
Bedömningsstödet i matematik
Hjälp eller stjälp?

Anna Lundberg

Grundlärare, förskoleklass, årskurs 1-3 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för konst, kommunikation och lärande



Abstrakt: 

Syftet med denna studie är att se hur lärare använder sig av det obligatoriska bedömningsstödet 

i matematik och om de förändrar sin undervisning utifrån elevernas resultat. Studien fokuserar 

på hur lärarna anser att de arbetar med bedömningsstödet och hur de lägger upp arbetet kring 

det. Det finns även ett fokus på om de har en formativ ansatts i sitt arbete med 

bedömningsstödet.  Studien har ett sociokulturellt perspektiv, den är kvalitativ i sin metod och 

bygger på semistrukturerade intervjuer. Resultatet av studien är att de deltagande lärarna har 

förändrat sitt arbete utifrån resultaten av bedömningsstödet och att de anser att de har använt 

stödet framåtsyftande. De delar även åsikten att bedömningsstödet är tidskrävande men bra och 

att användandet av det i slutändan kan vara tidsbesparande. 
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1 Inledning 
Skolverket arbetar för att skolan i Sverige ska bli mer likvärdig och ett led i det arbetet är att de 

har tagit fram ett nytt bedömningsstöd för matematik och svenska. Bedömningsstödet är 

obligatoriskt i årskurs ett och det började gälla den 1 juli 2016. Anledningen till att de har tagit 

fram detta stöd är att alla elever ska få en likvärdig bedömning av sin kunskapsutveckling redan 

från start. I matematikdelen är det elevernas taluppfattning skolverket fokuserar på. Vid 

användandet av detta material går det att se både om eleverna behöver extra stöd eller extra 

utmaning i sin kunskapsinhämtning (Skolverket, 2018a). 

Bedömningsstödet har flera delar och eleverna bedöms både muntligt och skriftligt. 

Bedömningen sker under höst- och vårterminen. I skolförordningen (SFS 2011:185) står det att 

huvudmannen ska se till att de använder nationella bedömningsstöd i matematik i årskurs 1. I 

de andra årskurserna är det upp till varje kommun om de använder sig av materialet eller inte 

(Skolverket, 2018a). 

Rektor och huvudman kan använda sig av bedömningsstödet när de planerar och sedan följer 

upp sitt arbete och sin resursfördelning på skolorna. De kan göra förändringar i organisationen 

utifrån resultatet av bedömningsstödet. Dessa ska leda till att alla elever får en utbildning som 

är av hög- och likvärdig kvalitet (Skolverket, 2018a). 

Studien har som syfte att undersöka hur skolorna använder sig av bedömningsstödet, i vilka 

årskurser det används, vad som händer med resultatet av bedömningsstödet och om det 

resultatet sedan används formativt så att eleverna får en framåtsyftande bedömning av sitt 

arbete. Forskning inom området visar att läraren har stor betydelse när det kommer till elevernas 

kunskapsinhämtning och att det är viktigt att undervisningen är varierad och att den möter 

eleven på hens nivå utifrån hens behov och förutsättningar (Hattie, 2009). Studien vill se om 

bedömningsstödet verkligen är ett stöd i detta arbete eller om det är ett tidskrävande arbete som 

utförs på grund av att det är obligatoriskt och sedan läggs undan och om det är så pass 

tidskrävande att den ordinarie undervisningen blir lidande. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Bedömningsstödet är ett nytt material framtaget av Skolverket som i årskurs 1 är obligatoriskt 

för alla elever. Det är framtaget för att bedöma elevernas taluppfattning. Mitt syfte är att 

undersöka hur lärare använder sig av bedömningsstödet för att utveckla sina elevers 

taluppfattning på ett framåtsyftande sätt. Om det används på det sättet eller enbart för att se vad 

eleverna har lärt sig av undervisningen hitintills. 

Studien utgår från följande frågeställningar där den första frågan är huvudfrågan. 

● Hur beskriver lärarna att de har förändrat sin undervisning utifrån bedömningsstödet? 

● Hur beskriver lärarna att de använder bedömningsstödet framåtsyftande? 
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2 Bakgrund 
I bakgrunden på studien kommer en beskrivning av bedömningsstödet, hur den används, syftet 

till varför Skolverket har tagit fram det, vilka implikationer den kan ge den svenska 

undervisningen och hur det kan kopplas till skollag, styrdokument och läroplan. 

Bedömningsstödet i matematik är framtaget för att bedöma elevernas taluppfattning och den 

finns även beskriven i bakgrunden. Här finns även en förklarande text av hur en framåtsyftande 

undervisning kan gå till med hjälp av formativ bedömning, kamratbedömning och matriser. 

2.1 Vad innebär det obligatoriska bedömningsstödet 

Det obligatoriska bedömningsstödet innebär att alla elever i årskurs 1 kunskaper testas på ett 

likvärdigt sätt och att läraren sedan utifrån den grunden kan lägga upp sin fortsatta 

undervisning. 

Bedömningsmaterialet i matematik har tagits fram av PRIM-gruppen vid Stockholms 

universitet på uppdrag av Skolverket. PRIM-gruppen har i materialet tagit stöd av Gelman och 

Galistels (1986) forskning om de fem räkneprinciperna som de har urskilt i sitt arbete (Sayers 

och Petterson, u.å.). Taluppfattning i årskurs 1-3 i utgår från kursplanen och kunskapskraven i 

matematik i årskurs 3. I materialet finns hänvisningar till skollagen (SFS 2010:800) Där det i 

det tredje kapitlet står: 

2 §    /Träder i kraft I:2019-07-01/ Alla barn och elever i samtliga skolformer 

och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål. 

Här står det även att både elever och deras vårdnadshavare har rätt att få information om elevens 

utveckling och att denna information ska ske fortlöpande. Om en elev på ett nationellt prov eller 

vid ett bedömningsstöd visar att hen inte kommer att nå målen för hens årskurs ska en särskild 

bedömning av hens kunskapsutveckling göras. Visar även denna bedömning att eleven kan få 

problem att nå målen ska stöd sättas in. 

Bedömningsstödet som finns på Skolverket (2018a) består av flera olika delar och utifrån deras 

information kommer en kortfattad beskrivning här: 

Lärarinformation 

I lärarinformationen finns en beskrivning på hur läraren ska använda sig av materialet och 

vilken tidsåtgång varje delprov beräknas ta. Här finns även syftet med materialet och de 

rekommenderar att läraren läser informationen före dem börjar med bedömningen. I 

lärarinformationen ges även en kortfattad information om området taluppfattning, vilka 

områden som finns med i det och var man som lärare kan fördjupa sig mer om det. 
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Muntliga uppgifter 

Den muntliga delen av bedömningsstödet genomförs i årskurs 1 och 2.  De består av fyra olika 

delar där eleven får visa sina kunskaper i bland annat antalskonstans och talrad. Uppgifterna 

finns på tre olika nivåer och läraren ska börja testa eleven på mellannivån för att sedan gå vidare 

till en högre nivå om eleven klarar det eller till en lägre om eleven inte gör det. Den nivån eleven 

slutligen hamnar på kommer sedan att ligga till grund för på vilken nivå hens skriftliga uppgifter 

ska ligga på. 

Skriftliga uppgifter 

Den skriftliga delen av bedömningsstödet genomförs i alla årskurser på lågstadiet. Den finns i 

tre olika nivåer och elevens resultat i den muntliga delen används för att se på vilken nivå eleven 

ska testas. Ligger hen på en mellannivå där, är det på en mellannivå hen ska göra den skriftliga 

delen. Den skriftliga delen har med ett exempel till varje uppgift där de visar för eleven vad det 

är som efterfrågas. 

Facit 

Både den muntliga och skriftliga delen har ett facit. Den skriftliga delen visar om eleven har 

svarat rätt eller fel men den saknar en tydlig gräns på hur många rätt en elev ska ha för att klara 

provet på den nivån hen försökt. Det finns dock exempel på hur eleven kan ha löst uppgiften 

och hur hen kan ha tänkt om hen har löst den på ett felaktigt sätt. 

Sammanställningsprotokoll 

I sammanställningsprotokollet samlas klassens resultat. Här får läraren en tydlig bild över hur 

klassen i stort har presterat men även hur varje enskild elev ligger till. Dessa uppgifter kan hen 

sedan använda sig av när hen lägger upp sin fortsatta undervisning och hen kan även se 

progressionen i klassen om hen använder sig av materialet i alla årskurser. 

2.2 Styrdokument och skollag 

I Sverige ska alla elever ges möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och deras 

utveckling ska nå så långt som möjligt utifrån målen för utbildningen. Det är lärarna som enligt 

skollagen (SFS 2010:800) har skyldigheten att se till att detta efterlevs och att detta 

övergripande förhållningssätt ligger till grund för deras undervisning. 

I de övergripande målen och riktlinjerna i läroplanen står det att alla elever efter genomgången 

grundskola ska kunna använda sig av ett matematiskt tänkande, både när det kommer till 

fortsatta studier men även i det vardagliga livet. De ska även utveckla förmågan att bedöma 

sina resultat och sätta dem och andras arbeten i relation till deras förutsättningar och 

arbetsprestationer (Skolverket, 2018b). 

Genom att använda sig av bedömningsstödet kan läraren och eleven se på vilken nivå eleverna 

ligger nu. Inom vilka områden de behöver mer stöd eller utmaning, för att sedan lägga upp 

undervisningen på ett sätt som möjliggör att eleven når en högre nivå. 
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2.2.1 Kursplan i matematik 

I syftesdelen i läroplanen kan vi under matematik läsa att eleverna ska kunna 

utveckla sin förmåga att: 

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 

strategier och metoder, 

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och 

lösa rutinuppgifter, 

föra och följa matematiska resonemang, och 

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2018b, 

s.63). 

Det centrala innehållet är i matematik uppdelat i sex rubriker, dessa är: Taluppfattning och tals 

användning, Algebra, Geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändringar och 

problemlösning (Skolverket, 2018b). I syftestexten står det att eleven ska få utveckla sin 

kunskap när det kommer till att formulera och lösa problem och att de ska värdera och reflektera 

över vald strategi, modell eller metod. De ska även ges möjlighet att reflektera över resultatet 

(Skolverket, 2018b). Taluppfattning har en central roll i läroplanen och det är den det 

obligatoriska bedömningsstödet i matematik fokuserar på. 

2.3 Skolverkets syfte med bedömningsstödet  

De nationella bedömningsstödet som finns för årskurs 1-3 finns där för att ge läraren stöd. Inte 

bara för att bedöma elevens kunskapsinhämtning och förmågor. Bedömningsstödet ska även 

hjälpa läraren att se vilka elever som är i behov av tidiga anpassningar och särskilt stöd inom 

ramen för den ordinarie undervisningen eller om det behövs andra åtgärder (Skolverket, 2018a). 

Den ska alltså finnas där för att se vilka elever som behöver extra stöd för att nå målen men den 

ska även finnas där för att se vilka elever som behöver extra utmaningar för att kunna nå sin 

fulla potential (Skolverket, 2018a). I båda fallen ska bedömningsstödet användas i 

framåtsyftande ändamål. Den ska inte bara visa läraren vad eleven kan utan även hur hen ska 

lägga upp sin undervisning så att eleven kan lära sig mer. I den sista delen av lärarinformationen 

står det frågor läraren ska ställa sig när det kommer till extra anpassningar för en elev inom 

ramen av den ordinarie undervisningen. Vid en av punkterna står det: 

Hur vägleds eleven så att eleven vet var hon eller han är i sin matematiska 

kunskapsutveckling och vad som är nästa mål? (Skolverket, 2018a s.16). 

Ett sätt att arbeta för det är att använda sig av formativ bedömning. Med den formativa 

bedömningen får inte bara eleven veta hur hen ligger till kunskapsmässigt utan även vad hen 

behöver göra för att gå framåt i sin kunskapsutveckling (Black & William, 1998). 
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2.4 Orsaker till bedömningsstöd 

Det har genom tiderna funnits flera sätt och anledningar till varför och hur bedömning av 

eleverna går till. En överblick på utvecklingen sedan andra världskriget visar att många olika 

reformer har kommit och gått. I vissa fall har både anledningen till varför bedömningarna utförs 

och hur de utförs skiljts sig helt från reform till reform. Ett exempel på detta är James B, Conant 

som på 50-talet hade stor inflytande på hur bedömningen av elever gick till. Han ansåg att 

testerna av eleverna var viktiga redskap för att genomföra förändringar i utbildningssystemet. 

Testerna skulle särskilja eleverna så att samhället kunde avgöra vilka elever som var bäst 

lämpade för högre studier. Under sjuttio och början på åttiotalet går det i USA se att testerna 

har ändrat syfte och de undersökte här om eleverna hade grundläggande färdigheter på en låg 

nivå (Linn, 2000). 

Här i Sverige ska alla barn ha rätt till en likvärdig skolgång och ett sätt att säkerställa att den är 

det är genom att låta alla elever genomgå samma bedömning. Björklund-Boistrup (2010) anserr 

att bedömning av en elevs arbete har en stark interaktion med både lärande och undervisning. 

Kilborn (Skolverket, 2013) tar i sin text på Skolverket, matematiklyftet, modul 1, taluppfattning 

del 4 upp att det är viktigt att lärare arbetar utifrån en plan på hur eleverna ska nå målen i 

läroplanen. Han anser att de ska få möjlighet att utveckla sina förmågor i en viss ordning och 

att denna ordning ska vara genomtänkt. Eleven måste först behärska vissa metoder och begrepp 

för att sedan kunna gå vidare och lära sig fler. Att deras lärande sker i en progression och att 

det genom att använda sig av ett bedömningsmaterial är möjligt att se denna progression hos 

eleven.  Yilmaz (2017) håller i sin studie med om att intervjuer med eleverna kan visa var de 

ligger kunskapsmässigt och att det är till hjälp när läraren ska lägga upp sin vidare undervisning. 

Den muntliga delen av bedömningsstödet kan i detta fall ses som en intervju eftersom läraren 

sitter med eleverna en och en och ställer frågor där eleven genom att svara visar sin 

kunskapsnivå inom ett visst område. 

De nationella proven som finns i Sverige har till uppgift att ge ett underlag som kan visa om 

och i vilken utsträckning kunskapskraven har nåtts på nationell, huvudmanna och skolnivå. De 

ska även stödja en rättvis och likvärdig bedömning (SOU, 2016:25) och här går det se det nya 

bedömningsstödet som en slags förlängning av de nationella proven. För att alla elever ska 

utvecklas och nå målen är det viktigt att utbildningen bygger på vetenskaplig evidens, lärarnas 

expertis och att elevernas erfarenheter och föreställningar också vävs in. För att det ska vara 

möjligt att prata om lärares expertis förutsätts det att lärare använder sig av en bedömning som 

är standardiserad och att de har ett yrkesspråk som är gemensamt för alla lärare (Engström, 

2017). Här kan bedömningsstödet spela en viktig roll både när det kommer till bedömningen 

men även till det gemensamma yrkesspråket. Använder sig alla av samma bedömning kommer 

till slut språket också bli gemensamt. 

Internationell forskning visar att nationella prov påverkar hur lärare lägger upp sin undervisning 

och hur det får en effekt på elevernas lärande (Nordenbo et al., 2009). Det bli en så kallad 

“Wash back effekt” där läraren utformar sin undervisning efter vad hen vet om provet och dess 

innehåll. Vetskapen om detta har lett till att Sverige har använt sig av de nationella proven för 

att realisera läroplansförändringar och påverka undervisningen i den riktning de vill (Korp, 
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2011). Det nya obligatoriska bedömningsstödet har flera likheter med de nationella proven så 

en “wash back effekt” kan uppstå även här som sedan får effekter på hur vi kommer att 

undervisa i svenska och matematik i framtiden. 

En anledning till varför vi i Sverige väljer att fokusera just på taluppfattning i vårt 

bedömningsstöd kan vi hitta i McIntosh, Reys, Reys, Bana & Farrell (1997) studie där de 

belyser att även om de flesta lärare tror att de har en bra uppfattning om var deras elever ligger 

till kunskapsmässigt när det kommer till taluppfattning är den ofta felaktig. De anser att 

eftersom läraren inte har en rättvis bild över var deras elever ligger till kunskapsmässigt, ligger 

deras undervisning inte på rätt nivå. Här ligger deras forskning i samklang med Vygotsky 

(1978) och Hattie (2009) som menar att undervisningen ska ligga på rätt nivå för att eleverna 

ska utvecklas av den. Ligger den på en för låg nivå kommer de att bli uttråkade och ligger den 

på en för hög nivå kommer inte eleverna att kunna ta till sig den. McIntosh et al. (1997) kunde 

i sin studie som genomfördes i fyra olika länder se att bara genomföra tester med papper och 

penna kunde ge ett felaktigt resultat på elevens faktiska kunskaper. Där de hade använt sig av 

intervjuer hade eleven fått chansen att visa sina kunskaper på fler sätt. De elever som föll 

igenom på den skriftliga delen kunde här berätta hur de hade tänkt och varför. De ansåg ändå 

att de resultat de fått genom skriftliga tester var tillräckliga för att dra vissa slutsatser även om 

de hade tyckt att det vore intressant att testa elevernas kunskaper även på andra sätt. 

All data som samlas i vid olika bedömningar måste sedan värderas och analyseras och här 

kommer enligt Tinglev & Jederlund (2017) den mänskliga faktorn in. De anser att datan 

kommer att tolkas subjektivt och att två personer kan se på samma data och ändå dra olika 

slutsatser. Detta kan ske eftersom de kommer att tolka informationen på sitt eget sätt. De ser 

dock inte detta som ett problem utan som en möjlighet att vidga sitt eget perspektiv. Det är dock 

enligt dem viktigt att pröva resultaten kritiskt. De lyfter även frågan på effekten av lärarens 

rådgivning och hur mycket den spelar in på elevens resultat. I bedömningsstödet är det en lärare 

som är ute med eleven under de muntliga uppgifterna och samspelet mellan dem kan enligt 

Tinglev och Jederlund (2017) påverka resultatet. 

