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Sammanfattning 
 
Inledning  
Det finns många olika användningsområden och arbetssätt när det gäller diagnoser. Under 
min verksamhetsförlagda utbildning har jag stött på olika sätt att använda dem på men 
framförallt har jag mötts av att eleverna gör diagnosen när de är klara med kapitlet och sedan 
arbetat vidare i läroboken. Ett annat sätt jag uppmärksammat är relativt vanligt är att vissa 
elever inte hinner göra diagnosen för att det är dags för klassen att gå vidare till nästa kapitel.  
 
Diagnoser blir en form av kontroll av elevers kunskap och är, för mig, nära förknippade med 
bedömningar. Därför är jag nyfiken på hur diagnoserna kan användas i just bedömningssyfte 
och om de kan användas både summativt och formativt. 
 
Syfte  
Syftet med denna studie är att ge en bild av hur lärare använder sig av diagnoserna i 
matematikböckerna i grundskolans årskurs 1-3. Jag vill även ge en bild av ifall diagnoserna 
påverkar lärarnas bedömning av eleverna och i så fall även hur bedömningen påverkas. 
 
Metod  
I denna studie användes kvalitativa intervjuer som metod. Fyra lärare, alla verksamma i 
årskurserna 1-3, intervjuades i strävan om att få reda på hur de använder diagnoserna i 
läroböckerna i sin bedömning.  
 
Resultat 
Resultatet i denna studie visar att alla lärare i studien låter sina elever göra diagnoserna i 
läroböckerna när eleverna kommit dit i kapitlet. Med hjälp av elevernas resultat på 
diagnoserna kan lärarna planera sin undervisning och hur eleverna ska arbeta vidare efter 
diagnosen. Tre av lärarna använder sig även av andra diagnoser för att skapa sig en bredare 
bild av var eleverna befinner sig i sitt lärande. Diagnoserna används både summativt och 
formativt. Det summativa användningsområdet handlar om att diagnoserna, till viss del, 
påverkar det omdöme eleven får i slutet av en termin eller ett läsår. Det formativa 
användandet sker genom att lärarna planerar elevens fortsatta lärande och utveckling utifrån 
resultatet på diagnosen. Resultatet i studien visar också att två av de fyra lärarna menar att 
lärobokens diagnoser har betydelse för det omdöme de ger eleven. De andra två lärarna menar 
att de påverkas mer av hur eleverna presterar på Skolverkets diagnosmaterial Diamant än vad 
lärobokens diagnoser påverkar dem.  
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INLEDNING  
Under utbildningens gång har jag stött på olika typer av läromedel i matematik och genom 
dessa olika former av diagnoser som funnits efter varje kapitel i böckerna. Det vanligaste jag 
mött är att lärarna låter eleverna göra diagnoserna när de kommit till de aktuella sidorna i 
läroboken. Jag har också sett att alla elever inte hinner göra diagnoserna för att klassen 
gemensamt ska påbörja ett nytt kapitel. Eleverna som inte hunnit göra diagnosen får antingen 
hoppa över den helt, eller göra den vid ett senare tillfälle. Detta har gjort att jag funderat över 
vilket syfte diagnoserna har, enligt de som utformat läroböckerna, och hur de sedan verkligen 
används i skolorna. Om lärarnas undervisning påverkas av hur eleverna presterar på 
diagnoserna och hur lärarna följer upp resultaten är frågor som jag funderar över.  
 
Diagnoser, för mig, innebär någon form av avstämning eller kontroll av kunskap och blir då 
också nära förknippad med bedömning. Eftersom jag gör denna koppling blir det naturligt för 
mig att rikta in mig på just bedömning i denna studie. I Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet, LGR11, (Skolverket 2011, s. 18) står det att betyget eleven 
får ska uttrycka om och i vilken mån den enskilda eleven har uppnått de nationella 
kunskapskraven som finns i varje ämne. Det står även i LGR11 (2011) att läraren, i sin 
bedömning, ska utnyttja all tillgänglig information om de kunskaper eleven har för att kunna 
göra en allsidig bedömning i relation till kunskapskraven och de betygssteg som finns. 
Nyström (2013, s. 3) menar att begreppen formativ bedömning och summativ bedömning 
beskrivs som två helt skilda saker och varandras motsatser. Nyström (2013) framhåller 
däremot att all bedömning är av lärande eftersom bedömningar går ut på att ta reda på något 
för att kunna fatta beslut i olika sammanhang. Han menar även att all bedömning är för 
lärande då en bärande idé i den svenska skolan är att erbjuda möjligheten till lärande vilket 
gör att alla aktiviteter i skolan bidrar till lärandet. Både Pettersson et al. (2011, s. 8) och 
Nyström (2013) menar att den summativa bedömningen som görs kan användas på ett 
formativt sätt.  
 
En fråga jag ställer mig är om diagnoserna har någon betydelse för den bedömning lärarna gör 
av sina elever eller det omdöme de ger eleverna i slutet av året eller terminen. Genom detta 
arbete hoppas jag kunna ge en bredare bild av hur verksamma lärare använder sig av 
diagnoserna i läroböckerna. Både blivande och verksamma lärare ska kunna ta hjälp av min 
studie för att skapa sig en bild av hur några lärare arbetar och hur diagnoserna kan användas i 
olika syften. 

SYFTE 
Syftet med denna studie är att ge en bild av hur lärare använder sig av diagnoserna i 
matematikböckerna i grundskolans årskurs 1-3. Detta syfte undersöks med hjälp av följande 
frågor: 

Frågeställningar  
• Hur följer lärarna upp elevernas resultat? 
• Om och i så fall hur utformar läraren undervisningen utifrån elevernas resultat? 
• Har diagnosernas resultat, både enskilt och sammantaget, betydelse för det omdöme 

eleverna får senare under terminen eller läsåret? 
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BAKGRUND 

Bedömning  
Bedömning kan betraktas som en ständig följeslagare till undervisning då den präglar nästan 
allt som görs i skolan. Bedömningen påverkar alla de som är inblandade, speciellt elever och 
lärare. Pettersson et al. (2011, s. 7) lyfter fram att bedömning är ett område som måste 
problematiseras. Det är en process som är komplicerad och kräver en särskild kompetens där 
både elever och lärare måste kunna argumentera för sina bedömningar.  

Bedömning genom historien  
Korp (2011, s. 20) redogör för hur formella bedömningar har fyllt olika funktioner vid olika 
tidpunkter i det svenska samhället. Hur bedömningarna sett ut och använts har hängt samman 
med vilken roll skolan haft och vilken syn som funnits på kunskap och utbildning vid de olika 
tidpunkterna. Även visioner för framtiden är något som Korp (2011) menar styrt användandet 
av bedömningar.  
 
Kina är det land som anses vara ursprungslandet när det gäller bedömningar. Pettersson 
(2011, ss. 209-210) beskriver att det var behovet att kunna göra urval som födde idén med 
bedömning i formell mening, det vill säga olika tester. Enkla fråga- svarsmönster användes 
för att göra urval av ämbetsmän till den kinesiska staten så tidigt som 600 f.Kr. Vidare 
redogör Pettersson (2011) att i Europa införde kyrkan olika slags tester för att jämföra elever 
under 1600-talet och under samma århundrade infördes husförhören i Sverige. I dessa förhör 
kontrollerade prästen församlingsmedlemmarnas kunskaper utifrån de krav på vad de, enligt 
protestantismens, måste kunna läsa i bok, Bibeln. Korp (2011, ss. 20-21) beskriver att fram till 
1800-talet skedde kunskapsbedömningarna i kvalitativa termer och att det var under detta 
århundrade som de kvantitativa testerna med syfte att jämföra individerna fick sitt genomslag. 
Orsakerna till detta var, enligt Korp (2011), övergången från jordbrukssamhälle till 
industrisamhälle och att detta krävde en mer specificerad arbetskraft och en social rörlighet. 
Det i sin tur gjorde att det behövdes ett sätt att avgöra vilka som var mest kunniga. Tidigare, i 
det traditionella jordbrukssamhället, ärvdes de sociala positionerna medan arbetarrörelsen 
istället krävde ett rättvist och opartiskt examinationssystem. Detta examinationssystem skulle 
då garantera alla, oavsett vilken ställning familjen hade, samma chans att kvalificera sig för 
arbeten på sina egna meriter. En examen blev således ett bevis för kunskap som öppnade 
dörrar för yrkeskarriärer till höga sociala positioner. Korp (2011) menar att det nya 
examinationssystemet blev betydelsefullt för fördelningen av sociala positioner och på grund 
av det inflytandet påverkades även skolan och detta kan ses som upphovet till läroplanerna. 
Examinationernas förekomst innebar att en strukturerad kunskapsmängd var tvungen att 
definieras, skrivas ned och publiceras för alla ämnen för att det skulle kunna läras ut i 
skolorna. De kunskaper som testades på examinationerna blev automatiskt styrande i det som 
lärdes ut i skolorna. Sambandet mellan prov och undervisning var därmed etablerad och har 
sen dess har det mer eller mindre varit ett problem i den formella utbildningen, att det är 
proven som styr undervisningen (ibid).  
 
Petterson (2011, s. 210) beskriver hur man i början av 1900-talet flitigt använde tester där det 
fanns strikta krav på både genomförande och rättning, så kallade standardiserade tester. Syftet 
med testerna var bland annat att för att kunna göra ett urval av de elever som skulle vidare till 
högre utbildning. Till detta krävdes en rättvis och jämförbar betygssättning. Dessa tester 
användes även för att kunna säkra resultaten av undervisningen. Korp (2011, ss. 21-22) 
beskriver även hon händelser från 1900-talets början. Hon nämner att århundradet inleddes 
med en period som kallas för ”the testing age”. Under denna tid fanns det i samhället en 
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utbredd tro att alla föds med en inneboende intelligens som bara sträckte sig visst långt. Den 
grad av intelligens en människa hade sågs som stabil och kunde i princip inte påverkas av 
utbildning. Därför var det många under denna period som var övertygade om att det gick att 
mäta intelligens. Flera framstående psykologer utformade instrument för att kunna fastställa 
intelligensen hos människor. Svaren från dessa tester ansågs vara tillförlitliga mått på 
personers duglighet för yrkesval och studier.  
 
I början av 2000-talet uppdagades att det fanns ett behov av nya bedömningsformer där fokus 
skulle ligga på att stödja lärandet istället för att göra urval och sortera eleverna. Samtidigt som 
nya kunskaps- och lärandeteorier utvecklades kritiserades de begränsade 
bedömningsmetoderna som fanns. Det menades att dessa inverkade ogynnsamt på bland annat 
undervisningsmetoder som fokuserade på grupparbeten och elevdiskussioner. Det var därför 
angeläget att nya utvärderingsmetoder skulle relateras till uppsatta mål (Pettersson 2011, s. 
210).  

Vad ska bedömas? 
Pettersson et al. (2011, s. 8) menar att bedömningen ska bygga på de kunskaper som eleven 
visat eller visar och i det ingår det, för läraren, även en reflektion över vad som bedöms och 
vad som inte bedöms. I ett bedömningsarbete som är medvetet ingår det att bestämma vad 
som ska bedömas och vad eleverna ska lära sig. Detta måste vara närvarande under hela 
bedömningsprocessen. Vidare anser Pettersson et al. (2011) att det som valts ut för 
bedömning endast är ett urval av den kunskap som är relevant och som kan förekomma, 
exempelvis diagnoser. Bedömningar är alltid begränsade till innehåll och form och det går 
inte att bedöma allt en elev kan. Bedömningar baseras på ett urval beteenden, exempelvis 
kunskap, och man väger vid bedömningen samman alla olika underlag som finns och skapar 
en sammanfattad bild av elevens visade kunskaper. Pettersson et al. (2011) lyfter att urvalet 
av det som bedöms ger en signal till eleverna om vad som är viktigt att kunna. Både elevernas 
lärande och lärarens undervisning påverkas av vad som bedöms.  
 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, LGR11, (Skolverket 2011, 
s. 18) står det om betyg och bedömning under övergripande mål och riktlinjer. Betyget ska 
uttrycka om och i vilken mån den enskilda individen har uppnått de nationella kunskapskrav 
som finns för varje ämne. Det finns även ämnesspecifika kunskapskrav för ämnena som ska 
fungera som ett stöd i betygssättningen som sker i olika betygssteg. Både Nyström (2013, s.2) 
och Pettersson et al. (2011, s. 8) anser att betyg är en form av summativ bedömning. Vidare 
står det i LGR11 (2011) att skolan ska hjälpa eleven att utveckla förmågan att kunna bedöma 
sina resultat och ställa sin egen och andras bedömning i relation till sin egen arbetsprestation 
och sina förutsättningar. Det står även att läraren ska utnyttja all tillgänglig information om 
elevernas kunskaper och göra en allsidig bedömning i förhållande till de nationella 
kunskapskraven i respektive ämne. Att eleverna ska kunna bedöma sina resultat och ställa sin 
bedömning i relation till sin arbetsinsats, förutsättningar och andras bedömning kan tolkas 
som en form av formativ bedömning.  

