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Abstract 
 
I have made interviews with a teacher and with pupils from the lower grades in a school 
dominated by pupils with Swedish as their second language, about the role and effects of 
assessment with particular focus on the subject of mathematics. I have also studied the policy 
documents (“kursplanen”) for the subjects of Swedish and mathematics. The formulations of 
the learning goals in Swedish are differentiated, so that the demands are somewhat lower for 
pupils with Swedish as their second language. In mathematics, however, the learning goals 
are the same for all pupils, and they include the ability to communicate mathematical concepts 
in meaningful and relevant situations. The language of this communication is supposed to be 
Swedish, and the cultural code necessary to find the situation meaningful and relevant is often 
Swedish. The textbooks in mathematics for the early grades are oriented towards the learning 
goals, and contain many problems formulated in plain Swedish language, and with meaning 
and relevance often oriented to assumed fruit distribution habits among culturally Swedish 
children. This creates a problem with assessments in mathematics for many pupils with 
Swedish as their second language. They often feel that the assessments in mathematics are 
unfair, if they already know the numerical system and could have solved the problem, had it 
been given to them in a more simplified language. There is a risk that these pupils give up on 
the subject of mathematics too early, and for linguistic and cultural reasons. My research has 
shown that some of these pupils even question the mathematical ability of their teacher, 
because they can so easily check the numerical results on their pocket calculators, and at the 
same time find the verbal explanations of the teacher so difficult to understand. The problems 
resulting from the discrepancy between the learning goals in Swedish and mathematics, are 
aggravated by the recently introduced national tests in the third grade, witch give an official 
stamp on the use of summative assessment in the form of mathematical tests that includes 
verbally and culturally demanding problems. What the individual teacher in mathematics can 
do under these circumstances, is exploiting the rights and demands for individualization of 
learning to the outmost for pupils with Swedish as their second language. Children who in the 
future are going to use their mathematical skills and abilities professionally in the Swedish 
society certainly have to learn the appropriate words, as well as the cultural codes for the 
Swedish way of formulating mathematical problems. But their roads to achieving these 
particular goals in the national learning plan for mathematics, will in various ways be 
different from that of pupils with Swedish as their first language. The advent of national tests 
in mathematics in the third grade makes it even more important for the teacher to focus on the 
use of formative assessments, that make temporary allowance for the pupils present 
shortcomings in the linguistic and cultural understanding of mathematics, while at the same 
time setting up personal and individualized learning goals, aimed at overcoming these 
shortcomings. 
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1 Bakgrund 

När jag närmar mig läraryrket då min utbildning är nära sitt slut börjar tankarna kring den 

viktiga lärarrollen flöda. Kommer jag att fatta rätt beslut när jag står inför ett svårt beslut 

under en lektion? Kommer jag att vara tydlig nog för elever som har språksvårigheter? Men 

den viktigaste frågan jag har ställt mig är: ”Kommer jag att bedöma elever på rätt sätt, om det 

överhuvudtaget finns ett rätt sätt att bedöma på?”  

 

Det är mycket viktigt som lärare att kunna bedöma elever på ett bra sätt så att de inte påverkas 

av det negativt. Med begreppet bedöma menar jag den bedömning av elevers kunskaper som 

kan ske genom prov eller genom elevers prestationer under lektionstid. Anledningen till 

varför jag diskuterar bedömning är för att det är väldigt lätt som elev att bli påverkad av 

bedömningar både positivt och negativt. Jag kommer därför att ta upp olika åsikter om 

bedömning som man lätt förbiser. Jag har själv dåliga minnen som jag fick pga. min lärares 

bedömning och som har påverkat mig väldigt länge. Jag gick i årskurs 4 och skulle börja i 

årskurs 5 då jag frågade min matematiklärare om jag skulle klara av matematiken som man 

har i årskurs 5. Då svarade han att jag inte skulle klara mig, han påpekade att jag var för svag 

och behövde lära mig mycket och därför skulle jag inte klara mig. Men idag tackar jag 

honom, för som blivande lärare kommer jag alltid att tänka på den dagen och vet att jag aldrig 

ska få mina elever att känna det jag kände då. Pga. denna händelse känner jag att det är viktigt 

att i synnerhet ta upp ämnet matematik och diskutera olika sätt att tänka kring ämnet 

matematik som lärare när man har elever med svenska som första respektive andraspråk.  

 

Jag har under min VFU fått vara med och ta del av hur bedömningen sker i den enskilda 

skolan, min handledare gav mig tillåtelse att observera och undersöka hur bedömningen går 

till. Jag har även haft matematiklektioner där jag planerat och undervisat eleverna. Utifrån 

lektionerna fick jag en inblick i hur och vad bedömning går ut på, vilket jag kommer att 

diskutera närmare i analysdelen. 

 

1:1 Syfte 

Tanken med denna uppsats är att lyfta upp vikten av bedömning i skolan samt undersöka vilka 

fördelar respektive nackdelar bedömning har. Jag vill som blivande lärare känna större 

säkerhet om hur bedömning på bästa sätt bör ske; dvs. hur man kan undvika att bedöma elever 

orättvist, undvika att såra och vara alltför kritisk när jag bedömer mina framtida elever. 

Begreppet bedömning kan ha många betydelser. Termen bedömning representerar i skolan 
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alla de aktiviteter som används i utbildningssammanhang för att kunna värdera individers och 

gruppers måluppfyllelse (Nyström, Peter 2004: 3).  Jag kommer att tala om bedömning utifrån 

varje elevs prestation under en lektion och även utifrån de små tester som eleverna kan 

komma att ha som hemläxa t.ex. i matematikboken, glosor eller prov.  Bedömning sker på 

olika sätt. Bedömning kan ske genom muntligt samtal med läraren eller genom kommentarer 

som läraren lämnat i en elevs matematikbok. Men det kan även ske genom att läraren 

bedömer ett prov och sätter resultat.  ”Bedömning utgår alltså från en strävan att skapa de 

bästa möjliga förutsättningarna för alla elever att visa vad de kan” (Nyström, Peter 2004: 3).   

 

1:2 Begreppsförklaringar 

Termen ”bedömningar i skolan” representerar alla aktiviteter för att värdera individers och 

gruppers måluppfyllelse i utbildningssammanhang. Bedömning betraktas även som en process 

som består av flera steg, från observationer till tolkningar och även beslut (Nyström, Peter 

2004: 3). ”Assessment” ses som en engelsk motsvarighet till bedömning, ordet ”assessment” 

kommer från det latinska verbet ”assidere” som betyder ”sitta med”. ”Such a sitting with 

suggests that the assessor has an obligation to go the extra mile in determining what the 

student knows and can do. The assessor must be more tactful, respectful, and responsive than 

the giver of tests – more like ”a mother and a manager” (Wiggins, 1993: 14), citatet hämtat 

från Nyström (2004) Rätt mätt på prov.  

 

Att tillämpa individualisering i sin undervisning gynnar inte eleverna endast genom det som 

nämns i punkterna nedan. Man kan som lärare även bedöma eleverna på ett mer rättvist sätt 

där man kan utgå från elevernas kunskaper.  

 

Med begreppet individualisering menas enligt Hedlund (1995) följande: 

• Att eleverna får arbeta i egen takt med ett läromedel eller med annat material. Fördelen med 

detta är att alla elever får den tid de behöver för de olika uppgifter de kan möta i skolan. De 

elever som kräver mer tid för att lösa sina uppgifter behöver inte känna sig stressade, och de 

elever som har en snabb arbetstakt behöver inte längre bli hämmade. 

 

• Att eleverna har ett läromedel eller annat material som är anpassat just till den egna 

individen/eleven.  
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• Att kognitiv individualisering utgår från eleverna att det är deras mognad, erfarenhet och 

förmåga som styr valet av arbetssätt och material  

 

1:3 Frågeställningar  

Mitt syfte med denna studie är att diskutera och belysa nackdelar respektive fördelar med 

bedömning i skolan med hjälp av intervjuer med elever och lärare för att belysa följande 

frågeställningar: 

 

Bör en lärare bedöma elever som har svenska som första respektive andraspråk utifrån 

samma kunskapsmässiga mål?  

Vissa elever är bättre än andra på svenska vilket gör det enklare för dem inom andra ämnen. 

Påverkar detta de elever som är mindre bra på svenska så att de inte uppfyller målen pga. 

språksvårigheter? 

 

Hur mycket påverkas matematiken av de svårigheter med det svenska språket som 

elever kan ha? 

Elever med svenska som sitt andraspråk har bl.a. svårigheter med matematiken. Påverkar 

detta bedömningen i matematik eller tänker man på de svårigheter eleven har och försöker 

bedöma på andra sätt? 

 

Hur mycket påverkar de nationella proven i årskurs 3 betygen? 

Är resultaten för de nationella proven bestämmande för slutbetyget för en elev eller bedömer 

läraren utifrån de prestationer eleven har utför inom hela skolgången? 

 

Meningen med dessa frågeställningar är att de ska ge mig en bättre inblick i hur bedömning i 

skolan påverkar elever och lärare. Jag vill på ett tydligt sätt belysa viktiga aspekter på 

bedömning, som hur man ska bedöma elever med svenska som första respektive andraspråk. 

