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Sammanfattning 

Svenska skolan digitaliseras och fler skolor använder digitala lärplattformar för att hantera 
allt ifrån administrativa sysslor till kommunikation kring specifika uppgifter mellan lärare 
och elev. Dessa lärplattformar följer inga statliga direktiv eller kravspecifikationer, utan 
utformning styrs av skolledningens uttryckta behov. Målet med denna studie är dubbelt, 
dels att skapa en djupare förståelse för hur matematiklärare på gymnasiet arbetar med 
bedömning i dagsläget och hur de upplever att lärplattformar passar in i detta arbete; dels 
att förstå om arbetet med bedömning går i linje med Skolverkets direktiv för bedömning. Då 
kunskapskrav och bedömningskriterier skiljer sig mellan ämnen begränsades studien till 
endast matematiklärares arbete och åsikter. För att undersöka detta intervjuades 
gymnasielärare som använder digitala lärplattformar i sitt vardagliga arbete. Utöver 
intervjuerna har denna studie använt sig av en enkätundersökning i enlighet med blandade 
metoder för att få en bredare bild av lärares åsikter. Enkäten skapades digitalt och 
distribuerades via sociala medier till aktiva lärare för att få en generell bild av problematik 
inom bedömning som uppmärksammades under intervjuerna. En jämförelse mellan lärares 
bedömningsprocess och Skolverkets allmänna råd och riktlinjer utfördes för att förstå och 
presentera strukturer inom bedömningsprocessen.  
 
Studiens resultat visar att matematiklärarna till viss del är nöjda med bedömningen på 
lärplattformar. De ser det som fördelaktigt att dokumentera digitalt men anser att det finns 
förbättringar att göra. Mycket tyder på att upplevda problem inte ligger hos lärplattformar 
utan hos ledningen som beställare av dessa samt utbildningen kring implementeringen av 
dem. Studiens resultat visar även att lärare i större utsträckning jobbar med själv- eller 
kamraträttning om de har tillgång till verktyget Kunskapsmatrisen samt använder egna 
kalkylark för summativ bedömning och dokumentation. I en stor utsträckning följer lärares 
bedömningspraktik Skolverkets råd och riktlinjer, detta beror troligen på att råd och 
riktlinjer är löst formulerade för att täcka in ett stort spektrum av lärarpraktiker. 
Diskussioner internt på skolor är ett av råden som inte följs enligt 18% av lärarna men ökade 
samtal och utbildning för lärare skulle kunna vara gynnsamt för deras användning av 
lärplattformar vid bedömning.  
 
Denna studie har bidragit med nya infallsvinklar att undersöka lärplattformar via för att få 
en bättre uppfattning av deras roll i bedömningen och digitaliseringen av skolan. 
 
Nyckelord: lärplattform, Learning Management System, Student Information System, 

bedömning, lärarperspektiv, digitalisering.  



Abstract 

The Swedish school is being digitized and many schools use digital learning platforms to 
manage everything from administrative tasks to communication of specific tasks between 
teachers and students. However, these platforms do not follow any government directives or 
requirement specifications. Instead the platforms’ design is governed by the school 
management's expressed needs. This can lead to less fair and equivalent grades on a 
national scale since the platform dictates how grading is performed and structured to some 
extent. The goal of this study is twofold. First, it aims to create a deeper understanding of i) 
how mathematics teachers at the upper secondary school work with assessment in their 
current teaching practices and ii) teachers experiences of how digital platforms fit into their 
work with assessment. This study also aims to investigate whether the teachers’ work with 
assessment follows Skolverket’s (the National Agency for Education in Sweden) directives 
for assessment. This study limits itself to only examining the work and experiences of 
teachers in mathematics. 

To investigate teacher’s opinions and experiences of grading, six upper secondary teachers 
in mathematics were interviewed. Based on the interviews, a questionnaire survey was 
developed to quantify collected qualitative data. The questionnaire was created digitally and 
distributed online via social media to practicing teachers. 50 teachers answered the 
questionnaires. A comparison between the teachers' assessment process and Skolverket's 
directives and guidelines was performed to problematize structures within the assessment 
process. 

The study's results show that teachers to a greater extent let students assess their own work 
if the teachers have access to the tool Kunskapsmatrisen. Most teachers use private 
spreadsheets for documenting summative assessment. The guidelines set by Skolverket are 
followed to a wide extent but this can be because the guidelines are designed to cover a 
broad range of teaching practices. Internal discussions is one of the guidelines that isn’t 
followed by 18% of teachers while increased discussions and training for teachers could be 
beneficial for their ability to implement platforms in their work with assessment.  

The study concludes that teachers for the most part are satisfied with their work regarding 
grading on learning platforms. They appreciate the ability to document results online but 
express that several improvements still have to be made. The results indicate that the 
responsibility for the platforms’ shortcomings is partially caused by the schools’ board 
whom is responsible for purchasing and implementation of platforms. This study offers new 
viewpoints worth investigating in order to further better the understanding of learning 
platforms and their role in assessment. 

 

 
Keywords: digital learning platforms, Learning Management System, Student Information 

System, assessment, teacher’s perspective, digitalization.  



Förord  

Det smärtar oss att veta att långt efter att vi är döda och begravda så har denna rapport 

potentialen att leva vidare i ett arkiv. Den enda tröst vi kan finna är att den troligen kommer 

vara helt utdaterad inom några år.  

Arbetet har ständigt blivit svårare i och med att Andreas son, Arvid, har växt och lärt sig hur 

man river ner saker från högre och högre ytor. Att vi lyckats producera något alls är ett 

smärre mirakel.  

Utöver Arvid vill vi tacka våra handledare Sandra Tibbelin och Olga Viberg som hjälpt oss 

kontinuerligt under arbetet med att avgränsa oss, bolla idéer samt ständigt hålla ett kritiskt 

och vakande öga över rapporten och oss.  Vi vill även tacka alla lärare som ställde upp på 

våra intervjuer och alla de som tog tid ur sin vardag att svara på vår enkät. 

Vi började på KTH år 2013 och då den tiden var så rolig ville vi inte göra klart den på ynka 

fem år utan beslöt oss att sex år är nog den perfekta längden för att njuta av studentlivets 

frukter och insupa tillräckligt med kunskap för att kunna växa som människor livet ut. Med 

denna rapport sätter vi punkt för detta kapitel i våra liv och tackar för oss när vi beger oss ut 

till resten av världen.  
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1 Inledning 

1.1 Ämne och problemavgränsning 
Svenska skolan digitaliseras och det långsiktiga målet är att webbaserade verktyg ska underlätta såväl 
undervisningen som de administrativa uppgifterna (Utbildningsdepartementet, 2017). Bedömning är 
en del av lärares dagliga arbetsuppgifter och under digitaliseringen har bland annat lärares 
administration och kommunikation av bedömningen flyttats mer till digitala plattformar (Skolverket, 
2016). Trots att bedömning idag ofta sker via digitala lärplattformar finns det inga krav ställda från 
Skolverket på hur lärplattformar ska vara utformade för att behandla bedömning. Lärplattformar har 
blivit en miljonindustri i Sverige och de flesta skolorna använder i dagsläget någon digital lärplattform 
(Stockholm stad, 2019). Sundgren (2011) och Bruun (2018) lyfter kritik om hur lärplattformarnas 
inbyggda funktioner kan påverka hur lärare utför och förmedlar sin bedömning.  
 
Den här studien undersöker lärares egen uppfattning av hur deras arbete med bedömning och 
betygsättning påverkas av lärplattformarna och hur detta förhåller sig till direktiv och riktlinjer givna 
av Skolverket. Studien begränsades till ämnet matematik som är ett kärnämne i svenska skolan samt 
ett ämne som svenska elever presterat under genomsnittet i enligt 2015 års PISA-undersökning som 
utfördes av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD, 2016).  

1.2 Problembakgrund 
Sveriges Kommuner och Landsting och Skolverket har tillsammans utvecklat en digitaliseringsplan 
med målet till 2022 att ”skolväsendet ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på 
bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja 
kunskapsutvecklingen och likvärdigheten” (SKL, 2019, s. 6). Digitaliseringsplanen har tre 
fokusområden med flera delmål vardera. De presenterade fokusområdena är: 1) ”Digital kompetens för 
alla inom skolväsendet” (ibid, s. 9), 2) ”Likvärdig tillgång och användning” (ibid, s. 9), 3) ”Forskning 
och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter” (ibid, s. 9). Efter att dessa fokusområden 
beslutades hölls ett öppet rådslag där lärare, rektorer och forskare fick väga in på vilka delmål som bör 
uppfyllas inom varje fokusområde. Inom Fokusområde 2: Likvärdig tillgång och användning 
presenterades följande delmål:  

• ”Digitaliseringen ska användas för att underlätta personalens arbetssituation i fråga om 
undervisning och administration” (SKL, 2019, s. 9). 

Inom Fokusområde 3: Forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter presenterades 
delmålet: 

 
• ”Forskning om digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande ska genomföras och 

stödja utveckling av verksamheter och insatser” (SKL, 2019, s. 10). 