Bedömning i olika syften 
Nyström (2013, s. 1) menar att pedagogiska bedömningar handlar om att skaffa sig belägg för 
att kunna fatta olika beslut. Det behövs ett bra underlag för de stora och mer avgörande 
besluten som exempelvis betyg. För att läraren ska kunna fatta de viktiga besluten och för att 
de ska bli bra krävs det ett bra underlag. Enligt Pettersson (2011, s. 218) finns det ett stort 
intresse mellan lärandet i klassrummet och bedömning och samtidigt som detta intresse ökat 
har intresset för enskilda och avgränsande testresultat minskat. Nyström (2013, s. 1) 
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poängterar att det viktigaste och mest intressanta när man pratar om bedömning är att syftet 
och bedömningens utformning utgår från vad man vill att bedömningen ska göra och vad den 
ska användas till.  
  
Det pratas ofta om två typer av bedömning; summativ och formativ. Nyström (2013, s. 2) 
anser att både summativ och formativ bedömning kan ses som olika aspekter av bedömning 
där det summativa beskriver en viss sorts omdöme vilket är användbart i vissa situationer och 
för olika syften. Vidare menar Nyström (2013) att elevernas resultat kan redovisas och 
formuleras på olika sätt. Det ena sättet är mer kortfattat, det vill säga summativt, medan det 
andra sättet är mer omfattande. Ett exempel på ett summativt omdöme är de betyg som ges i 
slutet av en termin. Petterson et al. (2011, s. 8) menar att detta omdöme ger en samlad bild av 
elevens visade kunskaper. Nyström (2013, s. 3) beskriver hur formativ bedömning ofta 
beskrivs som ”bedömning för lärande” och ställs mot begreppet ”bedömning av lärande”. Det 
senare begreppet benämns ofta som summativ bedömning och de båda begreppen summativ 
bedömning och formativ bedömning beskrivs ofta som två vitt skilda saker och som varandras 
motsatser. Nyström framhåller dock att all bedömning är bedömning av lärande då det går ut 
på att ta reda på något för att kunna fatta olika beslut. Han menar även att all bedömning även 
i någon mån är för lärande då skolan har som uppdrag att erbjuda möjligheten till lärande. 
Detta gör att alla aktiviteter i skolan på ett eller annat sätt måste bidra till lärandet. På samma 
sätt som Nyström framhåller Pettersson et al. (2011, s. 8) att den summativa bedömningen kan 
användas även på ett formativt sätt.  
 
Nedan kommer en utförligare beskrivning av formativ bedömning eftersom mycket av den 
forskning som finns idag handlar just om formativ bedömning – bedömning för lärande. Den 
allmänna synen på den fortgående och dagliga bedömningen idag är att den ska präglas av ett 
formativt synsätt. Detta samtidigt som det i styrdokumenten finns krav på att en summativ 
bedömning görs i form av betygssättning för de högre årskurserna.  

Formativ bedömning 
Bedömning som sker i formativt syfte är, enligt Pettersson (2011, s. 218), till för att förbättra 
undervisningen och lärandet och är något som sker kontinuerligt i klassrummet. Även 
Nyström (2013, s. 2) anser att den formativa bedömningen är något som sker hela tiden i 
klassrummet och att den verkar har stor betydelse för lärandet. Han menar att det finns 
mycket som pekar på att om man har fokus på formativ bedömning i det dagliga arbetet kan 
lärandet i klassrummet främjas på ett effektivt sätt. Hodgen och Wiliam (2011, s. 10) menar 
att bedömning i formativt syfte är ett sätt att göra omdömen om eleverna utifrån observationer 
i klassrummet. Med hjälp av dessa observationer ska man kunna bedöma vilket nästa steg i 
lärandet är. Detta diskuteras även av Nyström (2013, ss. 1-2) som anser att den formativa 
bedömningen handlar om att skaffa sig ett underlag för att kunna stötta det fortsatta lärandet. 
Vidare anser Nyström (2013), vilket även nämndes ovan, att det formativa i bedömningar 
handlar om hur bedömningen används för att förbättra elevernas möjligheter till lärande 
snarare än att läraren gett dem den ena eller andra formen av uppgifter och 
bedömningssituationer. Han menar också att insikter som lyfts fram i bedömningarna ska 
användas som en grund för beslut och handling. Det finns, enligt Nyström (2013), inte sätt att 
göra bedömningar på som är mer formativa än andra. De senaste åren har det pratats mycket 
om formativ bedömning vilket Nyström (2013, s. 3) menar gör att det går att tolka som ett 
nytt fenomen som kommit in i klassrummen. Så är det givetvis inte utan vare sig de vill det 
eller inte ägnar sig lärare åt formativ bedömning både medvetet och omedvetet. Det som, 
enligt Nyström (2013), är nytt och intressant i sammanhanget är att forskning har visat att den 
undervisning som kan beskrivas som daglig och även formativ har kapaciteten att göra stor 
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skillnad i undervisningens effekter. Det handlar om att utveckla undervisningen så den utgår 
från att lärarna tar reda på vad eleverna förstår och uppfattar. Detta gör att formativ 
bedömning även kan beskrivas som en formativ klassrumspraktik. 

Feedback som redskap i den formativa bedömningen 
Ett begrepp som är nära förknippat med formativ bedömning är feedback. Pettersson et al. 
(2011, ss. 7-8) anser att feedback är en metod som bör användas för att belysa de kunskaper 
eleven visar och hur lärandet kan fortsätta. Hodgen och Wiliam (2011, s. 32) menar att 
läraren, i den formativa bedömningen, inte är så hjälpt av antalet rätt och fel i elevernas 
arbeten. Genom att bara ge eleverna rätt och fel får de inte några råd hur elevernas förståelse 
kan utvecklas och antalet rätt betonar snarare den stora skillnaden mellan eleverna snarare än 
varje elevs enskilda utveckling. Att inte ge någon feedback ger inte de högpresterande 
eleverna någon utmaning medan de lågpresterande kan tappa motivationen. Det har visat sig 
att lärare ofta kompletterar sina rättningar med kommentarer vilket i sin tur visat sig vara 
slöseri med lärarens tid då eleverna ofta fokuserar på antalet rätt istället för kommentarerna. 
Hodgen och Wiliam (2011, s. 12) beskriver olika typer av feedback. Dessa olika typer är 
nödvändiga när bedömningen har ett formativt syfte. De olika typerna är feedback elev till 
lärare, lärare till elev och elever sinsemellan. Även Pettersson (2011, s. 218) nämner olika 
former av feedback. Hon anser att den feedback som ges måste fokusera på särskilda 
kvaliteter i elevernas arbeten samtidigt som den fokuserar på uppsatta mål. Pettersson menar 
även att feedback inte bara ska vara återkopplande utan även om att se de uppsatta målen, 
feed-up, och att se framåt genom råd och förbättringar, feed-forward. Hodgen och Wiliam 
(2011, s. 34) anser att det är mer värdefullt att ge eleverna kommentarer varannan till var 
tredje vecka snarare än att bedöma varje enskild uppgift. De poängterar att det är viktigt att 
läraren ger eleverna gott om tid för att läsa igenom kommentarerna och reagera på dem men 
även för att kunna föra egna anteckningar om vad de behöver arbeta vidare med. Läraren kan 
med fördel låta eleverna diskutera sin feedback med både kamrater och lärare under 
lektionstid. 
 
Hodgen och Wiliam (2011, s. 13) beskriver en sammanställning av vetenskapliga 
undersökningar som visar på att feedback som endast fokuserar på bra och dåligt samt rätt och 
fel sänkte elevernas prestationer. De menar att elevernas prestationer hade varit högre om 
ingen feedback alls hade getts. Denna form av feedback uppmuntrar inte de elever som är 
lågpresterande, samtidigt som de högpresterande eleverna väljer bort uppgifter som de inte 
känner sig säkra på att lyckas med och skulle antagligen därmed se det som ett misslyckande 
och inte som ett tillfälle till lärande. Motsatsen till den feedback som fokuserar på rätt och för 
är enligt Hodgen och Wiliam (2011, s. 13), den som istället fokuserar på elevernas styrkor och 
svagheter i arbetet. Den belyser också det som behöver förbättras och hur det kan åtgärdas. 
Denna form av feedback uppmuntrar eleverna att försöka lösa uppgiften igen och lära av sina 
misstag och de fel som uppstår. Den här feedbacken ökar också elevernas prestationer men 
ställer stora krav på lärarens ämneskunskaper. Detta på grund av att läraren måste kunna tolka 
vad eleverna säger och även avgöra nästa steg i elevens lärande och vad denne ska arbeta 
vidare med. Pettersson et al. (2011, ss. 7-8) beskriver hur läraren kan få syn på hur eleven 
resonerar matematiskt genom att observera och fråga eleven samtidigt som den löser 
matematiska problem. Genom detta samtal får läraren även inblick i elevens attityder 
gentemot ämnet. Med hjälp av samtalen och observationerna kan läraren ge eleverna adekvat 
feedback i en naturlig situation. Dock måste läraren ha en klar uppfattning om vad som ska 
bedömas och de frågor som ställs måste vara formulerade så de ger läraren den information 
som efterfrågas.  
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Diagnostisk undervisning  
Bell (1993) beskriver att den experimentella pedagogiken handlar om att identifiera viktiga 
begrepps poänger och vanliga missuppfattningar inom ämnet med hjälp av befintlig forskning 
och att testa eleverna som ska undervisas. Undervisningen utformas sedan för att fokusera på 
dessa saker vilket ger eleverna stora utmaningar där man framkallar en kognitiv konflikt 
genom att lyfta fram missuppfattningar och lösa dem med hjälp av gemensamma 
diskussioner. Även Brekke och Rosén (1996, s. 36) nämner att forskning visar att det är bättre 
att arbeta med några väl valda uppgifter istället för många rutinuppgifter när man vill utveckla 
matematiska begrepp. Arbetet med dessa uppgifter bör bygga på ett sätt så elevernas 
förståelse fördjupas vid diskussioner. Precis som Bell (1993) lyfter Brekke och Rosén (1996, 
s. 36) begreppet kognitiva konflikter. De nämner begreppet som en fas i den diagnostiska 
undervisningen. Dessa faser är följande: 
 

• Kartläggning av ofullständiga eller felaktiga uppfattningar hos eleverna. 
• Planera undervisningen på ett sätt så eleven ska bli medveten om sina 

missuppfattningar. Denna fas kallas för att skapa en kognitiv konflikt.  
• Genom diskussioner och reflektioner skapas en lösning av den kognitiva konflikten. 
• Eleven använder det nya eller utvidgade begreppet i olika sammanhang.  

 
Enligt Brekke och Rosén (1996, s. 36) är de diagnostiska uppgifterna förutsättningen för den 
första fasen. Diagnosernas ursprungliga syfte i matematik kan ses utifrån detta perspektiv, det 
vill säga att kartlägga elevers uppfattning om olika matematiska begrepp och fenomen. 
Brekke och Rosén (1996 s.36) framhåller att kartläggningen av elevernas begreppsmässiga 
hinder och missuppfattningar är en del i det diagnostiska arbetet. Målet med arbetet är att 
framkalla ett reflekterat tänkande kring centrala begrepp och konfliktdiskussionerna kan 
hjälpa till att få bort de missuppfattningar som finns. Genom att låta eleven möta 
problemställningar som tydliggör elevens missuppfattningar skapas en kognitiv konflikt. Bell 
(1993) beskriver i en artikel tre experiment som alla var utformade för att undersöka vilken 
effekt den kognitiva konflikten kunde ha. I det första experimentet var den viktigaste frågan 
sambandet mellan en framgångsrik inlärning och diskussioners intensitet. En annan fråga i 
detta experiment var om resultatet som nåddes genom diskussionerna, hur eleverna 
resonerade, hade överförts till andra sammanhang. Brekke och Rosén (1996, s. 36) menar att 
diskutera och reflektera kring den aktuella konflikten ska missuppfattningen försvinna genom 
att elevernas missuppfattningar lyfts fram för diskussion och reflektion. Reflektionen som 
sker kring nya idéer eller utvidgningen av nya begrepp hör samman med de erfarenheter man 
har sedan tidigare och är en viktig del i arbetet. Resultaten av Bells (1993) experiment visar 
generellt att enskilda häften som elever får arbeta i är ineffektiva och att konflikt- och 
diskussionsmetoderna hade ett gott resultat.  
 