2.5 Bedömningsstödets användning 

Bedömningsstödet finns i ämnena svenska och matematik i årskurs 1-3. I årskurs 1 är 

användandet av bedömningsstödet obligatoriskt och det ska användas under både höst och 

vårterminen med varje enskild elev medan det sedan är valfritt under de kommande läsåren. 

Huvudmannen har här ett ansvar att se till att skolorna använder sig av bedömningsstödet i 

årskurs 1 och att de sedan följer upp vad resultatet av stödet visar (Skolförordningen, 2011:185). 

Det finns material till varje termin i årskurs 1-2 och till höstterminen årskurs 3. På våren i 

årskurs 3 finns det inget bedömningsstöd utan eleverna genomför de Nationella proven som är 

obligatoriska i hela Sverige (Skolverket, 2018a).  

Bedömningsstödet i matematik finns i tre nivåer med en lägre, en mellan och en hög nivå. 

Mellannivån räknas som den lägsta godtagbara nivån för en tillräcklig kunskapsutveckling i 

elevernas taluppfattning. De elever som hamnar på en lägre nivå behöver stöd och de som 

hamnar på en högre behöver mer utmaning (Skolverket, 2018a) 
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2.6 Tidigare forskning om formativ bedömning 

Som tidigare nämnt är bedömningsstödet framtaget för att både bedöma var eleverna ligger till 

kunskapsmässigt men även för att eleven ska få möjlighet att se vad hen behöver göra för att 

komma framåt i sin kunskapsinlärning. Den formativa bedömningen är en väg att gå för att 

säkerställa detta. Björklund Boistrup (2010) framhåller i sin studie vikten av bedömningen och 

hon tar här upp att en bedömning som bara visar eleven vad hen har gjort rätt eller fel tenderar 

att sänka deras motivation. Hon anser att eleverna bör vara delaktiga i processen kring 

bedömning och att formativ återkoppling till eleven är en viktig del av undervisningen. Hennes 

studie i årskurs fyra visar att bedömningsformen som läraren använder påverkar elevernas 

arbetsprestationer. 

Innan det kommer en vidare beskrivning av formativ bedömning bör skillnaderna på formativ 

och summativ bedömning först klargöras och vilka olika användningsområden de har. Den 

summativa bedömningen summerar, alltså lägger ihop elevens kunskaper. Här mäts vad eleven 

kan men läraren använder sig inte av resultatet i ett framåtskridande syfte (Jönsson, 2011). 

Syftet med bedömningen är att utifrån en betygsskala eller ett annat statiskt värde föra in elevens 

kunskaper för att sedan kunna se på resultaten på en skol- huvudmanna- eller nationell nivå 

(Lundahl, 2014). Det obligatoriska bedömningsstödet kan ses som ett exempel på det. Här 

bokförs elevens resultat utifrån en skala där eleven kan ligga på en låg, mellan eller hög nivå.  

I den formativa bedömningen använder läraren sig av det bedömningsunderlag som hen har för 

att visa eleven var hen är nu och vad hen behöver göra för att nå nästa steg i sin 

kunskapsutveckling (Lundahl, 2014). Det är alltså möjligt att använda sig av bedömningsstödet 

även här. Det är hur materialet används som avgör om det bli summativt eller formativt. 

Björklund Boistrup (2010) anser att den formativa bedömningen är ett sätt att visa eleven vilka 

kunskapsmål de arbetar mot, vad som krävs för att de ska nå dit men även att läraren stöttar 

dem i deras arbete. Hon förespråkar att återkopplingen till eleven ska ske i en dialog mellan 

lärare och elev där båda två resonerar och är delaktiga. Detta kan enligt henne utveckla elevens 

matematiska inlärning. 

Harlen (2006) har delat in formativ och summativ bedömning på följande sätt: 

Den formativa bedömningens huvudsakliga fokus är att se hur nästa steg av lärandet ska gå till 

och det är även dess syfte. Medan den summativa bedömningen fokuserar på vad eleven har 

presterat så långt. Dess syfte är att fastställa på vilken nivå eleven ligger kunskapsmässigt och 

se om hen gör framsteg utifrån de satta målen. Den summativa sidan samlar in sina data till 

bedömningen genom separata tester och de utförs vid vissa tillfällen i klassrummet. Även den 

formativa sidan kan samla datan vid vissa speciella tillfällen kopplat till vanligt klassrumsarbete 

men det utförs även vid det dagliga arbetet i klassrummet. Det är något som är ständigt 

pågående. Här är det både eleven och läraren som utför bedömningen medan det i den 

summativa bara utförs av läraren. Med den summativa bedömningen återkopplas inte resultaten 

till eleven utan återkopplingen kan istället ses i lärarens planering och undervisning. Eleven får 

istället ta del av resultatet som en rapportering och den kan även delas till föräldrar, andra lärare 

och skolledning. I den formativa bedömningen återkopplar läraren till eleven och det går även 

se en återkoppling i lärarens undervisning och planering. 
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Formativ bedömning kopplas ofta samman med Paul Black och Dylan Wiliam och den 

forskningsöversikt som de gjorde i slutet av nittiotalet men formativ bedömning har funnits 

sedan femtiotalet åtminstone och det går spåra dess rötter till trettio och fyrtiotalet. Black och 

Wiliam (1998) skrev en översikt och har sedan dess ansetts vara tongivande inom fältet. (Hirsh 

& Lindberg 2015).  

 

Det finns forskning som visar att formativ bedömning ger bättre resultat på elevernas 

kunskapsinhämtning (Black, Harrison, Lee, Marshall & Wiliam, 2004). Black och William 

(2006) lyfter bland annat fram en studie från Portugal som visar att elever som arbetat med själv 

bedömning fick bättre resultat än de som bara haft ordinarie matematik undervisning. Det finns 

även forskning som visar att det finns få andra initiativ som har fått lika bra resultat som 

formativ bedömning. Formativ bedömning är enligt forskning inte bara kostnadseffektiv utan 

höjer även elevernas resultat. Forskning från USA där de jämfört formativ bedömning mot 

undervisning i mindre klasser visade att den formativa bedömningen var betydligt mer 

kostnadseffektiv. Yeh (2008) skriver i sin artikel att det är möjligt att höja elevernas resultat på 

nio månader till en kostnad av 1.4 biljoner dollar genom att använda sig av formativ bedömning. 

Att minska elevantalet i en klass skulle ge samma resultat men det skulle ta 2.6 år och kosta 

174,2 biljoner dollar. Klasserna i undersökningen reducerades från 22-26 elever till 13-17 

elever. Dessa resultat är från USA. 

 

Black et.al. (2004) tar upp att det finns andra initiativ för att motivera elever att lära sig. Ett är 

att använda sig av belöningar, till exempel guldstjärnor. Enligt Black et al. (2004) finns dock 

risken att eleverna bara kommer att kämpa för att få belöningen om de tror att de kan få den. 

Är fallet dessutom att bara några elever kommer att få en guldstjärna inser barnen snabbt att 

finns det vinnare, finns det förlorare. Brukar eleven inte vinna guldstjärnan slutar hen fort 

försöka överhuvudtaget. De säger även att barn som får veta att feedback kommer att göra att 

de lär sig mer, har enligt flera studier bättre resultat än barn som får höra att vad du gör berättar 

för oss hur smart du är. Skillnaden är här störst hos lågpresterande barn. (Black et al., 2004). 

Studier från Nya Zeeland visar att ingen av de deltagande eleverna ansåg att kommentarer som 

”bra jobb” och liknande feedback gav dem någonting (Williams, 2010). I ett system som är 

byggt på konkurrens tillskrivs de lågpresterande eleverna sin prestation på brist på förmåga 

medan de högpresterande elevernas prestation anses komma från deras arbete.  I ett system 

byggt på en formativ ansats ses alla elevers prestationer utifrån deras arbetsinsats vilket främjar 

elever som är lågpresterande (Black et al., 2004). 

I formativ bedömning är det inte bara läraren som är en nyckelperson i elevernas lärande. De 

men även deras kamrater har nyckelroller. Med en formativ ansats ser läraren på vart eleven är 

på väg i sitt lärande, var hen befinner sig just nu och hur hen ska ta sig från den första punkten 

till den andra. Wiliam och Thompson (2007) lyfter i sin artikel fram de här tre processerna som 

nyckelstrategier i formativ undervisning. För att lyckas med dessa har läraren en viktig roll med 

att tydliggöra målen och skapa undervisningstillfällen där hen kan bedöma var eleverna ligger 

kunskapsmässigt. För att sedan ge eleverna framåtsyftande återkoppling. Läraren ska även sätta 

samman elever som verkar som resurser för varandra och hjälpa eleverna att se att de själva 

äger sitt eget lärande (Hirsh & Lindberg, 2015). Det är dock enligt Hattie (2009) inte bara eleven 
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som främjas av detta arbetssätt utan även läraren som här kan lära sig om sin undervisning och 

hur den fungerar. 

Shute (2008) lyfter i sitt arbete att bra feedback som ges på ett korrekt sätt kan höja elevernas 

inlärning men hon trycker även på att det är väldigt viktigt att den ges på korrekt sätt. Hon 

menar att det inte finns en typ av formativ bedömning som fungerar på alla elever och vid alla 

tillfällen men att de studier som gjorts visar att feedback som är klar, fokuserad, objektiv och 

som når målet inte bara höjer elevernas inlärning utan även lärarens undervisning. Här håller 

Hattie och Timperley (2007) med men de understryker även att den mest effektiva 

återkopplingen som kan ges till elever är den som stärker deras förmåga att arbeta framåt men 

även är kopplad till uppgifter som eleverna kommer att möta vid den fortsatta undervisningen. 

William (2016) understryker att relationen till eleven är av yttersta vikt när feedback ska ges 

för att den ska bli framåtsyftande för eleven. Ges däremot feedback som en belöning kommer 

det att ge ett ökat ego istället för ett ökat engagemang hos eleven enligt Black et al. (2004). 

I en studie av Black, Harrison, Lee, Marshall och Wiliam (2004) utförd i England kom de fram 

till att om de utökade svarstiden från det att läraren ställde en fråga till eleven och till hen 

förväntade sig ett svar och dessutom ändrade frågetypen från enkla frågor som kan besvaras 

med ett ord till frågor som kräver ett längre svar. Fick detta tillvägagångssätt eleverna att inte 

bara svara på frågan utan även förklara hur de hade tänkt. De såg också att eleverna slutade vara 

rädda för att ge fel svar, eftersom de hade förstått att fel svar också kunde vara användbara vid 

förklaringen på hur de kunde lösa uppgiften. De lät även eleverna ”brainstorma” tillsammans i 

par innan de svarade på frågorna. I och med det fick läraren en djupare förståelse på vad 

eleverna hade för förkunskaper och kunde sedan lägga upp sin undervisning utifrån detta. De 

kunde även se att om de gav både betyg och kommentarer på ett prov tittade eleverna mer på 

betygen än på kommentarerna om hur de kunde lägga om sitt arbete. 

Hos de studenter som får ett betyg är det större sannolikhet att de jämför sig 

själva med andra. De som bara får en kommentar ser det istället som en hjälp 

för att förbättra sig själva. Den senare gruppen överträffar den förra. 

(Black et al. 2004, s.18). Direktöversatt från engelska av Anna Lundberg. 

Enligt Black et al. (2004) ger det en bättre effekt att ge eleverna framåtsyftande kommentarer 

istället för att ge eleverna resultatet på testet. Flera lärare slutade därför att skriva ut betygen. 

En del skrev ner resultatet i en egen bok, en del gav eleven betyget först efter att eleven hade 

fått ta del av lärarens kommentarer och haft möjlighet att korrigera sitt prov. För att resultatet 

av detta arbetssätt skulle bli lyckat såg de att de var tvungen att skriva vad eleverna hade 

presterat bra i sitt arbete men även vad de kunde utveckla och hur de kunde göra detta. Både 

skriftliga och muntliga prov skulle vara utformade på ett sätt att eleven kunde utveckla och visa 

sina kunskaper om ämnet som de arbetat med. De såg även att det var viktigt för eleverna att 

själva kunna kommentera sitt arbete. Med detta arbetssätt tänkte eleverna genom sitt arbete och 

det gick från att vara mer summativt till att bli formativt (Black et al., 2004). När det kommer 

till när den formativa bedömningen ska ges uttrycker barnen i Williams (2010) studie att de vill 

ha bedömningen i början av sitt arbete. För att de kan lära sig det korrekta sättet att lösa 

uppgiften och kan förändra sitt arbete på en gång.  
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Dunn och Mulvenon (2009) är i sitt arbete något kritiska till hur den formativa bedömningen 

höjs till skyarna. De säger att det inte går att argumentera mot att den har en positiv effekt på 

barns inlärning men att det är viktigt att den används på korrekt sätt för att den ska ha maximal 

effekt på elevernas resultat. De anser att det behövs en forskningsvaliderad ram på hur arbetet 

bör läggas upp för att säkerhetsställa fördelarna för alla. I ett optimalt scenario används den 

formativa bedömning både till att låta eleverna se sin egen kunskapsutveckling och vad de 

behöver fokusera på men även till att utveckla lärarens undervisning för att hen ska kunna möta 

eleverna på den nivå de är. Hirsh och Lindberg (2015) menar dock att detta alltid inte är fallet 

utan att fokus istället blir att höja resultaten på prov och tester istället för att utveckla 

undervisningen och lärandet. De lyfter även vikten av utbildningsinsatser av det robustare slaget 

och ett kontinuerligt professionellt lärande för att den formativa bedömningen inte bara ska 

forma eleverna utan även undervisningen. 

2.7 Tidigare forskning om kamratbedömning 

I lagrådsremissen (2015) om det obligatoriska bedömningsstödet står det att Skolverket inte 

trodde att den obligatoriska delen i bedömningsstödet skulle tas väl emot av verksamheterna på 

grund av arbetsbördan som lärarna redan hade. I informationen om bedömningsstödet 

(Skolverket, 2018a) finns det med en beräkning över tidsåtgången på bedömningen. 

Tidsåtgången för bedömningsstödet för de muntliga uppgifterna är mellan 15-30 minuter per 

elev. I en klass med 25 elever blir det mellan 375 och 750 minuter. Eller mellan 6.25 och 12.5 

timmar. Den skriftliga delen har en tidsåtgång på cirka 20-40 minuter. Dessa kan du dock utföra 

i helklass. Den tiden gäller alltså för alla elever i klassen (Skolverket, 2018a). Utförandet av 

hela bedömningsstödet beräknas i snitt alltså ligga kring 10 timmar. Skolverket har inte lagt in 

någon beräknad tidsåtgång till att rätta eller planera om undervisningen utifrån resultaten, bara 

hur lång tid det beräknas ta för eleven att genomföra dem.  

För att läraren inte ska behöva använda sig av undervisningstid till att ge alla elever enskild 

feedback på bedömningsstödet där hen visar resultaten och hur de ska kunna gå vidare för att 

utvecklas mer kan läraren istället använda sig av kamratbedömning. På det sättet minskar både 

arbetsbördan för läraren men eleven får även chansen att utvecklas på ett nytt sätt. Ett viktigt 

steg för att eleven ska utvecklas är att de själva vet vad det är som ska utvecklas. De kan inte 

nå målen om de inte förstår dem och om de inte vet vad de behöver göra för att nå dem (Black 

et al., 2004).  

Ett sätt att arbeta mot detta är genom att låta eleverna arbeta med kamratbedömning. De når en 

större förståelse i hur eleven kan utveckla sitt eget arbete och sig själv genom att bedöma andras 

arbeten (Folke-Fichtelius & Lundahl, 2010). Genom att låta eleven utvärdera och reflektera 

över sitt eget och andras arbeten utvecklas deras metakognition, alltså deras tänkande och deras 

kognitiva strategier. På det sättet kan eleverna styra sitt eget lärande och bli mer självständiga. 

Black och William (1998) tar i sitt arbete upp att elevers metakognitiva färdigheter utvecklas 

genom bland annat kamrat bedömning och konstruktiv feedback. En annan fördel med detta 

arbetssätt är att eleverna har lättare att ta till sig kritik av en kompis än av en lärare (Black et 

al., 2004). Hirsh och Lindberg (2015) lyfter i sin rapport det faktum att det finns betydligt fler 

elever än lärare i ett klassrum och att det är möjligt att ge eleverna omedelbar feedback på sitt 
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arbete genom att använda sig av dem.  De betonar dock även att eleverna inte är några 

ämnesexperter och att riktigheten i bedömningen kan variera. Den kan vara allt från korrekt till 

inkorrekt eller om det blir helt fel direkt missvisande. Isaksson och Tallefors (2014) arbete tar 

upp kritiken att kamratbedömning inte är något som eleverna kan per automatik. Det är en 

färdighet som de måste lära sig och att det är en process som kan ta lång tid. De lyfter dock 

också att detta arbetssätt på lång sikt är arbetsbesparande för lärarna. När de ser på kvaliteten 

på bedömningen nämner de i sin artikel att elever och lärares bedömning av ett arbete inte 

brukar skilja sig åt nämnvärt men att eleverna ”talar samma språk” och därför kan ha lättare att 

förstå varandras kommentarer. Hirsh och Lindberg (2015) tar i sin rapport upp en något 

avvikande åsikt när de lyfter att viss forskning visar att eleverna värdesätter lärarens bedömning 

högre än en kamrats bedömning. Det finns även elever som inte känner att de har kompetensen 

till att bedöma någon annans arbete och att detta kan ge eleven obehagskänslor. Ett sätt att 

motverka detta på kan vara att använda sig av lärandematriser. Med hjälp av dem får eleverna 

se vad det är de ska fokusera på när de utför ett arbete men även när de bedömer sitt eget eller 

en kamrats arbete. Alm (2015) menar att genom att använda sig av denna typ av matrisen kan 

kamratbedömningen gå från meningslösa bedömningar som till exempel: ”jättebra arbete!” till 

mer framåtsyftande kommentarer. 

