvis formulerade vi vårt preliminära syfte. Vecka 4 år 2006 började vi att läsa in 
oss på området och efter vår första träff med handledarna började vi att konstruera 
intervjufrågorna under v. 9.  Vi tog sedan kontakt med lärare som vi träffat under tidigare 
VFU-perioder som uppfyllde våra kriterier och bokade in intervjuer med dessa under v. 
10-11.  
 
Vi gjorde först en förintervju med en matematiklärare som ej ingick i vår 
undersökningsgrupp, för att testa hur våra frågor fungerade. Frågorna fungerade bra men 
vi lade till några extra följdfrågor samt omformulerade de befintliga frågorna för att 
förtydliga dem. 
 
Vi har träffat våra intervjupersoner och genomfört intervjuerna, en av oss har ställt 
frågorna samtidigt som vi spelat in på band. I början av intervjun informerade vi
intervjupersonen om att den skulle handla om kunskapskontroll i matematik. Vi upplyste 
även om att vår studie kommer att bli en offentlig handling, men att intervjupersonerna ej 
kommer att namnges, vilket Patel & Davidson (1994) hävdar är nödvändigt för att 
förbereda intervjupersonerna. Anonymiteten poängterade vi extra noga också för att den 
intervjuade ska känna sig trygg och avslappnad. Frågorna försökte vi att ställa så tydligt 
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och kortfattat som möjligt, för att få de intervjuades egna personliga uppfattningar. I 
slutet av varje intervju summerad vi kortfattat vad som hade sagts och frågade om 
personen hade några frågor eller något mer att tillägga. Efter varje intervjutillfälle 
startade vi bearbetningen av informationen omgående. Detta för att vi då hade 
informationen i färskt minne.  
 
När intervjuerna var klara skrev vi metoddelen och genomförandet under v. 14. Vi fyllde 
även på bakgrunden parallellt under hela intervjuarbetet. Slutligen skrev vi resultatdelen 
och diskussionen 
 

3.5 Analysprocess 
 
Vi har utfört en kvalitativ analys och utgått från ett litet material som vi har försökt att 
tränga djupt in i. Efter varje utförd intervju skrev vi ned tankar, slutsatser och mönster 
som vi kunde ana, vilket enligt Patel & Davidson (1994) håller förhållandet till materialet 
levande.  
 
I den kvalitativa analysen integreras kodning och analys. Vi har använt oss av de tre 
stadier som finns för kodning av intervjumaterial. Det första stadiet som kallas för öppen 
kodning innebär den första genomläsningen av materialet. Vi sökte med ett öppet sinne 
efter mönster och hittade några olika teman. I andra stadiet, axiell kodning, försökte vi att 
hitta delar som bildade en röd tråd. Det sista stadiet är den selektiva kodningen där vi 
sökte stöd till de teman som framkommit tidigare (Svenning, 2003). 
 

4 Resultat 
 
I följande kapitel redovisar vi resultatet av intervjuerna i löpande text.  
 
Under analysen av intervjuerna har vi kunnat urskilja olika teman, vilka är: hänsyn till 
förkunskaper vid planering av undervisning, användning av kunskapskontroll och 
nationella prov.  
 

4.1 Hänsyn till förkunskaper vid planering av undervisning 
 
Alla lärare tar hänsyn till sina elevers förkunskaper när de lägger upp sin undervisning.  
 
Lärare A utför inga egna förkunskapstester utan förlitar sig på information från tidigare 
lärare.  

Jag tar hänsyn till mina elevers förkunskaper till en viss del, om den informationen 
finns. Men är det något som eleven måste kunna så tas den delen upp ändå. (Lärare 
A) 
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Lärare B planerar sin undervisning utifrån de tester som specialläraren utför för att se vart 
eleverna ligger. Testerna utförs terminen innan de börjar hos lärare B.  
 
Lärare C använder sig av förtestet som följer med i matematikboken i början av terminen 
för att veta vart eleven ligger. Resultaten av de nationella proven i matematik utgör 
ytterligare en utgångspunkt för planeringen av undervisningen. Slutligen har lärare C 
individuella utvecklingssamtal där det samtalas om elevernas synpunkter och 
uppfattningar på matematik. Bland annat får eleverna berätta hur de lär sig bäst. Lärare C 
påpekar dock att detta upptar mycket tid. 
 