Brekke och Rosén (1996, s. 37) menar att det inte är effektiv att bara förklara begreppen när 
eleverna ska skapa nya begrepp utan en mer effektiv metod är skapandet av 
konfliktsituationer. Vid dessa tillfällen sätter man fingret på missuppfattningarna som finns 
och eleven får möjlighet att själv inse det ofullständiga i sitt tänkande. Olika aktiviteter kan 
göra det möjligt för eleven att värdera sitt tänkande vilket är den kognitiva konflikten. 
Metoden med diagnostisk undervisning har därmed en destruktiv fas vars syfte är att visa 
eleverna att deras gamla idéer är otillräckliga och inte tillfredsställande. Det finns även en 
lösningsfas där reflektioner och diskussioner kring det som framkommit i tidigare faser är det 
centrala. Bell (1993) lyfter i samma sammanhang att det, i ett av hans experiment, gick att se 
de positiva effekterna av konfliktdiskussionerna och deras lösningar. Eleverna blev mer 
beslutsamma att angripa problem än tidigare och kunde angripa liknande problem enklare 
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efter experimentet. En av Bells (1993) elever uttryckte en förvåning över att kunna lösa 
problem genom beräkningar. Eleven hade alltid trott att om det inte gick att lösa på en gång 
kunde man lika gärna ge upp. 

Läromedelsstyrd undervisning  
Enligt Skolverket (2016) är det både i Sverige och i Norge väldigt få lärare som inte låter 
läromedlet styra undervisningen och studier visar att många lärare också planerar sin 
undervisning utifrån hur läromedlet är upplagt. Generellt sett är läromedlet mindre styrande 
inom de samhällsorienterande ämnena och mer styrande inom de naturvetenskapliga ämnena 
och inom matematiken. Skolverket (2016) visar även på att i matematikundervisningen 
använder sig lärare ofta av innehållet i läroboken även under gemensamma genomgångar 
vilket gör att innehållet i undervisningen bli väldigt likt det innehåll som återfinns i läroboken. 
En följd av detta är att läraren kan få svårigheter med att ha genomgångar med ett relevant 
innehåll för alla elever då eleverna räknar på i sin takt. Detta leder till att vissa elever redan 
arbetat sig förbi det ställe som läraren håller genomgång kring medan andra inte hunnit dit. 
Detta kan även beröra diagnoser där elever gör dem vid olika tillfällen och vissa inte alls. 
Skolverket (2016) lyfter att en fördel med att låta läromedlet vara en central del i 
undervisningen i matematik är att eleverna tränar sina färdigheter på ett strukturerat sätt. Det 
skulle även ta mycket av lärarens tid i anspråk om denne skulle behöva göra egna uppgifter 
till alla elever själv hela tiden. En nackdel, enligt Skolverket (2016), med att följa ett 
läromedel och låta det vara styrande är att det i många matematikböcker finns uppdelningar 
av svårighetsgraden på uppgifterna som eleverna ska lösa. De elever som endast arbetar med 
de enklare uppgifterna når antagligen kraven och målen vid läsårets slut. Trots detta kan de 
även ligga på en kunskapsnivå som är för låg för att klara av kommande årskursers 
matematik. Dessa elever kan ha fastnat i spåret att räkna med samma sorts problem istället för 
att ha utmanats med svårare.  

Internationella undersökningar  
Pettersson (2011, s. 215) beskriver att olika internationella kunskapsmätningar har som syfte 
att kunna göra jämförelser mellan olika länder och kan betraktas som temperaturtagningar av 
landets kunskapsläge vid ett visst tillfälle. Att resultaten ses som temperaturtagningar innebär 
att de används på ett summativt sätt. Resultaten från sådana undersökningar ligger ofta som 
grund för kommande politiska beslut och får ofta stort utrymme i skoldebatten. Vidare menar 
Pettersson (2011) att proven i dessa undersökningar måste innehålla uppgifter som kan förstås 
av elever med olika språkliga och kulturella bakgrunder. Alla elevlösningar måste bedömas på 
samma sätt vilket ställer krav på utförliga bedömningsanvisningar. Pettersson (2011) lyfter att 
det är viktigt att lärare är medvetna om dessa testers styrkor och svagheter. Oftast är de till för 
att besvara politiska frågor vilket gör att designen på dessa prov måste vara standardiserade 
för att försäkra dess jämförbarhet. Testernas innehåll måste vara relativt brett och proven 
måste kunna genomföras under en begränsad tid. Detta leder till att det är svårt att ha med mer 
omfattande uppgifter. En av riskerna med stora utvärderingar, om de blir för omfattande, är att 
lärare snävar in sin undervisning på ett sätt som kan skada både djupet och bredden i 
elevernas lärande. 

TIMSS  
TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study, är en internationell studie 
som vart fjärde år undersöker elevers kunskaper inom matematik och naturvetenskap i 
årskurserna 4 och 8. Den senaste undersökningen som det finns resultat från genomfördes 
2011. Syftet med TIMSS är att i ett internationellt jämförande perspektiv belysa elevers 
kunskaper i de båda ämnena. Syftet är också att förklara och förstå trender inom länder och att 
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mäta och jämföra ländernas skolsystem resultat och komma med stöd för förbättringar i 
naturvetenskap och matematik (Skolverket 2012, ss. 8, 16, 20).  
 
Skolverket (2012, ss. 97-98) rapporterar att i TIMMS 2011 fick både elever och lärare svara 
på frågan om vad som händer på lektionerna. Frågorna rörde var läraren respektive eleven gör 
på lektionen, hur de gör det samt hur ofta de gör det. Både i undersökningen som gjordes 
2007 och den som gjordes 2011 framgår det i resultaten att Sverige är ett av länderna som i 
störst utsträckning använde läroboken som den huvudsakliga grunden för undervisningen i 
matematik, 89 % av de svenska eleverna, i årskurs 4, som deltog i undersökningen har en 
lärare som använde läroboken som basmaterial i sin undervisning. Detta kan jämföras med 71 
% för EU/OECD genomsnittet. Det är 10 % av de svenska lärarna som använder läroboken 
som ett komplement i sin undervisning vilket kan jämföras med 24 % för EU/OECD. Andra 
läromedel som övningsböcker, arbetsblad eller konkret material används i första hand som ett 
komplement i undervisningen i Sverige.  
 
Pettersson (2011, ss. 216-217) menar att TIMSS är en undersökning som har en hög statistisk 
kvalitet med slumpmässiga urval och strikta krav på hur både deltagande och genomförande 
sker. Med jämna mellanrum görs det undersökningar gällande om internationella 
undersökningar, som TIMSS, stämmer överens med ländernas respektive kursplaner. I en 
nationell undersökning visade det sig att TIMSS har en ganska god överensstämmelse med de 
svenska styrdokumentens innehåll. Dock är uppgifterna på de internationella proven olika de 
som återfinns i de nationella proven i Sverige. Exempelvis förekommer det fler 
tillvalsuppgifter i de internationella proven än det gör i de svenska nationella proven.  

Lärarhandledningar 
Nedan följer en beskrivning om vad som står i lärarhandledningarna till de matematikböcker 
som de intervjuade lärarna använder sig av angående diagnoser och uppföljning av dessa.  

Prima matematik 2 och 3 
I lärarhandledningen till Prima matematik 2 och 3 finns det ett avsnitt som berör just 
diagnoser och hur dessa ska följas upp. Brorsson (2012a, s. 6) beskriver i 
lärarhandledningarna att det i varje kapitel finns en diagnos (se figur 1) som testar varje 
kapitels mål för sig. Läraren rättar diagnosen och bestämmer sedan hur eleven ska arbeta 
vidare. Brorsson (2012a, s. 6) menar att efter diagnoserna kan eleverna delas in i tre större 
grupper. Den första innehåller de elever som förstått momentet och även visat detta i 
diagnosen. Dessa elever börjar med utmaningarna direkt. Den andra gruppen är de som 
förstått kapitlets grunder men behöver mer träning för att befästa kunskapen, dessa kan, 
eventuellt efter en kortare genomgång av läraren, arbeta med repetitionsuppgifterna och 
eventuellt med några av utmaningarna. Den tredje och sista gruppen är de elever som har 
stora svårigheter med kapitlets innehåll och behöver fler genomgångar och övningar som är 
konkreta innan de fortsätter med repetitionsuppgifterna. Den tredje gruppen är oftast minst till 
antalet elever men den grupp som läraren måste fokusera mest på. 
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Brorsson (2012a, s. 6) redogör för att varje mål i kapitlet följs upp vilket gör att eleverna bara 
behöver repetera de moment som är aktuella för varje elev. I de moment som elever inte 
behöver repetera finns det istället utmaningar, dessa ligger på samma sida som repetitionen 
(se figur 2). Läraren är tänkt att markera med ett kryss de repetitionsuppgifter eller 
utmaningar eleverna ska göra i deras respektive böcker. Repetitionerna i Prima matematik är 
till för att hjälpa eleverna att befästa kunskaperna på de uppgifter eleven hade svårt för under 
diagnosen. Utmaningarna däremot är till för att ge eleverna en chans att använda kunskaperna 
och färdigheterna de tränat på i kapitlet på ett liknande sätt men med andra uppgifter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varje kapitel i Prima matematik 2 och 3 börjar med kapitlets mål och en samtalsbild (se figur 
3). Detta startuppslag kan, enligt Brorsson, (2012a, s. 4) fungera som ett samtalsunderlag för 
uppstarten av det nya kapitlet och förslag på frågor finns i lärarhandledningen till varje 
kapitel.  

Figur 1. Ett exempel på en diagnos i Prima matematik 2B (Brorsson 2012b, ss. 20-21).  

Figur 2. Ett exempel på repetitioner och utmaningar som kommer efter 
diagnosen i Prima matematik 2B (Brorsson 2012b, ss. 26-27).  



 

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Lyckotal skolår 2 
Läromedlet Lyckotal skolår 2 består av en grundbok där eleverna arbetar med olika uppgifter 
kopplade till mål för varje kapitel. Det finns också en bok som heter ”Utvärdering 2” i vilken 
eleverna utvärderar sina kunskaper kring det aktuella kapitlet (Häggblom & Hartikainen 
2012b, s.8). Böckerna med utvärderingarna motsvarar det som kallas diagnoser i andra 
läromedel exempelvis Prima matematik. I lärarhandledningen för grundboken skriver 
Häggblom och Hartikainen (2012b, ss. 8-9) att det är en process som ständigt pågår gällande 
utvärdering av elevers lärande. Syftet med utvärderingen i Lyckotal skolår 2 är att elevernas 
sociala, kognitiva och metakognitiva färdigheter ska utvecklas. De kognitiva färdigheterna de 
syftar till är de kunskaper som finns uttalade i lärandemålen i skolan. De metakognitiva 
färdigheterna är elevernas medvetenhet kring vad de kan och vad de lär sig. Denna förmåga 
utvecklas genom gemensamma diskussioner där elevernas tankar synliggörs med hjälp av 
läraren. Att kunna samarbeta, lyssna på kamrater och att kunna kommunicera matematik hör 
till de sociala färdigheter som nämns i lärarhandledningen.  
 
I lärarhandledningen till Lyckotal skolår 2 beskriver Häggblom och Hartikainen (2012b, s. 7) 
att en central del i undervisningen är det gemensamma arbetet i klassrummet vilket gör att det 
i lärarhandledningen finns många förslag på gemensamma aktiviteter. Syftet med dessa 
aktiviteter är att fånga elevernas lärande, introducera nya strukturer, diskutera olika sätt att 
tänka och skriva matematiskt med mera. Eleverna övar, genom dessa uppgifter, sin förmåga 
att kommunicera och lyssna på matematik medan läraren har möjlighet att iaktta elevernas 
intresse och kunskap i matematiken.  
 
Varje kapitel i Lyckotal skolår 2 inleds med ett uppslag där det på ena sidan finns en lista med 
kapitlets mål och på andra sidan finns det bilder och uppgifter kopplade till innehållet i 
kapitlet (se figur 4). Bilden nedan visar ett exempel från kapitel 1 där klassen kan samtala om 
när och var matematik används (Häggblom & Hartikainen 2012b, ss. 18-19).  
 