 

2 Urval 

Mina intervjuer jag har haft med elever och en lärare är i den skolan där jag haft min 

verksamhetsförlagda utbildning. Anledningen till att jag valde att utföra mina intervjuer i 

denna skola är att jag redan var bekant med lärarna som jobbar där och att jag även hade 

träffat eleverna jag intervjuade, så både eleverna och läraren var bekanta till mig.  
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Majoriteten av eleverna i denna skola har utländsk bakgrund eftersom det är en 

mångkulturell skola. Därför var det svårt för mig att få en större inblick i hur elever med 

svenska som första respektive andraspråk skiljer sig åt när det gäller hur bedömningen 

påverkar dem. Alla elever som jag intervjuade hade svenska som andraspråk. Läraren var 

dock svensk så jag hade åtminstone en intervjuperson med svenska som förstaspråk. 

 

 

3 Analys- och resultatredovisning/teoretisk förankring  

3:1 Bedömning  

 

Meningen med bedömning är att den förväntas stimulera lärandet och föra undervisningen 

framåt. För elever med svenska som andraspråk är formativ bedömning den form som gynnar 

dem mest. Genom formativ bedömning får eleven veta vad han/hon gör bra och vad som 

han/hon behöver arbeta mer med. Om man som lärare väljer att följa analysen i formativ 

bedömning kan ge elever större kompetensutveckling och även får mer självförtroende 

(Pettersson, Astrid 2005). ”En tillförlitlig och allsidig bedömning behövs bl.a. för att lärare 

ska få underlag för uppföljning av elevernas språkutveckling, planering av undervisning, 

fungerande elevgrupperingar, information till kollegor och föräldrar, utvecklingssamtal med 

eleverna samt utvärdering och betygsättning” (Bergman & Abrahamsson 2004: 597). För att 

man ska nå en högre måluppfyllelse är alla dessa funktioner hos bedömningen viktiga. 

Läraren får även ett underlag för att kunna anpassa undervisningen till vad eleven behöver 

utveckla.  

 

Det besvärliga med bedömning är att man som lärare måste ta vissa risker när man bedömer 

en elev, men att ta risker är inget jag vill behöva göra i mitt arbete som lärare, och med risker 

menar jag att chansa med elevens bedömning. Jag vill kunna vara säker på att eleven får den 

bedömning han/hon förtjänar. Vissa elever kan vara väldigt duktiga i ett ämne men kan ha 

svårigheter med att visa sin kunskap då det gäller exempelvis prov eller samtal. Lärare måste 

därför arbeta genom att undervisa på ett sätt som ger eleven möjligheten att visa vad den kan, 

exempelvis i ett test måste frågorna vara relevanta för måluppfyllelsen (Pettersson, Astrid 

2005).  
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Bedömnings- 

   situation       

   

Prestation         

    

Omdöme        

  Inferenser 

  Konsekvenser 

 

I boken Rätt mätt på prov finns den modell för bedömningsprocessen som visas ovan.  

Nyström (2004) lyfter upp betydelsen av varje begrepps mening, samt hur lärare bör granska 

alla stegen i modellen:  

Bedömningssituationer kan vara formella, det vill säga utformade specifikt 

för olika bedömningssyften, och informella. Informella 

bedömningssituationer kan vara sådana som sker i klassrummet utan att det 

är klart uttalat att bedömning sker (Nyström, Peter 2004: 4).  

 

Vikten av att det är prestation som bedöms bygger på att det som uttrycks är det enda som 

kan bedömas.  

 

Vi kan aldrig värdera kunskap och kompetens hos en individ som inte 

uttrycker den på något sätt (Nyström, Peter 2004: 4). 

 

 Omdöme syftar till att bedömningen inte stannar vid ett omdöme av elevernas direkta 

prestation på de uppgifter som givits, utan det görs tolkningar och generaliseringar av 

prestationen, omdömet om en elevs lösning till en skrivuppgift ligger till grund för slutsatser 

om elevens skrivkompetens.  Med begreppen inferenser och konsekvenser menas de följder 

som en bedömning kan ha på en elevs självkänsla, att kanske bli negativt påverkad av den. 

Många elever kan förlora viljan till att förbättras om bedömningen är starkt kritisk av elevens 

kunskaper.  

 

Varför är det bra med bedömning i skolan? Jo, jag anser att man får tillfälle att lära känna en 

elevs svagheter och starka sidor inom olika ämnen. Man upptäcker även något som är väldigt 

normalt, att alla elever är egna individer som har olika svagheter respektive starka sidor. De 

har olika sätt att lära sig på och alla elever lär sig i olika tempo. Vissa elever kan vara 

betydligt snabbare än andra. Att bedöma en elevs prestationer under lektionen eller prov som 

de kan ha ger en bättre kunskap för lärare om hur eleven ”funkar”; alltså hur de tänker och 

arbetar. Med Nyströms (2004) sätt att se på formativ bedömning i skolan syftar den ytterst till 

att främja lärandet, dvs. en bedömning som görs under en undervisningssekvens har till syfte 

att ge elever och lärare underlag för fortsatt undervisning och lärande (Nyström, Peter 2004: 
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13). Genom formativ bedömning får läraren kunskaper om vad eleven kan prestera och på 

vilken kunskapsmässig nivå den befinner sig, vilket senare bidrar till att man kan anpassa och 

effektivt planera undervisningen och kan lägga upp olika strategier utifrån elevernas 

kunskaper för att på bästa sätt kunna hjälpa dem att utvecklas. Den formativa handlar alltså 

om att följa elevernas läroprocess och stimulera deras lärande (Myndigheten för 

skolutveckling 2007: 51). Det negativa med bedömning är enligt min mening hur den kan 

påverka eleven. Många elever kan bli negativt påverkade beroende på hur läraren väljer att 

hantera sin uppgift med bedömning. Speciellt unga elever är väldigt känsliga, därför är det 

viktigt att vara försiktig med att bedöma dem. Jag anser att man som lärare helst lyfter upp det 

eleven är duktig på och vad eleven bör utveckla mer, utan att behöva negativt kritisera elevens 

svagheter. Under 1980 och 90 - talet ägnades internationellt stor uppmärksamhet åt frågor 

kring kunskapsbedömning, Korp (2003) skriver:  

 

Behovet av att finna nya vägar för att motivera elever – särskilt 

svagpresterande elever, som man annars skulle riskera att förlora till 

arbetslöshet och social marginalisering, kan vara en del av förklaringen till 

att lärare, politiker och utbildningsforskare på senare tid har sökt så intensivt 

efter nya former och funktioner för kunskapsbedömning (Korp, Helena 

2003: 44).  

 

Med detta menar Korp att skillnaden idag mot förr är hur man väljer att bedöma prov i skolan. 

Idag handlar det mer om hur proven ger en djupinlärning, självförståelse samt möjligheter till 

individualiserad undervisning. Bedömning i skolan är mycket kraftfullt och inflytelserikt 

”bedömningen har kapaciteten att hjälpa eller hindra, att vilseleda eller klargöra, att begränsa 

eller bemyndiga” (Nyström, Peter 2004: 39).   

 

3:2 Matematikens krav på utländska barn i den svenska skolan 

Bedömning är något som alla elever går igenom. Precis som det står i Lpo 94 syftar 

bedömning till det som senare utvecklas till betyg, och betyg är vad elever behöver för att veta 

hur de ligger till med utbildningen, ”Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har 

uppnått de mål som uttrycks i kursplanen för respektive ämne eller ämnesblock” (Lärarens 

handbok 2008: 49). Betyg sätts alltså inom varje ämne som elever har i skolan utifrån hur de 

presterat under lektionerna samt genom resultat av prov. Det som är komplicerat med 

bedömning enligt min mening är hur man ska tänka kring bedömning när det gäller elever 
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med svenska som förstaspråk respektive andraspråk, skiljer sig bedömningen åt? I många fall 

är språket nyckeln till alla skolämnen, elever som har svårigheter med det svenska språket får 

ofta problem med andra ämnen, bland annat matematiken.  

 

Jag vill fokusera mig till ämnet matematik då ämnet ställer stora krav på de elever som har 

språksvårigheter. Under min VFU höll jag en matematikundervisning med uppgifter med 

både tal och text. Många i klassen hade svårigheter med de uppgifter som bestod av text 

jämfört med taluppgifterna, vilket berodde på de svårigheter de hade med det svenska språket. 

Då är frågan man inte kan låta bli att ställa sig, hur bedömer man detta? Bedömer man språket 

eller matematikkunskaperna i detta fall? Det blir med självklarhet språket som man bedömer 

och inte matematiken enligt min mening, eftersom språket är anledningen till att resultatet i 

matematiken blir lidande. Matematikämnet är i läroböckerna så språkkrävande att man måste 

kunna behärska språket för att klara av matematiken. Språksvårigheter som elever kan ha bör 

inte påverka matematiken utan man bör som lärare då sätta mer press på sig själv och fundera 

ut olika sätt för att förhindra att språksvårigheterna påverkar negativt i olika ämnen. När det 

gäller språket så bör elever få mer hjälp och större engagemang från läraren för att på bästa 

möjliga sätt utveckla sina språkkunskaper.  

 

Matematik är ett ämne som kräver mycket av både abstraktionsförmåga och 

koncentrationsförmåga, varför svaga elever ofta får stora svårigheter, 

framför allt om de inte får sådant stöd de har behov av (Malmer, Gudrun 

2002: 80).  