4.2 Användning av kunskapskontroll 
 
Alla lärare i vår intervju använder sig av kunskapskontroller men metoderna varierar. Vid 
svar på frågan om vilka metoder de använder sig av nämner ingen diagnoserna i 
matematikboken, men det framkommer senare vid intervjuerna att alla använder sig av 
dessa diagnoser. De ser brist på tid som ett hinder för att skaffa sig nya metoder. Lärare A 
och lärare B anser att kontroll av kunskap är något personligt, något som inte diskuteras 
kollegor emellan, medan lärare C anser det som en självklarhet att diskutera kontroll av 
kunskap med kollegor.  
 
Lärare A använder sig inte av förgjorda kunskapskontroller utan utgår från 
styrdokumenten och de nationella proven när denne gör egna skriftliga prov. Proven 
består alltid av fyra tal som tar upp baskunskaper i ett visst moment. Dessa små prov sker 
kontinuerligt veckovis och resultaten dokumenteras.  
 

Det viktigaste är att grundbultarna sitter, alltså baskunskaperna. (Lärare A) 
 
Metoden att göra egna små prov har vuxit fram genom åren som lärare. Dessa små prov 
har Lärare A för att vara säker på att eleverna kan det fundamentala inom matematiken. 
 

Utan koll är jag ju körd! (Lärare A) 
 

 Kunskapskontrollen upplever lärare A som något personligt, inget som diskuteras lärare 
sinsemellan. Eleverna får även göra diagnoserna i matematikboken. Lärare A anser att 
nackdelen med skriftliga prov är rädslan att misslyckas, stressen och att det kan bli 
tävlingsinriktat. Fördelen är att eleverna skärper till sig och gör sitt bästa.  
 
Lärare B har ett skriftligt prov på tid för att se hur automatiserad kunskapen är, och ett 
skriftligt prov som inte är tidsbegränsade under ett läsår. Dessa prov görs efter direktiv 
från kommunen. När kommunen krävde att detta tidsbegränsade skriftliga prov skulle 
utföras diskuterade lärare B med en kollega om hur provet skulle utformas på just deras 
skola. Men denne tror ändå att alla pedagoger gör olika sorters kunskapskontroller. 
Eftersom kunskapsnivån skiljer sig så mycket åt i klassen håller läraren några få 
gemensamma genomgångar. Lärare B går runt i klassrummet under matematiklektionerna 
och frågar eleverna individuellt hur de tänker när de räknar i boken, men påpekar att det 
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är tidskrävande. Eleverna gör även de diagnoser som finns i matematikboken efter varje 
kapitel. Nackdelen med det skriftliga provet anser lärare B vara: 
 

Det är pirrigt och stressigt för eleverna, men fördelen är att den automatiserade 
kunskapen synliggörs vid det tidsbegränsade provet. (Lärare B)

 
Lärare C har aldrig gemensamma skriftliga prov utan använder sig av de diagnoser som 
finns i matematikboken.  
 

Genom att se hur aktiva eleverna är vid muntliga genomgångar och vad eleverna 
skriver i loggboken kan jag se vilka kunskapsluckor som måste fyllas för att nå målen. 
(Lärare C) 

 
Ibland gör läraren egentillverkade diagnoser. Det viktiga är att ha 
ett bra material att utgå från, och diskuterar med kollegorna i arbetslaget om hur 
kunskapskontrollerna utförs. Nackdelarna med skriftliga prov anser lärare C vara att det 
är stressigt och att resultatet är avgörande. Lärare C ser inga fördelar med skriftliga 
tidsbegränsade prov och har därför inga sådana.  
 

4.3 Nationella prov som mätinstrument 
 
Här skiljer sig lärarnas åsikter åt. Lärare A och lärare C tycker att de nationella proven är 
mycket goda mätinstrument, medan lärare B tycker att proven inte stämmer överens med 
att eleverna skall få utvecklas i sin egen takt som styrdokumenten säger. Alla lärarna 
anser dock att de nationella proven kommer i rätt ålder. 

 
Lärare A anser att de nationella proven i matematik är ett bra sätt att kolla av var eleverna 
ligger och se att de ej missat baskunskaper. 
 

Det nationella provet i matematik är helt suveränt om det används rätt. (Lärare A) 
 

Om det visar sig att flera elever har misslyckats på en fråga måste läraren utvärdera sin 
undervisning. 
 
Lärare B gör inga nationella prov i sin klass eftersom denne inte undervisar i år 5 eller år 
9 och tänker inte heller på att eleverna skall göra dessa.  
Lärare C anser att de nationella proven är bra och att de bekräftar vad läraren redan vet, 
men säger också:  
 

Det är viktigt att komma ihåg att lärarnas egna observationer också skall vägas in i 
resultatet. (Lärare C) 
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5 Diskussion  
 
I följande kapitel diskuterar vi inledningsvis studiens validitet och reliabilitet. Sedan 
kopplar vi samman resultatet av intervjuerna med tidigare litteratur. Vi kommer även att 
ta upp hur vi kan tillämpa resultatet av studien i vårt kommande arbete samt ge förslag 
på fortsatt forskning. 