Figur 3. Ett exempel på en samtalsbild och kapitlets mål i Prima matematik 
2B (Brorsson 2012b, ss. 4-5).  
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Enligt Häggblom och Hartikainen (2012b, ss. 8-9) ska uppgifterna som finns i utvärderingen 
lösas av eleverna så självständigt som möjligt och de är relaterade till målen för kapitlet (se 
figur 5). Då det finns många uppgifter i varje utvärdering kan de med fördel delas upp på flera 
tillfällen med max 30 minuter vid varje tillfälle. För de elever som känner en osäkerhet kring 
uppgifterna finns det uppföljande uppgifter till några av områdena. I lärarhandledningen 
påpekas det att läraren måste analysera de feltyper som uppstår för att se om det är 
förståelsefel eller räknefel. I kopieringsunderlaget som finns i lärarhandledningen finns ett 
flertal repetitionsuppgifter. Däribland finns hemuppgifter, uppgifter med historisk anknytning 
och uppgifter kopplade till matematiken i samhället.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Ett exempel på ett uppslag för start av nytt kapitel i Lyckotal 
skolår 2 (Häggblom & Hartikainen 2012a, ss. 4-5). 

Figur 5. Ett exempel på en utvärdering i Lyckotal skolår 2 (Häggblom & 
Hartikainen 2012c, ss. 4-5). 
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TEORETISK RAM 
För att kunna avgöra om lärarnas användning av diagnoserna är formativ eller summativ utgår 
jag från Wiliam (2013) och hans fem nyckelstrategier i formativ bedömning. Wiliam (2013, s. 
53) beskriver hur han och Black 1998 definierade formativ bedömning på följande sätt: 
 

Omfattande alla aktiviteter som lärare och/eller deras elever företar sig som ger information att använda 
som feedback för anpassning av de undervisnings- och läraktiviteter de håller på med. (ibid., s.53)   

 
Med detta menar de att undervisningen och de läraktiviteter lärare och elever gör ska ge 
information som kan ge feedback som leder till anpassning av det fortsatta lärandet och den 
formativa bedömningen som en process. Wiliam (2013, s. 53) menar dock att begreppet 
formativ bedömning idag mer ses som ett bedömningsinstrument snarare än som en process.  
 
Wiliam (2013) lyfter fram fem nyckelstrategier i den formativa bedömningen. Dessa fem 
nyckelstrategier är: 
 

1. Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framgång. 
2. Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram belägg för 

lärande.  
3. Ge feedback som för lärandet framåt. 
4. Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra. 
5. Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande.  

(ibid, s. 61) 

Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framgång 
Den första strategin är att klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framgång. 
Wiliam (2013, s. 61) beskriver att prata med eleverna om lärandemål är ett ganska nytt 
fenomen i de flesta klassrummen. Detta trots att det kan verka vara en självklarhet att eleverna 
skulle anse sig hjälpta av att veta vad de ska lära sig. Wiliam (2013, s. 71) skildrar också att 
det i vissa skolor finns direktiv om att läraren ska börja lektionen med att tala om vilka 
lärandemålen är. Han anser att det blir ett snävt och ytligt synsätt av uppgiften om lärarna 
skriver målet på tavlan och eleverna kopierar det i sina skrivböcker för att sedan inte bry sig 
mer om målet under lektionen. Nämnda sätt är, enligt Wiliam (2013, s. 71), inte idén med 
strategin klargöra, delge och förstå lärandemålen och kriterier för framgång. Att eleverna ska 
veta vart de är på väg i sitt lärande är en självklarhet anser Wiliam men det uppnås inte på ett 
formalist sätt som beskrivet ovan. Wiliam (2013, s. 73) redogör även för att alla elever inte 
alltid vill veta målet med lärandet och att de helt kan tappa lusten att lära genom att hela tiden 
få höra dem.   

Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som 
tar fram belägg för lärande 
Wiliam (2013, s. 87) menar att när det är konstaterat vad eleverna ska lära sig blir nästa steg 
att undersöka och fastställa var de befinner sig i sitt lärande. Det är enligt Wiliam vanligt att 
lärare planerar undervisningen som eleverna ska ägna sig åt snarare än att de ska få reda på 
var eleverna är i sitt lärande. Wiliam (2013, s. 115) anser att diagnostiska frågor kan användas 
på olika sätt. Ett sätt är att använda dem innan undervisningen drar igång för att ta reda på vad 
eleverna kan om det ämne undervisningen ska beröra. Wiliam menar att sonderingsfrågorna är 
bra i början av ett arbete men att de diagnostiska frågorna är som mest användbara mitt i ett 
arbete eller undervisningsförlopp för att kontrollera att eleverna förstått.  
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Ge feedback som för lärandet framåt 
Den tredje strategin är att ge eleverna feedback som för lärandet framåt. Wiliam (2013, s. 
121) poängterar att det är svårt att ge en effektiv feedback och att det är vanligt att den 
feedback eleverna får har liten eller ingen inverkan på deras lärande. Wiliam (2013, s. 123) 
beskriver också att det är ineffektivt att ge eleverna både betyg/poäng och kommentarer på 
deras prov eller arbeten. Trots detta är det antagligen den mest förekommande feedbacken i 
många skolor. Wiliam menar att läraren slösar med sin tid när dubbel feedback ges. Detta 
eftersom de elever som fått höga poäng eller högt betyg inte behöver läsa kommentarerna och 
de elever som fått låga poäng eller betyg vill det inte. Vidare menar Wiliam (2013, s. 124) att 
en annan avgörande faktor är tajmingen för feedbacken. Ger läraren eleven feedback tidigt, 
innan de hunnit börja arbeta med ett problem, lär de sig mindre av det. En av svårigheterna 
med att ge feedback är, enligt Wiliam (2013, s. 131), att fokus går från de långsiktiga målen 
till de kortsiktiga. Ger läraren eleven fel sorts feedback kan eleven avfärda återkopplingen, ge 
upp eller välja enklare mål. Wiliam (2013, ss. 134-135) betonar att feedback bara fungerar 
formativt om eleverna använder den återkoppling de fått till att förbättra sina prestationer. 
Feedback är alltså inte formativ om den inte kan användas av eleverna på ett sätt som för 
lärandet framåt, även om återkopplingen läraren ger är tänkt att hjälpa eleven. Effektiv 
feedback innebär att inte bara säga vad som är rätt eller fel utan även att ge ”recept” för hur 
framtida arbete eller åtgärder kan se ut. Den effektiva feedbacken måste då också konstrueras 
så att den leder till framsteg i lärandet. Wiliam (2013, s. 141) anser också att feedback måste 
generera tänkande och att så fort elever jämför sig med andra fokuserar deras 
tankeverksamhet på att skydda deras känsla av välbefinnande snarare än på att inhämta nya 
kunskaper. Wiliam (2013, ss. 142-144) beskriver att feedback blir effektiv först när den 
fokuserar på vad som ska göras härnäst i lärandet mer än på vad som var bra och mindre bra i 
elevernas arbeten. Feedbacken blir mer koncentrerad om det är en mindre mängd än en större, 
vilket även det gör den mer effektiv. Den feedback eleverna får ska också vara kopplad till 
eventuella lärandemål som läraren sätter upp tillsammans med eleverna.  

Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra 
Den fjärde nyckelstrategin är att aktivera eleverna som läranderesurser för varandra. Detta kan 
även kallas för kollaborativt lärande. Enligt Wiliam (2013, s. 147) finns det fyra avgörande 
faktorer till varför kollaborativt lärande kan ha en djupgående verkan.  
 

1. Motivation – I en välfungerande kollaborativ miljö ligger det i elevernas intresse att 
hjälpa varandra att lära sig.  

2. Social sammanhållning – I gruppen hjälper man varandra eftersom man värnar om 
gruppen. Detta leder till en ökad arbetsinsats från eleverna. 

3. Personalisering – Eftersom duktigare kamrater kan hjälpa till med svårigheter som 
finns kan detta leda till ett ökat lärande.  

4. Kognitiv utveckling – Att hjälpa sina kamrater tvingar de elever som hjälper att tänka 
igenom uppgifterna och problemen bättre.  

 
Wiliam (2013, ss. 148-149) menar att det kan vara överraskande att kamrathandleding kan ge 
nästan lika stark effekt som om eleven skulle få individuell undervisning med en lärare. Detta 
kan delvis bero på att eleverna använder ett annat, ibland enklare, språk än vad läraren gör. 
För att kollaborativt lärande ska vara effektivt krävs det att dels att det finns gruppmål som 
arbetsgrupperna kan arbeta mot. Dels krävs det att eleverna har en individuell 
ansvarsskyldighet för att ingen elev ska åka snålskjuts på någon annans arbete.  
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Aktivera eleverna till att äga sitt eget lärande 
Den femte och sista nyckelstrategin i formativ bedömning är att aktivera eleverna till ägare av 
sitt eget lärande. Wiliam (2013, ss. 160-161) anser att självbedömning är ett kraftigt verktyg 
för att öka deras prestationer. Den viktigaste faktorn i självbedömning är självreglerat lärande. 
Grundidén i detta begrepp är att eleven kan samordna sina känslor, handlingar och kognitiva 
resurser som hjälp för de lärandemål som eleven har. Wiliam beskriver hur vissa forskare 
framhåller den kognitiva aspekten i processen. Det vill säga fråga sig om eleverna har de 
nödvändiga kunskaper, strategier och färdigheter som krävs för att kunna nå målet. Andra 
forskare menar däremot att eleverna har färdigheterna men att de inte använder dem i skolan. 
Detta tyder snarare på brist i motivation eller vilja snarare än brist på färdigheten. Två 
begrepp som, enligt Wiliam (2013, s. 162), är relevanta i samband med självreglerat lärande 
är metakognition och motivation. Metakognition handlar om att känna till vad man vet, vad 
man kan göra samt vad man vet om den egna kognitiva begåvningen. Det finns forskning som 
visar på att de självreglerande eleverna är de mest effektiva. Forskningen visar även att de 
elever som får träning i metakognition ökar sina prestationer. De kan även omsätta vad de lärt 
sig i nya situationer. Dock är dessa färdigheter endast till nytta och glädje om eleverna har 
motivationen att använda dem. Wiliam (2013, ss. 162-163) beskriver att motivation ofta 
beskrivs i skolorna som att en del har mycket av det medan andra har mindre. När eleverna 
inte lär sig något är det inte helt ovanligt att det skylls på elevens brist på motivation. Det är 
även relativt vanligt att skylla på lärarens oförmåga att motivera eleverna. Det finns dock de 
som anser att om nivån på uppgiften är för låg och förmågan hos eleven för hög blir resultatet 
ofta att eleven upplever det som långtråkigt. Är nivån på utmaningen för hög och elevens 
förmåga låg är oro en vanlig känsla som uppstår. Om både nivån på uppgiften och elevens 
förmåga är låga blir resultatet ofta likgiltigt. Om däremot både utmaningens nivå och elevens 
förmåga är höga blir resultatet flow, eller flyt. Wiliam (2013, ss. 164-165) menar att för att 
kunna utnyttja den potential som formativ bedömning har måste man inse att bedömning har 
två sidor. Bedömning kan dels förbättra undervisningen men den kan också påverka elevens 
önskan, förmåga och villighet att lära sig. Både motivation och metakognition spelar in i det 
självreglerande lärandet. Det viktigaste är att skapa lärmiljöer där eleverna blir uppmuntrade 
att fokusera på och aktivera sin utvecklingsbana istället för att fokusera på vägen mot 
välbefinnandet. 

METOD 
Syftet med denna studie är att ge en bild av hur lärare använder sig av diagnoserna i 
matematikböckerna i grundskolans årskurs 1-3. För att få reda på detta intervjuade jag fyra 
lärare som arbetar i årskurserna 1-3 och undervisar i matematik.  