Dessa två delmål medför frågor om vad som kan göras i digitaliseringen för att underlätta 
arbetssituationen med bland annat bedömning för lärare samt hur digitaliseringen hittills har påverkat 
undervisningen. I digitaliseringsplanen har man gjort en nulägesanalys och behovsbeskrivning där nio 
behov identifierades hos huvudmännen som behöver tillgodoses på en nationell nivå för att kunna nå 
de satta målen till 2022 (SKL, 2019). Utifrån dessa tre fokusområden och de nio behoven föreslår 
handlingsplanen arton initiativ med strategier som kan genomföras för att nå de långsiktiga målen. Vi 
lyfter två initiativ som vi anser vara relevanta för studien och anknyter till både fokusområde 2 och 3. 
 

• ”1: Skolverket ges huvudansvar för att samordna statens arbete kring digitalisering i 
skolväsendet.” (SKL, 2019, s. 36) 

• ”16: Stimulera forskningssamverkan mellan akademi och skolväsendet.” (ibid., s. 41) 
 

I digitaliseringsplanen (SKL, 2019) nämns bedömning endast två gånger och då i samband med 
digitaliseringen av nationella prov. Skolverket (2018a) har allmänna råd och direktiv för vad en lärare 
bör göra genom hela betygsättningsprocessen men direktiv för betygsättning via digitala verktyg finns 
inte bland dessa. De nuvarande direktiven för betygsättning publicerades i samband med läroplanen 
för gymnasiet 2011 (Lgy11) där presenteras enbart strategier för hur en lärares tankeprocess bör se ut 
vid bedömning där ett stort fokus ligger på att lärare skall arbeta med formativ bedömning och 
kunskapsmatriser (Skolverket, 2011). Skolverket (2018b) presenterade nya råd för hur man uppnår en 
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mer rättvis och likvärdig bedömning. Där lyfts att digitala system och bedömningsmatriser flyttar 
fokuset i bedömningen bort från lärarnas egen kompetens till missvisande modeller som riskerar att ge 
en försämrad kvalité i betygsättningen (ibid.). Trots det återfinns inget om bedömning via digitala 
lärplattformar i den aktuella digitaliseringsplanen (SKL, 2019). 
 
Debatten om lärplattformar i den privata sektorn lyfter likt initiativ 1, ett behov om tydligare riktlinjer 
för utvecklare. Lärplattformar har idag inga nationella riktlinjer från Skolverket om hur de ska 
utformas eller hantera bedömning. Detta trots att Skolverket är tydliga med att bedömning och 
betygsättning ska vara likvärdig i hela landet. Bruun (2018) påpekar att beroende på hur systemet är 
utformat kommer bedömningen att påverkas och på så sätt påverkar utvecklare av lärplattformar hur 
bedömning sker. Detta innebär också att hur läraren jobbar med betyg och bedömning påverkas av 
lärplattformens utformning.  

 
De debattörer som gör sina röster hörda är de som styr diskussionen, dessa debattörer utgår oftast 
från enskilda personers upplevelser och sällan vetenskapliga studier. Lärares åsikter om digitala 
verktyg och lärplattformar vid bedömning är ett brett och komplext område då det är baserat på 
upplevelser som är subjektiva. Upplevelserna är dock viktiga för om lärares upplevelser av ett digitalt 
verktyg är negativa och de inte vill implementera det i sin undervisning är det inte ett bra verktyg för 
lärare. 

1.3 Undersökningens syfte 
Studien syftar till att utvärdera om lärare upplever att lärplattformar har en påverkan på hur 
bedömning sker och ifall de påverkar lärares arbete med bedömning. Detta behöver belysas för att 
förstå om lärplattformar har en inverkan på bedömning och likvärdiga betyg mellan skolor. Genom att 
beskriva lärares upplevelser av digitala plattformar vid bedömning är förhoppningen att fallgropar vid 
utveckling, inköp och användning av digitala plattformar kan komma att undvikas.  

Ett ytterligare syfte med denna studie är att bistå debattörers åsikter med fakta baserat på en 
vetenskaplig undersökning.  

1.4 Forskningsfrågor 
Denna studie syftar till att besvara följande forskningsfrågor: 
 

• Vad är matematiklärares upplevda erfarenheter om bedömningsarbete via lärplattformar? 

• Hur arbetar matematiklärare på gymnasiet i dagsläget med bedömning? 

• Vad är matematiklärares upplevelse av digitala lärplattformar som verktyg för 
bedömning på gymnasiet? 
 

• Går matematiklärarnas arbete med bedömning i linje med direktiv från Skolverket? 

• Vad säger Skolverkets råd och riktlinjer om bedömning? 

• Vad är likheter och skillnader mellan Skolverkets direktiv och lärarnas arbete med 
bedömning? 
 

1.5 Begreppslista 
• SIS står för Student Information System. Det innefattar system som används inom skolan för 

att dokumentera studenters närvaro, betyg, betygsunderlag, schema och annan 
studentrelaterade data som är av användning för skoladministrationen. 

• LMS står för Learning Management System. Det är system som används i undervisningsmiljö 
för just undervisning. Beroende på utbildningens karaktär kan de användas på olika sätt. Till 
exempel kan föreläsningar spelas in och läggas upp på en LMS om det rör sig om en 
distansutbildning. Vanligt i grund- och gymnasieskolan är att lektionsplanering, uppgifter och 
feedback finns här.  

• Lärplattform är ett lösare begrepp än SIS och LMS. Det kan antingen syfta till ett av dem 
eller en kombination. Det är ett mer vardagligt begrepp som fler är bekanta med och många 
tänker inte aktivt att det finns en skillnad i system och dess funktioner utan kopplar det bara 
till system som används inom skolan. Lärplattform används som begrepp i den här rapporten 
om systemet inkluderar både LMS och SIS samt i intervjuerna med lärare. 
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• Bedömningsmatriser är verktyg som kan användas vid bedömning. De olika raderna i 
matrisen representerar olika förmågor eller kunskapskrav medan kolumnerna är olika nivåer 
av dessa. Dessa kan vara övergripande för en kurs eller uppgiftsspecifika. (Kjellström, 2000)  

• Kunskapsmatrisen är ett webbaserat verktyg för matematiklärare där man kan generera 
prov och uppgifter med facit till eleverna. Enligt dem själva är det utvecklat av lärare för lärare 
och uppger att det sparar tid, hjälper eleverna att utvecklas och synliggör kunskapskraven 
bland annat (Kunskapsmatrisen, 2019). Detta ska inte blandas ihop med kunskaps-, betygs- 
eller bedömningsmatriser som är sammanställningar av kunskapskrav eller förmågor som 
lärare kan fylla i för sig själv eller visa elever i formativt syfte.  

• Formativ bedömning beskrivs av Klapp (2015, s. 15) som ”bedömning för lärande”. 
Formativ bedömning är ett sätt att se på feedback som inte handlar om att sätta betyg på 
eleverna utan att hjälpa dem att utvecklas i sitt lärande (Klapp, 2015). 

• Summativ bedömning beskrivs av Klapp (2015, s. 15) som ”bedömning av lärande”. 
Summativ bedömning kvantifierar vad en elev har lärt sig i slutet av ett arbete eller en kurs i 
form av siffror eller ett betyg som motsvarar en poäng. Det är ett system som är svårt att 
komma ifrån då betyg används som urvalsinstrument för högre utbildningar och det kan även 
ge en överblick för arbetsgivare av vad personen kan genom att överskåda betygen (Klapp, 
2015). 

• Digital kompetens kan enligt Skolverket delas upp i fyra aspekter ”a) att förstå 
digitaliseringens påverkan på samhället, b) att kunna använda och förstå digitala verktyg och 
medier, c) att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt, och slutligen d) att kunna lösa 
problem och omsätta idéer i handling” (Skolverket, 2019, s. 6). Samt att ”Digital kompetens 
innefattar även de förmågor som beskrivs som medie- och kommunikationskunnighet (MIK)” 
(ibid., s. 6). I denna rapport har begreppet främst utgått från aspekt d samt förmågor som MIK 
när det skulle förklaras för intervjurespondenter eller i enkäterna.  

• Själv- eller kamraträttning menas till att beskriva de aktiviteter som involverar att en eller 

flera elever rättar sina egna eller sina kamraters uppgifter mot en bedömningsmatris eller 

rättningsmall.  
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras bakgrund och tidigare forskning inom bedömning, lärplattformar och 

internutbildning om lärplattformar.  

2.1 Bedömning 
Bedömning är att utvärdera och ge återkoppling om någons kunskap eller lärande. Bedömning inom 
skolan kan delas upp som formell och informell (Grettve, Israelsson, & Jönsson, 2014). Formell 
bedömning utförs under tydliga och strukturerade former, exempel på detta kan vara prov eller 
inlämningsuppgifter. Om elever endast visar förmågor vid enstaka formella tillfällen kallas det för ett 
försök-bedömningar. Dessa är effektiva för att utvärdera kunskapsnivån hos eleven snabbt och lämnar 
lite utrymme för nyanserade bedömningar (ibid.). Informell bedömning är löpande och sker under till 
exempel själva undervisningen då läraren observerar elever och eleverna är inte nödvändigtvis 
medvetna om att de blir utvärderade. Detta kan bidra till ett brett bedömningsunderlag för att hjälpa 
läraren skapa en mer nyanserad bild av elevernas kunskap. Då den informella bedömningen sker utan 
en stark koppling till kurskrav via väl formulerade uppgifter är det upp till läraren att uppmärksamma 
de viktiga kunskaperna hos eleven (ibid.). En god praktik bör utnyttja båda dessa former av 
bedömning, Grettve et al. (2014, s.60) skriver ”...många medelsäkra bedömningar tillsammans kan ge 
ett betydligt säkrare underlag än en enstaka ‘one-shot’-bedömning”. 