Matematikprov är ofta utformade för summativ bedömning men det går att använda sig av dem 

i formativ bedömning genom att låta eleverna bedöma varandra i grupp med hjälp av 

nyckelbegrepp. Nyckelbegreppen ger eleverna en ram för vad det är de ska bedöma och det ger 

dem även en kognitiv uppfattning om vad som är kvalitet. I gruppen ska eleverna sedan se på 

flera olika lösningar på ett problem och sedan tillsammans komma fram till vilken som är den 

bästa lösningen och varför. (Folke-Fichtelius & Lundahl, 2010) Detta ligger i samklang med 

Vygotskijs (1978) tankar om att lära av och med varandra och ett sociokulturellt arbetssätt. Här 

tillåts eleverna arbeta i den proximala utvecklingszonen där de elever som har kommit längre i 

sin egen utveckling hjälper de svagare eleverna och på det sättet även reflekterar och befäster 

sin egen kunskap (Isaksson & Tallefors, 2014).  

2.8 Matriser 

Enligt Alm (2015) får svenska elever idag alltför sällan veta vad det är de ska lära sig. De får 

veta vilka sidor de ska läsa och vilka uppgifter de ska göra men de vet inte vad det är de ska 

lära sig. Efter ett prov vet de inte vad som har bedömts utan de vet bara hur många poäng de 

kunde få på provet. Detta skapar en svår situation för läraren som inte bara ska förklara för 

eleven vad hen ska lära sig men även vad som ska bedömas och vilka olika nivåer som finns på 

bedömningen. Alm anser att matriser och i hans fall lärande matriser kan vara ett sätt att 

motverka detta problem. 

Matriser är ett verktyg som både elever och lärare kan använda sig av för att tydliggöra vilka 

kriterier som kommer att bedömas i arbetet och vad målet med arbetet är. När eleven är 

medveten om vilka förväntningar som finns på deras arbete minskar deras ångest kring 

prestationen. Detta leder till att deras prestation höjs. En annan fördel med matriser är att med 

en ram att luta sig mot blir feedbacken mellan lärare- elev men även elev- elev enklare att utföra. 

Matrisen kan även underlätta för eleven när det kommer till att planera och bedöma sitt eget 
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arbete (Hirsh & Lindberg, 2015). Hattie och Timperley (2007) håller med Hirsh och Lindberg 

när det kommer till feedbacken mellan lärare och elev. Det finns studier som visar att 

användandet av matriser hjälper läraren att ge förslag på förbättringar till eleven. 

Skillnaden mellan en lärandematris och en bedömningsmatris är att en lärandematris visar 

eleven i förväg vad hen ska lära sig medan en bedömningsmatris används för att bedöma ett 

färdigt arbete. Bedömningsmatrisen är framtagen för att eleven ska få en rättvis bedömning som 

går snabbt att utföra och där resultatet av bedömningen framgår tydligt. I denna typ av matris 

är det lärarens bedömning som är i fokus. En lärandematris utgår istället från eleven och vad 

hen ska lära sig. Här finns målet men även vad eleven behöver göra för att nå dit. Varje 

kriterium i en lärande matris är kopplad till ett specifikt kunskapskrav från läroplanen. Den 

visar en progression som eleven kan följa för att se vart nästa steg är och den är skriven på ett 

språk som eleven förstår. Den används kontinuerligt under arbetet, både av eleven och läraren 

och den finns lättillgänglig för eleven. Här kan eleven se vart hens arbete är just nu och vad hen 

ska göra för att nå nästa nivå. När eleven är färdig med sitt arbete kan även denna matris 

användas av läraren för bedömning. (Alm, 2015). (Se bilaga 1). 

2.9 Tidigare forskning om barns taluppfattning 

Att ha en god taluppfattning är lika viktigt för ens fortsatta utveckling inom matematik som att 

kunna bokstäverna för att kunna lära sig läsa. Därför går det att dra paralleller mellan barns 

taluppfattning och deras läsinlärning, där de ska avkoda bokstäver för att sedan bilda ord. När 

det kommer till laborationer med tal måste barnet veta vad talet har för egenskaper för att kunna 

räkna med dem. Det krävs en känsla för hur talen är uppbyggda. När barnet sedan har den kan 

de precis som när de läser, laborera med talen utan att reflektera över hur de gör (Löwing, 2017).  

För att eleven ska kunna få en god taluppfattning krävs det att läraren själv är medveten om att 

talens uppbyggnad har en viss struktur och att denna struktur kan variera från en kultur till en 

annan men även från ett språk till ett annat (Löwing, 2017). En annan sak som lyfts i forskning 

när det kommer till att dra paralleller mellan taluppfattning och läsinlärning är att de barn som 

tidigt visar prov på kunskaper inom matematik sedan presterar tidigare inom läsningen också. 

Till och med bättre än de barn som har en hög litteracitet (Clements & Sarama, 2016).  

Den engelska översättningen för taluppfattning är “number sense” här går det se likheter med 

sunt förnuft som på engelska blir “common sense”. Båda begreppen är svåra att karaktärisera 

och de väcker båda diskussioner hos forskare och pedagoger (McIntosh, Reys, Reys, Bana & 

Farrell, 1997). När det kommer till taluppfattning är det alltså inte säkert att forskarna menar 

samma sak när de använder begreppet. Aunio, Hautamäki, Heiskari och Van Luit (2006) menar 

i sitt arbete att det är att eleven kan använda sig av olika kvantiteter, både de som är presenterade 

i siffror men även med andra material. Eleven ska även kunna sätta ord på dessa kvantiteter i 

form av heltal. Schneider och Thompson (2000) har i sitt arbete definierat bra taluppfattning 

hos en elev som en bra förståelse för vad siffror är och vilket förhållande de har till varandra. 

De förstår till exempel att i talet 13 finns det ett tiotal och tre ental. Reys, Reys, Emanuelsson, 

Johansson, McIntosh, och Yang (1999) lyfter i sitt arbete om taluppfattning att taluppfattning 

är den allmänna förståelsen av antal, förmågan att använda sig av den förståelsen och att 

utveckla effektiva och användbara strategier för att hantera situationer som innefattar siffror 
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och tal. Taluppfattning ger enligt dem en syn på tal och enheter som meningsfull och att 

lösningen på en matematisk uppgift ska ses som realistisk och vettig. 

I taluppfattning enligt Löwing (2017) ingår det att känna till och behärska talens ordning. Att 8 

kommer efter 7 men före 9 är ett exempel på detta. De grundläggande räknelagarna där den 

kommutativa lagen är ett exempel ingår också. Samt positionssystemet som här har basen 10. 

Här är det 10 och 100 övergångar som ligger i fokus. I taluppfattning räknas även tals 

uppdelning in. I de lägre åldrarna används tiokamraterna ofta för att förklara för eleven att talet 

tio kan bestå att 5+5 men även av 7+3. Eleven ska även kunna avgöra storleksordningen på ett 

tal och kunna avrunda dem. Anledningen till varför det är viktigt att ha en välutvecklad 

taluppfattning är enligt McIntosh et al. (1997) att eleven utan den måste lära sig och använda 

sig av en större mängd matematiska regler för att kunna lösa vardagliga matematiska problem. 

I slutet på sjuttiotalet skrev Gelman och Galistel (1986) ner fem principer som kan användas 

som modell för att sammanfatta vad barn behöver utveckla för att behärska taluppfattningen. I 

ett till ett principen delar barnet in föremålen i två högar, en hög för de räknade föremålen och 

en för de oräknade. De kan även använda sig av taggning i denna princip och de ger varje 

föremål ett namn, en siffra. De taggar den och går sedan vidare till nästa föremål. Det underlättar 

om föremålen är uppradade här. I Abstraktionsprincipen kan barnet koppla en siffra till olika 

föremål. De kan räkna till, till exempel fyra föremål. Det spelar ingen roll vilka föremål det är 

eller storleken på föremålen. När barnet inser att det inte spelar någon roll i vilken ordning de 

räknar föremålen har de nått principen om godtycklig ordning. Principen om talens stabila 

ordning innefattar talens namn och ordningsföljd och kunskapen om dem. I Antalsprincipen 

förstår barnet att det bara är det sista räkneordet de behöver säga för att ange hur många av 

något som finns. Alla andra föremål är inräknade i det sista räkneordet. Dessa principer är sedan 

vad PRIM-gruppen grundade sitt arbete med bedömningsstödet på (Sayers et al., u.å.) 

Det som är gemensamt i den forskning om taluppfattning som är med i denna studie är att 

taluppfattning anses vara något som utvecklas genom arbete. Taluppfattning är alltså inte något 

som barnen bygger av sig själva men arbetet med detta kan påbörjas redan i tidig ålder för att 

sedan fortsätta upp genom deras skolgång. Studier visar att barns inlärningsprocess av talföljden 

börjar vid fyra års ålder till sju, åtta års ålder. Ett barn i fyraårsåldern har ofta svårigheter med 

att räkna både fram och baklänges medan en åttaåring brukar behärska det (Yilmaz, 2017). För 

att de ska få en väl utvecklad taluppfattning krävs det att läraren ger dem många tillfällen till 

att praktisera sina kunskaper och att detta sker på genomtänkt och välplanerat sätt (Löwing, 

2017).  

Det är viktigt för alla barn att utveckla sin taluppfattning men hur de ska göra det finns det 

fortfarande många frågetecken kring. McIntosh et al. (1997) lyfter i sitt arbete att det behövs 

bättre information på hur detta ska göras, både när det kommer till läroplanen och till andra 

insatser inom detta område. De anser att det behövs en översyn där som granskar om det finns 

elever som utvecklar sin taluppfattning med den läroplan som används nu. Hur de eleverna 

tänker och vilka inlärningsstrategier de använder sig av. De elever som inte når målen bör också 

ses över. Vilka förändringar i undervisningen och läroplanen behövs för att dessa elever också 

ska nå målen? De vill även att lärarna ska reflektera över sin undervisning kring taluppfattning. 
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Arbetar de målmedvetet för att eleverna ska nå målen här? I McIntosh arbete med Reys och 

Reys (1992) lyfter de fram vikten av att lärare, forskare och läroplansutformare får på ett 

produktivt sätt diskutera taluppfattning. När betydelsen av vad som egentligen menas med 

taluppfattning klargörs kommer framstegen forskningsmässigt enligt dem att öka. De tror även 

att det kommer att ge positiva effekter på läroplanen.  

När en lärare lägger upp sin undervisning bör hen först utgå från en teori på hur barn utvecklar 

sin taluppfattning för att sedan se var barnet ligger till kunskapsmässigt (Löwing, 2017). 

Elevens förkunskaper är alltså av yttersta vikt när läraren lägger upp sin undervisning. Genom 

att använda sig av intervjuer eller andra bedömningssituationer med barnen där de får visa vad 

de kan genom olika aktiviteter kan läraren se på vilken nivå barnet är. Läraren kan sedan lägga 

upp sin undervisning för att motverka allvarliga inlärningssvårigheter inom matematik hos 

barnet längre fram (Yilmaz, 2017).  

För att veta hur eleven ligger till kunskapsmässigt kan läraren använda sig av ett formellt eller 

informellt tillvägagångssätt. I det formella sättet använder sig läraren av diagnostiska tester eller 

systematiska elevintervjuer. Medan de i det informella följer elevens utveckling under 

lektionstid när läraren går runt och handleder eleven (Löwing, 2004). Bedömningsstödet har en 

formell inriktning i sitt upplägg. Skillnaden på bedömningsstödet och den diagnostik som kan 

finnas i läromedlet är att bedömningsstödet inte bara testar vad eleverna har arbetat med just nu 

utan utgår från vad eleverna ska kunna i just det stadiet. Diagnoserna i läromedlen används mer 

för att se vad eleverna har lärt sig än att se vilka förkunskaper de har inför ett nytt område 

(Löwing, 2004). 

I Skolverkets matematiklyft i modul: Taluppfattning och tals användning del 4 lyfter Bergius 

(2011) fram att det är nödvändigt att arbeta med konkreta material när eleverna arbetar med 

taluppfattning. Genom att använda sig av till exempel bollar som eleverna sedan får laborera 

och dela på olika sätt ger eleverna en förståelse över vad ett tal är. Att ett tal både kan ha en 

helhet och delar. De tar även upp att en elev kommer att möta många kritiska faser när det 

kommer till hens taluppfattning. Det skrivna matematiska symbolspråket är ett exempel. Att en 

elev vet att det är sex bollar på en bild behöver inte betyda att hen vet att det skrivs som 6 när 

de ska skriva det. För att eleven ska kunna se den kopplingen behöver hen arbeta med detta på 

en återkommande och varierad basis. Vilket även överensstämmer med vad Hattie (2009) 

kommit fram till i sin forskning om att en elev behöver arbeta med en sak på flera sätt och flera 

gånger för att befästa sin kunskap.  

När det kommer till konkret material gäller det dock att inte ha en övertro till själva materialet 

och glömma bort lärarens roll i det hela enligt Löwing (2004). Materialet i sig konkretiserar 

ingenting utan det är vad läraren gör med materialet som är av vikt (Löwing, 2004). Aunio et 

al. (2006) lyfter i sin forskning att hemförhållandena även är viktiga för elevernas 

taluppfattning. Det och att de får möjlighet att bekanta sig med och öva upp deras färdigheter 

inom taluppfattning är vad som enligt dem ger bäst resultat. 
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3 Teoretisk utgångspunkter 
Denna studie har en sociokulturell utgångspunkt. Den undersöker om lärarna använder sig av 

bedömningsstödet på ett sätt som får deras elever att komma vidare till nästa utvecklingszon 

eller om de använder den enbart för att läsa av elevernas faktiska kunskapsnivå.  

 

Det sociokulturella perspektivet utgår från att det man kan göra med hjälp nu kan man även lära 

sig att göra ensam (Säljö, 2009). Undervisningen ska enligt det sociokulturella perspektivet på 

lärande ligga i den proximala utvecklingszonen för att eleven ska nå bäst resultat (Jakobsson, 

2012). Den proximala utvecklingszonen eller den närmaste utvecklingszonen som den även 

kallas är den zon där man interagerar och samarbetar med andra för att lära. Detta kan ske både 

med vuxna men även med andra barn. I detta arbetssätt har den ena partnern mer kunskap eller 

vana av uppgiften som ska genomföras. Det är dock inte bara hen som undervisas som lär sig 

utan även den som undervisar. Hen får möjlighet att reflektera över uppgiften och hur den ska 

lösas och det befäster hens kunskaper ytterligare. Vid argumentationen om hur en uppgift ska 

lösas får eleven förklara sin idé. Hen kan behöva omformulera sig och detta skapar nya 

tankegångar och en djupare förståelse för uppgiften (Jakobsson, 2012). För att läraren ska kunna 

göra sammansättningar där detta kan ske måste läraren ha kunskap om var den enskilde eleven 

befinner sig. För att sedan para ihop elever där ett arbete i den proximala utvecklingszonen är 

möjlig. 

 

Den faktiska utvecklingszonen som en elev befinner sig i är på den nivån eleven kan klara av 

ett arbete utan hjälp. Efter den kommer den närmaste utvecklingszonen där eleven klarar av ett 

arbete med hjälp. Hjälpen kan komma från böcker, internet, läraren eller en kamrat och när 

eleven har arbetat i denna zon en stund har hen flyttat fram sin faktiska utvecklingszon. Här går 

det se att elever som är bra på att använda sig av hjälp når en högre utvecklingszon. I en 

provsituation bör läraren enligt detta synsätt därför optimera förhållandena för eleven. Eleven 

kan då prestera sitt bästa istället för i sin faktiska zon (Korp, 2011). 

 

Med ett formativt arbetssätt kan läraren med hjälp av feedback få eleven att se var hen ligger 

kunskapsmässigt men även vad hen behöver göra för att gå vidare i sin utveckling. Läraren kan 

även utifrån bedömningsstödet para ihop elever utifrån deras kunskapsnivå som sedan får arbeta 

tillsammans. De kan på det sättet lära i denna samspelssituation där lärande enligt det 

sociokulturella synsättet sker, eftersom lärandet är socialt i grunden (Säljö, 2000).  

 

För att ens bedömning ska bli sociokulturell går det använda sig av Vygotskijs metod som kallas 

dynamisk bedömning där eleven först får lösa en uppgift själv som läraren sedan bedömer. Efter 

det diskuterar läraren olika lösningar på problemet med eleven. Hen förklarar även hur eleven 

kan arbeta med problemet för att sedan låta eleven lösa en liknande uppgift själv igen. Här 

tydliggörs elevens närmaste utvecklingszon och hur den har förändrats arbetets gång (Korp, 

2011). Ett sätt att arbeta med denna typ av bedömningar är genom kamratbedömning.  
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4 Metod 
I metoddelen kommer valet av hur arbetet är upplagt att klargöras, vilka etiska riktlinjer som 

har använts i denna studie och hur materialet sedan har analyserats. 