 

Ämnet matematik är som jag nämnt tidigare så språkberoende att det blir till ett handikapp för 

elever med svenska som andraspråk. Elever med språksvårigheter blir lidande eftersom de 

inte förstår vad de läser. Matematiken måste förenklas för de elever som har språksvårigheter 

eftersom språket i stort sett är nyckeln till att kunna lösa uppgifter i form av text. Uppgifter 

som består av tal brukar inte vara ett problem för elever som har svenska som andraspråk 

eftersom tal utformas i samma ”språk” över hela världen. Text uppgifter som ”Kalle har åtta 

bananer och ger två till sin syster, hur många bananer han Kalle kvar”? kan ställa till med 

stora problem just för att eleven inte förstår vad som står, även om eleven i vanligtvis kan lösa 

uppgiften galant om den beskrivs på elevens modersmål eller i form av tal.  
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I boken Matematik; en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning (Myndigheten för 

skolutveckling 2007) beskrivs en guide som ska fungera som ett redskap för att lärare ska 

kunna reflektera över de egna ansträngningarna. Guiden ska ge ett tillfälle att reflektera över 

hur man utformar målen i undervisningen och hur man ser på elevernas utveckling. Guiden 

utgår från en utvärdering som Skolverket genomförde av grundskolans utveckling, som kallas 

för den nationella utvärderingen år 2003 och förkortas NU 03. En studie som NU 03 gjort var 

att se hur svenska elever klarade av matematiken i skolan genom ett antal sammanfattade 

provresultat utifrån sex övergripande målområden. Uppgifterna prövar elevens 

problemlösningsförmåga och innehåller uppgifter med olika matematiska innehåll och med 

olika kontext. Vad som klart hade framgått var att elever med utländsk bakgrund lyckades 

sämst med delprovet ”matematiska uppgifter i form av text” 

 

Detta kan hänga samman med elevernas försämrade läsförmåga som visar 

sig i NU 03- resultaten i svenskämnet (Myndigheten för skolutveckling 

2007: 14).  

Det som eleverna med svenska som andraspråk klarade av bäst var den muntliga matematiska 

delen.  

 

Läroplan och kursplan understryker vikten av kommunikation inom matematiken; det kan 

handla om att kunna diskutera och argumentera, att tolka och använda matematikens språkliga 

uttryck samt kunna lösa problem i samverkan med andra elever och med läraren. Dessutom 

ska man kunna föra matematiska resonemang i både tal och skrift. Dessa mål låter bra och är 

viktiga och nyttiga för elevernas framtid; detta är nog vad varje lärare strävar efter med sin 

undervisning inom matematiken. Men dessa mål är också mycket krävande, speciellt för 

elever med utländskbakgrund just pga. de språk- och lässvårigheter  dessa elever har. 

Undervisningen i matematik ska, enligt en av paragraferna, "ge eleverna möjlighet att utöva 

och kommunicera i meningsfulla och relevanta situationer..." Om språket i kommunikationen 

måste vara svenska, även för den som har svenska som andraspråk, och situationerna framstår 

som meningsfulla och relevanta först mot en svensk kulturbakgrund, måste uppfyllandet 

av detta lärandemål relateras till elevens individuella förutsättningar. Därför bör en lärare inte 

bara sträva med att arbeta med matematiken utifrån dessa mål utan bör även ställa upp 

speciellt för de elever som har svårigheter med det svenska språket och ta tag i de svårigheter 

som vanligtvis uppkommer. En enkel genomgång av uppgifterna kan vara en bra början; 

eleven lyssnar och förstår bättre vad som ska göras och hur. Wistedt (2008) anser att det är 
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viktigt att samtala med eleverna under matematikundervisningen, hon menar att man får som 

lärare en klarare blid om elevernas tankesätt.  

 

Genom att ställa frågor, be eleverna om förtydligande och förklaringar, 

uppmuntra eleverna att göra antaganden och gissningar kan man skapa 

förutsättningar för utvecklande samtal (Wistedt, Inger 2008). 

  

Undersökningar visar att många elever med läs- och skrivsvårigheter även upplever 

svårigheter med matematiken, ”För matematikläraren innebär det att man behöver ha en 

förtrogenhet om vilka faktorer som kan bidra till läs- och skrivsvårigheter och om vilka 

samband det finns mellan dessa svårigheter och svårigheter i matematik” (Myndigheten för 

skolutveckling 2007: 39). Det har visat sig att matematiska textuppgifter ställer stora krav på 

elevernas läsförståelse; det kan handla om meningsbyggnader och begrepp som upplevs som 

invecklade och svårtolkade (Myndigheten för skolutveckling 2007: 39). Att inte förstå ett ord 

i en mening kan ställa till stora problem för förståelsen av handlingen, eleven kan missförstå 

uppgiften vilket leder till att lösningen blir fel. Eleven kan också ge upp med att ens försöka 

lösa uppgiften eftersom den är helt obegriplig,  

 

Ett enstaka ord i texten kan ju vara avgörande för att förstå innebörden i en 

matematisk uppgift. Internationella och nationella undersökningar visar på 

samband mellan läsförståelse och problemlösning i matematik 

(Myndigheten för skolutveckling 2007: 39-40).  

 

Det jag vill påpeka genom att lyfta fram matematiken är att bedömning av elever med svenska 

som andraspråk inte kan göras på samma sätt som med en elev med svenska som förstaspråk, 

det är helt enkelt inte rättvist. Elever med utländsk bakgrund har många svårigheter med 

matematiken just för att språket är för svagt. Jag menar inte att man som lärare ska ställa 

större krav på elever med svenska som förstaspråk, utan det handlar om att kunna ha en 

undervisning som lämpar sig för alla i klassen, utan att hämma de andra. Om man inte tar tag i 

detta som lärare blir eleverna lidande.  

 

Det talas ibland om matematik som ett universellt språk. Men begrepp, 

erfarenheter, förkunskaper och räknevanor är sällan universella 

(Myndigheten för skolutveckling 2007: 40) 
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Matematik handlar inte bara om att kunna siffror och lösa uppgifter, utan man ska förstå 

begrepp och kunna begripa vad en text går ut på. Enkla begrepp som cirka, mittemellan, 

knappa och ungefär kan vara alltför komplicerade för elever med svenska som andraspråk, 

därför bör läraren ha kännedom och vara medveten om de specifika problem och 

ansträngningar som detta innebär. Det är därför viktigt att matematikläraren känner till 

elevernas begreppsuppfattning, som är kopplad till begreppsförståelsen och knuten till 

elevernas förstaspråk, samt andra erfarenheter än de som undervisning och läromedel i 

Sverige utgår från (Myndigheten för skolutveckling 2007: 40).  

 

Att som endast matematiklärare känna till alla elevers språkliga svagheter är krävande och 

svårt, därför är det viktigt att kunna samarbeta lärare sinsemellan. Genom detta samspel får 

man kännedom om de språkliga problem eleven kan komma att möta i 

matematikundervisningen och kan arbeta med att kompensera för dessa svagheter. För många 

elever som ännu inte behärskar det svenska språket, är det viktigt att använda sig av laborativt 

material, samt att använda matematiska begrepp som inkluderar elevernas vardagsförståelse 

och erfarenheter som är viktiga komponenter i deras lärande. Att samtala med eleverna i en 

matematisk form eller att öva läsförståelse i samband med matematik rekommenderas av 

forskare då dessa metoder utvecklar en god förmåga att tala och skriva matematik 

(Myndigheten för skolutveckling 2007: 41).  

 

3:3 Kursplanens skillnader mellan svenska som andraspråk respektive 

modersmålssvenska  

Att man bedömer elever rättvist är väldigt viktigt enligt min mening, därför är det nödvändigt 

att läsa på kursmålen för elever med svenska som första respektive andraspråk för att känna 

till de skillnader som finns i kursplanen.  

 

Här är ett exempel på mål för modersmålssvenska: 

Eleven skall: 

Kunna skriva berättelser, brev, sammanfattningar och redogörelser så att 

innehållet framgår tydligt och därvid tillämpa skriftspråkets normer för 

stavning, meningsbyggnad och bruk av skiljetecken 
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Exempel på mål för svenska som andraspråk; 

Eleven skall: 

Kunna skriva berättelser, brev, anteckningar, sammanfattningar och 

redogörelser så att innehållet framgår tydligt och med en sådan språklighet 

som syftet med skrivande kräver (Forshage, Patrik 2000: 55-56).  

 

Att tillämpa kursplanens mål med tanke på alla elever, dvs. elever med svenska som första- 

och andraspråk, gynnar varje elev då undervisningen tillämpas utifrån vad eleven kan och på 

så sätt blir eleverna bedömda så rättvist som möjligt.  

 

Målen i kursplanen är självklara utgångspunkter för samtal om vilka 

arbetssätt som bäst gynnar elevernas språkutveckling (Forshage, Patrik 

2000: 51).  