I samband med bedömning brukar eleverna få återkoppling. Begreppet feedback används ofta för att 
sammanfatta all sorts återkoppling men återkopplingen kan delas upp i tre syften som ämnar att svara 
på frågorna ”var är jag nu”, ”vad är målet” och ”hur ska jag komma vidare” (Hattie & Timperley, 2007). 
Dessa frågor besvaras till eleverna med olika typer av återkoppling (ibid.).  

• Feed-back är återkoppling till specifika uppgifter, hur det gick och hur man kan göra dessa 
bättre i framtiden. Detta svarar på frågan var eleven är nu.  

• Feed-up är att presentera de slutgiltiga målen och vad som förväntas av en. Detta svarar på 
frågan om vad som är målet.  

• Feed-forward syftar till den formativa återkopplingen för hur man ska utveckla sig för att nå 
målen. Detta svarar på den sista frågan om hur eleven ska ta sig vidare. 

Utöver dessa typer av återkoppling finns även fyra nivåer av återkoppling (ibid.). 

• Återkoppling på uppgiftsnivå. Väldigt kopplat till feed-back och är inget som går att 
generalisera till andra uppgifter. 

• Återkoppling på processnivå. Denna nivå är mer generaliserbar än återkoppling på 
uppgiftsnivå. Här ges både feed-back och feed-forward då eleven får återkoppling om hur hen 
förbättrar processer för framtiden. 

• Återkoppling på metakognitiv nivå. Återkoppling på denna nivå hjälper eleverna att bedöma 
sig själva för att utvecklas vidare. 

• Återkoppling på personlig nivå. Detta syftar mer till komplimanger och allmänna 
kommentarer på eleven och detta har inte visat sig ha några positiva effekter på lärandet.  

Beroende på i vilket sammanhang bedömningen och återkopplingen används kan den benämnas olika. 
Om bedömningen ämnar utvärdera en elevs lärande kan den anses vara summativ och ämnar den att 
utveckla en elevs lärande anses den vara formativ (Klapp, 2015).  

2.2 Summativ bedömning 
Med summativ bedömning menas ett summerande av elevens visade kunskap. Det är en 
sammanfattning av vad eleven kan. Betyg är av summativ karaktär där en siffra eller bokstav får 
representera vad en elev kan (Klapp, 2015). Summativa bedömningar sker i samband med slutbetyg 
för att betygen ska kunna agera urval (ibid.) men summativ bedömning anses inte vara givande för 
kunskapsutvecklingen (Bennett, 2011).  Att sätta summativa betyg på enskilda examinationsmoment 
har visat sig kunna vara skadligt för lågpresterande elever (Klapp, 2015). Får en elev ett lågt betyg eller 
underkänt på ett formellt bedömningstillfälle är det större chans att eleven kommer prestera dåligt i 
framtiden för att hen får en uppfattning om sig själv som dålig (ibid.).  
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Under tidigt 1900-tal utvecklades matematikundervisningen utifrån en behavioristisk 
undervisningsyn. Syftet var att effektivisera undervisningen och identifiera vilka som var intelligenta 
för att finna rätt arbete till dem i industrierna. För detta användes summativa betyg för att kvantifiera 
elevernas kunnande. I samband med detta skapades läroplaner och läroböcker som skulle fungera 
oberoende av lärare baserade på metoder för effektivt lärande och vetenskapliga mätprinciper.  

Denna rörelse startade en stark testkultur inom matematikämnet där objektiva tester och summativa 
bedömningar kom att ligga i fokus. Detta tankesätt har spridits över världen och även Sverige 
utvecklade under 1990-talet rikstäckande utvärderingstester inom matematik. Trots att behaviorismen 
blivit mindre framträdande bland matematiklärare de senaste åren har utformningen av uppgifter i 
stort sett förblivit oförändrad. Några teorier om varför dessa utvärderande prov har fått starkt fotfäste 
är att; de är billiga i relation till mängden undervisningstimmar, de möjliggör att visa siffror på 
kunskapsnivån för beslutsfattare, och det går snabbt att införa. (Skott, Jess, Hansen, & Lundin, 2010) 

Summativ bedömning har en stark plats i skolan, inte minst eftersom det utgör slutbetyg som används 
som urvalsinstrument för högre utbildningar (Klapp, 2015). Det behövs dock inte nödvändigtvis visas 
till eleverna efter genomförda moment. Summativ bedömning kan ändå hjälpa lärare att se vilka 
områden ens elever behöver utvecklas i och på så vis ligga till grund för en mer formativ bedömning 
utan att eleverna tar del av den (Bennett, 2011). 

2.3 Formativ bedömning  
Formativ bedömning är menat att föra eleven framåt i sin inlärning och inte fokusera på resultatet av 
uppgiften utan fokusera på progressionen hos eleven (Klapp, 2015). Ett betyg eller en poäng i sig 
kommer inte berätta för eleven vad hen har uppnått, vad hen behöver göra för att utvecklas eller ge 
feedback på vad hen gjorde bra. Till skillnad från summativa betyg ger formativa kommentarer inte 
samma negativa självbild hos elever som presterar lågt. Det visar sig att elever som får höga 
summativa betyg inte påverkas ifall betygen ersätts med kommentarer utan de fortsätter att prestera 
och utvecklas på en hög nivå. Betyg på enskilda uppgifter leder alltså främst till att de svagaste i 
klassrummet blir ännu svagare (ibid.). Klapp (2015) har även visat att om kommentarer ges 
tillsammans med ett summativt betyg tenderar eleverna att inte ta till sig kommentarerna. 

Forskare har argumenterat för att matematik är ett specialfall bland andra ämnen och en mer 
traditionell summativ bedömning passar ämnet bättre än formativ bedömning (Skott et al., 2010; Ní 
Fhloinn & Carr, 2017). Meningarna är dock väldigt skilda, traditionell summativ bedömning är den 
vanligaste formen av feedback i matematikundervisning på högre nivå i Storbritannien och deras 
studie visar att studenterna vill att det ska fortsätta vara så (Ní Fhloinn & Carr, 2017). Ní Fhloinn och 
Carr (2017) visar på att formativ bedömning är gynnsamt för att få en bra matematikundervisning men 
också forskning som visar på de praktiska svårigheterna med att formativt bedöma de stora 
studentgrupperna som ofta råder på universitet.  

Författarna ger även några exempel på vad man kan göra för att införa mer formativ undervisning 
inom matematik för ingenjörsstudenter, som till exempel att arbeta i par, läxor, kamraträttning i 
grupp, gruppuppgifter, elevpresentationer av kursmaterial för klassen, kritisk analys av statistiska 
modeller, elever får undervisa varandra för att ge ett heltäckande kursunderlag, självrättande 
onlineprov, mentometerknappar och en kombination av alla de nämnda. 

2.4 Bedömningsmatriser 
I Sverige utformar Skolverket läroplanen, kursplanen samt ämnets syfte och omfattning. Övergripande 
för ämnet presenteras syftet samt vilka förmågor ämnet ska ge eleven förutsättningar att utveckla. För 
enskilda kurser finns det ett centralt innehåll med stoff som ska bearbetas under kursens gång samt 
kunskapskrav som ska uppfyllas (Skolverket, u.å.). Dessa kunskapskrav presenteras i text från 
Skolverket men sammanfattas vanligtvis i en matris som delar upp kunskapskraven i nivåer A-C-E och 
de olika karaktärerna av kunskap som kommunikation, resonemang och problemlösning med flera. 
Samlingsnamnet för dessa matriser är bedömningsmatriser. Är de däremot utformade för att behandla 
kunskapskraven för en hel kurs kallas de vanligtvis för kursmatriser och är det för enskilda moment 
eller uppgifter i en kurs kallas de för uppgiftsmatriser. 

