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Europaparlamentet (2007):

I utbildningssystemen måste man skapa 
en utvärderingskultur för att se till att 

utvecklingen inom dessa system 
effektivt kan följas på lång sikt.



Skolinspektionen 
…har granskat hur 40 skolor arbetar 
med uppföljning och utvärdering av 

elevers kunskapsutveckling samt hur de 
utifrån det arbetar systematiskt för att 

höja resultaten.

Granskningen visar att de flesta skolor 
inte sammanställer eller analyserar 
elevernas resultat på övergripande 

nivåer.



Evalueringskultur



Umeå school of education:

Alla studenter ska få god kunskap om 
utvärdering, provkonstruktion och 

bedömning, vilket ska ses som en viktig 
del av lärandeprocessen. 

Sådana kunskaper är av stor betydelse 
för ämnet matematik med dess 

starka utvärderingskultur.





a) Kan du se 
5
3  av någonting? 

b) Kan du se 
3
5  av någonting? 

c) Kan du se 
3
5  av 

5
3 ? 

d) Kan du se 
3
2  av 

5
3 ? 

e) Kan du se 
5
31 ? 

f) Kan du se 
4
3

4
5 ? 



…kännetecknas av en klar 
begreppsanvändning

En god utvärderingskultur 



Ur en Skolverksrapport (2008): Tio år efter 
förskolereformen

• ”Förskolans läroplan innehåller, i motsats till 
skolans, inga mål för vad barnen ska uppnå vid 
olika tidpunkter. Målen formuleras i vida och 
generella termer. De anger inriktningen på 
förskolans arbete och är formulerade som mål för 
verksamheten.”

• ”Eftersom målen inte anger nivåer för barns 
förmågor eller prestationer är det inte heller 
det enskilda barnets resultat som ska 
bedömas eller utvärderas.”



Ur Skolverksrapporten: Tio år efter 
förskolereformen

• ”Av fallstudierna framgår att många av de 
intervjuade är tveksamma eller skeptiska till IUP i 
förskolan. ”

• ”Tveksamheterna handlar bl a om svårigheter 
med sekretess och att det blir ett onödigt 
”pappersarbete”, men framför allt att det kan 
vara en svår balansgång att använda IUP 
utan att bedöma enskilda barns utveckling.”



Men Läroplanen (Lpfö98) säger att

• ”Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer 
stöd än andra skall få detta stöd utformat med 
hänsyn till egna behov och förutsättningar.”

• ”Alla som arbetar i förskolan skall samarbeta för 
att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och 
lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa 
de barn som av olika skäl behöver stöd i sin 
utveckling.”

• Hur ska detta gå till om vi inte ”bedömer 
eller utvärderar det enskilda barnet”



Ur Skolverkets nyhetsbrev (2008)

• ”Att förskolan ska bedöma verksamheten och inte 
det enskilda barnet är tydligt formulerat i 
läroplanen. ”

• ”Men Skolverkets utvärdering visar att det 
enskilda barnets prestationer bedöms alltmer.”



Ur regeringens förord till Lpfö97

• ”I förskolan är det inte det enskilda barnets 
resultat som skall utvärderas. Betyg eller 
omdömen utfärdas inte.”

• Tolkningsnyckel?



Begreppsförvirring! 

• Vad är bedömning och utvärdering? Vad är betyg?
• Kategoriseringar av bedömning i t.ex. ”formativ” 

och ”summativ” eller ”kvalitativ” och ”kvantitativ” 
är ofta värdeladdade: formativ är bra och 
summativ är dåligt

• Men ord som ”formativ” och ”summativ” handlar 
om typ av omdömen som kan användas för olika 
syften, och säger inget om kvalitén i bedömningen. 

• Viktigt med definition av begreppen, viktigt att 
utveckla ett professionellt språk



Bedömning?

• ”Assessment is the process of gathering, 
interpreting, and synthesizing information to aid
decision making [in the classroom].” (Airaisian, 
2001, sid. 16).

• Bedömning är att skaffa belägg för att fatta beslut
• ”Assessment” – assidere (latin) – ”sitta med”

Such a ’sitting with’ suggests that the assessor has an obligation 
to go the extra mile in determining what the student knows and 
can do. The assessor must be more tactful, respectful, and 
responsive than the giver of tests – more like ’a mother and 
a manager’ … than an imperious judge’. (Wiggins, 1993)



Hur hänger bedömning ihop 
med undervisning och lärande?

Undervisning och 
lärande

Bedömning

“Assessment and instruction … 
conceived as curiously separate in both 

time and purpose.” (Graue, 1993)

Det finns inga tvivel om att bedömning i 
skolan är något mycket kraftfullt och 
inflytelserikt. Bedömningen har kapa-
citeten att hjälpa eller hindra, att vilse-
leda eller klargöra, att begränsa eller 

bemyndiga.(Broadfoot, 2002)



Summativ eller formativ?
Summativ bedömning
• Bedömning av lärande
• Bedömning som syftar till att sammanfatta det lärande som 

skett
• Exempel på summativ bedömning?
• Exempel på bedömning som inte är summativ?

Formativ bedömning
• Bedömning för lärande
• Bedömning som siktar framåt och bidrar till lärande
• Exempel på formativ bedömning?
• Exempel på bedömning som inte är formativ?



Formativ användning
• Formativt för vem?