Intervju  
Jag genomförde kvalitativa intervjuer som var semistrukturerade i sin struktur. Det innebär att 
jag hade en svag struktur på mina frågor med följdfrågor som följde respondenternas svar och 
inte en ordning jag bestämt i förväg. Detta i enighet med Dalen (2015, s. 34) och Kihlström 
(2007a, ss. 48-49). Mina intervjuer liknade mer ett samtal men med fokus på mina frågor 
kring hur lärarna använder sig av diagnoserna i läroböckerna i matematik. Genom dessa 
frågor styrde jag samtalet och såg till att fokus hamnade på matematik och just diagnoserna. 
Jag såg till att inte ställa några ledande frågor och förberedde mig genom att fundera över min 
egen förkunskap till ämnet. Detta gjorde jag i enighet med Kihlströms (2007a, ss. 48-49) råd 
kring förberedelser och genomförande av intervjuer.  
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När jag konstruerade mina intervjufrågor (se bilaga 1) utgick jag från de frågeställningar jag 
har i denna studie. Detta eftersom det är dessa som ska besvaras i slutändan. Kihlström 
(2007a, s. 50) anser att det är viktigt att skilja på forskningsfrågor och intervjufrågor eftersom 
det inte är studiens frågeställningar som ska besvaras av respondenterna. Mina intervjufrågor 
liknar mina forskningsfrågor mycket men jag har tagit till mig vad Kihlström skriver gällande 
frågorna och haft det i beaktning när frågorna skrevs. Innan jag påbörjade mina intervjuer bad 
jag min handledare att se över mina frågor och jag fick tillbaka dem med förslag på 
förändringar och förbättringar som jag tog till mig och använde mig av. Jag försökte skapa 
frågor som var relevanta för mitt syfte och mina frågeställningar som även skulle få lärarna 
jag intervjuade att tänka till och ge mig en bild av hur de arbetar. Tanken var att jag skulle 
spela in mina intervjuer för att kunna gå tillbaka och lyssna igen när jag transkriberade dem 
senare. Detta i samförstånd med Kihlström (2007a, s. 51) som anser att det är en fördel att 
spela in eftersom man kan gå igenom respondentens svar efteråt. Genom en inspelning kan 
man även höra om en fråga är ställd på ett ledande sätt vilket kan påverka respondentens svar. 
Av olika anledningar blev det endast en som spelades in. Dels berodde detta på att en intervju 
genomfördes via telefon och jag inte hade någon bandspelare eller annan utrustning som 
kunde spela in nära till hands när telefonen var upptagen. Det berodde även på att en av 
intervjuerna genomfördes under en av lärarens elevers rast vilket gjorde att jag i stressen att få 
till intervjun glömde ta med mig telefonen och spela in. Detta har jag kompenserat genom att 
vid alla mina intervjuer antecknat lärarnas svar noggrant. Vid alla tillfällen utom ett har jag 
haft möjlighet att sätta mig och transkribera svaren senast femton minuter efter att intervjun 
avslutades vilket gjorde att jag kunde skriva in deras svar på datorn och komplettera med det 
jag kom ihåg från intervjun. Vid det tillfälle jag inte hade möjlighet att transkribera direkt 
satte jag mig i lugn och ro och tänkte tillbaka ordentligt på intervjun och lyckades få ner en 
utförlig transkribering även från den intervjun. Mina intervjuer utfördes, enligt mig, i en mer 
eller mindre lugn miljö där respondenten kunde svara i lugn och ro på mina frågor. 
Telefonintervjun var den intervju som kändes aningen svår innan eftersom man inte kan 
avläsa ansiktsuttryck och kroppsspråk. Jag anser dock att den gick bra och att jag fick ut bra 
svar. En av intervjuerna genomfördes som sagt under en av elevernas raster vilket gav en 
stressad förberedelse eftersom jag visste att tiden var begränsad. När vi väl stängt 
klassrumsdörren och påbörjade intervjun lugnade allt ner sig vilket gjorde att även den 
intervjun blev lugn i sitt genomförande. Kihlström (2007a, s. 51) menar att det är viktigt att se 
till att ha gott om tid för intervjun. Att ha kort om tid kan påverka respondenten att bli stressad 
eller känna sig tvungen att avbryta om tiden rinner ut.  

Urval 
I denna studie har jag använt mig av ett bekvämlighetsurval på grund av den tidsbegränsning 
jag haft. Detta är i enighet med Trost (2012, ss. 30-31) som menar att ett urval som är gjort 
utifrån vad man har tillgång till kallas för bekvämlighetsurval eller ett strategiskt urval. Kvale 
och Brinkmann (2009, ss. 129-130) menar att antalet personer som deltar i studien kan skifta 
beroende på vilka resurser man har tillgång till samt vilken tidsram som finns. För att hitta 
lärare som kunde tänka sig att ställa upp på intervjuer till min studie har jag kontaktat före 
detta handledare jag haft under min verksamhetsförlagda utbildning om de kunde och ville 
delta. Jag har även hört mig för med lärare på min arbetsplats om de kunde tänka sig att 
medverka. Förutom dessa kontakter hörde jag mig för bland mina klasskamrater på högskolan 
om de hade handledare eller kontakt med andra lärare som de trodde kunde tänka sig att delta. 
Jag har även använt det sociala nätverket Facebook som forum att söka efter respondenter. 
Trost (2012, ss. 30-31) menar att man kan söka respondenter till ett bekvämlighetsurval 
genom annonser och anslag där man skriver att man vill komma i kontakt med personer som 
kan tänka sig att delta. Genom kontakter på min arbetsplats fick jag tag på två personer som 
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ställde upp i min studie. Med hjälp från en klasskamrat fick jag kontakt med hennes 
handledare från den verksamhetsförlagda utbildningen. Jag fick kontakt med en lärare till en 
av mina bekantas barn med hjälp av min förfrågan på Facebook vilket ledde till en intervju. 
 
Sammanlagt är det fyra lärare som deltar i min studie, samtliga arbetar i årskurserna 1-3 och 
undervisar i matematik. De fyra lärarna arbetar på tre olika skolor varav två av skolorna ligger 
i stadsmiljö och den fjärde är en landsbygdsskola. Två av lärarna undervisar i årskurs 3, en i 
årskurs 2 och en i en åldersblandad klass som är årskurs 1 och 2. Alla fyra lärarna har lång 
erfarenhet av yrket. Lärarna i min studie har getts fingerade namn vilka är Gunnel, Margareta, 
Karin och Malin.  

Genomförande  
Arbetet började med att försöka hitta lärare som kunde tänka sig att ställa upp i min studie. 
Att få tag på lärare att intervjua visade sig vara väldigt svårt vilket också gjorde att jag valde 
att inte göra en testintervju där jag testade mina frågor på en verksam lärare. Parallellt med att 
jag letade lärare formade jag ett första utkast till intervjufrågor som mailades till min 
handledare. Dessa fick jag tillbaka med förslag om förändringar och förbättringar vilka jag 
också följde. Alla mina intervjuer utgick från de slutgiltiga intervjufrågor jag skapat efter min 
handledares råd. Jag frågade en av lärarna på min arbetsplats om medverkan i min studie 
vilken blev den första intervjun jag genomförde. Eftersom jag inte spelade in denna intervju 
såg jag till att föra noggranna anteckningar och åkte hem direkt efter och transkriberade 
svaren för att komma ihåg så mycket som möjligt. Dagen efter besökte jag en annan skola och 
genomförde min andra intervju, det var även den enda som spelades in, även här fördes 
noggranna anteckningar. Efter att jag transkriberat svaren från denna intervju ringde jag upp 
den lärare jag genomförde min telefonintervju med. Inte heller denna intervju spelades in 
vilket ställde stora krav på mina anteckningar. Under samtalets gång antecknade jag och 
upprepade frågan eller bad om förtydliganden när jag inte uppfattat svaret ordentligt. Även 
efter denna intervju såg jag till att transkribera svaren på en gång för att inte förlora någon 
viktig information. Den sista intervjun genomfördes två dagar senare, även den på min 
arbetsplats. Den intervjun hade en tidspress på ett annat sätt än de tidigare eftersom den var 
tvungen att genomföras under den tid som eleverna hade rast. Intervjun gick bra och blev inte 
stressad trots att den hade kunnat bli det. Dock hade jag inte möjligheten att transkribera 
direkt efter intervjun utan var tvungen att vänta tills eftermiddagen då jag kom hem. Mina 
noggranna anteckningar och att transkribera i lugn och ro gjorde att jag kunde få ner lärarens 
svar på ett bra sätt och jag tror inte att det var speciellt mycket som glömdes bort.  
 
Alla jag intervjuade fick samma frågor, vid några av intervjuerna fick jag göra förtydliganden 
om frågan hur diagnoserna var uppbyggda för att förklara att jag menade strukturen på 
diagnoserna. Vissa fick även följdfrågor för att förtydliga eller säkerställa att jag uppfattat 
deras svar korrekt. Intervjuerna tog cirka femton till tjugo minuter vardera.  
 
Efter att jag genomfört mina intervjuer sammanställde jag dem i en matris där jag förde in 
lärarnas namn i lodräta kolumner. I de vågräta kolumnerna förde jag först in intervjufrågorna 
och sedan vad varje lärare hade svarat under respektive namn. Detta för att skapa en överblick 
kring vad lärarna svarat utifrån mina intervjufrågor. Detta tillsammans med mina 
transkriberingar använde jag sedan i mitt analysarbete för att säkerställa att jag fått med vad 
lärarna sagt. När jag analyserade de data jag samlat in hade jag mina kriterier för formativ 
bedömning synligt för att hela tiden ha dessa närvarande under analysarbetet.  
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Etik 
För att skydda de individer som deltar i forskningsstudier finns individskyddskravet. 
Individskyddskravet omfattas av fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag tar hänsyn till de riktlinjer som 
Vetenskapsrådet (2002, ss. 7-14) tagit fram. Informationskravet innebär att forskaren ska 
informera deltagarna om deras uppgift i studien och att de när som helst kan avbryta sin 
medverkan. Samtyckeskravet betyder att deltagarna ger sitt samtycke till att medverka. 
Forskaren får inte heller utsätta deltagaren för olämplig påverkan eller påtryckning om 
deltagaren väljer att avsluta sin medverkan. Konfidentialitetskravet innefattar att deltagarnas 
personuppgifter hanteras varsamt och inte når obehöriga. Alla uppgifter i studien ska 
avidentifieras för att utomstående inte ska kunna känna igen enskilda deltagare. Det fjärde och 
sista kravet är nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som forskaren samlat in kring 
deltagarna endast får användas i forskningssyfte.  
 
Jag har informerat deltagarna i min studie om deras uppgift och de har även fått informationen 
om att medverkan är frivillig. Deltagarna i min studie har alla gett sitt samtycke till 
medverkan och deras uppgifter har jag hanterat varsamt för att de inte ska kunna hamna hos 
obehöriga. De uppgifter jag får in från deltagarna kommer jag endast att använda i 
forskningssyfte och kommer att makuleras i när studien är avslutad. Deltagarna har fått 
kännedom kring individskyddskravet genom det missivbrev (se bilaga 2) som skickats ut till 
dem.  

Validitet och reliabilitet  
Validitet innebär, enligt Thurén (2007, s. 26), att studien undersöker det den är avsedd att 
undersöka. Även Kihlström (2007b, s. 231) beskriver att validitet betyder att studien inte 
undersöker något annat än det den är menad att undersöka. Kihlström (2007b) redogör även 
för olika sätt att uppnå validitet på. Ett sätt att säkra undersökningens validitet är att låta en 
skolad person granska exempelvis intervjufrågor och ger förslag på förbättringar. Ett annat 
sätt att öka validiteten i en studie är att skriva resultatet på ett sätt som är lätt att förstå för alla. 
I min studie har jag tagit hänsyn till begreppet validitet genom att jag låtit min handledare lära 
igenom mina intervjufrågor och komma med förslag om förändringar och förbättringar. Jag 
har även skrivit mitt resultat på ett sätt som ska vara lätt att förstå för alla. Genom ett tydligt 
syfte och tydliga frågeställningar ökar även validiteten i denna studie.  
 
Begreppet reliabilitet handlar, enligt Kihlström (2007b, s. 231), om ifall en studie är 
tillförlitlig eller inte, det vill säga om man kan tro på resultatet som presenteras. Kvale och 
Brinkmann (2009, s. 263) menar att en studies reliabilitet ökar om resultatet går att 
reproducera av andra forskare vid andra tillfällen. Kihlström (2007b) poängterar att 
reliabiliteten också ökar om intervjun spelas in. Trots att jag inte spelade in majoriteten av 
mina intervjuer anser jag att jag tagit hänsyn till begreppet reliabilitet i denna studie. Tack 
vare min beskrivning av hur jag tolkat och analyserat svaren kan en utomstående person med 
insikt i den kvalitativa intervjun använda sig av de svar jag fått och komma fram till samma 
resultat.  

ANALYS 
I mitt analysarbete har jag utgått från de nyckelstrategier som Wiliam (2013, s. 61) nämner 
finns i formativ bedömning, som jag beskrivit i mitt teoretiska ramverk. Då jag endast 
studerar en begränsad del av matematikundervisningen, diagnoser, och den formativa 
bedömningen ska genomsyra alla moment och allt i matematikundervisningen är inte alla 
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nyckelstrategierna relevanta för min studie. De nyckelstrategier som jag valt att fokusera på 
är: 
 

1. Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framgång 
2. Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram 

belägg för lärande.  
3. Ge feedback som för lärandet framåt 

 
Den första strategin tolkar jag så som Wiliam (2013) förklarade den, att det handlar om att 
eleverna ska bli medvetna om vilka mål de ska sträva mot. Den andra nyckelstrategin som 
berör diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram belägg för lärande har jag 
valt att tolka som kartläggning av var eleverna befinner sig i sitt lärande. Den tredje och sista 
strategin jag fokuserat på i mitt analysarbete är att ge eleverna feedback som för lärandet 
framåt och tolkas av mig utifrån vad bland annat Wiliam skrivit om just feedback och olika 
slags feedback.  
 