Studier om effekten av formativa kursmatriser som utnyttjar feed-forward konstaterar att 
kursmatriser har möjligheten att positivt påverka en elevs inlärning (Panadero & Jonsson, 2013; Lluka 
& Chunduri, 2015). Det finns dock flera olika sätt att implementera kursmatriser i utbildningen för att 
utveckla en elevs kunskaper och självlärningsförmåga. Det visades att faktorer som utbildningsnivå, 
kön och i vilket samband som kursmatriserna implementerades spelar stor roll i hur effektiva 
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kursmatriserna är för en elevs utveckling. Det konstaterades att genom att läraren använder 
kursmatriser har eleven lättare att ta till sig omdömen eftersom eleven bättre förstår vad omdömet är 
grundat i. En ökad transparens inom bedömningsprocessen bidrar även till att eleven har lättare att 
planera sitt arbete i en uppgift och minskar prestationsrelaterad stress. (Panadero & Jonsson, 2013)  

Jonsson och Svingby (2007) studerade effekten av matriser och noterar att en uppgiftsmatris som 
används för rättning av en uppgift kan leda till mer likvärdiga betyg i klassen. De noterade också att 
trots att en uppgiftsmatris gynnar en stor del av klassen kan den missgynna en annan del av klassen 
som misstolkar den och i det fallet inte vara till nytta för läraren. Slutsatsen i studien är att för att en 
matris ska vara givande vid bedömning skall den vara analytisk, uppgiftsspecifik och kompletteras 
med vidare exempel och förklaringar från läraren. En studie om uppgiftsmatriser utförd av Schirmer, 
Bailey och Fitzgerald (1999) visar på att det är fördelaktigt för en elevs kunskapsutveckling att ha en 
uppgiftsmatris. Det visade sig att matriser för en specifik uppgift hjälper eleven att lättare förstå 
sambandet mellan instruktion och bedömning.  

Jonsson och Svingby (2007) menar att matrisers fokus borde skiftas från kursmatriser till 
uppgiftsmatriser och att uppgiftsmatrisers fokus borde skiftas från likvärdighet och pålitlighet till 
transparens och lämplighet för själv- eller kamraträttning för att vara effektiva i utbildningen. Sadler 
och Good (2006) har forskat kring själv- eller kamraträttning och argumenterar att själv- eller 
kamraträttning har bäst inflytande på en elevs kunskapsutveckling och prestationsförmåga om det 
systematiskt inkluderas i utbildningen i klassrummet. Studien visar att elevers kunskaper om ämnet 
även ökar om själv- eller kamraträttning implementeras i utbildning. En positiv bieffekt av 
implementeringen av själv- eller kamraträttning är att elevernas självförtroende kan ökas vilket bidrar 
till att eleverna får en ökad motivation till att utmana sig själva inom ämnet. Ett ökat självförtroende 
har även visats öka en elevs prestationer på gymnasienivå (Mothlagh, Amari, Yazdani, Abderahim, & 
Souri, 2011). 

En studie av Papanthymou och Darra (2019) sammanställde 37 studier som undersökte hur elevens 
självrättning påverkar aspekter som 1) förbättring av inlärningsmotivation 2) förbättring av akademisk 
prestation 3) utvecklingen av självreglerande inlärning och 4) förbättrat självförtroende. De kom fram 
till att självrättning förbättrar elevens inlärningsmotivation, den akademiska prestationen i matematik 
och elevens självförtroende. 

Kingston och Boraddus (2017) har undersökt en liknande visuell struktur till matriser som kallas 
lärandekartor. Till skillnad från matriserna går dessa kartor efter en tydligare progressionsordning i 
elevens utveckling. De skriver att binära syner på återkoppling som att han kan eller han kan inte ej är 
effektiva utan man måste kolla förmågor och kunskaper på olika nivåer (ibid.). De skriver även att 
bedömningar som är frånkopplade från kursplanen varken är användbara och kan till och med vara 
skadliga för elevernas lärande (ibid.). De lyfter att liknande system till lärandekartor har undersökts 
tidigare men att dessa system var inte lika uppdelade i progressionsområden. Dessa system visade sig 
då var svåra för lärare att förstå och använda för att bedöma elevers kunskapsnivå (ibid.).  

Varför bedömningsmatriser är så vanligt förekommande är för att de ger en tydlig bild av elevernas 
kunnande och är lätta att visuellt överskåda (Lluka & Chunduri, 2015). Detta bekräftas av Jaara 
Åstrand, ordförande för Lärarförbundet som antyder att matriser är en av de främsta formerna av 
återkoppling på digitala lärplattformar (Jaara Åstrand, 2019). 

2.5 Lärplattformar 
Lärplattformar är samlingsnamnet på digitala miljöer där arbete inom skolan genomförs. De kan 
behandla bland annat administrativa uppgifter eller att bedriva undervisning. 
Klassrumsundervisningen idag kan ha moment via digitala verktyg som till exempel 
informationsdelning av uppgifter och återkoppling om bedömning.  

Woods, Baker och Hopper (2004) gjorde en undersökning kring hur en lärplattform kan användas 
som ett komplement till traditionell undervisning snarare än som ett digitalt klassrum för 
onlinekurser. De upptäckte att lärarna gärna använder plattformen för administrativa uppgifter men 
inte ansåg att den bidrog till att förklara innehåll för eleverna eller med att skapa gemenskap i klassen. 
Få lärare använde lärplattformen för att bedriva sin undervisning och arbete med bedömning. De 
pedagogiska användningsområdena som lärplattformen erbjöd utnyttjades därför inte till fullo i detta 
hybrid-klassrum, men det visade sig samtidigt att lärare med mer erfarenhet av lärplattformen 
använde fler av dess funktioner (Woods et al., 2004). Lärplattformar har sedan 2004 fortsatt att 
utvecklas men det är en ihärdig trend bland lärare att inte bruka en plattforms alla funktioner.  
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I den senaste undersökning av Lärarförbundets medlemmar genomfördes 527 webbintervjuer. I 
undersökningen kom det fram att 8gol6% av lärarna har en digital lärplattform där de måste 
dokumentera sin bedömning, 89% av lärarna dokumenterade även på andra platser som digitala 
kalkylark, 59% av lärarna ansåg att plattformarna i låg grad fungerade som stöd för eleverna vid 
utbildning och återkoppling, 59% av lärarna hade inte använt plattformar om de inte var tvungna. 
(Lärarförbundet, 2019) 

När skolan digitaliseras finns det många sätt att digitalisera den på. Ruben Puentedura (2006) har till 
exempel introducerat en modell för att beskriva digitaliseringen av analoga tjänster. Den kallas för 
SAMR-modellen som beskriver fyra skeden av digitalisering. Steinberg (2013) har översatt modellen 
till svenska termer och har i sin rapport kallat den för EUMO-modellen. Steinberg (2013) beskriver de 
fyra nivåerna i EUMO-modellen som: 

• Ersätta - tekniken används till processer som fanns sedan tidigare. 

• Utveckla - tekniken förenklar eller förbättrar processer som fanns sedan tidigare. 

• Modifiera - tekniken gör att lärprocessen utvecklas på ett sätt som inte var möjligt förr. 

• Omdefiniera - tekniken möjliggör för nya arbetsuppgifter som tidigare inte fanns eller var 
omöjliga. 

Enligt Steinberg (2013) så har digitaliseringen i svenska skolan främst syftat till att ersätta befintliga 
arbetsmoment och flytta dessa till bland annat lärplattformar. I en fallstudie från Australien har det 
visat sig gynnsamt att överföra tidigare analoga uppgifter till digitala plattformar (Day, Freiberg, 
Hayes, & Homel, 2019). När man ersätter en analog uppgift med en digital finns det fördelar att 
erhålla men i och med att man direkt för över en analog uppgift för man även över dess problem 
(ibid.). Resultaten pekar på att det finns mer att vinna genom att vidare modifiera undervisning genom 
att till exempel spelifiera vissa undervisningsmoment, föra in dem i ett narrativ och ha en mer 
interaktiv miljö för utvärdering (ibid.). Det vill säga likna datorspel för att skapa vidare engagemang 
och inlevelse hos eleverna. Dessa verktyg skulle kunna implementeras och öka självbedömning hos 
elever och kräva små insatser från digital support (ibid.).  

Sundgren (2011) har undersökt och tagit fram pedagogiska riktlinjer för utformningen av framtida 
lärplattformar. I sin utbildning har han fokuserat på utformningen av lärplattformar och kommit med 
förslag på hur dessa bör utvecklas med avseende på pedagogiska behov. Han undersöker skillnaden 
mellan olika metoder för kommunikation och bedömning som är anpassade för olika ämnen i skolan. 
Studien visar att olika ämnen har olika stor användning av bland annat formativ och summativ 
bedömning och att lärplattformar med likadana bedömningsverktyg för alla kurser missgynnar elevers 
lärande. 

2.6 Digitala verktyg 
Skolans digitalisering har fört med sig en utveckling av digitala verktyg anpassade för utbildning. Med 
nya digitala verktyg kommer nya möjligheter och utmaningar. Dalby och Swan (2019) beskriver hur de 
största utmaningarna med nya digitala verktyg inte ligger hos själva tekniken utan hos lärarens 
förmåga att förstå teknikens möjligheter och implementera den. Lärare är i dagsläget fortfarande 
kritiska till att ge elever formativ bedömning via digitala verktyg då verktygen inte har den nivån av 
kommunikation utan anser att formativ bedömning bäst förmedlas i klassrummet (ibid).  

Att utföra undervisning online kontra i traditionella klassrum har för- och nackdelar kopplade till sig. 
Att inte ha ett fysiskt klassrum innebär att eleverna inte är begränsade av varken resor eller strikta 
tider och utbildningen kräver även inga lokaler för att genomföras (Golding & Bretscher, 2018). Det 
som går förlorat är dock den sociala aspekten av lärandet och formativ bedömning blir svårare och 
kräver mycket av läraren för att lyckas i en digital miljö (ibid.; Mitten, T. Jacobbe, & E. Jacobbe, 2017). 
Eleverna har även svårt att ta till sig pedagogiken bakom matematikundervisning online utan 
förmedling av kursupplägg och kriterier görs bäst ansikte mot ansikte (Golding & Bretscher, 2018). 