4.1 Urval 

Arbetet bygger på intervjuer med pedagoger som använt sig av bedömningsstödet i sin 

undervisning. Lärarna är från fyra olika skolor på fyra olika orter för att få en större bredd och 

se på skillnaderna mellan de olika skolorna och kommunerna. Risken att resultatet blir ensidigt 

minskar när studien inte bara har en skola eller en kommuns arbetssätt. Valet av flera skolor 

och kommuner leder till att studien kan få ett större genomslag. I urvalet av deltagare till studien 

finns både ett strategiskt och ett bekvämlighetstänk, vilket är vanligt förekommande enligt Trost 

(2012) när det kommer till kvalitativa studier. I den strategiska delen ingår ett antal kriterier 

som de som deltar måste uppfylla. Dessa kriterier var att de arbetat som lärare och har 

undervisat i matematik på lågstadiet efter höstterminen 2016 och använt sig av 

bedömningsstödet. När det kommer till bekvämlighetsdelen av urvalet har de flesta lärarna i 

studien arbetat eller utbildat sig med den som genomfört studien. Risken för påverkan av 

respondenter i denna studie är liten. Det finns ingen maktposition mot de som deltar, de är 

antingen lärare på andra skolor eller kolleger.  

4.2 Datainsamling 

Den data som har samlats in till denna studie har samlats in som semistrukturerade intervjuer. 

(Se bilaga 1) En kvalitativ metod har använt som datainsamling. En kvalitativ metod är ”till 

skillnad från en kvantitativ metod” en metod som använder sig av ord för att beskriva sitt 

resultat medan den kvantitativa har en mer matematisk inriktning och beskriver sitt arbete med 

siffror (Eliasson, 2013). Den kvantitativa metoden används ofta för att svara på frågor som hur 

många eller hur mycket av något som finns. Målet med metoden är att förklara eller förutsäga 

skeenden. Användandet av statistik är vanligt i den kvantitativa metoden. I den kvalitativa 

metoden undersöks istället vilka egenskaper något har, hur människor uppfattar och upplever 

omvärlden. I denna metod är tolkningen central och förståelsen är det primära istället för att 

förutsäga eller förklara (Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2014).  

Inom samhällsvetenskapen är de vanligaste kvalitativa metoderna intervjuer och observationer. 

Båda dessa kan användas kvantitativt beroende på hur de genomförs. En intervjuledare kan 

använda sig av ett strukturerat och detaljerat frågeformulär och på det sättet göra sitt arbete 

kvantitativt och en observatör kan även välja att använda sig av kvantitativa metoder. Här är 

valet fritt om ens arbete ska vara kvalitativt eller kvantitativt (Eliasson, 2013). Vid kvalitativa 

intervjuer har den som håller i intervjun färdiga frågeställningar och ämnen och de genomförs 

i samtalsform. Detta kallas för en ostrukturerad intervju. Här böljer samtalet fram och tillbaka 

mellan frågeställaren och den intervjuade. Det finns utrymme till att gå på djupet i 

frågeställningen. I en semi strukturerad intervju finns det fler frågor och det gör att det inte 

finns utrymme till att gå lika djupt ner i ämnet. De strukturerade intervjuerna utgår från ett 

detaljerat frågeschema som inte möjliggör några djupdykningar eller uppföljningar av 

intressanta svar. I det sistnämnda alternativet är risken att den som håller i intervjun påverkar 

den intervjuade minst vilket är en viktig aspekt i en studie (Eliasson, 2013). Här vägs detta mot 
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att det går gå mer på djupet i en mindre strukturerad intervju. Den strukturerade intervjun har 

även den fördelen att det är lättare att göra jämförelser eftersom svaren är mer enhetliga än vid 

de andra alternativen. Det är dock svårare att gå på djupet av ämnet vid den typen av intervju 

enligt Backman et. al. (2014). En semistrukturerad intervju kan därför vara en bra mellanväg 

där det är möjligt att gå lite djupare men ändå ha kvar strukturen på materialet när det ska 

analyseras. 

En kvalitativ metod har fördelen att det går fortsätta samla in data under hela studien och den 

kan användas när det är olika områden eller företeelser som det inte går fastställa mängden av 

som studien handlar om. (Eliasson, 2013). Vid kvalitativ forskning är det vanligare med 

intervjuer medan det i kvantitativ forskning istället är enkäter som används vid datainsamling 

(Backman et al., 2014).  

Skillnaden mellan en intervju och en enkät är att vid en intervju är det intervjuaren som antingen 

spelar in eller antecknar medan det vid en enkät är respondenten som nedtecknar sina svar. En 

annan skillnad är att en intervju är muntlig medan en enkät är skriven. Fördelen med en enkät 

kan vara att alla får svara på exakt samma frågor. Nackdelen är dock att det inte går att följa 

upp ett svar med följdfrågor. Det kan även uppstå missförstånd där respondenten inte förstår 

frågan vilket Backman et al. (2014) lyfter i sitt arbete. Intervjuer har inte samma problematik 

som enkäter när det kommer till det eftersom intervjuaren kan förklara frågeställningen. Här 

finns dock risken att hen påverkar respondenten. Störst risk för denna typ av påverkan föreligger 

det om den som intervjuar har någon sorts maktposition över respondenten. Intervjuer där vuxna 

intervjuar barn eller chefer som intervjuar sina anställda kan nämnas som två exempel på detta 

enligt Backman et al. (2014).  

4.3 Metodval 

Denna undersökning har en grund i den fenomenografiska forskningsansatsen.  Med den här 

ansatsen ligger fokus på att studera hur saker och ting uppfattas. Enligt Patel och Davidsson 

(2011) är det centrala begreppet här uppfattning. Eftersom uppfattning kan vara flyktig och 

förändras över tiden är inte syftet att finna slutgiltiga lagbundenheter. Här får studien istället 

möjlighet att visa vad människor inom ett visst område har för uppfattning om det ämne studien 

berör. Datainsamling inom fenomenografin tenderar att vara kvalitativa intervjuer. Eftersom 

denna studie bygger på kvalitativa intervjuer och det den undersöker är hur lärare uppfattar 

bedömningsstödet och hur de uppfattar att de arbetar med den är det en lämplig 

forskningsansats. 

Studiens syfte är att se på lärares beskrivning av hur de använder sig av bedömningsstödet och 

vilken effekt det haft på deras undervisning. Om de använder sig av bedömningsstödet 

framåtsyftande eller om de bara ser till om deras elever når de uppsatta målen. Till den typen 

av undersökningar lämpar sig kvalitativa metoder bäst eftersom studien ska undersöka hur 

läraren uppfattar bedömningsstödet och inte hur mycket de använder det. Hur mycket de 

använder det hade kunnat vara en forskningsfråga i en kvantitativ ansats om bedömningsstödet. 

En kvalitativ metod undersöker hur människor uppfattar och upplever omvärlden (Backman 

et.al, 2014), vilket här är överförbart till hur läraren uppfattar att hen använder sig av 

bedömningsstödet och hur hen upplever stödet och nyttan av den. 
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De val som fanns att välja mellan i en kvalitativ studie var: enkätundersökning, intervjustudie 

och fokusgruppsamtal. Valet blev intervjuer för att kunna gå mer på djupet av studien än vad 

en enkätundersökning hade kunnat göra. Vid en semi strukturerad intervju finns möjligheten att 

ställa följdfrågor och även förklara frågan om den som intervjuas inte förstår den. Detta gör att 

svaren blir mer djupgående än vid en enkät. Fokusgruppsamtal föll bort som ett alternativ 

eftersom studien bygger på lärare från olika delar av landet. Deltagarna i ett fokusgruppsamtal 

kan även påverka varandra, det är inte säkert att alla vågar uttrycka sin åsikt vid ett sådant 

samtal om den avviker från gruppens (Dörnyei, 2007). 

Valet av semistrukturerade intervjuer bygger på att den är en mellanväg mellan den 

strukturerade och ostrukturerade. Den är enklare att analysera och kategorisera än den 

ostrukturerade där formen är mer samtalsliknande. Det är dock möjligt att gå djupare med denna 

typ av intervju än vid den strukturerade, där möjligheten att gå djupare och ställa följdfrågor 

vid behov försvinner (Backman et.al, 2014). Risken finns här att intressanta åsikter och 

erfarenheter faller bort på grund av att den är för styrd (Eliasson, 2013). En kvalitativ metod 

med semistrukturerade intervjuer kommer därför att lämpa sig bäst för denna studie. 

4.4 Bearbetning, tolkning och analys 

Intervjuerna har spelats in för att sedan bearbetas. Ett urval har sedan genomförts och material 

från det urvalet har transkriberats. Transkriberingen utförs före det första steget av fyra i en 

fenomenografisk analys enligt Patel och Davidson (2011). Transkriberingen är till för att ingen 

information från intervjun skulle missas eller riskera att misstolkas. Vilket kan ske om det bara 

förts anteckningar under intervjun. 

I det första steget skapas en helhetsbild av data. I det här steget lästes intervjuerna igenom för 

att se vad de sa i stort. Sedan går nästa steg ut på att se skillnader och likheter i data. Här var 

det främst om de olika lärarna i studien hade liknande erfarenheter och förhållningssätt till 

bedömningssstödet som fokus låg på, i det tredje steget kategoriseras och grupperas data.  I det 

tredje stadiet skrevs svaren från intervjuerna ner i kolumner. Här grupperades svaren efter 

likheter. De som hade liknande erfarenheter och åsikter sattes samman och jämfördes sedan 

mot varandra. I det slutgiltiga steget studeras strukturen i insamlade data och mönster 

framträder här ur de olika kategorierna. I detta skede framträdde att även om det fanns olika 

sätt att arbeta med bedömningsstödet fanns det ändå vissa gemensamma beröringspunkter där 

formativ bedömning var en sådan punkt. Här organiseras kategorierna efter deras relation och 

dessa kategorier ska vara åtskilda (Patel & Davidson, 2011). I det slutgiltiga skedet jämfördes 

data som samlats in med det som framgått från bakgrunden och hypotesen stämde här med 

resultatet av det insamlade materialet. 

De intervjuer som genomförts har gett den data som har bearbetats enligt fenomenografin och 

minskats ned för att kunna presenteras här i studien. En datareduktion innebär att all data 

abstraheras för att det ska vara möjligt att se mer generella tendenser. Den oväsentliga data som 

finns plockas bort i detta skede (Backman et al., 2014). 

I denna studie har frågor där resultaten kan läggas fram som statistik använts. Till exempel en 

fråga som: Vilka årskurser har du använt dig av bedömningsstödet? Här kan svaret lyda: 
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Årskurs 1 eller årskurs 1 och 2, årskurs 1 och 3, alla och så vidare. Detta är data på 

nominalskalenivå, den lägsta nivån. För att vidareutveckla kan nästa fråga lyda: Hur många har 

använt sig av bedömningsstödet i alla årskurser? Här framträder istället ett typvärde (Backman 

et al., 2014). Nominaldata ger här ett typvärde som visar hur många i studien som har använt 

sig av bedömningsstödet i alla årskurser och inte bara i den obligatoriska. Det är även möjligt 

att genom att se på data säga hur många som har förändrat sin undervisning genom att använda 

sig av nominaldata men det går inte säga hur eller vad de tycker om det. För att göra det används 

abduktion. Abduktion handlar om att hitta en teori som förklarar den insamlade datan på bästa 

sätt. Med abduktion tas hjälp av hypoteser och begrepp för att förklara företeelser och 

sammanhang. Det kan även beskrivas som gissningar på hur saker och ting hänger ihop för att 

sedan undersöka saken närmare (Psykologiguiden, u.å.). Abduktion är dock inte helt säkert som 

kunskapskälla enligt Backman (2014). Eftersom den säger vad som är mest troligt, inte vad som 

nödvändigtvis är sant. 

4.5 Etiska riktlinjer 

För att vi både som individer men även som samhälle ska fortsätta att utvecklas är det 

nödvändigt att vi bedriver forskning. Denna forskning ska hålla hög kvalité och den ska utföras 

inom de områden som är väsentliga för oss. Dessa krav måste vi som bedriver forskningen väga 

mot de etiska rättigheter som varje individ har. Vårt individskyddskrav som innebär att ingen 

ska behöva utsättas för kränkningar eller skada av fysisk eller psykisk karaktär 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi måste se att samhällsnyttan av forskningen är större än det 

eventuella lidandet som deltagarna av studien kan uppleva (Backman et al., 2014).  

Vid forskning som faller under individskyddskravet finns fyra huvudkrav som måste följas. 

Dessa är Samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet och 

de kan i korthet beskrivas som att de som deltar i forskningen själva har rätt att bestämma om 

de vill delta eller ej. Ingen får tvinga dem att delta och de kan när de vill välja att avsluta sitt 

deltagande. Alla personuppgifter som samlas in ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej 

kan ta del av dem. De som deltar i forskning ska vara informerade om syftet för forskningen 

och de uppgifter som samlas in om de enskilda individerna bara får användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Utöver dessa krav bör forskaren låta dem som deltagit få ta del av forskningens resultat innan 

den publiceras om den innehåller kontroversiella tolkningar eller etiskt känsliga avsnitt. Här 

utförs sedan en bedömning av värdet på forskningen kontra den berördas negativa konsekvenser 

av en publicering innan publiceringen sker. Det är även lämpligt att låta dem som deltar få 

kunskap om var resultatet av forskningen kommer att publiceras. Den informationen gör att 

deltagaren kan se sin roll i forskningen vilket leder till att deltagandet känns mer meningsfullt 

vilket gör att sannolikheten till att personen kommer att delta i fler studier ökar 

(Vetenskapsrådet, 2002). Det är även av yttersta vikt att som forskare inte bara följa dessa koder 

och sedan tror att den etiska delen av forskningen är avklarad. Alla koder är tyvärr inte 

allomfattande och den som bedriver forskning måste därför ha en egen förmåga att fatta etiska 

bedömningar som faller utanför ramen under hela sitt arbete (Backman et al., 2014). 
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4.6 Metoddiskussion  

I studien användes endast en metod som datainsamling och denna metod var intervjuer. För att 

ändå få en bredd på studien var valet av deltagare till studien bred. Här finns lärare som arbetar 

i olika årskurser, med olika lång erfarenhet inom läraryrket och från olika delar av landet. 

I urvalet av dem som från början skulle medverka i studien var listan tvungen att revideras rätt 

omgående. Tre av de lärare som valts ut som lämpliga efter kriterierna arbetade inte längre på 

lågstadiet och hade inte använt sig av bedömningsstödet. Jakten efter andra alternativ inleddes. 

Det blev fler lärare från samma skola men de ingår i olika arbetslag och är lärare som har arbetat 

olika länge och på olika skolor förut. Genom detta blir variationen av lärare ändå bred. I studien 

medverkar även fyra andra lärare som undervisar på andra skolor i olika delar av landet. Sett 

till den geografiska bredden på studien är den från södra till norra Sverige. 

Hade det varit genomförbart hade observationer kunnat ge studien mer djup. Här hade 

observationer av hur läraren lägger upp bedömningen, om den skiljer sig från lärare till lärare 

och om de omedvetet ger eleven signaler om svaret är rätt eller fel gett studien mer djup. Här 

hade det gått se på om bedömningsstödet leder till att eleverna i Sverige får en mer likvärdig 

bedömning och undervisning. Hade observationer även utförts under lärarnas planering hade 

studien kunnat besvara om läraren använde sig av bedömningsstödets resultat när de la upp sin 

undervisning på fler sätt än genom lärarnas egen uppfattning om deras arbete. Anledningen till 

att observationer inte var något genomförbart alternativ till studien var tidpunkten för lärarnas 

kontra mitt arbete. Bedömningarna genomförs under höstterminens tidigare del och under 

vårterminens senare del och studien skrevs mellan dessa tidsintervaller. 

5 Resultat 
Under resultatdelen kommer resultaten av intervjuerna. Namnen på de som intervjuats har 

ändrats för att anonymisera dem enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Alla som 

deltagit har fått kvinnliga namn för att ytterligare anonymisera dem. I studien deltog nio lärare 

varav en var man. Eftersom fokus på studien inte låg på skillnader på hur kvinnor och män 

använder sig av bedömningsstödet togs fokus bort från det genom att alla deltagare fick 

kvinnliga namn. 

5.1 Förändrad undervisning utifrån det obligatoriska bedömningsstödet? 

I frågan Förändrar du din undervisning utifrån bedömningsstödet? har de som deltagit i studien 

svarat lite olika. Emma säger att bedömningsstödet har gjort dem mer modiga i deras 

undervisning. Att de nu lämnar läroboken till förmån för olika områden utifrån 

bedömningsstödet som de anser att de behöver utveckla i sina grupper. Bedömningsstödet har 

gett dem en väldigt tydlig struktur i hur de i hennes arbetslag planerar och genomför 

undervisningen i taluppfattning. De drar nytta av den kategoriseringen och progressionen som 

bedömningsstödet tillhandahåller.  

Fia, Kicki, Sofia, Sara och Magda säger att de använder bedömningsstödet som en riktlinje. 

Utifrån de resultat de får förändrar de sin undervisning. Ser de att hela klassen fallit på ett 

område måste de förändra sin undervisning inom det området men att det oftast är på 
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individnivå som de gör anpassningar och ger mer stöd utifrån resultaten av bedömningsstödet. 

Fia trycker även på att det är självklart att hon förändrar sin undervisning när hon ser att en eller 

flera elever faller inom det området. Hon säger även att hon ser på de områden som de har 

lyckats bra på och hur de arbetat där. Magda tar även upp att hon lägger om undervisningen 

med de elever som ligger på en hög nivå, hon ger dem mer utmaningar för att de också ska 

fortsätta utvecklas. Kicki berättar att de använder sig av en gruppanalys för att se om det finns 

några moment eller områden som de behöver fokusera ytterligare på. Sofia tar upp att det är 

klart att hon förändrar sin undervisning utifrån resultatet av ett test eftersom hon anser att 

anledningen till att göra ett test är att se hur undervisningen fungerar och hur hon kan förbättra 

den.  