I mitt analysarbete har jag studerat och granskat lärarnas svar för att se i fall de stämmer 
överens med nyckelstrategierna vilket gör att jag tolkar den delen av lärarens arbete med 
diagnoserna som formativt. Om svaren inte stämmer överens med strategierna tolkar jag det 
som att den delen av lärarnas användning av diagnoserna blir summativ.  

RESULTAT 
I mitt resultat har jag valt att använda mig att de tre nyckelstrategier som legat till grund för 
mitt analysarbete som rubriker. Jag har även valt att använda mig av passande underrubriker, 
där jag ansett det nödvändigt, för att tydligare strukturera upp mitt resultat. Jag har under 
denna del i arbetet haft studiens syfte nära till hands. Syftet med denna studie är att ge en bild 
av hur lärare använder sig av diagnoserna i matematikböckerna i grundskolans årskurs 1-3. 
 
Under arbetets gång har det framkommit att alla intervjuade lärare använder sig av läroböcker 
i matematik vilka har diagnoser i slutet av varje kapitel. Tre av de fyra lärarna använder 
läromedlet Prima matematik medan den fjärde använder läromedlet Lyckotal. Två av lärarna 
arbetar i årskurs 3, en i årskurs 2 och en i en åldersblandad klass med både årskurs 1 och 2. 
Resultatet utgår därmed hur de arbetar med dessa diagnoser, hur arbetet fortlöper efter 
diagnoserna samt om diagnoserna påverkar den samlade bedömning som eleverna får i slutet 
av terminen eller läsåret.  

Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framgång 
I båda läroböckerna, som lärarna i min studie använder, inleds varje kapitel med målen för 
kapitlet. Trots detta är det endast två av de fyra lärarna som nämner mål i sina intervjuer. I 
samband med frågan om alla elever gör diagnoserna berättar Malin att hon inför varje nytt 
kapitel har genomgångar med de mål som finns i varje kapitel. Detta kan tolkas som att Malin 
är noga med att gå igenom målen för eleverna för att de ska veta vad de kan förvänta sig i 
kapitlet och vad de ska lära sig:  
 

När vi gör genomgångarna av ett nytt kapitel pratar vi igenom, det står inför varje kapitel målen 
vad kapitlet ska ta upp. (Malin)  

 
På frågan om diagnoserna har någon betydelse för det omdöme eleverna får i slutet av en 
termin eller ett läsår svarar Gudrun att hon utifrån resultatet på diagnoserna sätter upp mål för 
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eleverna varje termin. Dessa mål består av moment som eleverna behöver bli bättre på. Även 
detta är ett exempel på hur läraren delger lärandemål för eleverna:  
 

Utifrån diagnosen sätter vi upp nya mål vid varje termin. Vissa saker som eleven måste bli bättre 
på kan vi då sätta upp som ett mål. (Gudrun)  

Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som 
tar fram belägg för lärande  
I detta avsnitt tar jag upp kartläggning av lärandet, hur diagnoserna rättas samt om 
diagnoserna har någon betydelse för det omdöme eleverna senare får.  

Kartläggning av elevernas lärande 
För alla lärare i min studie fungerar diagnoserna i läroböckerna som ett verktyg för att kunna 
se vad eleverna kan inom det område de arbetat med under en tid. Även om lärarna inte 
brukar rätta elevernas läroböcker är det, för dem, viktigt att rätta just diagnoserna för att se 
vad eleverna tagit till sig i lärobokens kapitel och genom andra inslag. När Margaretas elever 
gör diagnoserna i läroboken markerar hon i deras böcker om de fått hjälp med diagnosen. 
Detta eftersom hon anser att de ska vara ganska självgående då eleverna arbetat med området 
under en period:  
 

Diagnoserna i boken ska vara ganska självgående så de ska klara dem utan större problem 
eftersom de tränat på det under en tid. (Margareta) 

 
Hennes markering ska hjälpa henne att komma ihåg att eleven inte riktigt förstått ännu. De 
elever som undantas denna markering är de elever som har svenska som andraspråk eftersom 
de inte har med sig alla begrepp inom matematiken och kan behöva hjälp med vad orden och 
begreppen betyder för att kunna lösa uppgiften.  
 
Tre av lärarna använder sig även av kompletterande diagnoser för att skapa sig en bredare bild 
av elevernas kunskaper. Två av dessa lärare har valt att använda sig av ett diagnosmaterial 
från Skolverket som heter Diamant som de anser är bra och tillförlitligt delvis med tanke på 
de noggranna instruktioner för genomförande och rättning som finns. Margareta är en av dem 
och utifrån Diamant materialet kan hon se om eleverna behöver mer träning inom ett visst 
område och kan då ge dem mängdträning med spel och lekar. Gudrun låter sina elever arbeta 
med arbetsområdet under ytterligare en tid efter att de gjort diagnosen. Hon låter sedan 
eleverna göra ännu en diagnos för att stämma av en gång till. Vid detta tillfälle använder hon 
sig av egenkonstruerade diagnoser eller diagnoser från andra läromedel för att ge eleverna en 
variation när hon undersöker deras kunskaper kring ett område på nytt: 
 

När jag kollar av dem igen gör jag det med liknande diagnoser, inte samma, som jag gjort själv 
eller hämtat från andra böcker för att ge eleverna en variation så det inte hela tiden blir samma. 
(Gudrun)  

Hur diagnoserna rättas 
Rättningen av diagnoserna kan ses med både summativa och formativa ögon. Genom att rätta 
diagnoserna får lärarna fram ett resultat av vad eleverna lärt sig och kan i det aktuella kapitlet. 
Resultaten kan då användas på just ett summativt sätt där läraren ser vad eleven klarar av och 
inte vilket kan redovisas med R eller stjärnor för rätt. Lärarna markerar på lite olika sätt i 
elevernas böcker när de hittar fel. Malin gör till exempel ett frågetecken vid uppgiften både på 
diagnosen och på sidan i kapitlet där liknande uppgifter finns och Margareta gör en markering 
i blyerts som kan omvandlas till ett R eller en stjärna. Resultatet kan även ses med formativa 
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ögon och se hur eleven ska arbeta vidare för att, efter ett tag, klara av uppgiften. När läraren 
talar om för eleven hur denne ska arbeta vidare blir det, enligt min tolkning, en form av 
feedback vilket är en av de nyckelstrategier som Wiliam (2013) nämner i samband med 
formativ bedömning. Margareta brukar inte markera när hon ser att eleverna gjort slarvfel 
eftersom det är något som alla kan göra ibland. Däremot markerar hon och samtalar med 
eleverna om hon upptäcker systematiska fel eftersom de indikerar att eleven inte förstått: 
 

Ser jag att det är ett slarvfel så låter jag det vara för vi gör alla sådana ibland men när jag upptäcker 
systematiska fel i deras böcker går jag in och rättar för då är det något de har svårt för eller inte har 
förstått än. (Margareta)  

 
Även Karin samtalar med sina elever om de fel hon upptäcker. Hon menar att det inte ger 
eleverna något att bara få tillbaka en rättad bok utan det är samtalet som hjälper dem vidare. 
Detta tolkar jag som att deras feedback är formativ eftersom syftet med den är att hjälpa 
eleverna framåt i sitt lärande. Genom samtalen med läraren får eleverna kunskap om hur de 
ska gå vidare i sitt lärande: 

 
Jag markerar felen och pratar med eleverna om det. Det ger inget att bara lämna tillbaka en rättad 
bok. (Karin)  

Diagnoserna i förhållande till omdöme i slutet av termin eller läsår 
Den summativa aspekten av diagnoserna blir synlig genom de lärare som anser att 
diagnoserna i läroböckerna på något sätt har betydelse för det omdöme eleven får i slutet av 
terminen eller läsåret. Gudrun menar att diagnoserna hjälper henne att se vad eleverna uppnått 
och vilka mål de måste arbetar vidare mot. Hon menar att det är viktigt för henne att veta vad 
eleverna kan:  
 

Jo, det har de. Jag vet ju vad de kan och vad de uppnått med hjälp av diagnoserna. Utifrån 
diagnosen sätter vi ju upp nya mål vid varje termin. Det är ju viktigt för mig att veta vad de kan. 
(Gudrun)  

 
Även Malin kan ge ett exempel på hur diagnoserna delvis kan användas summativt. Hon 
menar att allt eleverna gör i matematiken bakas in i det slutliga omdömet de får. Hon 
poängterar att hon inte enbart kan gå på diagnoserna, precis som hon inte bara utgår från de 
nationella proven hennes elever gör nu i årskurs 3. Även hon nämner att diagnoserna hjälper 
henne och eleverna att forma mål för framtiden: 

 
Allt bakas in, det går inte att bara titta på dem. Nu i 3an har vi de nationella och jag kan ju inte bara 
bedöma efter dem heller, samma med diagnoserna i boken. (Malin) 
 
Margareta och Karin ger även de exempel på hur diagnoser används summativt när 
omdömen skrivs. Margareta använder sig inte av läroböckernas diagnoser i sina 
omdömen utan tar hjälp av Skolverkets diagnosmaterial Diamant när hon ska skriva sina 
omdömen. Margareta känner sig väldigt trygg med just Diamant eftersom det finns 
tydliga instruktioner för både genomförande och rättning: 
 

Det materialet (Diamant) känner jag mig väldigt trygg i eftersom det är ett bra material med 
tydliga och noggranna instruktioner på hur rättningen ska göras och vad eleverna ska klara. Det är 
ett bra instrument för att kolla vissa speciella moment hos eleverna.(Margareta) 
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Ge feedback som för lärandet framåt 
Denna del fokuserar framförallt på hur eleverna arbetar vidare efter de gjort diagnoserna. 
Detta för att det är något som sker med hjälp av lärarnas feedback utifrån resultaten på 
diagnoserna. Rättningen av diagnoserna gör att läraren får syn på vad eleverna behöver träna 
mer på eller vad de redan klarar av. Med hjälp av detta kan läraren planera undervisningen för 
hela klassen eller vad de enskilda eleverna arbetar vidare med själva.  

Hur eleverna arbetar vidare efter diagnoserna 
Lärarna arbetar vidare på relativt liknande sätt efter att eleverna genomfört diagnoserna. I 
läromedlet Prima matematik finns det två alternativ vilka är repetition eller utmaning. De 
elever som arbetar med Prima matematik får, av läraren, besked om hur de ska arbeta vidare 
efter diagnosen. Margareta, Malin och Gunnel använder sig alla av just Prima matematik och 
säger alla tre att det är de som bestämmer om eleverna ska arbeta med repetitionerna eller 
utmaningarna. Malin menar att det är något som är väldigt bra med läromedlet Prima 
matematik, att det finns just både utmaningar och repetitioner. Hon har mött elever som tar 
lång tid på sig i arbetet med själva kapitlet och genom alternativen på vidare arbete kan de 
komma ikapp sina klasskamrater. Om eleverna visar i diagnoserna att de förstått och klarar 
vissa av momenten behöver de inte göra repetitionen, eller bara någon enstaka, vilket gör att 
de har en chans att komma ikapp sina kamrater. 
 