Digitala verktyg har visat sig vara effektiva för att överblicka en elevs kunskapsutveckling (Mitten et al. 
2017). Lärare upplever även att digitala verktyg hjälper till att spara tid vid administrativa sysslor och 
insamling av uppgifter men att formativ återkoppling enklast sker med papper och penna i 
klassrummet (ibid). Därför lyfts ett varningens finger i studien som säger att innan man 
implementerar ett digitalt verktyg så är det kritiskt att läraren förstår sig på hjälpmedlet så att den 
effektivt kan implementera det i sin utbildning (ibid). 
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Fördelar med digitala plattformar kan vara att informationsflödet är snabbt och ständigt tillgängligt 
(Helfaya, 2019). I och med digitalisering går det även att utveckla bedömning så att återkoppling kan 
ges direkt från digitala verktyg utan att en lärare svarar varje enskild elev. Det kan finnas uppgifter där 
elever får svara och får direkt inprogrammerad återkoppling. Detta har visat sig kunna öka 
motivationen hos elever, framförallt tidigt under en kurs (ibid.). Om elever tidigt fastnar och inte 
förstår utan att få en snabb återkoppling kan de tappa motivationen och intresse (ibid).   

Dalby och Swan (2019) lyfter också möjligheten att digitala verktyg kan förbättra elevers 
kunskapsutveckling. I studien de utförde utformades en formativ klassrumsmiljö och utbildningsplan 
där verktygens implementering var i åtanken från början snarare än en eftertanke. Denna djupa 
integration av digitala verktyg visade sig ha en positiv påverkan på kunskapsutvecklingen hos eleverna. 

2.7 Internutbildning om lärplattformar 
I en studie av Karolčík och Čipková (2017) uppmärksammades behovet av utbildning för lärare om 
man i en skolverksamhet ska lyckas implementera en lärplattform. Lärare behöver utbildning inom det 
specifika digitala verktyget för att lyckas med användningen av information och 
kommunikationsteknik. Det är dock inte bara utbildning som krävs för lärares självförtroende och 
intensitet i hur de använder digitala verktyg i undervisning är kopplat till lärarnas egen approach till 
digital teknik. Resultatet av en kurs utformad för att utbilda lärare inom ett digitalt verktyg visade en 
ökning av lärarnas självskattning av digital kompetens vilket gjorde dem mer manade att använda 
digitala verktyg i undervisningen. Lärarna observerades även vara negativt inställda till att inte få 
tillräckligt med tid att testa och diskutera hur de ska implementera informations och 
kommunikationstekniken. (ibid) 

Chow, Tse och Armatas (2018) utförde en studie på ett universitet för att se om det fanns en skillnad i 
användningen av lärplattformar mellan lärare som gått på utbildningsseminarier givna av universitetet 
och de som inte har gått på utbildningsseminarier. De upptäckte att alla lärare hade tillräcklig 
kompetens för att använda lärplattformen till en viss utsträckning. De som inte hade genomgått någon 
utbildning använde sig dock inte av verktyg med pedagogiska funktioner vid bedömning. Utan träning 
var det troligt att lärarna endast överförde vad de visste var effektivt i ett vanligt klassrum eller 
digitaliserade vissa steg som till exempel lägga upp planeringar eller dela ut dokument och uppgifter. 
De som hade gått på utbildningar förstod fördelen av att använda sig av digitala verktyg, till exempel 
möjligheten att skapa online-tester med direkt feedback vilket gynnar eleverna och sparar tid för 
läraren. Om en lärare hade varit på tre eller fler seminarier var hen mer benägen att arbeta med 
bedömning via lärplattformen snarare än att enbart använda plattformen som en plats för 
informationsdelning. Det visade sig dock också att efter bara ett seminarietillfälle ändrades lärarnas 
arbetssätt med lärplattformar och de använde sig av funktioner med ett pedagogiskt och 
kunskapsutvecklande syfte. (ibid.) 

Fanemo (2011) utförde en fallstudie som examensarbete kring lärares åsikter om sitt arbete med en ny 
lärplattform. Lärarna tyckte att lärplattformen hade potentialen att förenkla arbetsbördan och var en 
oundviklig utveckling i tiden. Lärarna kände däremot efter tre års arbete med lärplattformen att de 
inte kunde behärska dess funktioner och direktiv kring hur lärplattformen skulle användas saknades 
från ledningen. I enighet med detta resultat fann även Naverfeldt och Olovsson (2018) i sin fallstudie 
om implementeringen av en lärplattform att den viktigaste faktorn vid en implementering är just 
utbildning till lärarna om plattformens funktioner och hur man använder dessa. De beskriver att en 
kontinuerlig utbildning som gradvis ökar i svårighetsgrad ger de bästa förutsättningarna för en effektiv 
implementering.  

Gustafsson och Hankanen (2013) undersökte lärplattformars kommunikativa egenskaper. De fann att 
lärare allmänt är positivt inställda till lärplattformen då den underlättar att samla information om 
eleverna på ett och samma ställe. Kommunikationen via plattformarna uppfattades dock som 
bristfällig och främst som en envägskommunikation från lärarens håll. En möjlig förklaring var att 
endast lärarna får en kortare introduktion till hur man arbetar med lärplattformen medan 
skolledningen förväntade sig att eleverna skulle lära sig det av sig själva då de tillhör en generation 
tydligare präglad av IKT. Skolledningen förväntade sig sedan i förlängning att eleverna skulle lära sina 
vårdnadshavare om hur plattformen fungerar. Så av tre parter som kommunicerar har endast en av 
dessa fått en introduktion till plattformen där kommunikationen ska ske (ibid.). 
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3 Teori 

I detta kapitel presenteras de teorier som undersökningen bygger på. Grundad teori handlar om att 

börja i ett brett område och successivt smalna av tills man slutar i en djup förståelse av en specifik del 

av det området.  Då studien ämnar undersöka lärares åsikter och upplevelser kring ett fenomen så 

valdes fenomenografisk analys för att tolka resultatet. 

3.1 Grundad teori 
Grundad teori har använts för studien eftersom det lämpar sig för undersökningar av sociala 
sammanhang som det tidigare inte utförts en betydande mängd forskning kring. Skolan är en plats för 
social interaktion där det sociala samspelet har en stor roll och därför passade det denna studie. 
Adiredja och Karunakaran (2016) noterar att grundad teori ofta ger en bättre beskrivning av 
fenomenen som undersöks än bland annat kunskapsanalys. Då grundad teori går till väga genom att 
samla in data och analysera den och sedan förkasta den data som anses irrelevant och fokusera på den 
relevanta datan och fördjupa sig inom den (ibid).   

Denscombe (2017) säger om grundad teori att den är lämplig för studier som är förankrade i empiriska 
undersökningar som är gjorda i vardagliga situationer i verkligheten. Teorin bygger på att forskarna 
kontinuerligt samlar in nya data till och med att studien presenteras. Åge (2011) argumenterar även för 
att grundad teori är bra lämpad för studier som är undersökande i sin frågeställning och syftar till att 
upptäcka det som tidigare inte upptäckts i ett forskningsfält.  

Utgår man från grundad teori för att skapa ett nytt forskningsområde behöver forskaren gå igenom sex 
sammanfattade kriterier för att undersöka om det tänkta forskningsområdet är lämpligt för grundad 
teori (Denscombe, 2017). De sex kriterierna är: 

• En ny plats skall väljas medvetet av forskaren för att forskaren ser att platsen kommer bidra 
till forskningen. 

• Insamlade data skall ses som kumulativ, forskaren skall inte avfärda tidigare insamlade data 
som irrelevant eller överflödig utan se det som en helhet. 

• Urvalet skall inte väljas slumpmässigt utan nya områden måste ha relevans för forskningen. 

• Koncentrationen kommer gå från bredd till djup. Forskarens ambition ska i början vara att ha 
ett brett urval som med tiden mynnar ut i att forskaren kan fokusera på de koncepten med 
störst relevans. 

• Forskaren måste vara flexibel för att kunna tillägna sig möjligheter att utforska nya platser 
men också för att kunna tillåta sig utforska nya delar som inte var avsiktliga från början. 

• Forskaren ska inte på förhand kunna specificera hur urvalen ser ut eller i vilken omfattning 
olika platser kommer att bidra, inte heller när det är slut på urval. 