Carro säger att hon arbetar på ett liknande sätt som de andra men att hon egentligen inte har 

förändrat sin undervisning så mycket just nu. Hon gör anpassningar till de som behöver men 

hon har inte lagt om hela sin undervisning. Hon har däremot börjat ifrågasätta sitt val av 

arbetsbok till eleverna efter att hon har gjort bedömningsstödet. Hon anser att bedömningsstödet 

ligger på en betydligt lägre nivå kunskapsmässigt jämfört med vad hennes elevers lärobok gör. 

Hanna har liknande erfarenheter och hon har bytt arbetsmaterial till två av de elever som hon 

anser behöver extra stöd. I ett av de fallen har eleven efter att få gå tillbaka till grunderna och 

arbetat mer med basen på matematiken nu stora chanser att nå målen i matematik för trean.  

De lärare som intervjuats ändrar inte undervisningen för den stora delen av klassen om de flesta 

ligger på en mellan eller hög nivå på ett område men de gör förändringar för enskilda elever 

som antingen behöver mer stöd eller utmaning. De utgår från målen i läroplanen när de planerar 

sin undervisning och använder sig av bedömningsstödet för att få en fingervisning om deras 

undervisning leder elevernas kunskapsutveckling mot målen. 

Två av de lärare som deltog lyfte den första bedömningen som de gör i årskurs ett som extra 

viktig för hur de sedan lägger upp sin fortsatta matematikundervisning. När eleverna börjar 

årskurs ett känner de inte eleverna och de har ofta bristfällig information om elevernas 

kunskapsnivå inom taluppfattning. Bedömningsstödet ger dem en tydlig indikation på var 

eleverna ligger och var kunskapsluckorna ligger. Det är därför enligt dem av yttersta vikt att de 

kommer igång med bedömningsstödet så fort som möjligt i årskurs ett. Efter läraren har gjort 

bedömningen kan hen se på vilken eller vilka nivåer hen ska lägga sin undervisning och det är 

extra viktigt när hen inte känner eleverna. Eleverna har vid den tidpunkten ännu inte visat vad 

de kan och hur de tänker under lektionstid.  

Svaren på hur lärarna använder sig av stödet är mer samstämmiga. Alla kommer att utföra 

bedömningsstödet i alla årskurser och varje termin. Vid en av skolorna har det till och med 

tagits ett beslut om att alla måste göra detta. Emma säger att de ser bedömningsstödet som ett 

fantastiskt verktyg för att se var de är, vad de är bra på och vad som kan bli bättre. Att det är ett 

väldigt bra formativt verktyg. 

Hur de använder sig av stödet när de planerar sin undervisning är också liknande. Det används 

för att se var eleverna ligger till kunskapsmässigt, vad de är bra på och vad som behövs 

förbättras. Ingen av lärarna har tittat på bedömningsstödet i början av terminen för att sedan 
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lägga upp sin undervisning utifrån den för att så många av eleverna som möjligt ska klara 

bedömningsstödet. Emma har dock sett på bedömningsstödet som ett stöd i deras planering. De 

har använt sig av den för att se vad som verkligen är relevant för eleverna att lära sig under 

denna årskurs och vad de kan vänta med till senare. Som tidigare nämnt är det inte alltid att 

elevernas arbetsbok går i samma takt som bedömningsstödet. Fia säger också att om hon har 

elever som hon vet är svaga på till exempel talföljd kan hon lägga om sin undervisning så att 

hen får träna på detta. Hon gör dock inte detta för att eleven ska klara bedömningsstödet på en 

högre nivå utan för att eleven ska bli bättre på talföljd. Kicki har genomfört bedömningsstödet 

varje år sedan det kom. Hon menar på att även om hon inte lägger om sin undervisning utifrån 

det, vet hon vad som ingår i varje årskurs och vad eleverna ska kunna och det påverkar enligt 

henne även hennes planering och undervisning. 

Alla har sett till kunskapsmålen när de har lagt sin grovplanering och lagt upp sin undervisning 

efter den. Bedömningsstödet har de sedan använt för att se hur eleverna ligger till 

kunskapsmässigt. Vilka som behöver extra stöd och vilka som behöver extra utmaningar. Här 

tycker Magda att det är väldigt bra att bedömningsstödet finns till alla årskurser och terminer 

så att hon kan se var eleverna ska ligga just nu kunskapsmässigt. Planeringen under den tid de 

utför bedömningsstödet lyfte ett flertal av lärarna. Vissa lärare hade andra som kom in och 

utförde lektionerna medan de gjorde bedömningen medan andra förlorade halvklass eller en 

resurs från sin undervisning och detta påverkade hur de planerade upp lektionerna. 

Vad som händer med resultaten av bedömningen ser också liknande ut för de flesta som 

intervjuats. Hanna, Fia Sofia, Elin, Magda och Carro lämnar alla in resultaten till rektorn som 

sedan bokför dem. De lämnar även in det till specialpedagogen och behåller ett exemplar själv. 

På Saras skola lämnar de bara in det till rektorn i årskurs ett. De andra åren ser de över resultaten 

med specialpedagogen. De använder det även när de gör sitt kvalitetsarbete. Här ser de både på 

framgångsfaktorer och vad de eventuellt behöver utveckla till nästa år. Kicki har inte utfört 

bedömningsstödet i årskurs ett. Hon var därför lite osäker på om de lämnar in resultaten till 

rektorn men i de andra årskurserna gör de inte det. De delar istället analysblanketterna med 

specialpedagog och speciallärare. På Emmas skola lägger de inte så stor vikt vid de summativa 

resultaten utan ser istället till hur de kan stötta upp och utveckla eleverna.  

Alla i studien gör dock något med resultaten. Är det elever som inte når mellan eller högre i 

klassen vidtas åtgärder. Vilken typ av åtgärder och med vilka resurser skiljer sig åt men alla 

lärare i studien gör något för att dessa elever ska nå en högre nivå vid nästa bedömning. 

Exempel på åtgärder som de lyfte var extra material som är framtaget för de elever som 

presterade på en låg nivå, arbete med specialpedagog eller arbete i liten grupp för att bättre 

kunna fokusera på uppgiften. De lärare som hade tillgång till lärarresurs eller specialpedagog 

förändrade undervisningen genom att ge eleverna riktat stöd inom de områden de presterat på 

en låg nivå. Det var dock flera av lärarna som lyfte att dessa insatser ofta plockades bort på 

grund av att den personen flyttades till ett annat uppdrag. I de områden som stora delar av 

klassen fick ett lägre resultat arbetade läraren och klassen mer med det området och anpassade 

på det sättet planeringen för året. De elever som hade ett högre resultat glömdes inte heller bort 

utan de fick mer utmanande uppgifter av lärarna efter de genomfört bedömningen. 
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5.2 Anpassad undervisning utifrån bedömningsstödet? 

Vid frågan som berör hur bedömningsstödet påverkar hur lärarna i studien arbetar med 

matematik och om resultatet leder till extra stöd i klasserna skiljer det sig lite mellan skolorna. 

På Emmas skola har de valt att efter bedömningsstödet samla ihop de elever som hamnat på en 

lägre nivå (L) i bedömningen och tillsammans med specialpedagogen utarbeta en plan på hur 

de ska stärka dessa elever. På den här skolan har sedan de ordinarie lärarna fortsatt arbeta utifrån 

planen med eleverna.  

På Hannas skola har de elever som hamnat på L fått undervisning i liten grupp efter 

bedömningsstödet. Här är det läraren som har tagit fram materialet och de har en klassassistent 

som är med den lilla gruppen på lektionerna, genomgången med eleverna står dock läraren för.  

Medan Magda och Carro först har pratat ihop sig med arbetslaget för att få hjälp och stöd av de 

andra i arbetslaget. Har de fått liknande resultat på sin bedömning har de gjort en gemensam 

ansats i klasserna. Vid specifika fall där en enskild elev sticker ut har de fått stöd av 

specialpedagogen. I Magdas fall fick eleven in en särskild resurs som arbetade med hen vid tre 

tillfällen i veckan för att höja elevens kunskaper inom taluppfattning. Materialet som används 

vid dessa tillfällen har en specialpedagog tagit fram. Kicki har också en specialpedagog som 

hjälper till med det extra stödet men i hennes fall är det bara med de eleverna som har störst 

utfall som specialpedagogen kliver in. I de fall där eleverna har missat på någon del av 

bedömningen har hon istället en speciallärare att tillgå. Denna speciallärare kommer in under 

en specifik tidsperiod och arbetar med eleverna mot de områden som de har legat på en låg nivå 

med. 

Sofia lyfte även fram att om eleverna i hennes klass hade fått lägre resultat på en del av 

bedömningen som de inte hade arbetat så mycket med la hon inte så stor vikt vid det resultatet 

utan kollade istället av eleverna igen, efter att de arbetat med området för att se på vilken nivå 

de låg på då. I hennes arbetslag finns en lärarresurs som de tidigare har använt för att dela 

klassen i halvklass vid matematikundervisning. Nu har de efter rektorns inrådan istället satt 

denna lärare mot de elever som har legat på gränsen till eller på en låg nivå enligt 

bedömningsstödet. De har inte hunnit se några direkta effekter på det arbetssättet än. 

Tidsaspekten är en orsak men de har på grund av nedskärningar på skolan inte kunnat nyttja 

hen som resurs alla timmar som det var tänkt. De har ingen tillordnad eller prioriterad resurs 

för att alla elever ska klara minst en mellannivå eller högre på bedömningsstödet. 

Sara och Fia har liknande erfarenheter och de berättade att de inte fick något extra stöd 

överhuvudtaget om de hade en eller flera elever som inte nådde minst mellan nivån. De 

anpassningar som de gjorde kring dessa elever fick de göra själva. De har ingen specialpedagog 

som kan hjälpa till med material eller andra anpassningar heller. 

De lärare som har en specialpedagog eller resurs som tar fram material och stöttar upp de elever 

som ligger på en lägre nivå får ingen eller lite ökad arbetsbörda efter bedömningen. De lärare 

som däremot inte får någon hjälp måste dock planera upp och genomföra det stöd eleverna 

behöver medan de fortsätter med den ordinarie undervisningen och planeringen kring den. 
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5.3 Formativ bedömning med bedömningsstödet 

Här anser alla lärare att de arbetar formativt i och med att de styr riktningen på deras 

undervisning utifrån bedömningsstödet. De använder det som ett verktyg som berättar var de 

är, vad som är bra och vad som behöver förbättras inom taluppfattningen. De använder sig av 

bedömningsstödet framåtsyftande och i och med det blir det formativt.  

Magda berättar att det är speciellt med de eleverna som hamnar på en hög nivå som hon 

använder materialet formativt. Här ser hon klart och tydligt att dessa elever behöver mer 

utmaningar. De elever som ligger på en lägre nivå blir redan utmanade av hennes undervisning 

och de elever som ligger på den lägsta nivån är hon oftast redan medveten om och gör särskilda 

anpassningar kring. De elever som ligger på den högre nivån känner hon att hon tidigare har 

missat men att hon nu tar fram mer utmanande material till för att de med ska utvecklas utifrån 

sin förmåga.  

Sofias skola använder sig av den skriftliga delen av bedömningsstödet till kamratbedömning. 

Här har en av lärarna skrivit ner olika svarsalternativ på provet utifrån hur eleverna har svarat. 

Anledningen till att de inte använde sig av elevernas egna prov var att det var första gången de 

använde sig av kamratbedömning och att det i klassen stundvis kan råda ett rått klimat med 

elever som skrattar och gör sig roliga över andras prestationer. Genom att anonymisera proven 

på detta sätt fokuserade eleverna mer på uppgiften än på vem som hade gjort provet. Lektionen 

gav eleverna tillfälle till att reflektera över att det fanns olika sätt att lösa en uppgift. Att det var 

mer än det korrekta svaret som var viktigt. Att se hur de löst uppgiften var av minst lika stor 

vikt. Läraren har efter denna lektion kunnat se en progression hos eleverna när de ska lösa 

liknande uppgifter.  

Carro har också använt sig av kamratbedömning och hon kunde se en del tendenser av det som 

Sofia var rädd för. Hon hade gjort en matris som eleverna skulle använda sig av som stöd i sin 

bedömning. Med detta arbetssätt var det inte bara om svaret var rätt eller fel som bedömdes. 

Det fanns även med punkter som till exempel om eleven hade visat hur hen hade tänkt och om 

hen hade skrivit ett svar på uppgiften. Hon hade efter bedömningen ett par elever i sin klass 

som tyckte att de hade fått en orättvis bedömning av sin kamrat. När Carro sedan tittat på 

bedömningen tillsammans med eleven och förklarade för hen hur hon trodde att kamraten hade 

menat, hade eleverna förstått och lugnat ner sig. Hon funderade sedan på om hon hade kunnat 

anonymisera vem som gjort bedömningen för att eleverna inte skulle bli sura på den som gjort 

bedömningen. Hon har även tänkt använda sig av lärandematriser nästa gång de ska använda 

sig av denna typ av bedömning. Hon anser att eleverna är mer medvetna om vad det är som ska 

bedömas när de utför arbetet med detta arbetssätt.  Hon var dock glad över att hon hade tagit 

sig tid till att förklara för eleverna hur hon trodde att den andra tänkt innan de gick ut på rast. 

Hon tror att hon undvek en konflikt mellan dessa elever under rasten på det sättet. 

Sara är också en av lärarna som har använt sig av kamratbedömning. Hon har låtit eleverna göra 

kamratbedömning på sina kompisars tester. De har sedan fått bedöma dem med hjälp av “Two 

stars and one wish” där eleven ska skriva ner två saker som var bra och en sak som de önskar 

att eleven ska tänka på till nästa gång. 
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Kicki använder sig av resultaten på bedömningsstödet när hon och eleven har utvecklingssamtal 

och ska fylla i deras IUP (individuell utvecklingsplan). Hon går igenom resultaten med eleven 

för att hen ska se vad som har gått bra och vad som har gått mindre bra. Sedan skriver de in i 

elevens IUP vad eleven behöver öva mer på och hur detta ska gå till. Vid nästa 

utvecklingssamtal följs detta upp och de ser om eleven har gått vidare i sin kunskapsutveckling 

eller om detta är ett mål som de ska fortsätta arbeta mot. 

Fia är den enda läraren som säger att hon själv har tittat på provet tillsammans med eleverna i 

efterhand och frågat dem hur de har tänkt och gett dem alternativa vägar till att nå svaret. Tiden 

hade inte räckt till för henne att göra detta med alla elever, utan hon hade fokuserat på de elever 

som inte nådde mellan eller hög nivå på bedömningen. Hon har även visat eleverna utifrån 

resultaten vad de behöver träna mer på och hur de kan lösa uppgifterna på ett annat sätt. Efteråt 

har hon haft en uppföljning där eleven har fått se att genom sitt nya arbetssätt har det gått bättre 

för hen att lösa uppgifterna.  

De lärare som använt sig av bedömningsstödet formativt på det sättet att de visat eleverna vad 

som blivit fel och hur de hade kunnat tänka istället genom att använda sig av kamratbedömning 

uttryckte att de med detta arbetssätt kände att eleverna själva fick se var de låg kunskapsmässigt 

men även vad de behövde göra föra att komma vidare. De som använt sig av matriser sa även 

att eleverna kunde se själva vad de skulle arbeta med och vad målet med lektionen var vilket 

ökade elevernas motivation. Tidsaspekten hade inverkat även på detta område då lärarna inte 

hade haft tid att sitta tillsammans med alla elever en och en för att se över deras resultat. 

5.4 Bedömningsstödets praktiska delar 

Bedömningsstödet i matematik har en del som är muntlig där läraren tar ut eleverna enskilt för 

bedömning. Hur de olika skolorna och arbetslagen har valt att utföra denna bedömning rent 

praktiskt skiljer sig åt.  

I Hanna, Sofias, Emmas och Carros fall är det två klasser som har tre lärare. Två av dessa lärare 

är mentorer och en är resurslärare. I de här arbetslagen är det resursläraren som utfört 

bedömningen. Det de kan se som en fördel med detta förfaringssätt är att alla elever får samma 

bedömning. Är det klassläraren som gör bedömningen finns risken att de olika lärarna inte 

lägger upp bedömningen på samma sätt. Att den ena ger eleven ledtrådar eller att de är olika 

hårda i sin bedömning. Nackdelen med att det inte är klassläraren som gör bedömningen kan 

vara att eleverna inte känner sig lika trygga med resursläraren som med sin mentor. Detta är 

inte något som de har känt av här. I Hannas och Emmas fall har extraläraren arbetat i båda 

klasserna och följt dem sedan årskurs 1. Sofias och Carro har arbetslag där resursläraren arbetar 

i båda klasserna men hon har inte arbetat med alla elever sen årskurs ett. Den muntliga 

bedömningen har gått till genom att extraläraren har plockat ut eleverna en och en under 

lektionstid medan mentorn har haft undervisning i helklass med de resterande eleverna. Det de 

kan se som negativt med detta är att de mister halvklass eller extra resurs i klassen den tiden 

men det positiva är att klassen får ha en lärare som de är van vid och att deras undervisning 

fortgår normalt.  
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Magda har ett liknande upplägg i sitt arbetslag med klass och resurslärare. Här har klassläraren 

gjort bedömningen medan resursläraren har haft klassen. Det hon kunde se som negativt med 

denna lösning var att läraren fick släppa sin egen matematikundervisning under denna period 

och förlita sig till att resursläraren gjorde på samma sätt som klassläraren tänkt. På denna skola 

har de haft neddragningar under skolåret och de har inte kvar någon resurslärare i sitt arbetslag 

längre. Hur de ska göra med bedömningsstödet nu under våren var oklart. Hon trodde dock att 

det skulle lösa sig med specialpedagog eller stöd från fritids. Hur undervisningen och 

planeringen av den skulle genomföras var än så länge också oklart. Risken blir att de elever 

som idag har extra stöd i sin undervisning kommer att förlora den. En annan lösning kan också 

bli att läraren tar ut elever medan resten av klassen sitter och har tyst läsning i rummet bredvid. 