 

3:4 Kunskapsbedömning förr 

Helena Korp beskriver i sin bok Kunskapsbedömning – Hur, vad och varför hur bedömning i 

skolan har sett ut i ett historiskt perspektiv. Hon menar att bedömning skiljer sig åt för varje 

samhälle, varje samhälle har olika behov, vilket gör att skolan försöker tillfredställa de 

behoven vid olika tillfällen. ”Att lärare och beslutsfattare har insikt om de historiska och 

sociala betingelserna för bedömningsfilosofi och –praktik under olika perioder är viktigt av 

den anledningen att den bedömning som görs av elever i skolan har betydelse inte bara för 

deras framtida karriärmöjligheter, utan sannolikt också för deras syn på kunskap, samhället 

och sig själva som medborgare och individer” (Korp, Helena 2003: 25). Citatet ovan beskriver 

hur betydelsefull bedömning är, inte bara för att läraren ska kunna känna till elevens starka 

respektive svaga sidor, utan också för hur den kan komma påverka eleven psykiskt.  

 

Man arbetade tidigare utifrån samhällens behov, vilket gjorde att lärarna i skolan behövde ha 

bra kunskaper om vad samhället ville ha ut av medborgarna. Enligt min mening så var detta 

inte så dåligt, eftersom det i dagens läge finns elever med många olika etniciteter som har 

svårt att kunna anpassa sig till det svenska samhället. Om skolan kan tillföra en del av 

samhället till undervisningen hjälper det dessa elever att få en bättre inblick i samhället och 

gör det lättare att anpassa sig även till skolans miljö. 
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I Sverige genomfördes bedömning av skolinspektörer runt om i landet som kontrollerade 

elevernas kunskaper genom muntliga förhör. Meningen med det var inte att man skulle 

evaluera och sätta betyg på eleverna utan det handlade mer om att utvärdera kvaliteten på 

undervisningen och lärarens prestationer. Genom att kontrollera vad eleven lärt sig under 

skolan gångs kontrolleras lärarens förmåga att lära ut. Om eleven lärt sig tillräckligt bra och 

har nog med kunskaper inom olika ämnen har läraren lyckats med sitt jobb (Korp, Helena 

2003: 29). Detta är verkligen en bedömning som skiljer sig åt från dagens bedömning i 

skolan. Nu för tiden bedömer man bara eleven själv. Om eleven inte har nått de mål som 

krävs av dem skylls det bara på eleven, det är antingen elevens svaga språkkunskaper eller 

elevens dåliga koncentrationsförmåga som ställer till det för honom/henne, och nu talar jag 

utifrån det jag har bevittnat under alla mina VFU perioder. Det är elevens eget ansvar att lära 

sig i skolan, det är sällan man tänker på läraren och hur läraren går tillväga för att på bästa sätt 

arbeta för att lära ut. 

 

3:5 Diagnostisering och individualisering som stöd för undervisningen 

Varje elev är en egen individ, alla elever lär sig på olika sätt, lär sig i olika tempo och har 

olika kunskapsnivåer. Man har en klass med 20 till 25 elever och alla har olika sätt att arbeta 

och olika värderingar beroende på den kultur eleven har. Att vara lärare är ett oerhört 

krävande arbete, man ska ha förståelse, kunskap och respekt för varje elev.  

 

Att elever har olika kunskapsnivåer är vanligt. Därför är det enligt min mening väldigt viktigt 

att ha en individanpassad undervisning som ger en rik kunskap till varje elev beroende på de 

skillnader som finns mellan eleverna. En individanpassad undervisning hjälper de elever som 

är svaga och som kräver mer hjälp och motivation än andra med svårare uppgifter, men hur 

går det med bedömningen? Varje skola har mål som elever ska uppnå. Man har en 

individanpassad undervisning, men förändras bedömningen beroende på elev?  Tänker man 

på de kunskapsskillnader elever har när man bedömer? Här vill jag diskutera de nationella 

proven som har införts för årskurs 3. Här bedömer man utifrån provet, vad eleven svarat på, 

hur eleven kommit till sin slutsats och hur eleven tänker, helt enkelt. Under min VFU hade 

eleverna just haft det nationella provet. Många av eleverna hade inte klarat provet. Man kan 

inte låta bli att undra vad det kunde bero på. Är det för att man som lärare inte tänker på de 

kunskapsnivåer som eleverna har? Eleverna bedöms här endast utifrån provet och stämplas 

som Okompetenta, men hur har undervisningen hjälpt eleverna?  
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De elever som klarade sig var de som har en hög kunskapsnivå och de som tyvärr inte klarade 

sig var de elever som var svaga. Jag ogillar att använda termen svaga för att det egentligen 

inte handlar om eleven, utan det handlar om läraren, om läraren väljer att undervisa på ett 

sådant sätt som gynnar alla i klassen. Det finns inga svaga elever men det finns svaga 

undervisningar. Om man som lärare anpassar lektionen utifrån varje elev, kommer varje elev 

att klara sig bra och eleverna bör i ett formativt perspektiv definitivt bedömas på olika sätt 

beroende på de kunskapsskillnader de har.  

 

Det man bör ha i åtanke är att beakta elevernas egenskaper och brister utifrån deras 

förkunskaper, en lärare kan inte förvänta sig att de elever som har hög kunskapsnivå och de 

elever som har en mindre kunskapsnivå kan bedömas på samma sätt. Att de nationella proven 

införts är inget en lärare kan göra något åt, men det som en lärare kan göra är dock att bedöma 

provet utifrån vad den enskilda individen kan. Ett sätt att hjälpa en lärare att kunna ha 

kunskap om elevernas förkunskaper är genom diagnostisering. Skolverket konstaterar att 

diagnostisering är vanligt förekommande i matematikundervisningen i grundskolans senare 

år, ”diagnostisering är ett användbart redskap för att individualisera och optimera varje elevs 

lärande i kombination med en allsidig bedömning av deras förkunskaper” (Myndigheten för 

skolutveckling 2007: 37). Med hjälp av diagnostisering får man som lärare förståelse för 

elevernas tänkande och kan därefter planera och lägga upp olika strategier för undervisningen. 

Att följa analysschema och diagnosmaterial som skolverket tagit fram i förhållande till 

kursplanens olika mål kan vara till stor hjälp till att få kunskaper om vad eleverna kan eller 

saknar inom ett visst område. Detta kan vara utgångspunkten för bedömning av eleverna på 

ett mer rättvisst sätt (Myndigheten för skolutveckling 2007: 37-38).  

 

Malmer (2002) menar att det är viktigt att få ett helhetsperspektiv av elevens situation, det 

som man bör ha i fokus är; Vilka begrepp och metoder eleven är förtrogen med och kan 

använda, hur eleven tänker, handlar och kan uttrycka sig såväl med hjälp av material som med 

hjälp av språket samt vilken inställning eleven har till matematik och hur han/hon uppfattar 

sin egen roll. Med hjälp av dessa, dvs. ett helhetsperspektiv av en elevs situation får man som 

lärare bättre förståelse för vad eleverna kan och behöver utveckla mer, och man kan utforma 

en undervisning som stödjer varje elevs situation (Malmer, Gudrun 2002: 90-91).  
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I många fall vill föräldrar till elever veta på vilken kunskapsmässig nivå de ligger i. Malmer 

(2002) menar att detta är en anledning till varför lärare väljer att ha samma typ av prov för 

alla elever vid samma tillfälle. Konsekvenserna av dessa metoder är att man blockerar och 

hämmar utveckling och självförtroende i synnerhet hos de elever som behöver gå fram i en 

långsammare takt än andra elever i klassen (Malmer, Gudrun 2002: 215). Ju mer man bromsar 

elever med tester de inte är redo för, ju mer lidande blir elevernas resultat. Bedömningen blir 

mer kritisk, vilket lätt medför dålig prestation från elevernas sida.  

 

Under 1990- talet har den pedagogiska forskningen uppmärksammat en rad negativa effekter 

av de traditionella proven för lärande och undervisning, Korp (2003) nämner konsekvensen 

att prov i skolan ställer stora krav på eleverna, vilket gör att deras prestationer under lektioner 

blir lidande eftersom de endast tänker och lägger mer tid och fokus på olika sätt för att klara 

sig på proven, vilket gör att de väljer att plugga mer på prover än att ägna tid åt andra 

uppgifter i skolan (Korp, Helena 2003: 51). 

 

Att få elevers kunskaper att utvecklas vidare och föra undervisningen framåt är en lärares roll. 

Uppgifter för eleverna i skolan bör vara så individanpassade att svårighetsgraden i uppgifterna 

ska ligga på samma nivå som deras kapacitet menar Gibbons (2006). Elever arbetar i olika 

tempon, på olika sätt och lär sig på olika sätt, därför bör en individanpassad undervisning 

fokusera sig på de kunskapsskillnader eleverna har, ”Somliga elever behöver gå fram i 

långsammare takt, andra har behov av mera stimulerande och krävande uppgifter” (Malmer, 

Gudrun 2002: 28). Därför är det svårt att låta eleverna följa en gemensam lärobok i samma 

takt. Det är viktigt att som lärare ha lika höga förväntningar på alla elever men samtidigt ha 

fokus på att ge stöd så att uppgifterna kan genomföras med framgång oavsett 

kunskapsskillnader mellan eleverna (Gibbons, Pauline 2006). Det är, som jag nämnt tidigare 

inte endast elevernas prestationer i skolan som ska ligga i fokus utan även lärarens. Det gäller 

att förbereda lektioner där man för in nya begrepp och uppgifter som eleverna ska ta del av 

och utvecklas genom. Det som bedöms hos eleverna är i stort sett vad de har lärt sig med hjälp 

av sin lärare.  