5.1 Validitet och Reliabilitet 
 
Vi utgick ifrån syftet i studien då vi gjorde vår undersökning. Intervjuerna har gett oss 
möjlighet att fördjupa oss i de frågor vi ville ha svar på. Efter intervjuerna analyserade vi 
endast relevant material för arbetet. Vi anser därför att vår undersökning har en relativt 
god validitet. 
 
Reliabiliteten i detta arbete kan diskuteras eftersom vi har genomfört intervjuer och 
analyserat dessa. Vid analys av intervjuer kan det ske misstolkningar som kan förändra 
resultatet i undersökningen (Kvale, 1997). Att vi på grund av arbetets omfattning endast 
gjort tre intervjuer kan också påverka resultatet. En större undersökning där man utför 
fler intervjuer kan ge en mer korrekt bild över hur och varför lärarna utför 
kunskapskontroller i matematik.  
 

5.2 Resultatdiskussion 
 

5.2.1 Hänsyn till förkunskaper vid planering av undervisning 
 
De lärare som deltog i vår intervju ansåg att de tog hänsyn till elevernas förkunskaper. 
Lärarna beaktar därmed elevernas aktuella förkunskaper i enlighet med Kilborn & 
Löwing (2002). Lärarna A och B utgick från förkunskapskontroller som andra pedagoger 
hade utfört tidigare, och lärare C använde sig av både skriftliga och muntliga 
förkunskapskontroller. Detta stämmer överens med Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 
1998) där det står att läraren skall utgå från varje elevs behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande. För att kunna göra det måste läraren enligt Kilborn & Löwing  
(2002) ha god kännedom om varje elevs aktuella förkunskaper. För att nå denna 
kännedom måste läraren komplettera diagnosen med intervjuer (Aasa, 1995). Lärare C 
har även individuella utvecklingssamtal där eleverna får möjlighet att samtala om och hur 
de upplever matematiken vilket Aasa (1995) och Stenmark (1991) förespråkar som en 
alternativ förkunskapskontroll.  
 

5.2.2 Användning av kunskapskontroll 
 
I vår intervju kom det fram att alla lärare använder sig av kunskapskontroller men 
metoderna varierar. De utför dessa för att se att eleverna har de baskunskaper som krävs 
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inom matematiken, vilket också står skrivet i Lpo 94 ”varje elev skall behärska 
grundläggande matematiskt tänkande” (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 12). Lärare A 
gör egna prov som enbart innehåller baskunskaper. Lärare B har ett skriftligt prov för att 
se hur automatiserad kunskapen är. Lärare C ser, under sina genomgångar av 
baskunskaper hur aktiva eleverna är.  
 
Något som alla lärare använder sig av är de skriftliga diagnoserna som finns i 
matematikboken. Enligt Lindqvist (2003) är just skriftliga prov vid kontroll av 
matematikkunskaper en av de vanligaste metoderna. Nackdelen med skriftliga prov 
uppger lärare A, B och C är att eleven kan känna stress, rädsla att misslyckas och att det 
kan bli tävlingsinriktat, vilket Dellien (2000) samt Nyström & Palm (2000) påpekar. Två 
av lärarna upplever att det finns fördelar med skriftliga prov, ”eleven skärper till sig och 
gör sitt bästa” (Lärare A), vilket överensstämmer med Stenmark (1991) som menar att de 
skriftliga proven kan ge en värdefull information men bör kompletteras med andra 
bedömningsinstrument.  
  
Två av lärarna använder sig av kompletterande muntliga samtal om hur eleverna tänker 
och vilka kunskapsluckor som måste fyllas, vilket Nyström & Palm (2000) anser vara en 
fördel. Dessa lärare påpekar dock att dessa muntliga samtal är väldigt tidskrävande vilket 
också Nyström & Palm (2000) ser som en nackdel. 
 
Lärare A och lärare B ser kunskapskontroller som något personligt, men om det börjar gå 
dåligt för en elev så diskuteras detta i arbetslaget, vilket påpekas av Alm & Björklund 
(2001) som menar att de flesta lärare inte pratar om deras bedömningar och om de gör 
det, tenderar de att fokuserar på elevens svagheter. Lärare C diskuterar kontroll av 
kunskap med sina kollegor regelbundet. 