Sara arbetar i ett tvålärarsystem där två lärare delar på en klass på 38 elever. De har valt att 

lägga upp bedömningen med att en lärare har klassen medan den andra tar ut eleverna på 

bedömning. De har valt att dela på det sättet att den ena läraren gör bedömning i matematik 

medan den andra gör den i svenska. Under den tiden som den ena läraren är ute och gör 

bedömningen är den andra inne med eleverna och har ordinarie undervisning 

Fia har fått göra sina bedömningar på egen hand. Hon har inte tillgång till någon resurslärare 

eller specialpedagog som har kunnat hjälpa till. Hon har därför gjort bedömningen när hennes 

elever antingen har kunnat arbeta självständigt med någon enklare uppgift i rummet bredvid 

eller när hon har haft tillgång till fritidspersonal eller klassassistent. Hon har inte lagt in någon 

som hon säger “regelrätt” undervisning under dessa pass. Den vuxna finns till hands om 

eleverna behöver hjälp men hen håller inte i genomgångar under lektionen. Hon säger själv att 

det skulle vara önskvärt med en annan lärare som kom in vid dessa tillfällen. För att den 

ordinarie undervisningen ska kunna löpa parallellt med bedömningen. Kicki planerar också in 

lektioner som är relativt självgående när hon utför sin bedömning. Här nämner hon läsförståelse 

och uppgifter på iPad som exempel. I hennes fall finns det dock en resurslärare som kan hjälpa 

till och täcka upp inne hos eleverna. 

I alla fall i denna studie har bedömningen skett under lektionstid. På olika sociala medier går 

det se att vissa lärare gör bedömningen efter skolans slut eller på raster men det är inget som 

någon som deltagit i studien har gjort. Det de har gjort är att använda sig av de resurser som 

finns att tillgå på skolan och inom arbetslaget. De har haft ordinarie undervisning under 

bedömningsstödet men det har i de flesta fall varit med mindre resurser i klassen och i många 

fall lektioner där uppgifter har legat på en nivå där eleverna kan arbeta mer självgående.  

5.5 Åsikter om nyttan av bedömningsstödet 

De lärare som deltagit i denna studie tycker att även om bedömningsstödet är tidskrävande så 

sparar det tid i slutet eftersom det är ett grundligt arbete som visar var eleven ligger till 

kunskapsmässigt. De får bra koll på eleverna och hur deras undervisning fungerar. 

Kicki uttrycker även att det är ett bra redskap att ta till när hon ska kommunicera med 

specialpedagog och speciallärare. Bedömningsstödet ger ett konkret material att visa fram när 

de pratar om en elev och hens förmågor. Kicki tycker även att det underlättar hennes arbete när 

det kommer till kommunikationen med vårdnadshavarna. Här hade Carro en liknande åsikt. 
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Hon har använt sig av bedömningsstödet både för att lugna oroliga föräldrar och för att visa 

vårdnadshavare att deras barn behöver extra stöd inom ett specifikt område. Hon tycker att det 

blir extra tydligt när hon kan visa för dem på vilken nivå eleverna ska ligga för att nå en 

mellannivå och var deras barn ligger. I Saras arbetslag hade de även använt sig av 

bedömningsstödet i sin utvärdering av sitt arbete när de utförde sitt kvalitetsarbete. 

Hanna berättade även att hon hade blivit överraskad av resultatet på en elev i årskurs ett. Eleven 

hade inte presterat på någon högre nivå under lektionerna. Hen hade inte hunnit göra samma 

mängd uppgifter som de andra eleverna i deras arbetsbok och hen hade svårt att svara på frågor 

vid genomgångarna. Denne elev presterade till Hannas förvåning på en hög nivå på alla moment 

på bedömningsstödet. Hanna sa under intervjun att hade hon inte gjort bedömningsstödet, hade 

hon utfärdat en varning på eleven om att hen inte skulle nå målen i matematik. Efter att Hanna 

lärt känna eleven insåg hon att eleven hade svårt att komma igång på lektionerna och att hen 

hade svårt att hålla fokus på genomgångar och istället drömde sig bort men några problem med 

taluppfattningen det hade hen inte. Här såg hon en stor vinst med bedömningsstödet för denne 

elev. I och med att Hanna kunde se var problemet låg kunde hon sätta in insatser som gjorde att 

eleven hade lättare att fokusera på genomgångarna och kom igång snabbare med sitt arbete. 

Hade inte Hanna använt sig av bedömningsstödet finns risken att eleven antingen hade tagit 

upp värdefull tid hos specialpedagogen som hade gjort en egen bedömning av eleven eller att 

eleven skulle ha fortsatt drömma sig bort på genomgångarna och arbetat i låg tempo vilket till 

slut kunde ha lett till att elevens utveckling inom matematiken hade blivit sämre.  

Sofia uttryckte att överlag är det ett bra material förutom att en vettig bedömningsram/matris 

skulle funnits med. Lärarna ska alltid sträva mot målen i 3 men det hade varit skönt att veta 

ungefär hur de ska ligga i slutet av 1:an och i 2:an. Sofia arbetar i årskurs tre och hade före 

intervjun fått tillgång till de nationella proven i matematik och hur de ska bedömas. Skillnaden 

hon kunde se mellan dessa material är bland annat bedömningen. På de nationella proven har 

varje uppgift ett visst antal poäng och det finns för varje delprov en viss poäng som eleverna 

ska nå för att vara godkända. På bedömningsstödet är det inte lika tydligt Sofia känner därför 

att hon lämnas mer ensam i sin bedömning av elevens kunskaper här. 

Sammanfattningsvis tycker lärarna i studien att bedömningsstödet är bra. Det ger dem en bild 

av vilka förkunskaper eleverna har när de börjar årskurs 1. Sedan kan de se på vilken nivå 

eleverna ligger. Vad de behöver arbeta mer med och vilka områden som har fungerat bra. 

Bedömningen kan användas som stöd när de träffar vårdnadshavare men även när de planerar 

med annan skolpersonal. Alla som deltog i studien ansåg att bedömningsstödet var tidskrävande 

men att det var värt det. 

6 Resultatdiskussion 
I denna del av studien diskuteras resultatet av det som framkommit av intervjudelen och detta 

kopplas sedan till den sociokulturella teorin, formativ bedömning, kamratbedömning, 

användandet av matriser och barns taluppfattning. 
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6.1 Förändrad undervisning utifrån det obligatoriska bedömningsstödet? 

De slutsatser som går dra utifrån studien är att lärarna förändrar sin undervisning utifrån 

bedömningsstödet. De gör det genom förändra sin undervisning för hela klassen om de ser att 

många elever har ett lågt resultat inom ett område. De gör det även genom att göra särskilda 

insatser eller anpassningar för de elever som hamnar på en låg eller hög nivå. 

Det var dock ingen som la om sin undervisning för att eleverna skulle få bra resultat på 

bedömningsstödet. De hade fortfarande läroplanen och de mål som finns där som grund för sin 

planering. En risk som finns om ens planering läggs om efter bedömningsstödet är att de 

områden som finns med i läroplanen men inte i bedömningsstödet glöms bort eller får en mindre 

framträdande roll i undervisningen. Eftersom de lärare som intervjuats här inte la om sin 

grovplanering efter bedömningsstödet är det inte en risk som föreligger i dessa fall.  

En stor förändring som alla lärare var tvungna att göra medan bedömningen pågick var 

lektionsplaneringen under den tiden. Vissa lärare fick planera lektioner som sedan någon annan 

skulle hålla i. Det var en lärare från deras eget arbetslag men ändock någon annan än den 

klassansvarige läraren. En planering som någon annan ska följa måste vara mer detaljerad än 

den du gör för dig själv och det kan leda till att planeringen blir mer tidskrävande. En del lärare 

hade i och för sig lektionerna själva i vanlig ordning men de förlorade sin resurslärare som 

antingen kunde dela klassen i mindre grupper eller hjälpa de elever som behöver extra stöd. De 

behövde därför göra förändringar i grundplaneringen på grund av detta. I Hannas fall 

resulterade det i att de under flera veckor förlorade sin resurs eftersom hen utförde bedömningen 

i alla klasser i den årskursen och om det sa hon: 

Jag har ju elever som på tidigare bedömningar bara nått upp till L-nivån inom 

fler områden och därför har fått extra anpassningar. En av dom 

anpassningarna är att resursläraren arbetar nära dom under några lektioner 

varje vecka. Då kan hon förklara och förtydliga för eleverna och visa med 

praktiskt material om det behövs. Men i och med att hon lyfts till 

bedömningsstödet så faller ju det och dom här eleverna får inte dom 

anpassningar som har bestämts och chansen att de ska nå en högre nivå under 

nästa bedömning, ja den minskar ju helt klart. 

Bedömningsstödet ska finnas som stöd till läraren så att hen kan se vilka elever som riskerar att 

inte nå målen (Skolverket, 2018a). För att dessa elever ska få tidiga insatser och stöd. Sett till 

tidsåtgången i årskurs 1 i en klass med 25 elever tar bedömningen mellan 6.25 och 12.5 timmar. 

I de fall där skolan använder sig av resursläraren på något sätt förlorar alltså de elever som 

behöver extra stöd det stödet under hela den tiden. I den klassen med 38 elever blir tidsåtgången 

mellan 9.5 och 19 timmar. Cirka 15 timmar där deras upplägg med tvålärarsystem faller helt. 

Vilka konsekvenser får de elever som behöver extra stöd av det? Risken finns att de redan här 

förlorar sin möjlighet att nå målen och klara bedömningsstödet på en mellan eller högre nivå. 

Ahl och Helenius (2018) har uttryckt lärarens roll på ett konkret sätt här: 

En lärares främsta uppgift är att lära folk saker. Inte att kontrollera vad de 

kan. Men kontroller av elevernas kunskaper är ändå en central del av lärares 

arbete (s.140). 
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Med en sådan tidskrävande bedömning som bedömningsstödet finns risken att lärarens främsta 

uppgift kommer i andra hand efter bedömningen. För att detta inte ska ske måste läraren få 

möjlighet att bedriva ordinarie undervisning under bedömningens gång. Först när det sker kan 

läraren ägna sig åt sin primära uppgift och först då blir den svenska skolan likvärdig. När 

förutsättningarna för eleverna blir likvärdig på alla skolor. 

En annan aspekt som lärarna måste ha i åtanke när de planerar dessa lektioner är att eleverna 

kommer att komma och gå under hela lektionen. Börjar läraren plocka ut elever direkt när 

lektionen börjar kommer dessa elever att missa genomgången. Dessa elever kan komma att 

behöva en extra genomgång när de kommer in och läraren kommer under den tiden inte att 

kunna stödja de andra eleverna i deras kunskapsinhämtning. Väntar de istället tills efter 

genomgången har de istället en resurs som bara sitter av tiden under genomgången tills hen kan 

börja plocka ut elever. Detta är saker som läraren måste ha i åtanke när de planerar sin 

undervisning. Vad som främjar elevernas kunskapsinhämtning mest och vad som stör deras 

kunskapsinhämtning minst. 

I ett av fallen lyfte läraren att de använder sig av bedömningsstödet för att hitta 

framgångsfaktorer i sitt arbete såväl som att se på vad de eventuellt behöver utveckla. Det är 

alltför lätt att stirra sig blind på de negativa resultaten i en bedömning. Att istället fokusera på 

vad de har gjort bra och hur de arbetade med de områden som de har fått ett högt resultat kan 

vara mer produktivt i slutändan. Ser de på vad som har fungerat och vad som har gjort att de 

fick ett högt resultat i det området kan de lyfta över dessa strategier till de områden som har fått 

ett lägre resultat. Genom att arbeta på detta sätt kan de få ett högre resultat och en fungerande 

undervisning inom alla områden.  

I läroplanen framgår det tydligt att skolan ska utvecklas, att det är en plats där nya metoder ska 

prövas. Det står även att elevernas kunskaper ska mätas och resultaten ska utvärderas. Eleverna 

har även rätt till en varierad men ändå balanserad sammansättning i sin undervisning enligt 

läroplanen (2018b) och det kommer hela tiden nya sätt att undervisa på och nya material som 

sägs höja elevernas motivation och inlärning. Läraren är enligt läroplanen lgr11 (2018b) 

tvungen att pröva nya metoder och sedan utvärdera vilket resultat de gav. Här kan 

bedömningsstödet ge läraren en vägledning på om materialet och tillvägagångssättet var bra 

eller inte. Om det gav det önskade resultatet eller om det behövs göras förändringar i arbetssättet 

eller om de kanske ska arbeta på ett helt annat sätt nästa gång.  

Som lärare är det viktigt att inte fastna i sitt undervisningssätt, elevgrupperna de kommer att 

möta kommer att skilja sig åt både i storlek, förkunskaper, förutsättningar såsom diagnoser och 

inlärningsstil. Detta gör att man som lärare aldrig får fastna i ett sätt att undervisa och med ett 

fast material utan istället fortsätta att pröva sig fram för att se vilken typ av undervisning som 

passar de elever som finns i klassen just nu. Här kan bedömningsstödet vara ett verktyg i 

reflektionen över undervisningen för läraren. Hur var upplägget kring undervisningen i detta 

område? Vilka effekter går det se på detta? Vilka elever nådde målen här? Skiljer sig det från 

de andra områdena? Dessa är frågor läraren kan ställa sig här. 
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I läroplanen (2018b) står det att skolan ska vara likvärdig och det är även något som tas upp i 

bedömningsstödet. I läroplanen står det dock också att alla elever ska få chansen att utvecklas 

till sin fulla potential. Att de ska få växa med uppgiften. De lärare som deltog i denna studie 

berättade alla om hur de arbetade med de som inte nådde en mellan eller högre nivå på 

bedömningsstödet. Vilka stöd som sattes in, hur de själva tog fram material som var anpassat 

efter eleven för att de skulle klara målen nästa gång. En del av lärarna nämnde hur de arbetade 

för att utmana de elever som låg på högre nivå ytterligare men ingen sa något om de eleverna 

som låg på en mellannivå. Hur de arbetade för att de skulle nå högre, fortsätta utvecklas. I de 

fall de gick igenom testerna direkt med eleverna var det i de fall eleverna hade hamnat på en 

lägre nivå och de skulle påbörja ett arbete med den eleven inom detta område.  

Det fanns dock ett par lärare som använde sig av kamratbedömning i arbetet med 

bedömningsstödet. Med hjälp av kamratbedömning får alla elever chansen att se vad de själva 

behöver utveckla, var de ligger till och vart målet är. Här går det även lyfta in vad och hur de 

behöver arbeta för att nå dit. Black & William (1998) har lyft kamratbedömning som ett sätt 

för eleven att utveckla sina metakognitiva färdigheter. Genom detta arbetssätt ser de även hur 

de själva kan utveckla sitt eget arbete enligt Folke-Fichtelius & Lundahl (2010). Här kan läraren 

ta chansen att låta alla elever utvecklas, se vilka mål som just de bör arbeta mot. När det är 

klarlagt för eleven kan läraren ge hen uppgifter som de tagit fram utifrån resultatet på 

bedömningsstödet. Eleven vet själv att det här är något hen kan utveckla och det är det här målet 

som hen arbetar mot. Black et al. (2004) tar i sitt arbete upp att en elev som inte förstår målet 

och inte vet vad hen behöver göra för att nå det aldrig kommer att nå det heller. Med detta 

arbetssätt får eleven både en tydlig bild över vad som är målet och hur det ska nås. 

McIntosh et al. (1997) lyfter i sitt arbete att en bedömning som bara utförs med papper och 

penna kan ge ett felaktigt resultat av elevens faktiska kunskaper. Med hjälp av intervjuer eller 

samtal fick eleverna större chans att visa hur de har tänkt när de har löst en uppgift. Hur eleven 

har tänkt när hen har löst en uppgift visar sedan läraren på vilken nivå elevens kunskaper ligger 

och hen kan sedan lägga upp sin undervisning för att den ska passa eleven. 

6.2 Anpassad undervisning utifrån bedömningsstödet? 

Hattie och Timperley (2007) anser att den mest effektiva återkopplingen både visar eleverna 

hur de ska arbeta vidare men även är kopplad till uppgifter de kommer att möta i den fortsatta 

undervisningen. För att arbetet med bedömningsstödet ska nå den nivån är det alltså viktigt att 

läraren anpassar uppgifterna de ger eleverna fortsättningsvis efter bedömningen. 

Här går det se skillnader på hur olika arbetslag och skolor ändrade sin undervisning utifrån 

resultaten på bedömningsstödet. Den största skillnaden här ligger i vilken hjälp och vilket stöd 

de har möjlighet att få. I skolverkets (2018a) egna material står det att om en elev inte når 

mellannivån i årskurs ett eller två kan hen behöva stödinsatser som är individanpassade. Skulle 

dessa insatser inte räcka till ska en anmälan till rektorn göras om eleven och hens eventuella 

behov av ytterligare särskilt stöd. Om eleven däremot går i årskurs tre ska hen få stöd av extra 

anpassningar skyndsamt. I denna undersökning har de olika skolorna olika förutsättningar till 

att sätta in det stödet. De skolor som har resurslärare och specialpedagoger som kan sättas in 

har lättare att få till extra anpassningar och individanpassad undervisning. Här sa dock lärarna 
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att i de fall som det fanns resurs var det inte alltid som de hade tillgång till denne. Istället 

användes resursen som klasslärare om någon var sjuk och kunde i dessa fall flyttas även till 

andra arbetslag. I de fall där klassläraren står ensam får hen en större arbetsbörda och ett större 

ansvar. Fia uttryckte hur det fungerade hos dem så här: 

Extrastöd? Jag vet inte precis extrastöd, vi försöker ju själva lägga extra stöd 

på de eleverna men inte så att vi får stöd utifrån, det får vi inte. Även om det 

skulle vara önskvärt naturligtvis, så får vi ju inte det. 