 

Det väsentliga är att alla elever får känna att de har möjligheter och att de 

blir bejakade och accepterade. Det kan de endast om de får arbeta med 

lämpligt stoff och på den nivå och i den takt de har förutsättningar för. Då 
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kan de kanske också känna motivation, uppleva lust och glädje och inse att 

ämnet är meningsfullt för framtiden (Malmer, Gudrun 2002: 28).  

 

Vad eleverna behöver är att arbeta utifrån sina egna förutsättningar samtidigt som de får den 

hjälp och stöd som de behöver för att uppnå målen i ämnet matematik. Då blir även 

bedömningen mer baserad på elevens egna kunskaper än vad på eleven bör kunna.  

 

4 Metod och material 

Själva begreppet bedömning innefattar otroligt mycket, så för att kunna begränsa det behövde 

jag bestämma mig för vad jag skulle ta upp. Som jag nämnt tidigare så lyfter jag fram positiva 

respektive negativa sidor med kunskapsbedömning i skolan, allt ifrån elevers prestation under 

lektionstid dvs. formativ bedömning till bedömning av ämnesprov som elever har. I sökandet 

efter relevant litteratur använde jag sökord som ”bedömning”, ”Kunskap och bedömning” och 

samt ”skola och bedömning” i databaserna LIBRIS och ERIC samt i Google. För att 

ytterligare utvidga valet av litteratur så sökte jag även utifrån den påträffade litteraturens 

referenslistor.  

 

Jag har arbetat med hjälp av observationer under lektioner samt med hjälp av intervjuer som 

jag har haft med elever kring ämnet kunskapsbedömning i skolan, vad de anser om det och 

vad de känner, samt vilka tankar de har kring bedömning. Jag har även intervjuat lärare för att 

få en inblick i hur de arbetar med bedömning i den enskilda skolan. Observationer och 

intervjuer ägde rum på den skola där jag under 5 veckor haft verksamhetsförlagd utbildning.  

Intervjun var kvalitativ för att jag på ett bra och obemärkt sätt skulle kunna ställa följdfrågor. 

Eftersom eleverna som intervjuades går i årskurs 5 fick inte frågorna vara allt för 

komplicerade eller privata, så att tillstånd från föräldrar skulle bli nödvändigt. Det är viktigt 

att skapa en viss tillit mellan intervjuaren och de som intervjuas, eftersom intervjuer där man 

som intervjuare ställer färdigformulerade frågor kan lätt påverka de som intervjuas. 

Jag använde mig av denna intervjumetod men med ett ganska strukturerat upplägg, då mitt 

syfte var att ta reda på elevernas personliga tankar och känslor kring bedömning i skolan. 

Frågorna kopplas till varandra och eleverna kan tolka frågorna på olika sätt, vilket gör att 

svaren blir annorlunda. Anledningen till varför jag valt att arbeta på detta sätt är för att jag 

anser att det är det bästa sättet att få svar på de frågor jag vill besvara. Jag har även 

intervjuat en lärare i den utvalda skolan där jag använt mig av mer specificerande frågor 
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för att på bästa möjliga sätt få information om hur bedömning görs och hur 

intervjupersonen anser och tänker kring bedömningar.  

 

 

4:1 Intervjuerna med skoleleverna  

Vad jag ville få ut av intervjuerna jag hade med eleverna var att få veta hur de påverkas av 

bedömning. Blir de stimulerade av den eller blir de sura och deprimerade? För att komma åt 

svaret har jag intervjuat tolv elever från årskurs 5, där jag hade 4 elever vid 3 olika tillfällen. 

När det handlar om att intervjua unga elever är det viktigt att intervjun bör bygga på samtal 

och inte på standardiserade frågor. Vi diskuterade frågorna öppet. På det visset blir inte 

eleverna nervösa för att vänta på sin tur, om en elev svarar kunde en annan komma in och 

tillägga något eller komma med andra åsikter. Nackdelen med att jag hade intervjuerna i 

grupper är att eleverna påverkades av varandra, om de hade en egen åsikt kunde de vara 

försiktiga med att uttala den med tanke på om kompisen skulle hålla med om det eller ha en 

helt annan inställning. Många av eleverna höll bara med när kompisen svarade på frågan, och 

jag fick då uppmuntra dem för att få svar från alla eleverna. 

 

Jag fick tänka på att inte ha alltför avancerade frågor eftersom eleverna ska ha full förståelse 

om vad jag frågar dem. Jag fick även i vissa sammanhang förklara och ge tydliga exempel på 

vad jag menade med en viss fråga. Här behövde jag vara uppmärksam på hur och vilka 

exempel jag gav eleverna för att inte frågorna skulle bli ledande, jag ville undvika ja och nej- 

frågor eftersom de svaren inte skulle ge mig så mycket. Jag behövde klara svar på hur 

eleverna känner och tänker kring hur de bedöms.  

 

Det jag var ute efter med mina intervjuer var bl.a. hur elevernas humör och känslor påverkas 

av bedömning, hur det fortsatta skolarbetet påverkas av bedömning, dvs. om de blir glada, 

sura eller helt omotiverade till att vilja fortsätta med arbetet, vilken betydelse har det att de får 

rätt hjälp från sin lärare och om eleverna känner att de blir rättvist bedömda i ämnet 

matematik.  

 

Elevernas och lärarens namn är fingerade.  
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4:2 Kort beskrivning om tanken kring Intervjufrågorna till eleverna 

Tanken med att jag ville intervjua elever var att jag skulle få en klarare bild från själva källan 

(eleverna) om vad de anser och hur de blir påverkade av bedömning i skolan. De frågor jag 

ställt behandlar ämnet bedömning: Hur deras humor och känslor påverkas av bedömning, hur 

deras fortsatta skolarbete påverkas av bedömning och vikten av att dessa elever får den hjälp 

och stöd de behöver.  

4:3 Sammanställning av elevernas svar  

Fråga: Hur upplever du när din lärare berömmer dig när du har gjort något bra eller när din 

lärare tycker att du bör ändra på något? 

 

Alla eleverna menade att det känns jobbigt då de blir negativt bedömda från sina lärare. En 

elev menade att de får alltför många läxor och ibland hinner inte med att jobba med sina 

läxor, vilket kan leda till att de blir negativt bedömda. Alla eleverna höll med om att de blir 

glada om de blir positivt bedömda, de får lust att jobba vidare och kämpa på. En elev ansåg att 

hon måste anstränga sig mer då hon blir negativt bedömd, hon menar att det känns för jobbigt 

att behöva gå tillbaka till uppgiften och ändra på det hon jobbat med när hon, enligt sig själv, 

svarat/eller gjort vad som krävdes när hon dock hade motbevisats av sin lärare. 

 

Alla elever konstaterade att det är en jobbig och pirrig känsla när de bedöms av sina lärare i 

olika ämnen. Ingen av eleverna ansåg att ett litet fel och en negativ bedömning från läraren är 

så hemskt, det klarade de av. När det handlade om svårare uppgifter då de fått negativ 

bedömning, kunde det vara för krävande för dem. En elev svarade att hon blir så ledsen av 

negativ bedömning från sin lärare att hon inte kunde förklara känslan. Två elever höll med 

varandra då de berättade att de blir väldigt besvikna på sig själva om bedömningen inte är 

positiv, de vill hellre känna sig stolta och duktiga. En pojke förklarade att hans tankar var att 

han kunde ha gjort bättre om han skulle få negativ bedömning, om han skulle få positiv 

bedömning var hans tanke att han gjort sitt bästa.  
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Fråga: Hur påverkas ditt arbete i av att du får tillbaka din matematikbok med massa rött i? 

 

Jag fick många olika svar från eleverna. Några elever ansåg att det inte påverkade deras 

fortsatta skolarbete om de skulle få negativ bedömning från sin lärare medan vissa ansåg att 

det är väldigt tråkigt att bli negativt bedömd, vilket leder dem till att inte längre vilja arbeta 

vidare. En pojke avskyr matematiken. När jag ställde honom frågan varför, svarade han att 

han fick gå tillbaka 10 sidor i sin mattebok för att han svarade fel. Den här pojken blev så 

påverkad av att behöva börja om med hela 10 sidor utan någon större hjälp från sin lärare, att 

han inte längre vill arbeta med matematiken. En tjej av de fyra eleverna jag intervjuade vid 

det tillfället tyckte om matematiken, då hon inte hade några större problem med ämnet. 