3.2 Fenomenografisk analys 
Fenomenografi skiljer sig ifrån fenomenologi då det inte är en filosofisk analysmetod utan en empirisk. 
Larsson (1986) menar att det går att sammanfatta fenomenografi som att man försöker ta fram hur 
fenomen upplevs av människor och inte hur de egentligen är. Målet är att få fram innebörden av 
fenomen snarare än förklaringar till dessa. Fenomenografin växte fram i Sverige kring 
forskningsproblem i pedagogik men fenomenografiska studier utförs även utanför detta fält idag. Det 
finns enligt Larsson (1986) tre typer av pedagogiska studier som använder fenomenografisk ansats, 
dessa är: fackdidaktiska, allmänpedagogiska och studier av utbildningseffekter. Den här rapporten är 
en allmänpedagogisk studie, det vill säga hur personen upplever fenomens betydelse för 
undervisningen. Den typen av studie rör inte innehållet i undervisningen utan förutsättningarna för 
lärande och undervisning (Larsson, 1986).  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver fenomenografisk analys som en metod för att ur en intervju 
kunna tolka vad ett begrepp betyder för intervjupersonen. Viktigt i en fenomenografisk analys är att 
skilja på värderingar och uppfattningar för att på så sätt fånga deras subjektiva tolkning. En svårighet 
med analysmetoden är att man försöker förstå intervjupersonens uppfattning av ämnet och detta kan 
vara svårtolkat då personers sätt att uttrycka sig kan skiljas ifrån varandra. Samtidigt är syftet med 
metoden att hitta skillnader och likheter av personers uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2009). 
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4 Metod 

I det här kapitlet presenteras studiens ramverk, datainsamlingsmetoder, dataanalysmetoder, etiska 

aspekter och avslutas med urval och avgränsningar. 

4.1 Förberedande studie 
Innan arbetet med denna rapport påbörjades utfördes en mindre förberedande studie för att 

undersöka hur nöjda lärare i allmänhet var med sina lärplattformar. Syftet med denna förstudie var att 

bekräfta om det var värt att undersöka området vidare. En online-enkät skickades ut via sociala medier 

till grupper riktade mot lärare. 160 matematiklärare från olika skolformer svarade på enkäten. På 

frågan hur nöjd man var med sin lärplattform fick man ange detta på en skala 1–10 som representerar 

missnöjd till väldigt nöjd. Medelvärdet av svaren var 5,48. Utifrån detta fanns det ett syfte med att 

undersöka varför matematiklärarna inte var nöjdare. 

4.2 Datainsamlingsmetoder 
Rapporten använder blandade metoder med intervjuer och enkäter som datainsamlingsmetod samt 

kompletterande dokumentanalys. 

4.2.1 Blandade metoder 
Datainsamlingen består av kvalitativa intervjuer och kvantitativ enkätundersökning och 
datainsamlingsmetoden är därmed en blandade metoder-undersökning (Harris & Brown, 2010). 
Fördelen med blandade metoder är att metodvalet kan generera metoder som kompletterar varandra 
och ge både en bred kvantitativ grund samt en nyanserad kvalitativ data. En studie av Harris och 
Brown (2010) har undersökt skillnaden i svaren mellan personer som intervjuades och de som svarade 
på enkät för att se hur väl man kan använda blandade metoder med semistrukturerade intervjuer och 
strukturerade enkäter. De lyfter att det fanns många faktorer som spelade in och påverkade hur pass 
olika svaren blev. De menar att det är svårt att få data som stämmer allt för bra överens på grund av 
detta. I studien kom de fram till sex rekommendationer till hur man bör använda denna 
metodkombination inom utbildning och samhällsvetenskap för att öka chansen till likartade svar.  

1. Se till att intervjuanvisningarna och frågeformuläret är strukturerade och mycket likartade. 
2. Separera inte datainsamlingen med för stora tidsintervall. 
3. Presentera frågan du vill undersöka konkret och specifikt. 
4. Förankra svar till ett gemensamt sammanhang. 
5. Fokusera på begrepp som har en enkel struktur (undvik hierarkiska och komplexa strukturer). 
6. Uppskatta hur metoderna fungerar med varandra. Gör detta försiktigt och ha i åtanke 

datafördelning och använd försiktighetsåtgärder för att få svaren sammanhängande. 
(Harris & Brown, 2010) 

Studien utgår från dessa punkter som ett ramverk för arbetet med blandade metoder. 

4.2.2 Intervjuer 
De semistrukturerade intervjuer som genomfördes för att samla in data utgick från ett frågeschema 
som gav utrymme för respondenten att styra samtalet inom ramarna för intervjuns fokusområde vilket 
var bedömning och lärplattformar. Det är en kvalitativ datainsamlingsmetod och intervjuns karaktär 
är informerande snarare än responderande eftersom vi eftersöker intervjupersonens egna åsikter och 
uppfattning (Atkins och Wallace, 2015, Kapitel 5).  

Intervjuerna gick ut på att få reda på lärarnas personliga uppfattningar, åsikter och synpunkter på hur 
de arbetar med bedömning och deras användning av digitala verktyg främst lärplattformar vid 
bedömning. 

Via kontakt med alumner från programmet för Civilingenjör och lärare på KTH, togs det kontakt med 
sex aktiva lärare som intervjuades. Dessa matematiklärare innehar både lärarlegitimation och 
civilingenjörsexamen och har troligtvis hög teknisk kompetens och förväntas därmed kunna beskriva 
sina upplevelser med digitala plattformar utförligt.  

Intervjufrågorna som återfinns i bilaga 1 skickades ut till respondenterna i förväg så att 
respondenterna kunde förbereda sig på området och få en bättre uppfattning om syftet med 
undersökningen. Fyra av sex intervjuer utfördes i skollokaler och två hölls på en offentlig plats. 
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Intervjuerna tog mellan 30–60 minuter att genomföra och genomfördes löpande under en veckas tid 
där frågeschemat för intervjuerna inte ändras under tiden. Intervjuerna spelades in och anteckningar 
togs även under samtalets gång, all dokumentation av intervjuerna genomfördes med lärarnas 
samtycke.  

Intervjuerna analyserades via fenomenografisk analys för att tolka matematiklärarnas uttalanden och 
åsikter om bedömning samt digitala verktyg, specifikt lärplattformars roll i bedömning. Denna analys 
av intervjuernas transkript kodades i en öppen kodning enligt grundad teori som en sammanfattning. 
Efter den öppna kodningen av intervjuerna fick respondenterna möjlighet att revidera analysen och 
godkänna eller korrigera analysen innan den användes vidare. Den öppna kodningen återfinns som 
bilaga 3. 

Efter att den öppna kodningen utförts och godkänts av respondenterna utfördes den axiala kodningen 
som även den analyserades fenomenografiskt för att bistå i tolkningen av relevanta kategorier för 
vidare undersökning. Uttalanden från intervjuerna som berörde samma ämne inom bedömning och 
digitala verktyg utsattes för en jämförelseanalys för att hitta likheter och skillnader (Dahlgren & 
Johansson, 2009). Dessa uttalanden parades sedan ihop utifrån om begreppen benämns som till 
exempel problematiska eller hjälpsamma enligt lärarna i en grupperingsfas vilket skapade kategorier i 
den axiala kodningen (ibid.) 

4.2.3 Enkäter 
För att erhålla en bredare och mer generell bild av lärares åsikter om digitala verktyg med fokus på 
lärplattformar och hur dessa påverkar lärares arbete med bedömning utfördes en enkätstudie (se 
bilaga 2). Enkäterna är utformade som en kvantitativ datainsamlingsmetod för att komplettera de 
kvalitativa intervjuerna enligt blandade metoder (Harris & Brown, 2010). Frågorna i enkäten 
utformades efter att alla intervjuer var genomförda och analyserade. Detta för att via fenomenografisk 
analys under den axiala kodningen observera upplevelser kring fenomen rörande bedömning och 
digitala verktyg som återkom bland alla respondenter. Om alla respondenter hade åsikter om dessa 
fenomen var de värda att undersöka vidare och försöka kvantifiera. Detta för att fördjupa studiens 
datainsamling i en relevant riktning för studiens syfte att undersöka lärares tillvägagångssätt vid 
bedömning och deras åsikter om lärplattformar.  

Enkätens frågor är framtagna för att samla data kring fem intresseområden som framkom under den 
axiala kodningen. 

• Hur kompetenta lärare anser sig själv vara i digitala miljöer. 

• Vilka digitala verktyg som används vid bedömning och vilket syfte de fyller. 

• Om lärplattformar presenterar dokumentationskrav för läraren. 

• Dokumentation av bedömning som sker utanför lärplattformen. 

• Om skolan schemalägger samråd för bedömning. 

Enkätformuläret utformades därefter av vad forskning från Harvard university har visat är kritiskt för 
välstrukturerade enkätundersökningar (Harrison, 2007). Detta innefattar att enkäten har utformats 
för att inte inkludera avancerade termer utan vara tydligt i största möjliga mån, de förbestämda 
flersvarsalternativen är utformade för att vara entydiga och enkla och frågorna är utformade för att 
vara distinkta och inte beröra samma ämnesområde.  