Bedömningsstödet har tagits fram för att den Svenska skolan ska bli mer likvärdig (Skolverket, 

2018a). Tanken med det är en god tanke men var finns likvärdigheten när det är olika på hur 

skolorna utför bedömningen. Vad eleverna som inte är ute på bedömning får för undervisning 

under tiden och vilka åtgärder som sätts in för att alla elever ska nå minst en mellannivå men 

även få mer utmaningar om de ligger på den högre nivån? Var finns likvärdigheten här? I denna 

lilla studie med bara nio deltagare går det se stora skillnader på upplägget. Det skiljer sig i vem 

som håller i bedömningen, vem som håller i undervisningen och vad som händer med det 

insamlade arbetsmaterialet efter bedömningen. Det skiljer sig även i vilka insatser som sätts in 

för de elever som hamnar på en lägre nivå på bedömningen. 

För att motverka att eleven får allvarliga inlärningssvårigheter inom matematiken är det enligt 

Yilmaz (2017) viktigt att läraren lägger upp sin undervisning utifrån elevens förkunskaper. Ett 

sätt att använda sig av bedömningsstödet här är att se var eleverna ligger till kunskapsmässigt 

för att sedan leta efter adekvata uppgifter för eleven utifrån det. Här får läraren anpassa 

uppgifterna utifrån eleverna och om eleverna ligger på olika nivåer ge eleverna uppgifter som 

får dem att utvecklas utifrån den nivå de befinner sig på nu. Bergius (2011) lyfter konkret 

material som en nödvändighet när det kommer till att arbeta med taluppfattning och här kan 

laborationer med praktiskt material på olika nivåer vara ett sätt att anpassa undervisningen. 

6.3 Formativ bedömning med bedömningsstödet 

I denna studie går det se att alla deltagare använder sig bedömningsstödet framåtsyftande men 

att bara tre av lärarna visade eleverna sitt eget bedömningsmaterial med en framåtsyftande 

bedömning. Kamratbedömningen “Two stars and one wish” som Sara hade gjort med sina 

elever, Fias arbete med eleverna där hon tillsammans med dem gick igenom deras tester och 

resultat och kamratbedömningen med hjälp av en matris som Carro hade gjort.  

På Carros arbete med kamratbedömning kan det behöva lyftas ett varnande finger. William 

(2016) skriver att det viktigaste när det kommer till feedback är mottagarens reaktion. För att 

feedbacken ska vara effektiv måste mottagaren vara villig att ta emot den och sedan använda 

sig av den konstruktivt. Han menar även att för att detta ska vara möjligt behöver eleven träna 

på att både ge och ta emot feedback. Det viktigaste enligt William (2016) för att feedbacken 

ska fungera är relationen mellan den som ger och den som tar emot den. I Carros fall var det ett 

par elever som inte höll med om den feedback de fått. Om det berodde på att eleven inte vara 

villig att se brister i sitt arbete eller om det var på grund av relationen mellan den eleven som 

gav och den elev som fick feedbacken framkom inte från intervjun. Ett sätt att komma runt detta 

är att använda sig av matriser precis om Carro gjorde. När eleven använder sig av en matris 
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framtagen av läraren är det tydligt vad hen ska titta på i bedömningen och på vilken nivå arbetet 

ska ligga för att anses vara godkänt. Här kan eleven även se vad som behövs för att nå nästa 

nivå(Hirsh & Lindberg, 2015). När Carro gick igenom kommentarerna och elevens arbete med 

eleven kunde också eleven se att bedömningen hade varit korrekt. Hade inte Carro haft en tydlig 

matris som hon kunde luta sig mot och visa för eleven finns risken att eleven fortsatt anse att 

bedömningen hade varit orättvis och en konflikt mellan eleverna hade kunnat uppstå. Carro 

utryckte det själv på följande sätt: 

Jag är så glad över att jag hann ta det direkt med eleverna så att dom inte hann 

ut på rast först, då hade risken för ett bråk varit stor och då tror jag att 

feedbacken hade varit helt meningslös. När en av dom här eleverna blir arg är 

det svårt att få hen att se vad som egentligen har hänt och vems fel det var. 

Men eftersom vi pratade om bedömningen före så gick ilskan över och hen 

förstod dessutom vad hen gjort för fel i sitt arbete. 

Viss forskning säger att elever lättare tar till sig feedback från en kamrat (Black et al., 2004), 

medan annan forskning säger att en del elever hellre tar emot feedback från en lärare än av en 

annan elev (Hirsh och Lindberg, 2015). För att kamratbedömning ska fungera måste läraren ge 

eleverna flera tillfällen till att träna på att ge och ta emot feedback. Det är även viktigt hur 

läraren väljer vilken elev som ska ge feedback till vem. Är relationen mellan eleverna inte 

fungerande kommer kanske inte eleven som ger feedback att ge en rättvis bedömning. Den elev 

som får feedback tar kanske inte till sig av den feedback hen får. En annan sak av vikt som bör 

kommas ihåg när det kommer till kamratbedömning är att eleverna inte är experter i ämnet och 

att deras bedömning kan vara direkt felaktig (Hirsh och Lindberg, 2015). 

Ett sätt att kringgå att eleven tar illa upp av bedömningen kan vara att göra som en lärare i 

studien hade gjort. Sofia hade avpersonifierat svaren för att ingen elev skulle känna sig utpekad. 

På det sättet fick inte eleverna en bedömning på just deras arbete men de fick träna på att ge 

feedback på andras arbeten och även se flera tänkbara lösningar på ett problem. Ett arbete där 

eleven både reflekterar över sitt eget men även någon annans arbete kommer att utveckla deras 

kognitiva strategier (Folke-Fichtelius & Lundahl, 2010). De fick även när de diskuterade fram 

möjliga lösningar på problemet arbeta i den proximala utvecklingszonen där de lär av varandra. 

När eleverna arbetar i den proximala utvecklingszonen klarar de uppgifter tillsammans med 

någon annan som de inte skulle kunna lösa själva (Jakobsson, 2012). Kunskap utvecklas enligt 

Vygotskij (1978) i samspel med andra och när de blir resurser samt utmanar varandra kan det 

leda till att de finner nya sätt att tänka och lösa problem. 

När det kommer till kamratbedömning är det även viktigt att tänka på att eleverna inte är 

ämnesexperter och att de ibland kan ge feedback som är direkt missledande (Hirsh & Lindberg, 

2015). Som lärare är det därför viktigt att se på feedbacken som eleverna ger till varandra och 

korrigera den om den är missledande. För att hjälpa eleverna att se på rätt saker när de bedömer 

och för att veta vad som kan anses vara ett felaktigt svar är det fördelaktigt att använda sig av 

matriser. Dessa kan visa eleverna vad som ska vara med och hur de ska bedöma de andra 

elevernas svar. Matriserna kan även minska ångesten kring ett arbete för eleven eftersom hen 
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med matrisens hjälp kan se vad som förväntas av hen på ett tydligt sätt (Hirsh & Lindberg, 

2015). 

Magda tog i sin intervju upp de högpresterande eleverna som de elever som hon fokuserade 

särskilt på efter bedömningen. Hon ansåg att de elever som ligger på en L eller M-nivå redan 

blir utmanade av hennes undervisning och att den ordinarie undervisningen oftast fokuserar på 

de elever som ligger på en lägre nivå. De flesta lärare vet redan före bedömningen vilka de allra 

svagaste eleverna är och lägger mycket fokus på att de ska nå målen men att de som ligger på 

H behöver mer utmaning och om det sa hon: 

Det blir ju mer för de starka eleverna, att jamen oj du har klarat hög nivå 

också. Då måste ju du få mer utmaningar. Det blir mest fokus på lätt eller 

mellan nivån men de höga, då känner jag att de behöver ju verkligen komma 

vidare. De andra utvecklas ju hela tiden automatiskt ändå. Men det är de höga 

som jag har fastnat för att de här behöver ju få mer utmaningar. 

I läroplanen (2018) framgår det tydligt att alla elever ska ha rätten att utvecklas efter sin förmåga 

och till det hör det att utmana de starka eleverna såväl som att stötta de svaga. Här har Magda 

hittat ett sätt att använda sig av bedömningsstödet för att se vilka elever som behöver mer 

utmaningar och inom vilka områden inom taluppfattningen som det gäller och hon kan sedan 

ta fram ett adekvat material till eleven som hen kan arbeta med för att fortsätta utvecklas. 

Bara en av de lärare som deltog i studien hade suttit enskilt med sina elever och pratat om hens 

resultat och hur hen hade tänkt och vad hen skulle behöva tänka på till nästa gång för att 

utvecklas och lära sig mer. Denna lärare var Fia. Hon hade använt sig av denna metod med de 

elever som inte hade nått en mellan eller högre nivå på bedömningen inom ett område. Tiden 

hade dock inte räckt till för att gå igenom alla bedömningar med alla elever. Hon hade därför 

bara fokuserat på de elever som inte nådde mellan eller hög nivå på bedömningen. Det är 

förståeligt att tiden till detta inte finns. Speciellt inte just efter att klassen har genomfört ett 

tidskrävande bedömningsstöd under vilket de har förlorat sina resurstimmar. Det finns ändå en 

fara med detta. För eleverna blir bedömningsstödet bara ett prov, ett prov som de sedan inte kan 

se nyttan med. Även om läraren lägger om sin undervisning så att fler elever kommer att nå 

målen är det ingenting som en elev på lågstadiet ser eller förstår.  

I William och Thompson (2007) nyckelstrategier står det att läraren ska bedöma var eleven 

ligger till. I och med att de lärare som är med i denna studie har använt sig av bedömningsstödet 

har de nått upp till den punkten men de ska även tydliggöra målen och ge eleverna 

framåtsyftande återkoppling för att nå upp till det William och Thompson anser vara en lyckad 

formativ bedömning. I denna studie framgår det inte hur lärarna har arbetat för att tydliggöra 

målen med undervisningen men det framgår att den framåtsyftande återkopplingen saknas för 

en stor del av eleverna. 

Formativ bedömning kan användas på flera sätt. Ett sätt är att använda sig av fem strategier. 

Först kommer syftet med undervisningen, vad vill läraren att eleven ska lära sig, vilka är målen? 

Här är det viktigt att eleven både känner till målet på undervisningen och hur hen sedan kommer 

att bli bedömd. Det är en fördel om eleven här själv kan vara med och utforma hur bedömningen 
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kommer att gå till. Efter det ligger fokus på eleven och de kunskaper som hen redan besitter. 

För att sedan se på hur eleven kan komma vidare, vad hen behöver göra för att nå de uppsatta 

målen. De två sista strategierna handlar om hur eleven kan utveckla sitt eget lärande genom att 

bedöma andra men även hur hen stärks av att ta ansvar över sitt eget lärande när hen får 

verktygen till att bedöma sitt eget arbete (Skolverket, 2011).  

För att ens undervisning ska anses vara formativ enligt Skolverket ska alltså eleverna använda 

sig av bedömning själva. Att de ska bedöma andras men även sitt eget arbete. I detta fall skulle 

bedömningsstödet kunna användas både för att se var eleverna ligger till men även vad som är 

målet. Vad ska eleven kunna när det kommer till talföljd i årskurs 1? Bedömningsstödet kan 

även användas vid nästa bedömning. Då känner eleven till tillvägagångssättet och är trygg med 

arbetssättet. Läraren får sedan lägga upp en plan som hen delger eller utformar tillsammans 

med eleven om hur eleven ska arbeta för att nå målet.  

När det kommer till bedömningen av sitt och andras arbeten kan de arbeta utifrån matriser. Där 

kan de se vad som ska vara med för att ett mål ska vara uppnått och var de själva eller kamraten 

låg till. Black et al. (2004) tar upp att lågpresterande elever främjas av en formativ ansats 

eftersom den ser till elevens arbetsinsats och inte bara till resultatet. Med hjälp av 

bedömningsstödet kan läraren och eleven se vad eleven behöver arbeta mer med och vid nästa 

bedömningstillfälle kan de se om arbetet har gett önskvärt resultat eller om det är något de ska 

arbeta vidare med. 

Det som går se i denna studie när det kommer till användandet av formativbedömning är att den 

skiljer sig åt från lärare till lärare och att en del av lärarna var osäkra på hur de skulle lägga upp 

den. En del lärare hade provat på kamratbedömning men det fanns dem som fortfarande höll på 

att prova sig fram i utformningen kring hur den skulle genomföras. Shute (2008) lyfter att det 

inte finns en typ av formativ bedömning som fungerar på alla. Att prova sig fram kan här vara 

en väg att gå för att hitta ett framgångsrikt sätt för den klass man som lärare undervisar i just 

nu. Hon skriver dock också att det är av yttersta vikt att den formativa bedömningen ges på ett 

korrekt sätt. Här verkar flera lärare i studien behöva mer vägledning på hur de ska gå tillväga 

för att deras bedömning ska bli formativ. 

6.4 Bedömningsstödets praktiska delar 

På denna punkt kan vi se en variation på hur de olika lärarna arbetar. I en del fall är det inte 

klassläraren som utför bedömningen utan istället en resurslärare eller specialpedagog som gör 

det. Skolverket skriver i SKOLFS (2017) i texten läraren när de pratar om vem som ska utföra 

bedömningen. Det finns inte specificerat om det ska vara en klass eller en resurslärare som ska 

utföra bedömningen men det står ingenstans att det kan vara en specialpedagog som utför 

bedömningen. Enligt Tinglev och Jederlund (2017) kommer olika personer som ser på samma 

data att tolka den olika. De säger även att lärarens rådgivning till eleven får effekt. På de skolor 

där det har varit samma person som har gjort den muntliga delen av bedömningsstödet med alla 

elever i årskursen går det undvika dessa skillnader i resultaten. Det finns annars risken att en 

lärare ”hjälper” eleven med till exempel sitt minspel när hen gör rätt medan en annan lärare 

sitter med ett ”stenansikte” under hela bedömningen. Här går det att se en fördel med att det är 

samma person som utför all bedömningen.  
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I de fall där resursläraren utför bedömningen kommer hen att prata om resultaten i 

bedömningsstödet med klassläraren. När detta sker kommer vi in på den första punkten från 

Tinglev och Jederlund (2017), om att tolka resultaten olika. De anser inte att det är något negativ 

utan istället en möjlighet för dem att vidga sina egna perspektiv. Genom att jämföra sina 

tolkningar av en elevs svar kan de tillsammans komma fram till en mer rättvis bedömning av 

eleven. Detta förutsätter dock att de har tid till att tillsammans reflektera över bedömningen inte 

bara ”rätta” elevernas arbeten och föra in resultaten.  

I denna studie såg det lite olika ut på hur de tänkt kring upplägget av bedömningen. En del hade 

resursläraren som utförde bedömning och det kunde bero på att hen då utförde all bedömningen 

i den årskursen för att bedömningen skulle utföras på samma sätt. Det kunde även bero på att 

klassläraren själv skulle få hålla i den ordinarie undervisningen. En anledning som lyftes till att 

klassläraren själv genomförde bedömningen var att hen känner eleverna bäst och att de är trygga 

med hen. Nackdelen de såg var att någon annan hade hand om undervisningen i klassen och att 

hen då fick följa klasslärarens planering efter förmåga. Magda hade följande åsikt om detta: 

Man hoppas ju att de förstår vad man menar, det är ju inte alltid man hinner 

prata ihop sig före lektionen. Men det brukar gå bra ändå. Bäst skulle det väl 

vara om man antingen hinner planera ihop eller prata före men den tiden finns 

ju inte. 

De flesta lärarna i studien har kunnat ha ordinarie undervisning i sina klasser medan 

bedömningen har pågått. Med vissa förändringar i upplägget av undervisningen. Antingen har 

de kunnat hålla i undervisningen själv eller så har en resurslärare gjort det. Det de har berättat 

som kan ses som negativt med den undervisningen är att de har varit tvungna att ha enklare 

lektioner där eleverna har kunnat arbeta mer självständigt. Här finns risken att eleverna inte 

utmanas och utvecklas med denna typ av lektioner. När eleverna ska kunna arbeta självständigt 

och uppgifterna är enklare ligger arbetet i den faktiska utvecklingszon som eleven ligger i eller 

under. I denna zon kan eleven arbeta utan hjälp. Hen kan befästa kunskaper men hen kommer 

inte att utvecklas i samma takt som om hen hade fått arbeta i den proximala utvecklingszonen. 

När eleven arbetar i denna zon kan hen lösa uppgifter tillsammans med någon annan som hen 

inte hade kunnat lösa själv. I och med detta arbete kommer eleven sedan att kunna utföra samma 

typ av uppgifter enskilt. Hen kommer alltså att ha nått en högre faktisk utvecklingszon (Korp, 

2011). 