 

Det var tydligt att de elever som inte har något större problem med matematiken ofta tycker 

att matematiken är ett roligt ämne, medan de elever som har svårigheter med ämnet tycker att 

matematiken är alltför tråkig och jobbig. Detta kan bero på att elever som har svårigheter med 

matematiken blir frustrerade och otåliga. De vill inte jobba med matematiken, då de känner att 

det är alltför svårt. De vet inte vad de ska göra och har svårigheter med att förstå vad man ska 

göra.  
Jag blir irriterad av det, jag ger upp lätt och vill inte fortsätta med matematiken för att jag inte förstår 

ibland vad jag ska göra. Vissa uppgifter kan vara jobbiga och svåra att förstå, det är därför jag bara ger 

upp. (Samuel)  

Det som upplevs av Samuel är vanligt, då det har visat sig att matematiska textuppgifter 

brukar vara problematiska och ställer stora krav på elevernas läsförståelse; det kan handla om 

begrepp och meningsbyggnader som upplevs som invecklade och svårtolkade (Myndigheten 

för skolutveckling 2007: 39). Det är av denna anledning som varje lärare bör ta ställning till 

att undervisa på ett sätt där man tidvis går igenom och förklarar begrepp som uppkommer i 

ämnet. När elever förstår vad som ska lösas och börjar i sin takt få flyt, blir matematiken 

omedelbart rolig. Att elever börjar med en bra grund i matematik, blir matematiken kul och en 

känsla som räcker livet ut. Därför är det viktigt att pedagoger/lärare hela tiden lär nytt, 

uppdaterar och utvecklar sina kunskaper och lära av varandra hur matematik ska läras ut. Det 

är så en progression byggs upp (Skolverket.se). 

 

En pojke menade att hans fortsatta skolarbete blir påverkat om han inte klarar av uppgifter 

inom olika ämnen, då vill han bara ge upp och inte fortsätta längre. Om han får bra 



 22

bedömning från sin lärare blir han mer motiverad och får viljan att klara av så många 

uppgifter som möjligt.  

När vi pratade om de känslor som uppkommer när eleverna får tillbaka sin matematikbok med 

en massa rött i svarade eleverna på följande sätt;  

Jag skäms att visa min bok om jag får för mycket fel, för att det är inte kul. Men om jag får en eller två fel 

de gör inget, jag kan visa. Men annars är det inte kul. (David) 

Mm, jag vill inte heller visa när jag får mycket fel i min bok, för att då mina kompisar kommer tro att jag  

inte är smart. (Maria) 

Det framkommer tydligt att eleverna blir negativt påverkade av en sådan sorts bedömning. 

För att jag skulle få mer kunskap om hur eleverna hellre skulle vilja bli bedömda ställde jag 

frågan ”vad skulle ni hellre vilja höra eller läsa när ni får tillbaka matteboken”. Då svarade en 

elev så här; 

         De kan t.ex. säga eller skriva, öh att jobba mer med det här, du kan men tänk lite mer, eller att fortsätt  

jobba me de här. Sånt skulle jag inte bli så ledsen över. (Joel) 

Fråga: Hur viktigt är det att du får rätt hjälp av din lärare när något är för svårt? 

När jag ställde frågan till eleverna svarade alla på samma sätt; 

Det är viktigt för att det är vi som ska lära oss, om inte läraren hjälper hur ska vi då lära oss något? 

(Jonna) 

 A det är viktigt för att om jag får fel hjälp det förstör för mig, jag lär mig ingenting då. Om jag  behöver 

hjälp då jag ska få den hjälp ja vill ha. (Sami) 

Alla elever ansåg att det var viktigt att få rätt hjälp från sin lärare. Om dessa elever inte får 

den hjälp de behöver, drabbas de genom att det leder till att de blir negativt bedöma från sina 

lärare. Många av eleverna menade att de inte skulle bli negativt bedömda om de fick den hjälp 

som de behöver för att klara av olika uppgifter.  

Fråga: Tycker du att du blir du rättvist bedömd i matematik?  

Eleverna hade olika åsikter när jag ställde denna fråga. Några av eleverna, som ansåg sig vara 

duktiga i matematik, hade inga större problem med orättvisa när det gällde bedömning. Men 

så fort jag ställde frågan svarade en pojke väldigt fort med hög röst nej. Jag var nyfiken på 

varför han svarade på det viset, så jag ställde honom frågan ”varför” och han svarade; 

        För att de (lärarna) själva inte kan dom, de säger till mig att jag inte kan svara rätt på matematik. (Sami) 
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Eftersom Sami hade problem med matematiken och med sin lärare, som framkom som alltför 

kritisk mot hans prestation, ansåg han att han blir orättvist bedömd.  

Ibland, när jag behöver hjälp och min lärare försöker förklara för mig så brukar jag ha svårt med att förstå, 

när jag ber henne om mer hjälp så ber hon mig försöka själv. När jag gjort det så får jag fel på uppgiften, 

då känner jag att om hon hade hjälp mig lite till så skulle det inte ha blivit fel. (Maria) 

Att förtydliga det matematiska språket är viktigt, speciellt för de elever som har språk och 

lässvårigheter, för att det inte ska orsaka problem med matematiken och för att eleverna inte 

ska känna att deras egen prestation inte duger. En genomgång av begrepp eller av det som 

matematikböckerna kommer att handla om, innan lektionen börjar kan vara till stor nytta för 

många elever. 

Fråga: Om en matematikuppgift är för svår för att lösa, hur gör du? Får du bra hjälp av din 

lärare? 

Många av eleverna går till sin lärare och ber om hjälp, men ofta fick eleverna inte den hjälp de 

behövde från sin lärare. De berättade att de fick sätta sig igen och försöka själva. Jag ställde 

här uppföljningsfrågan;  

    – Tycker du inte om när läraren ber dig försöka själv? 

Det beror på hur hon säger det, om hon säger att jag vet att du kan du är duktig, då ok. Jag förstår men om 

hon säger till mig nej sätt dig gör det själv, då jag blir ledsen för att hon inte hjälper mig. För att det 

händer att jag inte förstår grejer, då behöver jag ju hjälp för att om jag inte förstår, hur ska jag då lösa 

uppgiften (Sandra) 

Av detta framkommer det tydligt hur stor betydelse en lärares stöd har för eleverna. Att ge 

dem en sorts självförtroende för att kunna lösa en uppgift själv utan att få dem att känna sig 

utstötta. Konsekvensen av att inte begripa vad som står i en uppgift är att eleven löser 

uppgiften fel, vilket leder till att dessa elever blir negativt bedömda av sina lärare. 

Jag använder hellre miniräknare än att fråga läraren, för att de kan själva ha fel. Miniräknare de är bättre 

och jag förstår mer också, ibland ja hänger inte med när läraren pratar. (Michael)  

 A, jag använder också hellre miniräknare, för att då jag inte behöver be om hjälp hela tiden (Alex).  

Att eleverna hellre använder sig av miniräknare kan bero på att de förstår siffror. Att kunna 

siffror är vad de flesta eleverna kan, då siffror är desamma överallt. Eleverna menar att, även 

om de skulle få den hjälp de behövde, skulle de kunna få problem med att förstå vad läraren 
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säger beroende på vilka begrepp som används. Miniräknare är ett säkrare kort för eleverna då 

de får klarare svar i siffror.   

När jag var klar med intervjuerna frågade jag eleverna vad de tyckte om mina frågor. Många 

elever tyckte att de var bra och att de fick chansen att prata ut om hur de tänker och känner 

kring bedömning i skolan. Jag är väldigt glad över att jag hade intervjuer gällande 

kunskapsbedömning i skolan för jag har fått kunskap av dessa elever om hur jag som blivande 

lärare ska bedöma och vad jag bör undvika.  

5 Lärarintervjun  

5:1 Kort beskrivning av läraren Josefinas arbetssätt  

Josefina har arbetat i skolan över tio år. Hon har mött elever med många olika bakgrunder och 

utifrån sina erfarenheter har hon uppmärksammat att vissa skillnader är nödvändiga då hon 

bedömer elever med svenska som andraspråk och förstaspråk. Hon menar att man inte ska 

utgå från samma förväntningar, målen som nämns i kursplanen ska vara lämpade till den egna 

individen. Josefina har under sina år arbetat på ett sätt där hon använt sig av individuell 

utvecklingsplan. Med hjälp av utvecklingsplanen får man som lärare ett framåtsyftande och 

utgörande aktivt verktyg i elevens lärandeprocess och den ska utgå från elevens förmågor, 

starka sidor och intressen. Josefina använder sig av denna utvecklingsplan eftersom hon får 

tillfället att sammanfatta vad eleven behöver på kort och lång sikt så att eleven kan nå så långt 

som möjligt utifrån sin egen förutsättningar.  

Syftet med individuella utvecklingsplaner är att de ska stärka uppföljningen 

för den enskilda eleven i skolan och bidra till att fler utvecklas i riktning mot 

de nationella målen. Den ska ge eleven ökat inflytande och ansvar över sitt 

lärande. Den ska konkret beskriva vilka insatser skolan ska göra för att 

eleven ska utvecklas i riktning mot skolans mål. Den individuella 

utvecklingsplanen skapar också kontinuitet för eleven vid byten av 

exempelvis lärare eller skola (Skolverket.se). 

Intervjufrågorna behandlar bedömning, allt från matematiken till nationella proven. Jag har 

även ställt frågor där man får en översikt på hur Josefina arbetar och vilka personliga tankar 

hon har. 
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5:2 Sammanställning av Josefinas svar 

Fråga: Finns det ett rätt eller fel sätt att bedöma elever på? 

Josefina försöker så gott som hon kan utgå från kursplanens mål, men menar att det finns 

olika sätt hur man väljer att bedöma sina elever, dvs. vill man bedöma sina elever på ett 

positivt sätt eller på ett negativt sätt. Josefina berättar vidare att hon väljer att arbeta med 

bedömning på ett sätt där eleven vinner på det snarare än förlora.  