Margareta menar att de elever som presterat bra på diagnosen inte behöver göra repetitionerna 
utan bara utmaningarna. Hon lyfter att det finns elever i hennes klass som vill göra allt i 
läroboken och då hindrar hon dem inte men hon anser själv att det inte är meningsfullt att 
arbeta med saker de redan kan. Hon anser också att det är viktigt att tala om för eleverna att 
alla gör olika saker efter diagnoserna och poängtera att alla gör olika eftersom alla individer är 
olika: 
  

Det är också viktigt att tala om för eleverna att alla gör olika saker för alla är vi olika. De kan 
komma i början och frågan varför han gör si och hon gör så. Men om man bara förklarar att alla 
människor är olika och därför gör man olika saker lär de sig det ganska snabbt. (Margareta)  

 
Lärarna arbetar parallellt med annan matematik än läroboken i sina klasser. Det kan vara 
praktisk matematik, problemlösning i helklass eller individuellt anpassade uppgifter från 
stenciler och liknande. Den praktiska matematiken hos Malin innebär att de arbetar med 
samma arbetsområde som i läroboken men med andra uppgifter som är upplagda så eleverna 
får prova och laborera sig fram till svaren istället för att endast sitta och räkna i boken. I 
Karins klassrum arbetar alla elever individuellt med uppgifter som Karin tagit fram till dem 
utifrån deras nivå för att alla ska få en lagom stor utmaning hon nämner också att hon 
använder läroboken som ett komplement i sin undervisning där eleverna får färdighetsträna 
det de arbetar med. Margareta brukar arbeta med problemlösning i helklass. Då börjar hon 
med en gemensam genomgång där hon och eleverna löser olika problem tillsammans. Sedan 
får de konstruera egna problem som kamraterna ska lösa. Hon har märkt att det är väldigt 
effektivt eftersom eleverna måste vara noga med att få med alla komponenter i sina problem 
för att kamraterna ska kunna lösa dem. Malin menar att det är hennes uppgift som lärare att 
hitta bra uppgifter för eleverna att arbeta vidare men och brukar även skicka med dessa som 
läxa vilket blir en formativ syn på lärandet då hon förser sina elever med uppgifter som ska 
hjälpa dem att lösa matematiska uppgifter och som för deras lärande framåt: 
 

Det blir ju min uppgift att hitta uppgifter till exempel att lämna med hem som läxa eller att jag tar 
det vid ett tillfälle då vi har praktisk matematik. Är det till exempel klockan de inte hänger med på 
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får de ett häfte med klockan så de får chansen att repetera eller så tar man ut dem i mindre grupper 
och förklarar klockan. (Malin)  

 
Även Gudrun kan skicka med uppgifter hem som läxa eftersom eleverna då sitter med sina 
föräldrar och löser uppgiften. På detta sätt får eleven fler hjälpinsatser och Gudrun har sett att 
det varit mycket effektiv eftersom det blir en vuxen och en elev som arbetar med det: 
 

I diagnoserna får jag syn på om de har svårt att befästa vissa saker, då kan de få det i läxa. Jag har 
sett att det är väldigt effektivt att ge dem saker de har svårigheter med som läxa. Då sitter de ju 
med föräldrarna, ett barn med en vuxen, det är väldigt effektivt. Det brukar bli bra med den 
hjälpen. På det sättet blir det fler ”hjälpinsatser” som kan hjälpa eleven framåt.  (Gudrun)  

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
I denna del knyter jag samman studiens resultat med den bakgrund och teoretiska ram som 
ligger till grund för detta arbete. Jag har valt att använda mig av samma rubriker för att 
resultatdiskussionen ska få en tydlig struktur i förhållande till resultatet.  

Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framgång 
I min studie är det endast två av de fyra lärarna som lyfter mål under sina intervjuer. Malin 
nämner de specifika målen som finns i inledningen till kapitlen i läroboken medan Gudrun 
syftar på de individuella målen som hon tillsammans med eleven sätter upp vid 
utvecklingssamtalen varje termin. Att delge sina elever vilka lärandemål de ska sträva mot, 
både på lång och kort sikt, är en viktig del i den formativa bedömningen enligt Wiliam (2013, 
s. 61). En annan som talar om att lärande ska sträva mot uppsatta mål är Pettersson (2011, s. 
218) som menar att feedback inte bara ska vara återkopplande utan även framåtsträvande i 
form av något hon kallas för feed-up som just syftar på arbetet mot de uppsatta målen. Genom 
att gå igenom målen för varje kapitel med eleverna visar Malin dem vad eleverna kan förvänta 
sig att möta under nästkommande kapitel. Trots att det bara är Malin och Gudrun som lyfter 
mål drar jag ändå slutsatsen att även Margareta och Karin samtalar med sina elever om olika 
former av mål i deras lärande eftersom det känns som en förutsättning för deras fortsatta 
arbete, även om det endast är på lång sikt. Att eleverna vet var de är på väg i sitt lärande 
hjälper dem på vägen men precis som Wiliam (2013, s. 73) beskriver kan elever också tappa 
lusten på lärandet om de hela tiden får höra vilka mål de ska arbeta mot eller nå inom en viss 
tid. Att samtala och delge eleverna de långsiktiga målen med undervisningen med jämna 
mellanrum, som Gudrun gör, vid till exempel utvecklingssamtalen kan vara en bra medelväg 
mellan att inte alls prata om dem och att prata om dem för mycket. Märker man dock att 
eleverna glömmer bort dem eller inte har dem närvarande kan det vara en poäng med att lyfta 
dem oftare också. Kortsiktiga mål, som de som inleder kapitlen i de båda läromedlen som är 
representerade i denna studie, kan vara ett bra sätt att få dem att förstå vad kapitlet tar upp och 
vad de ska ha lärt sig efter arbetet med det. Både Häggblom och Hartikainen (2012b, ss.18-
19) och Brorsson (2012a, s. 4) nämner sidorna med målen i läromedlen som en bra 
utgångspunkt för samtal i klassen.  

Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram 
belägg för lärande  
Precis som i tidigare delar av detta arbete handlar denna del om hur lärarna uppmärksammar 
var eleverna befinner sig i sitt lärande, hur diagnoserna rättas och hur diagnoserna kan 
påverka det omdöme eleverna får av lärarna i slutet av en termin eller ett läsår.  
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Kartläggning av elevernas lärande 
För att kunna arbeta vidare med eleverna måste lärarna kartlägga var eleverna befinner sig i 
sitt lärande. I denna studie synliggörs det att lärarna tar hjälp av diagnoser till detta. De 
använder sig även av andra diagnoser, bland annat egenkonstruerade och från Skolverket. 
Wiliam (2013, s.115) menar att denna del i det formativa arbetet kan bestå av diagnostiska 
frågor som i mitten eller slutet av ett arbetsområde kan kontrollera om eleverna förstått eller 
inte. Nyström (2013, s.1) belyser att de pedagogiska bedömningarna som görs har som syfte 
att skaffa sig belägg för att fatta olika sorters beslut. Det viktigaste gällande bedömningar i 
klassrummet är enligt Nyström (2013, s.1) att vara medveten om vad man vill att 
bedömningen ska göra och vad den ska användas till. Genom att kartlägga elevernas 
kunskaper och bedöma på vilket sätt de ska arbeta vidare gör lärarna en pedagogisk 
bedömning som är formativ för att hjälpa eleverna framåt i sitt lärande. Pettersson et al. 
(2011, s.8) beskriver att ett medvetet bedömningsarbete ska genomsyras av att läraren bestämt 
sig för vad som ska bedömas och vad eleverna ska lära sig. I lärarhandledningarna till de båda 
läromedlen beskrivs att varje kapitel i läroboken inleds med en sida med de mål som kapitlet 
har. Tack vare detta är både lärare och elever medvetna om vad eleverna ska lära sig men 
även vad som ska bedömas. Självklart kan läraren även besluta om andra bedömningar utöver 
de som finns i boken men genom målen får läraren hjälp i den delen av bedömningen. 
Pettersson et al. (2011, s. 8) poängterar att det endast är ett urval av den kunskap eleven 
besitter som bedöms eftersom bedömningar är begränsade både till sin form och till sitt 
innehåll. Det går inte att bedöma allt eleverna kan. En slutsats som kan dras i samband med 
denna studie är att diagnoser över lag kan fungera som en del i att kartlägga elevernas 
kunskaper och se hur de kan arbeta vidare för att utveckla sina kunskaper i matematik.  

Hur diagnoserna rättas 
Det framkommer i resultatet av denna studie att lärarna alltid rättar elevernas diagnoser i 
läroböckerna. Genom rättningen kommer det fram ett resultat, summativ genom att det blir ett 
antal rätt och fel, som lärarna sedan använder på ett formativt sätt när de beslutar vad eleven 
ska arbeta vidare med. Det framkommer också att ingen av lärarna markerar med bockar i 
elevernas böcker vid uppgifter som är fel utan de markerar på olika sätt på sidan att det finns 
något att rätta. Som komplement till markeringarna i boken uttrycker två av lärarna att de 
samtalar med sina elever om de fel som hittats. Hodgen och Wiliam (2011, s. 32) anser att 
läraren inte är hjälpt av antalet rätt eller fel i elevernas arbeten när de ska bedöma formativt. 
Om eleverna bara får veta vad som är rätt och fel men inte får några råd om hur deras 
förståelse kan utvecklas hamnar fokus på konkurrensen mellan elever snarare än på 
utvecklingen för varje enskild individ. Att inte få någon feedback eller kommentar av läraren 
gynnar inte de högpresterande eleverna som då inte får någon utmaning och de lågpresterande 
eleverna gynnas inte heller eftersom de bara ser antalet fel och ingen hjälp hur de ska gå 
vidare. Både Bell (1993) samt Brekke och Rosén (1996, s. 36) nämner begreppet kognitiva 
konflikter som en del i den diagnostiska undervisningen. Dessa konflikter uppstår när 
eleverna får möta problemställningar som tydliggör en missuppfattning eleven har och genom 
samtal kring dessa konflikter och centrala begrepp kan läraren hjälpa eleven att få bort de 
missuppfattningar som synliggjorts. Vad som framkommer i denna studie är att de lärare som 
samtalar med sina elever kring resultatet på diagnoserna uppmärksammar elevernas 
missuppfattningar och samtalar med dem kring dessa. Genom samtalen kan elevernas 
missuppfattningar minska eller försvinna helt i enighet med både Brekke och Rosén (1996) 
och Bell (1993).  
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Diagnoserna i förhållande till omdöme i slutet av termin eller läsår 
I denna studie visar det sig att två av lärarna anser att de diagnoser som återfinns i 
läroböckerna har betydelse för det omdöme de får i slutet av en termin eller ett läsår. Malin 
menar att allt eleverna gör bakas in i omdömet hon senare ger dem och att det inte går att titta 
på isolerade delar som diagnoser eller nationella prov. Två av lärarna anser att Skolverkets 
diagnosmaterial Diamant har större betydelse för deras samlade bedömning av eleverna 
eftersom materialet tillhandahåller tydliga instruktioner på både genomförande och rättning. 
Pettersson et al. (2011, s. 8) framhåller att den bedömning lärarna gör ska bygga på elevernas 
visade kunskaper och att läraren måste bestämma vad eleverna ska lära sig men också vad 
som ska bedömas. De menar också att det som valts ut för bedömning endast är ett urval av 
vad eleven i fråga kan. Det går inte att bedöma allt som eleverna gör men vid en bedömning 
ska alla olika underlag som finns skapa en sammanfattad bild av de kunskaper eleven visat. I 
LGR11 (2011) beskrivs det att betygen som ges i skolan ska visa om och i vilken mån en elev 
har uppnått de nationella kunskapskraven för varje enskilt ämne. Även om inte elever i 
årskurs 1-3 får betyg speglar bedömningen de får om de uppnått dessa kunskapskrav eller 
inte.  
 
En slutsats som dras i detta arbete är att lärarna använder sig av olika former av diagnoser i 
samband med omdömen. Diagnosernas summativa funktion i egenskap att ge lärarna en 
vägvisare hur eleverna ligger till kunskapsmässigt, vad de klarar av och vad det har svårt för, 
kan hjälpa dem i deras samlade bedömning. Det har även synts att lärarna använder sig av 
diagnoserna på ett formativt sätt när de planerar kommande lektioner med hela eller delar av 
grupper samt elevernas individuella arbete efter att diagnosen är gjord.  