På sociala medier och tidskrifter är det inte ovanligt med lärare som beskriver att de har fått ta 

till både sina och elevernas raster för att kunna genomföra bedömningen. Det finns även lärare 

som har använt sig av sin planeringstid och tagit eleverna från sin fritid för att få tiden till att 

räcka ihop. Vad händer med dessa lärares lektioner när de inte har tid till att planera upp eller 

utvärdera dem? Det är inget som någon av lärarna i denna studie har behövt göra men det är 

ändå värt att nämnas. En av lärarna i studien visste inte hur de skulle lägga upp bedömningen 

som de ska genomföra under våren på grund av nedskärningar. I värsta fall kan någon av dessa 

lösningar vara hennes enda chans att genomföra bedömningen. Hon uttryckte det själv: 
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Man kan ju göra det på eftermiddagen med ett par elever medan de andra har 

till exempel tyst läsning, alltså nånting som klarar av men i ettan skulle det ju 

inte gå men nu går de ju ändå i tvåan och då kan de ju ta mer ansvar.  

Skolverket har tagit fram ett bedömningsstöd som alla lärare i studien har tyckt har varit 

tidskrävande men bra men Skolverket har inte gett de några verktyg på hur bedömningen ska 

genomföras och vad som ska ske med den ordinarie undervisningen under tiden. 

6.5 Åsikter om nyttan av bedömningsstödet 

Alla som har deltagit i intervjun har varit positivt inställda till bedömningsstödet. Farhågorna 

som väcktes i lagrådsremissen (2015) angående hur lärarna skulle ta emot bedömningsstödet 

uppfylls inte om man ser till denna studies resultat. Där fanns en oro för att lärarna skulle anse 

att bedömningen var för arbetskrävande för lärarna vilket de som deltagit här inte håller med 

om även om de anser att den är tidskrävande. De ser den som ett värdefullt verktyg i deras 

planering av matematikundervisningen. Här håller de med Löwing (2017) när det kommer till 

vikten av att veta vilka förkunskaper eleverna har och var de ligger kunskapsmässigt när de ska 

planera upp sin undervisning. Den är även ett bra redskap när de ska kommunicera med 

specialpedagoger, speciallärare och vårdnadshavare. Carro berättar om det: 

Det finns föräldrar av alla sorter, en del är väldigt oroliga över sina barn och 

en del är mer chilla och tänker att det ordnar sig nog i slutändan. I båda fallen 

kan jag använda mig av bedömningsstödet och visa hur deras barn ligger till. 

Att de nog inte behöver oroa sig så mycket ändå. Eller så får de svart på vitt 

att deras barn inte når upp till målen och att vi måste göra något åt det 

Här har läraren fått ett verktyg som inte bara visar vad hen tycker att en elev bör kunna efter 

årskurs 1, utan här har hen ett verktyg som visar vad skolverket anser att en elev bör kunna. 

Detta ger lärarens bedömning mer tyngd inför vårdnadshavarna vilket kan underlätta för läraren 

när det kommer till kontakten med vårdnadshavarna och deras frågor kring barnets utveckling 

och på vilken nivå elevens kunskaper ligger. Både elever och vårdnadshavarna har dessutom 

enligt skollagen rätt till information om elevens kunskapsutveckling (SFS 2010:800). Genom 

att använda sig av bedömningsstödet och redogöra resultaten för elev och vårdnadshavare kan 

läraren uppnå detta på ett tydligt sätt. 

Ett resultat som är förvånande är att inte fler lärare nämnde att bedömningsstödet kan användas 

som en utvärdering av deras arbete. Att de kan använda den som stöd när de ska reflektera över 

sin undervisning. Det var bara en lärare som lyfte att de använde sig av resultatet på 

kvalitetsarbetet.   

Ett annat resultat som väcker frågor är att ingen tog upp någon högre instans när de pratade om 

nyttan med bedömningsstödet. Skolverket (2018a) tar upp att de elever som efter specifika 

insatser fortfarande inte når en mellannivå ska det lämnas in en anmälan till rektorn om. Rektorn 

ska sedan besluta om denna elev behöver extra stöd. Här finns ett ypperligt tillfälle till att 

kommunicera till rektorn att det behövs extra stöd till en klass eller en elev. Det går även att dra 

detta längre. Med resultaten från bedömningsstödet kan skolan visa deras politiker att de 

behöver extra stöd i form av fler pedagoger eller bättre material. En anledning till att ingen 
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nämner detta under intervjuerna kan möjligtvis finnas under svaret på en av de andra frågorna. 

Den om det sätts in något extra stöd utifrån resultaten. De allra flesta fick lite eller inget stöd 

alls. Det kunde vara punktinsatser eller hjälp med att ta fram material men för många har dessa 

insatser försvunnit på grund av neddragningar. Läraren stod sedan ensam med jobbet att få 

eleven att nå en högre nivå. Det kan vara en anledning till varför det inte var någon lärare som 

lyfte kommunikationen med rektorn som något positivt med bedömningsstödet. 

McIntosh et al. (1997) lyfter i sin studie att det är vanligt att lärare tror sig veta var deras elever 

ligger till kunskapsmässigt när det kommer till taluppfattning men att detta inte stämmer. I 

studien finns det med ett sådant fall där läraren enligt elevens prestationer på lektionerna hade 

tänkt utföra en varning till rektorn om elevens måluppfyllelse som efter bedömningsstödet helt 

fick tänka om. Här kan vi se ett tydligt exempel på att det är viktigt att göra olika bedömningar 

på olika sätt för att se var eleverna ligger till kunskapsmässigt. Det finns elever som inte kan 

koncentreras sig eller prestera sig i en helklass situation och det finns elever som knyter sig när 

hen ska prestera i en, en till en situation. För att läraren ska kunna få en rättvis helhets bild av 

elevernas kunskaper bör de alltså testa elevernas kunskaper på flera olika sätt. Här kan 

bedömningsstödet vara en del av detta arbete. 

7 Slutsatser 
Hypotesen i denna studie var att lärare förändrar sin undervisning i taluppfattning utifrån 

resultaten från bedömningsstödet. Denna hypotes valdes eftersom stödet är ett gediget arbete 

framtaget av Skolverket. Det är möjligt att med hjälp av bedömningsstödet dra slutsatser kring 

elevernas taluppfattning och sin egen undervisning. Studien visar att hypotesen stämmer. Alla 

lärare gjorde på något sätt förändringar i sin undervisning efter de gjort bedömningen. 

I ett större perspektiv är det inte säkert att resultaten blir lika entydiga som i denna studie men 

i den ingår lärare från hela landet som undervisar i olika årskurser för att få en så stor bredd och 

reliabilitet som möjligt. En slutsats som kan dras utifrån detta är att den så kallade ”wash back 

effekten” som Korp (2009) talar om kan bli verklighet. Detta kan leda till att den svenska skolan 

blir mer likvärdig vilket var förhoppningen hos Skolverket när de införde det obligatoriska 

bedömningsstödet. Skolverket tog alltså fram bedömningsstödet för att vi skulle få en mer 

likvärdig skola, i och med ”Wash back effekten” är det möjligt att det kommer att ske.  

Studien visar dock att Skolverket har lämnat lärarna ensam med bedömningsstödet. Det finns 

ingen tydlig ram över vilka insatser som ska sättas in för de elever som inte når målen, bara att 

insatser ska genomföras. Det finns inga tydliga instruktioner om vad de elever som inte är ute 

på bedömningsstödet ska göra och vem som ska hålla i deras undervisning. Det enda som är 

fastslaget är att det är en lärare som ska hålla i bedömningen. Det står heller ingenstans vad 

lärarna ska göra med resultaten för de som når en mellan- eller högnivå. Vilka insatser som ska 

göras för att de ska fortsätta utvecklas. För att skolan ska bli mer likvärdig måste först 

förutsättningarna på de olika skolorna blir mer likvärdiga. 

En annan fråga som väcktes i denna studie var om bedömningsstödet tar tid från den ordinarie 

undervisningen och om den har blivit lidande av det. Alla som har deltagit i studien har tagit 

upp eller nämnt att de har lagt om sin undervisning på något sätt under bedömningen. 
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Bedömningen har enligt flera av lärarna i studien bland annat lett till att de fått mindre resurser 

i klassen. Detta har lett till att de inte har kunnat ge extra stöd till de elever som behöver det 

eller ha halvklass undervisning under den tiden. En del har även haft en annan undervisande 

lärare än de brukar eftersom klassläraren själv har utfört bedömningen. Något som flera lärare 

även tog upp var att de under bedömningen hade enklare och mer självständiga arbetsuppgifter 

till de andra eleverna. 

McIntosh et. al. sa redan 1997 att läroplanen och hur taluppfattning lärs ut bör ses över för att 

det ska bli fler elever som når målen och får en högre förståelse kring taluppfattning. Sedan 

dess har vi fått en ny läroplan men andelen elever som inte når målen och som placerar sig lågt 

på tester är fortsatt hög. Vi har vänt uppåt enligt PISA och ligger nu på samma nivå som vi 

gjorde 2009 men vi har en bit kvar till 2006 års resultat (Skolverket, u.å.).  

Det nya bedömningsstödet kan få en betydande roll i hur vi presterar i PISA. Resultatet i denna 

studie visar att alla lärare som deltog har förändrat sin undervisning på något sätt efter de har 

börjat arbeta med bedömningsstödet. Nordenbo et al. (2009) talar i sitt arbete om en “Wash 

back effekt” där läraren förändrar sin undervisning utifrån innehållet i ett prov. De lärare som 

deltog i studien förnekar själva att de har lagt om sin undervisning utifrån bedömningsstödet 

men vissa erkänner dock att de har haft innehållet i åtanke när de utformar grovplaneringen. 

Det är även möjligt att de lärare som inte säger sig förändra sin undervisning i förväg ändå 

undermedvetet har innehållet i bedömningsstödet i bakhuvudet när de gör sin planering. Vilken 

effekt detta kommer att få på elevernas resultat i matematik är ännu oklart. De elever som var 

först ut med att använda bedömningsstödet går nu i årskurs 3 och kommer under 2019 att 

genomföra de nationella proven. Efter det går det jämföra deras resultat med de elever som inte 

har använt sig av bedömningsstödet. Alltså de elever som gick årskurs 3 under 2015- 2016 eller 

tidigare då det obligatoriska bedömningsstödet ännu inte trätt i kraft.  

Det finns många idéer om vad taluppfattning är och när dessa skiljer sig åt kan elever som enligt 

en lärare har hög taluppfattning enligt en annan lärare ligga på en låg nivå inom vissa områden.  

Genom att använda sig av ett bedömningsstöd som är likvärdigt för hela landet och som används 

av alla elever kommer lärarna att få en mer samstämmig bild av vad taluppfattning är och vad 

Skolverket anser att lärarna ska fokusera på när det kommer till den. Med utbildning, tid till 

planering och reflektion och tydligare riktlinjer på hur arbetet ska genomföras och vad som ska 

hända kan detta ske. Annars finns risken att bedömningen blir något som genomförs men att 

inga reflektioner eller förändringar av undervisningen utförs och den önskade likvärdigheten 

uteblir. 

8 Implikationer för yrkesuppdraget 
Att bedömning är en stor del av yrkesuppdraget som lärare är något som framgått för mig under 

utbildningens gång. Både eleven men även hens vårdnadshavare har enligt skollagen rätt att få 

fortlöpande information om hur det går för dem (SFS 2010:800). Jag trodde från början att det 

räckte att bedömningen bokfördes och att elevernas resultat skrevs ner men har nu insett att det 

är väldigt viktigt för elevernas fortsatta kunskapsinhämtning att bedömningen används på ett 

framåtsyftande sätt. I Skollagen står det även att eleven har rätt att få den stimulans och ledning 
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hen behöver för att utvecklas så långt som möjligt. Här kan kamratbedömning vara ett alternativ 

eftersom det både är utvecklande för eleven och tidsbesparande för pedagogen. När eleverna få 

tillfälle till att bedöma någon annans arbete reflekterar de även över sitt eget arbete vilket leder 

till att de deras metakognition utvecklas (Black & William 1998).  

I ett klassrum finns det fler elever än lärare och att hinna ge alla elever individuell och 

omedelbar feedback är svårt. Genom att användas sig av kamratbedömning är det dock möjligt. 

Det finns även forskning som visar att elever kan ha lättare att ta emot kritik av en kompis än 

av en lärare (Black et al., 2004). Att sätta sig in i hur kamratbedömning fungerar och hur man 

kan använda sig av det i sin undervisning kan vara en framgångsfaktor för nyblivna lärare som 

ej har så mycket rutin eller tid över. Som ny lärare måsta man dock vara medveten om att 

eleverna inte är några ämnesexperter och att de behöver träna på att bedöma andras arbeten 

(Hirsh & Lindberg, 2015). Så att de inte använder sig av de andra elevernas bedömning av ett 

arbete som ”sanning” utan även ser över arbetet och riktigheten av bedömningen själv. 

Hur viktigt det är att eleverna vet vad det är de ska lära sig, vilket mål lektionen har är också 

något som följer med mig efter att ha genomfört denna studie. Det räcker inte att eleverna vet 

att vi ska ha matte. De behöver ett tydligare mål och de behöver även veta vad som förväntas 

av dem för att de ska ha uppnått det målet. Alm (2015) tar upp att det inte är ovanligt att eleverna 

bara vet vilka sidor de ska arbeta med under ett pass men inte vad det är de ska lära sig. Han 

anser att användandet av lärandematriser kan klargöra för eleverna både vad det är ska lära sig 

men även vad de behöver göra. Som ny examinerad lärare kan detta vara ett arbetssätt som 

klargör både för eleven men även för läraren varför vi gör något och vad som är nästa steg i 

elevernas kunskapsutveckling. Detta kan underlätta både när det kommer till bedömning men 

även när det kommer till att lägga undervisningen på rätt nivå. 

9 Förslag till fortsatt forskning 
En sak som saknas när det kommer till forskning om bedömningsstödet är om de lärare som har 

använt sig av formativ bedömning, där eleven har fått en framåtsyftande återkoppling på sitt 

eget arbete har fått ett annat resultat än de elever som har en lärare som har lagt om sin 

undervisning men inte berättat för eleverna vad de ska fokusera på för att bli bättre. Här skulle 

en studie som jämför klasser som har genomfört bedömningsstödet under alla år kunna 

jämföras. Utmaningen kan vara att hitta skolor som har använt sig av bedömningsstödet med 

eleverna på ett framåtsyftande sätt genom till exempel kamratbedömning men även skolor där 

lärarna bara har använt den summativt. I denna studie ansåg alla lärare att de använde 

bedömningen formativt även om de inte återkopplade resultaten på ett framåtsyftande sätt till 

eleverna utan bara ändrade sitt eget arbetssätt. Björklund Boistrup (2010) anser att en formativ 

återkoppling är en viktig del av undervisning. En studie som jämför resultaten mellan elever 

som fått en summativ och formativbedömning av bedömningsstödet hade varit en intressant 

studie för att testa denna tes.  

Ett annat område att se på är om de elever som har använt sig av bedömningsstödet i alla 

årskurser sedan årskurs 1 kommer att prestera på en högre nivå på de nationella proven än de 

elever som bara använt sig av stödet i årskurs 1. Den skriftliga delen på bedömningsstödet har 
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flera likheter med de nationella proven när det kommer till upplägg och typ av uppgifter. Elever 

som är vana vid denna typ av uppgifter och som dessutom har fått formativ bedömning av sina 

lösningar kan vara bättre förberedda på de nationelle proven och därigenom få bättre resultat. 

Sedan om de är bättre på taluppfattning eller om de bara är mer bättre på att prestera på skriftliga 

bedömningar med ett visst upplägg kan också undersökas. 

Kamratbedömning är något jag stött på tidigare men verkligen fått upp ögonen för under detta 

arbete. Det finns ej mycket forskning på hur det fungerar och ska läggas upp i de lägre åldrarna 

och det skulle vara intressant att se mer av det. Det finns svensk forskning av Björklund 

Boistrup(2010) om kamratbedömning som är utförd i fjärdeklass men forskning på hur och om 

det fungerar även i lägre åldrar är inte lika vanlig. 
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9.1 Bilaga 1 Matris 

I denna matris har används bedömningsstödet och de kriterier de har där i progressionen. Pilarna 

indikerar att kunskapen går framåt och den sista pilen visar att det finns mer att lära. 

Kunskapsutvecklingen slutar inte vid den sista rutan utan eleven kan fortsätta lära och 

utvecklas. 

    

Talrad Kan räkna från 9 till 

20 

Kan räkna från 26 till 

40 

Kan räkna från 195 

till 220 

Koppling till 

läroplan 

Naturliga tal och hur 

de kan användas för 

att ange tal och 

ordning 

Naturliga tal och hur 

de kan användas för 

att ange tal och 

ordning 

Naturliga tal och hur 

de kan användas för 

att ange tal och 

ordning 
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9.2 Bilaga 2 Frågor till intervju 

1. Förändrar du din undervisning utifrån bedömningsstödet? om ja, hur? 

2. Hur använder du dig av bedömningsstödet?  

3. Vilka årskurser/terminer använder ni er av bedömningsstödet? 

4. Anpassar du undervisningen i förväg eller lägger du om undervisningen efter de 

resultat du fått på bedömningen?  

5. Får ni extra stöd till de som inte når mellannivån eller högre? 

6. Använder du bedömningsstödet till formativ bedömning, om ja, på vilket sätt? 

7. De elever som inte är ute på den enskilda bedömningen med sin lärare, vad händer 

med dem? 

8. Vem har hand om deras undervisning och när utför du din bedömning? 

9. Vad händer med det insamlade materialet? Lämnad det alltid in till rektorn eller 

sker det bara i årskurs 1? 

10. Vad är din personliga åsikt om bedömningsstödet? 

  

a. Stjälp eller hjälp? 

 

b. Tidskrävande eller sparar tid i slutändan? 

 

 

 

 

 

 

 

 