Hon menar att en elev ser på bedömningar på olika sätt. Vissa elever vill veta om de inte gjort 

någon uppgift korrekt för att det är så dessa elever utvecklas, medan andra är lite överkänsliga 

och behöver höra att de gjort något bra även om det skulle krävas mer från dem. 

Jag menar inte att man ska hindra de överkänsliga eleverna att utvecklas kunskapsmässigt genom att 

endast berömma dem, men de behöver positiv feedback. En lärare ska veta hur man väljer att arbeta med 

sina elever då man lär känna deras starka respektive svaga sidor. (Josefina) 

Fråga: När du bedömer en elev som inte nått målen, hur gör du då? 

Josefina jämför med elevens tidigare utgångspunkt, dvs. utveckling. Har eleven utvecklats 

och stärkt sin svaghet eller är eleven i samma plan som i början. Även om en elev inte nått 

kursmålens plan så utgår Josefina från det eleven utvecklat, märker hon att eleven försöker 

och gör sitt yttersta för att lyckas så brukar bedömningen inte vara negativ. I sådana lägen är 

individuella utvecklingsplaner otroligt givande. 

Det mest betydelsefulla är att lyckas med sitt mål, dvs. att lära. När en elev lärt sig något nytt lyser 

hans/hennes ansikte upp, och att få uppleva det som lärare, då har man lyckats med sitt och ska fortsätta 

med att försöka lysa upp deras ansikten. (Josefina) 

Fråga: När du bedömer en elev, tänker du på elevens självkänsla? 

Enligt Josefina handlar bedömning om att det ska vara så rättvist som möjligt. Hon menar att 

en elev oavsett hur man bedömer blir antingen glad eller sur. Bedömning är för elevens bästa 

menar Josefina, det görs för att man ska veta var man har sina elever dvs. förkunskaper och 

hur långt eleven kommit kunskapsmässigt.  

Det gör alltid ont att behöva kritisera en elevs prestation, men det är nödvändigt, annars skulle det inte 

vara en del av skolan. Det man kan göra dock är att välja hur man ska bedöma sina elever, vill man vara 

alltför kritisk eller vill man uppmärksamma det eleven är duktig på samtidigt som man påpekar elevens 

svagheter? 
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Fråga: Vad anser du om de nationella proven i årskurs 3? 

Att de nationella proven införts i årskurs 3 är något som skrämmer många elever menar 

Josefina. Det Josefina upplevt är att även om eleverna är så unga, så begriper de ändå vad det 

nationella provet är, att det är ett prov som dessa elever bör klara för att de ska bedömas 

positivt. Dessa prov sätter stor press på många elever, men även om det skrämmer många 

elever så är detta ännu ett hjälpmedel för läraren. Genom att se vad eleven kunnat svara på 

kan vi lärare sträcka ut en hjälpande hand genom att vi får tillfälle att ”möblera” om vårt 

arbetssätt om så är nödvändigt, menar Josefina.  

Fråga: Hur mycket påverkar svårigheter med det svenska språket matematiken? 

Utifrån Josefinas egna erfarenheter påverkar språksvårigheter matematiken väldigt mycket. 

Hon menar att matematiken innehåller så många begrepp att det orsakar problem för de elever 

som inte behärskar det svenska språket. Josefina anser dock att det handlar mycket även om 

hur läraren planerar sin matematikundervisning. Om man är medveten om att vissa elever får 

problem med matematiken pga. språket så är det en självklarhet att man ska behandla dessa 

problem. Man ska tänka på att undervisningen ska gynna alla elever och inte endast de som 

förstår allt som står i böcker eller annat material.  

Jag som lärare har mött många elever som får problem med matematiken just pga. de språksvårigheter de 

har, därför försöker jag på bästa sätt att tillämpa min undervisning för varje elev.  Min undervisning ska 

täcka de svagheter elever har samt förstärka deras starka sidor. (Josefina) 

 

Fråga: Har du alltid gott samvete när du bedömer en elev utifrån elevens prestationer? 

Enligt Josefina så handlar det mycket om vad som är bäst för eleven, varje elev är en egen 

individ och tolkar saker på olika sätt. Det som hon anser är viktigt för varje elev oavsett 

svagheter är att bedöma rättvist. Med begreppet rättvist menar hon att bedöma varje elev som 

en egen individ och att man ska ha i åtanke vad elevens förkunskaper är och vad eleven lärt 

sig under sin skolgång.  

Jag försöker så gott jag kan ha ett gott samvete när jag bedömer, genom att tänka på vad som är bäst för 

eleven. Man kan inte heller vara självisk och tänka på sig själv och göra det enkelt för sig själv genom att 

vara snäll, utan man måste veta vad som är bäst för eleven och utifrån det göra sitt. (Josefina) 
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6 Slutsatser och resultat 

En lärares uppgift är bl.a. att planera sin undervisning med utgångspunkten att den ska utveckla 

varje individs kunskaper. För att kunna lyckas med det är det bra att ha vetskap om elevernas 

förkunskaper så att man på bästa sätt kan tillämpa undervisningen utifrån det.                     

Lpo 94 nämner att skolan har i syfte att elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem som 

även ska vara en god grund för fortsatt utbildning (Lärarens handbok 2008: 

41). 

Jag har bl.a. lyft fram vikten av hur individualisering i undervisningen gynnar alla elever 

oavsett kunskapsskillnader. Om man ska arbeta med individualisering i klassrummet är det 

viktigt att ha kunskap om elevernas förkunskaper för att sedan lägga upp strategier för hur 

man ska arbeta vidare med eleverna. Diagnostisering förtydligar vad man som lärare kan 

ändra på med sitt tidigare arbetssätt samtidigt som det visar vad eleven har tillägnat sig för 

kunskaper, såväl förståelse som färdigheter inom olika områden. Diagnostisering klargör även 

vad eleven bör arbeta mer med för att uppnå de uppställda målen. Att tillföra diagnostisering i 

sin undervisning ger en mer rättvis bedömning för eleverna då eleven ges chansen att arbeta 

utifrån sin egen kunskapsmässiga nivå.  

Även om det ofta är så att den som bedömer och den som blir bedömd är 

olika personer, så vill jag betona att bedömningar i skolan även innefattar 

situationer där gränser mellan objekt och subjekt suddas ut. Det mest 

framträdande exemplet på detta är självvärdering. Även för sådana 

bedömningsformer är det angeläget att värdera kvaliteten i bedömningarna. 

Ett annat exempel är att makten över villkoren för bedömning kan variera 

alltifrån helt lärarstyrda situationer till situationer där eleven är delaktig i 

såväl val och utformning av uppgiften som förhandling om vilka kriterier 

som ska gälla för bedömningen (Nyström, Peter 2004: 5).   

I en mångkulturell skola finns det elever med många olika bakgrunder som kunskapsskillnader. 

En lärare kan i sin klass ha elever som har svenska som förstaspråk och elever som har svenska 

som sitt andraspråk, och dessa elever har oberoende bakgrund olika sätt att inhämta kunskap på 

och lär sig i olika takt. Kursplanen ser olika ut för elever med svenska som andraspråk i 

jämförelse med kursplanen i modersmålsvenska, och i och med att det finns skillnader i 
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uppnåendemålen ska elever med olika bakgrund bedömas utifrån de mål som är tillämpbara för 

dem. Läromålen i matematiken är dock desamma för alla elever, som inkluderar bl.a. att kunna 

kommunicera med matematiska termer i meningsfulla och relevanta situationer. Språket för 

denna kommunikation ska alltså vara i svenska, matematikböckerna i grundskolan innehåller 

matematiska problemlösningar som är fokuserade på målen i kursplanen. Detta skapar stora 

problem med bedömningen i ämnet matematik för elever med svenska som andraspråk. 

Eleverna känner att de blir orättvist bedömda i ämnet, då de egentligen kan lösa uppgifter om 

de fick den hjälp dem behöver av sina lärare när de har svårigheter med förståelsen. Att de 

elever som har svårigheter med det svenska språket skulle klara sig bättre om de matematiska 

uppgifterna är skrivna i deras språk eller i siffror är tydligt. Risken med detta är att eleverna ger 

upp och tappar lusten för matematiken pga. språkliga och kulturella skäl. Lärare bör vara 

uppmärksamma på dessa skillnader då eleven ska bedömas utifrån sina kunskaper.  

Utan att på förhand tala om vilka bedömningsformer som är rätt eller fel kan 

varje bedömningsform värderas utifrån sitt syfte (Nyström, Peter 2004: 37). 

Elever som har svenska som sitt andraspråk får ofta komplikationer med matematiken eftersom 

ämnet är så språkkrävande. Utifrån mina egna observationer samt planerade lektioner jag haft 

med en mångkulturell klass framgår det att elever med svenska som andraspråk klarar 

matematiken då det inte handlar om textuppgifter. Studien som gjorts i NU 03 visar tydligt att 

elever med utländsk bakgrund klarar sig betydligt sämre med matematikens språkliga del än 

eleverna med modersmålsvenska, då svårigheterna att förstå vad som ska lösas står i vägen. 

Michael som var en av de elever jag intervjuade indikerade att användning av miniräknare är 

vad som funkar bäst för honom om han skulle få problem med en matematisk uppgift. Han 

menade att miniräknaren är ett mycket tydligare hjälpmedel än vad hans lärare är då han inte 

förstår vad som sägs när han får hjälp. Att det är mer komplicerat att få hjälp av läraren visar 

vilken effekt brist på förståelse har för vissa elever, och detta gäller även matematiska 

uppgifter med text. 