Att ge feedback som för lärandet framåt 
Denna  

Hur eleverna arbetar vidare 
De tre lärare som arbetar med läromedlet Prima matematik bestämmer hur eleverna ska gå 
vidare med sitt arbete, det vill säga om de ska göra repetitionsuppgifterna eller utmaningarna. 
Detta följer de råd och instruktioner som Brorsson (2012a, s. 6) ger i lärarhandledningen till 
läromedlet. Det syns i denna studies resultat att eleverna endast behöver göra de 
repetitionsuppgifter som läraren sett att de inte klarat eller haft svårt för i diagnosen. 
Utmaningsuppgifterna gör de elever som klarat diagnosen, eller de elever som inte behöver 
göra alla repetitionsuppgifter. Margareta nämner att hon har elever som gärna vill göra allt i 
läroboken, repetitioner som utmaningar, och att hon inte hindrar dem från att göra 
repetitionerna även om de egentligen inte behöver. Hon själv funderar över hur meningsfullt 
det är att arbeta med saker man redan kan eftersom det inte blir någon utmaning för eleven. 
Däremot tycker hon att det är roligt att se den lust för matematik som dessa elever visar. Trots 
att eleverna redan visat att de klarar av momenten vill, och får de, göra allt i matematikboken 
för Margareta. Även om de inte lär sig något nytt kan kunskaperna de redan besitter befästas 
på ett djupare plan om de arbetar med uppgifter som de redan kan. Att inte låta dem arbeta 
med allt de vill kan eventuellt också ta bort den glädje Margareta ser att de har för 
matematiken. Malin uppskattar upplägget i Prima matematik då hon kan hjälpa några av sina 
elever att komma ikapp sina kamrater då de inte behöver göra alla repetitioner eller 
utmaningar. En slutsats som kan dras utifrån lärarnas erfarenheter kring hur eleverna får 
arbeta vidare i Prima matematik är att det ger ett stort utrymme för individuell anpassning 
efter elevens behov och nivå vilket kan utveckla eleverna mycket om de får rätt hjälp.  
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Att alla lärare arbetar med annan matematik än läroboken visar sig i resultaten av denna 
studie. Trots att de gör detta går det att se att läroboken i tre av klassrummen utgör bas för 
matematikundervisningen och den andra matematiken fungerar som ett komplement till 
denna. I Skolverkets (2012, ss. 97-98) rapport kring 2011-års TIMSS-undersökning 
framkommer det att 89 % av eleverna i undersökningen har en lärare som använder sig av 
matematikboken som grund i sin undervisning medan genomsnittet för EU/OECD-länderna 
ligger på 71 %. Skolverket (2016) visar att läromedelsstyrd undervisning är dominerande i 
både Sverige och Norge och att många lärare planerar sin undervisning utifrån hur läromedlet 
är upplagt. Skolverket (2016) nämner en fördel med detta är att eleverna får färdighetsträna på 
ett strukturerat sätt. I denna studie är det en lärare som uttrycker sig använda läroboken som 
ett komplement i undervisningen för att eleverna ska få färdighetsträning, precis som 
Skolverket beskriver är en av fördelarna med läromedel. I Margaretas klass arbetar de ibland 
med problemlösning i helklass där ett moment är att eleverna själva får konstruera problem 
som kamraterna får lösa. I dessa sammanhang öppnas det upp för mycket samtal och eleverna 
får fundera på hur problem kan konstrueras för att alla delar ska finnas med så kamraterna kan 
lösa problemen. Brekke och Rosén (1996, s. 36) lyfter att det finns forskning som visar att det 
är bättre att arbeta med några väl valda uppgifter istället för många rutinuppgifter när man ska 
utveckla matematiska begrepp. Bell (1993) menar att den reflektion som sker kring nya idéer 
eller utvidgningen av nya begrepp hör samman med de erfarenheter man har sedan tidigare. 
Detta är en viktig del i arbetet med den kognitiva konflikten som både Bell (1993) och Brekke 
och Rosén (1996, s. 36) tar upp. Ett av Bells (1993) experiment kring diagnostisk 
undervisning visade även att konflikt- och diskussionsmetoderna var mer effektiva än det 
individuella arbete i enskilda häften som vissa elever i hans experiment fick använda sig av. 
Både Gudrun och Malin skickar med eleverna läxor med uppgifter de behöver arbeta lite mer 
med. En tanke som slagit mig är att det är en bra metod så länge alla elever har någon förälder 
som kan hjälpa dem. Som lärare har man förhoppningsvis bra koll på sina elever och hur 
hemförhållandena ser ut men det är också viktigt att vara observant på hur eleverna klarar 
dessa läxor och även fråga dem om och vilken hjälp de får hemifrån.  
 
En slutsats som jag kan dra utifrån min studies resultat är att diskussioner och samtal med 
lärarna kan ge eleverna goda förutsättningar att utveckla förmågor och kunskaper de inte fått 
utan den feedback de fått av läraren. Lärarna utarbetar också arbetssätt och metoder för att 
eleverna ska få arbeta med det de behöver och inte repetera saker de redan kan. De tre lärarna 
som använder Prima matematik verkar uppskatta det upplägg som finns och utnyttjar detta till 
just individanpassning. Margareta berättade att hennes elever i början kunde komma och fråga 
henne varför vissa elever arbetade med något medan andra arbetade med andra saker. Det var 
i samband med detta hon berättade att hon är noga med att tala om för sina elever varför alla 
arbetar med olika saker, eftersom alla människor är olika. Det är viktigt att lärare visar på att 
alla inte gör samma saker hela tiden och att det finns olikheter i vad vi alla gör eftersom vi 
alla är olika. Om alla elever får med sig detta tidigt i skolans verksamhet blir det också en 
självklarhet för dem att det blir individualiserat.  

Metoddiskussion 
I min studie intervjuade jag fyra lärare som arbetar i årskurserna 1-3 och undervisar i 
matematik. Eftersom jag ville få reda på hur verksamma lärare använder sig av de diagnoser 
som återfinns i läroböckerna var intervju den metod som lämpade sig bäst. Detta eftersom 
intervjuer ger ett djupare svar med möjligheten till förtydliganden och följdfrågor som 
exempelvis enkät som metod inte hade kunnat erbjuda på samma sätt. Jag är nöjd med valet 
av intervju som metod eftersom jag fick svar på mina frågor på ett så djupgående sätt jag 
önskat. Genom mina frågor fick jag en fördjupad bild av hur lärarna arbetar med diagnoserna 



 

26 
 

i läroböckerna. Jag fick även inblick i hur eleverna arbetar vidare efter de gjort diagnoserna i 
läroböckerna. Jag känner mig nöjd med mina intervjufrågor som gav mig svar på de 
frågeställningar jag har i denna studie och lärarna jag intervjuade kunde svara på mina frågor 
med endast något enstaka förtydligande kring en av frågorna, den gällande hur diagnoserna är 
uppbyggda. Några av de lärare jag intervjuade sa efter intervjuerna att mina frågor var 
relevanta och bra eftersom det fick dem att tänka till kring hur de arbetar och förklara detta för 
någon annan. Eftersom frågorna fick lärarna att tänka till anser jag att de svar de gav mig är 
relevanta och noggrant besvarade. Det hade varit en fördel om jag spelat in alla intervjuer 
men tack vare mina noggranna anteckningar och tiden jag la på transkriberingen efteråt gjorde 
att jag anser att mitt resultat blev bra ändå.  
 
Jag hade önskat att någon eller några fler lärare hade haft möjligheten att ställa upp i min 
studie eftersom endast fyra respondenter kan anses som ett tunt underlag. Dock stöder jag mig 
på Kvale och Brinkmann (2009, ss. 129-130) som menar att man ska intervjua så många 
personer som krävs för att ta reda på det man vill veta. Genom mina fyra respondenter har jag 
fått en bild av hur några lärare använder diagnoserna i läroböckerna. Jag stöder mig även på 
Dalen (2015, s. 58) som menar att antalet informanter, respondenter, inte får vara allt för stort 
eftersom det tar tid att samla in och bearbeta den data man lyckas samla in. Det insamlade 
materialet måste dock hålla hög kvalitet för att kunna utgöra en bra grund för analys och 
tolkning. Även om jag velat ha fler respondenter vet jag också att det krävt mer tid i 
förberedelse, genomförande och efterarbete och jag anser själv att min insamlade data har gett 
mig en tillräckligt god grund för att kunna analysera och tolka lärarnas svar. På grund av det 
tunna underlag som finns i denna studie är det svårt att göra några generaliseringar kring hur 
diagnoserna kan användas. Dock ger det en god inblick i fyra lärares vardag och arbetssätt i 
förhållande till diagnoserna.  
 
Förutom att jag hade önskat fler respondenter önskar jag att det blivit en större variation av 
läromedel som representeras i min studie. Av de fyra lärare som ställde upp på intervju 
använde sig tre av dem av Prima matematik och endast en av Lyckotal. Jag tror inte det hade 
haft någon större betydelse för själva resultatet som sådant, men det hade varit intressant att 
intervjua en lärare som använde ett tredje läromedel.  

Didaktiska konsekvenser  
Med hjälp av denna studie har jag fått en bredare syn på hur diagnoser i läroböcker kan 
användas på ett bra sätt. Jag beskrev i min inledning den upplevelse av diagnoserna jag fått 
genom min verksamhetsförlagda utbildning, på olika skolor och med olika lärare, är att 
eleverna gör diagnoserna när de kommit till den delen i boken. Såhär långt stämmer den 
bilden överens med vad som framkommit i min studie men sedan skiljer det sig åt. Det jag 
observerat under utbildningens gång har varit att eleverna, ibland utan att ens lämna in sin 
lärobok för rättning, fortsätter med sidorna som kommer efter diagnosen. Diagnosen har då 
blivit som en slentrianmässig rutinaktivitet eleverna gör för att avverka lärobokens kapitel ett 
efter ett. Den nya syn jag fått, genom denna studie, är att det finns lärare som använder sig av 
diagnoserna på ett bättre sätt, för att anpassa den fortsatta undervisningen utifrån var eleverna 
befinner sig i sitt lärande. Att få syn på hur diagnoserna kan användas för olika syften, både 
summativt och formativt, för att hjälpa läraren i sin bedömning av eleverna men också för att 
kunna hjälpa eleverna framåt i sitt lärande har varit väldigt spännande att se. Trots att det 
endast medverkar fyra lärare i denna studie går det att skapa sig en bild av hur arbetet med 
diagnoser i samband med bedömning kan se ut.  
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Det som kan vara svårast är att se och hitta komponenterna som gör att en diagnos kan 
användas både på ett summativt och formativt sätt. Innan denna studie startade såg jag endast 
det summativa syftet med diagnoser. Under arbetets gång och tack vare de svar jag fått från 
lärarna i studien har jag fått insikt i att de har ett stort användningsområde även i formativ 
mening. Det summativa syftet är oftast det som tydligast syns eftersom det blir synligt med R 
eller stjärnor vid de rätta svaren och någon markering vid de fel som finns. Men den formativa 
funktionen av diagnoser öppnar upp för en utveckling hos eleverna där läraren får syn på vad 
eleverna behöver arbeta mer med eller vad de behärskar. Jag tror, likt Malin i min studie, att 
det inte går att säga att endast en sak påverkar det samlade omdöme som eleverna får utan att 
allt bakas in. Diagnoser av olika slag, sedda enskilt eller sammantaget, påverkar den 
bedömning jag senare ger eleverna men genom en formativ användning av resultatet kan jag 
forma och planera elevernas undervisning för att det ska hjälpa dem att prestera så bra det går 
och känna att de har förmågan att lyckas i matematiken. Jag hoppas att denna studie kan vara 
till hjälp för verksamma och blivande lärare som vill få en inblick i hur diagnoser kan 
användas i relation till både summativ och formativ bedömning.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor  
I vilken årskurs arbetar du? 
 
Använder du något/några speciella läromedel i matematik i din klass? 
Om ja, vilka? 
 
Finns det diagnoser i/till läromedlet? 
 
Om ja: Var finns diagnoserna? (d.v.s. var i boken eller i separat handledning eller som 
extramaterial till läromedlet eller liknande) 
 
Hur är diagnosen utformad? 
 
Gör eleverna diagnoserna som finns? Gör de alla?  
 
När gör de diagnoserna?  
 
Gör alla elever likadant? (d.v.s. gäller samma för alla elever?) 
 
Hur rättas diagnoserna? 
 
Hur arbetar eleverna vidare efter att de gjort en diagnos? 
 
Hur följs elevernas resultat upp? Extra träning? Extra stöd? Annat? 
 
Planerar du i din undervisning utifrån elevernas resultat på diagnoserna? 
 
Har de enskilda diagnoserna betydelse för det omdöme eleverna får i slutet av läsåret eller 
terminen? 
 
Har diagnoserna sedda tillsammans betydelse för det omdöme som eleverna får i slutet av 
läsåret eller terminen? 



 

 
 

Bilaga 2 – Missivbrev 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej 
 
Jag heter Gunilla och läser till grundlärare F-3 på Högskolan Borås. Jag går just nu sista 
terminen vilket innebär att jag skriver mitt andra examensarbete just nu. Jag har valt att skriva 
om användandet av matematikböckernas diagnoser.   
 
Syftet med denna studie är att ge en bild av hur lärare använder sig av diagnoserna i 
matematikböckerna i grundskolans årskurs 1-3. 
 
Intervjun kommer ta cirka 20 minuter och vid detta tillfälle kommer jag att ta hänsyn till 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att din medverkan är helt frivillig 
och du har rätt att ångra dig och avbryta din medverkan när som helst. Min studie görs i ett 
forskningssyfte och den information som insamlas kommer endast att användas i 
forskningssammanhang. Det som inte publiceras i studien kommer ingen annan att få ta del 
av. Medverkan i studien är anonym och alla personuppgifter hanteras varsamt och lämnas inte 
ut till offentligheten. 
 
Om du har några frågor eller funderingar kring vårt arbete kan du höra av dig till mig.  
 
  
Tack för din medverkan! 
Gunilla Helander 
gunilla.helander@hotmail.com  
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