5.2.3 Nationella prov som mätinstrument 
 
Eftersom lärare B inte gör nationellt prov i matematik har denne ingen åsikt om hur de 
fungerar som mätinstrument, men tycker inte att proven stämmer överens med 
individualiseringen som den formuleras i Lpo94. Detta överensstämmer inte med 
Skolverket (2004a) som menar att de nationella proven kan utmana elever med olika 
förmågor.  
 
De nationella proven i matematik ser lärare A och lärare C som mycket goda 
mätinstrument om de används på rätt sätt. Lärare A ser proven dels som ett bra sätt att 
kolla av var eleverna ligger samt som ett tillfälle för att utvärdera sin egen undervisning. 
Detta stämmer väl överens med Alm & Björklund (2000) som betonar att de nationella 
proven i matematik är avsedda att vara en avstämning för målen i år 5 och har också en 
viktigt diagnostisk funktion. Det är också viktigt att väga in egna observationer i 
resultatet anser lärare C.  
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5.3 Egna kommentarer 
 
Efter arbetet med denna studie har vi nått ett resultat som vi innan anade, nämligen att 
tyngdpunkten idag ligger på traditionella kunskapskontroller, det vill säga de skriftliga 
testerna.  
 
Vi känner att vi har fått en inblick i hur och varför några lärare använder sig av 
kunskapskontroller i matematik. Under det inledande arbetet med litteratur som 
behandlar detta område insåg vi att de olika metoderna för kunskapskontroll är många. 
Portfolio, analysschema, grupparbete, laborativa uppgifter är exempel på några 
kunskapskontroller. De skriftliga testerna anses vara ett lätt sätt att mäta elevers 
kunskaper. Alla lärare som deltog i vår undersökning upplevde att många elever blir 
stressade under skriftliga tester och ändå använder sig alla av dem på något sätt. Vi tycker 
att detta är motsägelsefullt. 
 
Under vår lärarutbildning har vi gång på gång blivit uppmärksammade om att elever är 
olika och att lärandet är individuellt. Vår bakgrund tyder på att varierande 
kunskapskontroller gynnar eleven bäst. 
 

5.4 Pedagogiska implikationer 
 
När vi arbetar som lärare kommer vi att kunna använda oss av resultatet i denna studie. 
Genom att utföra en bra kunskapskontroll har man skapat en viktig förutsättning för att 
undvika att eleven går vidare till nästa moment innan de grundläggande begreppen 
befästs. För oss innebär en bra kunskapskontroll att vi varierar metoderna för att låta 
eleven kunna uttrycka sina kunskaper på bästa sätt. Vad som är rätt metod är svårt att 
säga eftersom ingen metod ensam är den ultimata. Genom denna studie har vi insett vilka 
olika metoder som finns och vad dessa innebär. Vi kommer att prova oss fram och 
anpassa oss efter eleverna. 
 

5.5 Fortsatt forskning 
 
I litteraturöversikten betonas vikten av att lärare använder sig av varierande metoder vid 
kunskapsbedömning. Därför skulle det vara värdefullt att studera om vissa metoder 
lämpar sig bättre till särskilda matematiska moment än andra. Det skulle även vara 
intressant att göra en mer omfattande undersökning som statistiskt visar vilka metoder 
som dagens lärare använder sig av när de kontrollerar elevernas kunskaper inom 
matematik, samt jämföra skillnader respektive likheter, gällande kunskapsbedömning, 
mellan de olika ”stadierna” i skolan. 
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Bilaga  

Intervjufrågor: 
 

1. Kunskapskontroll i matematik, vad betyder det för dig? 
 

2. Använder du dig av kunskapskontroller i matematik? 
 

Om ja:    
• Motivera varför?  
• Hur du går till väga? Vilka för och/eller nackdelar ser du? 
•   Var kommer idéerna ifrån? 
• Varför gör du som du gör?   
• Hur tror du att eleverna uppfattar det? 
• Diskuterar du dina kunskapskontroller med andra lärare? 

om ja –vad diskuteras? Om nej-motivera varför? 
 
 

Om nej: 
• Motivera varför. 

 
3. Hur betraktar du de nationella proven i matematik?  

• Anser du att de nationella proven i matematik är ett bra/dåligt  
mätinstrument? 

•   Kommer de nationella proven i rätt ålder? 
 
 

4. Brukar du ”kolla av” ett moment innan du går vidare till nästa? 
 
Om ja: 

• Hur gör du? Ge exempel. 
• Varför? 
• Vad händer om du ser att någon ej har förstått?  
 

 
5.  Tycker du att det är svårt att ta reda på hur man kan kontrollera kunskaper i 
matematik? 

 