Att elever med svenska som andraspråk inte bör bedömas på samma sätt eller utifrån samma 

mål som elever med svenska som förstaspråk i matematik är tydligt. Man kan inte bedöma alla 

elever på samma sätt just pga. de kunskapsskillnader det finns mellan dem. Att kursplanens 

mål skiljer sig åt understryker att även bedömningen ska skilja sig åt, om man som lärare utgår 

ifrån den egna individens mål kommer bedömningen då behandlas på rätt sätt och eleven blir 

rättvist bedömd. Det har framkommit tydligt att elever med utländsk bakgrund har språk och 
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lässvårigheter som påverkar matematiken på en nivå där de inte begriper vad som står och vad 

dem ska göra för att lösa uppgiften, i detta fall är det inte endast språket som eleverna blir 

negativt bedömda på, utan även på ämnet matematik. Det som en matematiklärare bör göra för 

att undvika sådana problem är att ha en individualiserat undervisning som skulle gynna alla 

elever, speciellt de med svenska som andraspråk. Elever behöver lära sig de rätta begreppen för 

att kunna formulera och lösa matematiska problem om de ska kunna använda sig av sina 

matematiska färdigheter och kunskaper i framtiden i det svenskan samhället. Men vägen till att 

eleverna med svenska som andraspråk ska uppnå målen i matematiken kommer i många fall 

vara annorlunda, jämfört med de elever som har svenska som förstaspråk. Därför bör varje 

lärare ha som mål att undervisa på ett sätt där alla elever utvecklas på sitt sätt utan att hämma 

eleverna.   

Utifrån NU 03 har det framkommit att de nationella proven i årskurs 5 sätter stor press på 

eleverna. Nationella proven blir som en mätare både på den enskilda elevens framgång och på 

lärarens undervisning genom de kvalitetsgranskningar som genomförs. Det har blivit allt mer 

allvarligt och mer laddat att gå i skolan i tidigare åldrar, då läraren fokuserar på resultaten av 

de nationella proven (Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: 112). Eleverna i studien 

menar att allt mer ansvar läggs över dem och fokuseringen på nationella proven ökar då de 

grubblar över hur de kommer bli bedöma och hur det ska gå om de inte kan svara på någon av 

frågorna som proven kan innehålla. Nu 03 försöker argumentera för hur man ska kunna arbeta 

med nationella proven i skolan på ett sätt där man inte överpressar eleverna:   

Kanske är lösningen en balans mellan allvar och lust i skolan som är 

optimerad i förhållande till barnens ålder (Nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003: 112). 

Man ska alltså arbeta lekfullt under de tidiga grundskoleåren där lärandet ska kunna ske lite 

lugnare, parallellt med mer systematiska och genomtänkta former, utan att detta ska äventyra 

elevernas kreativitet, spontanitet och lust att lära (Nationella utvärderingen av grundskolan 

2003: 112). Detta är en undersökning som gjorts av grundskolan i årskurs 5. Om eleverna i 

årskurs 5 känner att de har alltför mycket press på sig, hur påverkas då eleverna i årskurs 3 av 

nationella proven? I min intervju med Josefina får man en uppfattning om hur eleverna i 

årskurs 3 känner för nationella proven. Det framkom tydligt att dessa elever känner sig 

stressade och nervösa inför provet även i den ålder de befinner sig i. Att de inte skulle begripa 

vad nationella proven handlar om är befängt. Man ska inte underskatta elever i yngre åldrar.  
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Syftet med proven är att de ska konkretisera kursplanens mål och vara ett 

stöd för lärarens bedömning om eleven uppnått målen. Proven har en även 

en diagnostisk funktion och ska visa på elevens starka och svaga sidor i 

ämnet. Resultaten på de nationella proven ska också kunna ge underlag för 

analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på 

huvudmannanivå och på nationell nivå (Skolverket 2007). 

 

Nationella proven ska fungera som ett underlag för läraren om vad eleven kan och har lärt sig 

under sin skolgång. Det är utifrån min egen erfarenhet, vanligt att man under prov kan få 

minnesluckor. Innan man får sitt prov och ska börja skriva går man genom allt man kan i 

huvudet, men så fort man får sitt prov och ska börja skriva stannar det till. Att eleven 

glömmer ett visst stoff som läraren gått genom i klassen ett tag innan provet behöver inte 

betyda att eleven förlorat den förmåga eller kunskap som uttrycks i kursplanens mål och 

betygskriterier. Nationella proven ska vara ett hjälpmedel både för läraren och för eleven för 

att balansera det eleven behöver eller kan utveckla mer, samtidigt som läraren får kunskap om 

elevens svaga och starka sidor.  

Läraren ska bedöma de kunskaper eleven har när betygen sätts. Eleven kan 

dock inte uppvisa alla sina kunskaper precis då. Därför är det rimligt att 

läraren även beaktar kunskaper som eleven visat tidigare (Skolverket.se) 

Att elever behöver en viss stödkonstruktion från sina lärare är tydligt. Joel som är 

en av de elever jag intervjuade, menade att lärarens stöd och förtroende skulle 

betyda mycket. Att läraren visar förtroende för Joel skulle ge henne självförtroendet 

och styrkan att klara av varje hinder som kan uppkomma i lösandet av uppgifter. 

Petterson (2005) menar att lärare ska använda sig av formativ bedömning i sin 

undervisning då det ger elever större kompetensutveckling och de även får mer 

självförtroende (Pettersson, Astrid 2005).  

 

Elever bör bedömas genom formativ bedömning, speciellt de elever som har 

svenska som andraspråk då formativ bedömning syftar till att stimulera det fortsatta 

lärandet genom att ständigt lyfta fram elevens styrkor respektive svagheter under 

pågående läroprocess, att deras svagheter lyfts fram kan man som lärare arbeta med 

att utveckla de svagheter det kan handla om. Även den bedömda elevens egna 
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tankar om sin egen kunskapsutvecklig är av stor vikt vid bedömningen, när eleven 

får se vad han/hon uppnått och förbättrat stimuleras eleven och självförtroendet 

stärks. Formativ bedömning är alltså en positiv respons från läraren med råd för det 

fortsatta arbetet. Detta är ett arbetssätt som gör att man kan se vad eleven är duktig 

på och vilka styrkor eleven har, därefter poängterar läraren det som eleven kan 

utveckla vidare. Formativ bedömning är vad som är nyttigt för elever. Till skillnad 

från summativ bedömning har formatviv bedömning ett pedagogiskt syfte, att öka 

elevens lärande och används inte för selektion eller rangordning (Korp, Helena 

2003: 79-80). Elever som får stöd genom formativ bedömning når längre.  

 

Helheten med en undervisning är att eleverna ska förstå och utveckla kunskaper. 

För att en elev ska kunna lära sig måste han/hon även förstå vad som står i böcker 

och vad som sägs av läraren. En betydelsefull uppgift för alla lärare är att stärka 

elevernas språkutveckling, att ha ett välutvecklat språk är av största betydelse för en 

människas hela situation (Wistedt, Inger 2008: 45). Wistedt (2008) menar att 

lärarna bör hjälpa elever med språkutvecklingen, och detta genom att skriva och 

samtala om matematik tillsammans.  

Den språkliga hanteringen hjälper även eleverna att utveckla sitt matematiska 

tänkande, att eleverna berättar hur de tänker och gör, blir deras tankar synliga för 

läraren och för dem själva (Wistedt, Inger 2008: 45). Att elever inte får chansen att 

muntligt förklara hur de tänker kring en uppgift kan vara en del av varför elever inte 

utvecklas och bedöms negativt, om elever fick samtala och förklara hur de tänker 

får man som lärare en klarare bild på hur eleverna arbetar med matematiken. Vissa 

elever har det lättare att berätta än att skriva, som även demonstrerats av NU 03 där 

de flesta elever klarade sig bättre i den muntliga matematiska delen (Myndigheten 

för skolutveckling 2007: 14).  
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      Bilaga 1 

Intervjufrågor till elever: 

1. Hur påverkas ditt humör/känslor av bedömning? 

Hur upplever du när din lärare berömmer dig när du har gjort något bra eller när din lärare 

tycker att du bör ändra på något? 

 

2. Hur påverkas din fortsatta skolarbete av bedömning?  

Hur påverkas ditt arbete i av att du får tillbaka din matematikbok med massa rött i? 

 

3. Hur viktigt är det att du får rätt hjälp av din lärare när något är för svårt? 

 

4. Tycker du att du blir du rättvist bedömd i matematik? Blir du rättvist bedömd i de 

ämnen du har? 

 

5. Om en matematik uppgift är för svår för att lösa, hur gör du? Får du bra hjälp av din 

lärare? 
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       Bilaga 2 

Lärarintervjun  

1. Finns det ett rätt eller fel sätt att bedöma elever på? 

2. När du bedömer en elev som inte nått målen, hur gör du då? 

3. När du bedömer en elev, tänker du på elevens självkänsla? 

4. Vad anser du om de nationella proven i årskurs 3? 

5. Hur mycket påverkar svårigheter med det svenska språket matematiken? 

6. Har du alltid gott samvete när du bedömer en elev utifrån elevens prestationer? 

 