– Eleven/studenten
– Läraren
– Skolan/universitetet/organisationen
– Kommunen/Landet

• Formativt för vad?
– Lärandet
– Undervisningen

• En bedömning blir formativ när resultaten används för att 
anpassa lärandesituationer så att de bättre möter behoven 
hos dem som ska lära sig (Wiliam, 2006)

All bedömning/utvärdering måste vara formativ för 
någon och någonting!



… innebär att resultaten 
används

En god utvärderingskultur 









Vad ska vi göra med dessa resultat?

• Bortförklara?
• Tolka
• Ta ställning
• Handla

En god utvärderingskultur måste 
innebära att utvärderingar tas på 

allvar och leder till handling



… bygger på bedömningar 
av hög kvalitet

En god utvärderingskultur 



För att göra bedömningar av hög 
kvalitet krävs svar på:
Vad är syftet med 

bedömningen/utvärderingen?
Vad menas med ”bra” 

bedömningar/utvärderingar?
Vilka mål handlar 

bedömningen/utvärderingen om?
Vilka övriga utgångspunkter utgår 

bedömningen/utvärderingen från?



Peter Nyström 
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Bedömningsprocessen

Bedömnings-
situation Prestation

Konsekvenser
Omdöme

Inferenser

Användning

Design är viktigt!





Bedömningars kvalitet

• För att göra bedömningar av hög kvalitet krävs 
svar på följande:
Vad är syftet med bedömningen?
Vad menas med ”bra” bedömningar?
Vilka lärandemål handlar bedömningen om?
Vilken kunskapssyn utgår bedömningen från?



Peter Nyström 
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Två klassiska kvalitetsbegrepp i 
samband med bedömningar

Validitet
– Att bedöma det man vill bedöma och inte annat
– Hög validitet innebär minimering av 

systematiska fel
– Två grundläggande hot: ”construct-irrelevant 

variance” och ”construct underrepresentation”

Reliabilitet
– Bedömningens tillförlitlighet
– Hög reliabilitet innebär minimering av 

slumpmässiga fel
– Grundläggande hot?



Mål för matematikundervisningen

Det är viktigt med tydliga mål

Det är ännu viktigare med höga mål

Några viktiga frågor att ställa sig:
• Vad ska man kunna?
• Hur ska man kunna?
• När ska man kunna?
• Hur länge ska man kunna?
• Vad ska man kunna hur länge?



Genom undervisningen i ämnet matematik ska 
eleverna sammanfattningsvis ges 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

• formulera och lösa problem med hjälp av 
matematik samt värdera valda strategier och 
metoder, 

• använda och analysera matematiska begrepp och 
samband mellan begrepp, 

• välja och använda lämpliga matematiska metoder 
för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

• föra och följa matematiska resonemang, och 
• använda matematikens uttrycksformer för att 

samtala om, argumentera och redogöra för 
frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 



Kunskapskrav för betyget E i slutet av 
årskurs 9

Eleven löser enkla matematiska problem. I arbetet 
beskriver eleven sina val av metoder och ger enklare 
omdömen om tillvägagångssätt och resultatens 
rimlighet. Eleven tolkar enkla vardagliga situationer 
och situationer inom olika ämnesområden och 
formulerar frågeställningarna matematiskt på ett 
enkelt sätt med hjälp av matematiska symboler, 
algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Etc.



Byta plats
• Välj ett tvåsiffrigt tal 84
• Låt siffrorna byta plats 48
• Beräkna skillnaden mellan det större 

och det mindre av de två talen 84-48=36
• Låt siffrorna i svaret byta plats 63
• Beräkna skillnaden mellan det större 

och det mindre av de två talen 63-36=27
• Låt siffrorna i svaret byta plats 72
• Upprepa så länge det går

Vad upptäcker du hos de tal du får?
Vad händer om du börjar med ett annat 

tvåsiffrigt tal?
UNDERSÖK!









En god utvärderingskultur använder 
informationen på ett rikt sätt
• Vilket tal är större, 1/3 eller 0,3333?
• Du ska bygga ett akvarium av glas på ca. 160 liter. 

Föreslå lämpliga mått. Beskriv hur du kom fram till 
dessa mått och rita en skiss av akvariet med 
måtten angivna.









1 dm3 = 1 l
först tänkte jag att jag hade 160 kubikdecimetrar som 
stod i en rad bredvid varann, men då fick akvariet 
väldigt konstig form så jag tog hälften av 
kubikdecimetrarna och ställde dem ovanpå de andra 
då såg det ut så här:

hmmm… forfarande ganska konstig form, så jag 
bestämde mig för att dela det på mitten igen och 
ställa den ena delen bakom den andra då blev resultat 
följande….

En elevlösning till akvarieuppgiften (1)

0,1 m

0,2

8 m

0,2 m

0,2 m
4 m



En elevlösning till akvarieuppgiften 
(2)
…. nej, det passade fortfarande bäst för ålar, och den 
här gången delade jag akvariet i 4 lika långa delar 
(1m), för att sedan ställa 2 delar ovanpå de andra två 
och då fick jag till denna form….

och då var jag äntligen nöjd.

0,4 m

0,4 m

1 m



Slutord

• Matematikens ”starka utvärderingskultur” behöver 
förvaltas men också utmanas och utvecklas

• Utvecklingen av utvärderingskulturen måste bland 
annat präglas av
– konsekvent och klargörande 

begreppsanvändning (och mindre av slagord)
– mer användning av resultat (och mindre 

bortförklaringar)
– högkvalitativa bedömningar som är designade 

för sitt syfte
• Rektors roll?
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