Enkätformuläret (se bilaga 2) skrevs i det webbaserade verktyget Google formulär. Det skickades 
sedan ut via sociala medier (Facebook) till grupper bestående av studenter och alumner från KTH-
programmet Civilingenjör och lärare, där ungefär 30% av alumnerna från programmet arbetar inom 
gymnasieskolan (Cronhjort, Nyberg & Naeslund. 2017). Gruppen innehöll 551 medlemmar (4 april 
2019) som utgörs av både aktiva studenter och alumner. I utskicket av enkätformuläret ombads endast 
de som jobbar som matematiklärare på gymnasiet att svara. Utöver denna grupp skickades 
enkätformuläret även till en grupp för matematiklärare i Sverige som hade 17 563 medlemmar (4 april 
2019). Denna grupp innehåller lärare och lärarstudenter inriktade mot alla skolformer men vid tre 
tillfällen i utskicket påpekades det att endast matematiklärare på gymnasiet efterfrågades för att nå 
rätt målgrupp. Det framgår inte från vilken av grupperna enskilda svar kommer ifrån.  

Enkäten besvarades av 50 matematiklärare och statistiken från enkätsvaren finns i bilaga 4. För att 
undersöka eventuella korrelationer mellan svarsalternativ i enkäterna beräknas Pearsons r-värde. 
Persons r-värde kan variera mellan -1 och 1 och ger ett värde på ett linjärt samband. Om r-värdet är 1 
så är det ett direkt samband medan är det -1 är sambandet omvänt. För att korrelationen ska vara 
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stark kommer det att tolkas som att r är större än 0,8 då Cohen (1988) anser att det är ett bra värde 
om annan grund saknas i samhällsvetenskapliga sammanhang. 

4.2.4 Dokument från Skolverket 
För att kunna svara på forskningsfrågan om Skolverkets direktiv för bedömning analyserades 
dokument av Skolverket som behandlar ämnet matematik och bedömning. Dokumenten som valdes 
var ”Kunskapsbedömning i skolan” (Skolverket, 2011) och ”Betyg och betygssättning” (Skolverket, 
2018a) vilket är texterna Skolverket refererar till för bedömning. Utöver dessa dokument analyserades 
”Ämnet Matematik” (Skolverket, u.å.) för att få en tydligare bild av kunskapskraven för ämnet 
matematik samt Skolverkets ”Nya råd för rättvisande och likvärdiga betyg” (Skolverket, 2018b) då 
de reflekterar Skolverkets senaste direktiv för hur bedömning ska utföras. Dokumentanalysen av dessa 
dokument återfinns i avsnitt 5.4. 

Analysen av dokument i denna studie gjordes enligt Bowens (2009) riktlinjer för dokumentanalys. 
Bowens rekommenderar att dokumenten i första hand översiktligt granskas för att identifiera 
relevanta och betydelsefulla stycken i texten. Därefter analyseras de valda styckena efter nyckelord och 
termer för att sammanfatta det författarna skriver. Dokumenten i fråga bör också granskas i sin helhet 
för att kontexten av dokumenten ska förstås. Anledningen till att dokumentet skrevs och syftet med 
dokumentet samt vem den tänkta läsaren är ska tas i beaktning vid dokumentanalysen. De kvantitativa 
inslagen i texterna bör studeras för att analysera vilka värdeord som Skolverket använder mest 
frekvent för att på så vis numeriskt tolka vilka begrepp Skolverket värderar. Detta för att säkerställa att 
tolkningen inte blir riktad av tidigare värderingar och åsikter samt transparent. (ibid.) 

4.2.5 Triangulering 
Data för undersökningen samlades in via intervjuer, enkäter och dokumentanalys. Detta för att erhålla 

ett brett underlag med data för att analysera problemet ur flera synvinklar och inte begränsa inblicken 

i fenomenen som undersöks (Carter, Bryant-Lukosius, DiCenso, Blythe & Neville, 2014). Denscombe 

(2010) beskriver blandade metoder på samma vis med att kombinationen av metoder tillåter studien 

att ha både en kvalitativ och kvantitativ datainsamling. Denscombe ser även en unik fördel med 

triangulering då möjligheten att kombinera metoder möjliggör att man kan finna de metoder som är 

mest fördelaktiga för den specifika studien (ibid).  

4.3 Forskningsetiska aspekter 
Riktlinjer framtagna av Vetenskapsrådet om hur humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning bör 
bedrivas nämner fyra punkter (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra punkterna är: 

• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 

• Konfidentialitetskravet 

• Nyttjandekravet 

För att följa Vetenskapsrådets informationskrav informerades intervju- och enkätrespondenterna om 
undersökningens syfte samt hur deras svar skulle hanteras. Potentiella intervjupersoner och 
enkätdeltagare informerades även om att deras deltagande i studien är frivilligt och att om de önskar 
avbryta sitt deltagande under någon del av studien och få sina svar borttagna så är det möjligt, vilket 
utförs enligt samtyckeskravet. Vi informerade även vid rekryteringen samt under intervjuerna att svar 
som ges är anonyma och att personlig information kommer anonymiseras för att följa 
konfidentialitetskravet. Vi informerade om att den personliga information som inte kommer 
anonymiseras är deras aktiva år inom läraryrket. Studien vi bedriver sker rent i utbildningssyfte utan 
kommersiell vinning vilket informerades om för att följa nyttjandekravet. 

 

4.4 Kodning enligt grundad teori 
Analysen och kodningen gjordes på det transkriberade materialet från de kommande intervjuerna. 
Analysen av materialet gjordes enligt fenomenografiska principer vilka beskrivs i 3.2. För att koda den 
transkriberade datan enligt grundad teori skall man genomföra tre steg av kodning (Denscombe, 
2014). 

1. Öppen kodning där syftet är att gå igenom insamlade data och hitta begrepp (substantiv eller 
verb) som förklarar vad datan handlar om. Det kan röra sig om att kolla på enskilda meningar 
i en intervju och koda dem. 
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2. Axial kodning går sedan ut på att ta orden eller meningarna från det tidigare steget och 
relatera dem till mer sammanhängande grupper.  

3. Selektiv kodning går ut på att hitta ett övergripande tema för alla underkategorier som 
relaterar till detta huvudtema. 

För att utföra den öppna kodningen granskades transskript av intervjuerna och dessa sammanställdes 
till en text som endast berör det data som är relevant för att svara på rapportens frågeställningar. Den 
axiala kodningen som skedde efter den öppna kodningen sammanfattade intresseområden och 
mönster som uppmärksammades i den öppna kodningen och kategoriserade dem under fyra 
samlingsbegrepp som presenteras under rubrik 5.1. Därefter sammanfattades dessa samlingsbegrepp 
under det större temat ”matematiklärares användning av lärplattformar vid bedömning på gymnasial 
nivå” i den selektiva kodningen. Detta för att försäkra sig om att den axiala kodningen är relevant för 
studiens syfte då dess innehåll faller under ett övergripande tema som är relevant för studiens 
frågeställning. 
 

4.5 Urval och avgränsning 
Ett urval som vi gjorde är att vi endast undersökte aktiva matematiklärare på gymnasieskolor. 

Rapporten kommer inte heller att undersöka andra aspekter av lärplattformarna än hur de används 

vid bedömning och dokumentation och förmedling av denna. Detta för att få en tydligare inblick i en 

del av lärplattformarna och kunna få mer likartade svar och upplevelser från lärare. För att välja ut 

lärare så vägdes inte faktorer som till exempel kön, erfarenhet eller ålder in. Under rekryteringen 

kontaktades specifikt examinerade lärare från Civilingenjör och lärare-programmet på KTH. Denna 

målgrupp valdes dels för att matematiklärarna där även innehar en civilingenjörsexamen vilket kan 

tyda på att de är digitalt kunniga och kan ge en rättvisande bild av lärplattformarna. Målgruppen 

valdes även på grund av författarnas lätthet att nå ut till gruppen. Detta kan ses som 

bekvämlighetsurval där en öppen inbjudan skickades till en specifik grupp som var lätt att få kontakt 

med. För att motverka att resultatet blir missvisande togs även en enkät fram som skickades ut till 

flera digitala lärargrupper för att se om vår kvalitativa data stämmer överens med den kvantitativa i 

hopp om att kunna generalisera resultaten.  



14 
 

5 Resultat och analys 

Kapitel inleds med en analys av dokument från Skolverket för att se hur bedömning i Sverige bör 

utföras enligt Skolverket följt av en sammanfattning av hur lärarna i intervjuerna och enkäterna 

arbetar med bedömning. Detta ligger sedan till grund för att besvara vad lärarnas upplevda erfarenhet 

är av digitala verktyg och lärplattformar. Slutligen en jämförelse mellan Skolverkets direktiv och 

lärarnas arbete med bedömning. 

5.1 Vad säger Skolverkets råd och riktlinjer om bedömning? 
Sammanfattade dokumentanalyser av Skolverkets råd och direktiv. Dokumentanalysen syftar till att 
tydliggöra skolverkets råd och direktiv för att undersöka forskningsfrågan:  

”Går matematiklärarnas bedömningsarbete i linje med direktiv från Skolverket?” 

 

5.1.1 Beskrivning av ämnet matematik 
I Skolverkets beskrivning av ämnet matematik nämns att ”Undervisningen ska stärka elevernas tilltro 
till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang samt ge utrymme åt problemlösning som 
både mål och medel” (Skolverket, u.å) vilket tolkas som att vikt läggs i att eleverna ska arbeta med ett 
progressivt tankesätt snarare än statiskt. I ämnets syfte beskrivs förmågorna som elever ska utveckla 
under kursernas gång. 

1. Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen. 
2. Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg. 
3. Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder 

och resultat. 
4. Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera 

en modells egenskaper och begränsningar. 
5. Följa, föra och bedöma matematiska resonemang. 
6. Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling. 
7. Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett 

yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang. (Skolverket. u.å) 

Utifrån dessa förmågor formuleras kunskapskraven för matematikkurser 1–5 a-c, som är 
bedömningskriterier för det centrala innehållet i kursen. 

5.1.2 Kunskapsbedömning i skolan 
Texten ”Kunskapsbedömning i skolan” (Skolverket, 2011) är tänkt som ett stödmaterial till lärare i 
deras arbete kring bedömning och betygsättning inom grundskolan, gymnasiet samt vuxenutbildning. 
Materialet producerades efter skolreformen som gav läroplanen för gymnasiet 2011 (LGY11) och är 
tänkt som stöd för att genomföra reformen. Materialet syftar även till att fungera som en utgångspunkt 
för diskussioner och utvecklingsarbete på skolor. Materialet är framtaget i samråd med experter inom 
området samt lärare och rektorer.  

Dokumentet beskriver att det som ska bedömas inom kurser är elevens arbetsprestationer vilka både 
kan visa sig i form av ett resultat samt i form av processen som ledde fram till resultatet och att båda 
ska tas i beaktning inför betygssättning (Skolverket, 2011, s. 6). Bredden på dessa förmågor som ska 
tas i beaktning beskrivs i dokumentanalysen av ämnet matematik. Det framförs att lärare har 
huvudrollen vid bedömning med stöd från kollegor, skolledning, elever och föräldrar. Bedömningen av 
elever kan bedrivas holistiskt eller analytiskt. Det förväntas att eleven själv bedömer sina 
studieresultat och utvecklingsbehov samt att läraren kontinuerligt jobbar med att ge eleven insikt i 
bedömningsprocessen. Det sammanfattas att de viktigaste delarna av bedömningsarbete är att 
kartlägga elevens kunskaper, värdera dem, återkoppla denna bedömning för att främja lärande, 
synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera den egna bedömningens effekt. Dokumentet förtydligar 
att det centrala innehållet inte behöver motsvara arbetsområden i undervisningen utan kan vävas 
samman, men att det är en avvägning läraren måste göra. Kunskapskraven är till för att beskriva ”hur 
en elev visar sina kunskaper på kvalitativt skilda nivåer.” (Skolverket, 2011, s. 6) Betygen bestäms 
utifrån hur väl eleven möter dessa kunskapskrav som finns på nivåerna A, C och E. Mål delvis 
uppfyllda på A-nivå och helt på C-nivå resulterar i ett B. Kunskapskrav som inte är uppfyllda på E-nivå 
i sin helhet resulterar i betyget F. Vikten av formativ bedömning för att forma klassrumskulturen till 
att elever vill lära sig och får möjligheten att lära sig poängteras ett flertal gånger. Plats i bedömningen 
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ges åt summativ bedömning men det betonas hur den summativa bedömningen kan användas för att 
formativt stärka eleven. Det råds att i största mån vänta med ett summativt betyg (ibid, s. 18) och att 
när det ges bör det ses som en lägesrapport av elevens arbetsprestationer i förhållande till ämnets 
kunskapskrav. Samt att individuella betyg på uppgifter måste komma med skriftligt omdöme för att 
omdömet ska ses som formativt. Det betonas att återkoppling som ges bör peka framåt samt att 
återkopplingen bör vara personlig (ibid, s. 21). En lärares bedömning bör vara allsidig och vid 
summativ bedömning ska den ske i relation till kunskapskraven ett flertal gånger och med varierande 
metoder.  

Ett kapitel i texten dedikeras till att hjälpa lärare att via kollegor, skolan och organisationen utveckla 
sitt bedömningsarbete. Det erbjuds även punktlistor på vad som anses vara god bedömningspraktik 
genom hela organisationen. 

Vidare i dokumentet så nämns summativ bedömning 31 gånger medan formativ bedömning nämns 61 
gånger vilket antyder att Skolverket ser formativ bedömning som en viktigare del av bedömningen. Att 
utveckla en elevs förmåga och förmågor nämndes 51 gånger vilket antyder att fokuset i bedömning ska 
vara på en elevs progression av kunskapsutveckling snarare än mätning av statisk kunskap. 
(Skolverket, 2011) 

5.1.3 Betyg och betygsättning 
Texten ”Betyg och betygsättning” (Skolverket, 2018a) är tänkt som råd för att göra betygen mer 
rättvisande och likvärdiga. Texten är tänkt för huvudmän, rektorer och lärare som ett råd för att nå 
hög kvalitet och likvärdighet på betygen. Texten ersätter Skolverkets allmänna råd om planering och 
genomförande av undervisningen, Skolverkets allmänna råd om bedömning och betygssättning i 
gymnasieskolan samt Skolverkets allmänna råd om bedömning och betygssättning inom 
vuxenutbildningen (Skolverket, 2018a, s. 3). 

Skolverket antyder att en hög kvalitet på betygen har ett värde för huvudmän som använder betygen 
för att fördela resurser mellan skolenheter. Det nämns att huvudmännen har ansvaret i att se till att 
lärare och rektorer får möjligheten att uppfylla författningarnas krav. Kunskapskravens funktion 
beskrivs som att de ska ses i sin helhet och att ett lösryckt kunskapskrav inte säger något om elevens 
kunnande. Kunskapskraven är inte mål för utbildningen utan snarare ett verktyg för att sätta betyg. 
Det är inte tänkt att utbildning ska formas utifrån dem utan att det breda betygsunderlaget skall mätas 
mot dem. Texten beskriver strukturen och reglerna kring betyg där rektorn ansvarar för att betyg sätts 
enligt författningarna och att eleverna ska informeras om grunderna för betygsättning. Elever och 
vårdnadshavare nämns ha rätten till att veta skälen för ett betyg. Betygen skall i slutet av kursen sättas 
genom att läraren mäter elevens kunskaper mot kunskapskraven. Lärare uppmanas att utforma 
bedömningssituationer som ger ett brett och varierat underlag inför betygsättning. Läraren ska 
värdera elevens kunskaper mot kunskapskraven i förhållande till centralt innehåll och kursens syfte, 
samt att lärare tillsammans bör skapa en samsyn om hur betygsunderlag ska tolkas. Texten beskriver 
hur lärare själva bestämmer vilken dokumentation som behövs för att stödja ett brett 
kunskapsunderlag. Läraren har inga krav på bedömning som måste ske utan det ska ske i den mån att 
den är effektiv för lärarens arbete och ger en heltäckande representation av en elevs prestationer. De 
anser inte att det är ändamålsenligt att dokumentera samma information i flera olika 
dokumentationssystem. Skolverket ser fördelar med dokumentation digitalt som dess tillgänglighet 
men samtidigt risken för överdokumentation. Samtidigt nämner de att ”det kan dessutom vara 
olämpligt att använda ett dokumentationssystem som exempelvis bygger på automatiserade och 
förenklande sätt att sammanfatta bedömningsunderlag till omdömen eller betyg” (Skolverket, 2018a, 
s. 21). Att enbart dokumentera betygsbeteckningar som E-A är inte heller ändamålsenligt. Dokumentet 
uppmanar till diskussioner internt inom skolverksamheten för att på så vis nå samsyn kring 
betygsättning. Läraren har en plikt att informera elever om kunskapskraven och dess relation till 
betyget men bestämmer när och vilken information som ska ges till eleverna. Elever ska ges chans att 
utveckla sin förmåga att självbedöma och utveckla sin förståelse för vad som är väsentlig kunskap i en 
kurs. Texten tipsar om att bedömningsmatriser kan användas för att informera eleven om 
kunskapskraven.  

Texten lägger stor tyngd på att läraren ska samråda med andra lärare på skolan för att tillsammans 
diskutera betygsättningen. Det nämns tio respektive elva gånger att det ska samråda respektive ha 
samsyn inom skolan. Kunskapskraven nämns i texten 114 gånger, kursens syfte 42 och centralt 
innehåll 37 vilket tolkas som att kunskapskraven är kritiska för bedömning men att de bör användas 
tillsammans med kursens syfte och centrala innehållet. 



16 
 

5.1.4 Nya råd för likvärdiga och rättvisande betyg 
Texten är skriven av Anna Westerholm, chef på läroplansavdelningen på Skolverket (2018b). Syftet 
med texten är att informera om problem som uppmärksammats av Skolverket och förstärka lärarens 
roll i betygsättningen.  

Texten nämner att betyg riskerar att bli en avprickning av kunskapskraven snarare än en avvägning av 
läraren. Oro höjs kring att detaljerade bedömningsmatriser med grund i kunskapskraven riskerar leda 
bort kursen från dess syfte och centrala innehåll. Samt att proportioner av kunskaper kan bli 
missvisande i matriser. Kritik höjs mot dubbeldokumentation och det poängteras att det som ska 
dokumenteras är det läraren anser sig behöva för att göra en rättvis och likvärdig bedömning. 
Nationella provets roll i betyget förstärks som ett riktmärke på elevens kunskap men inte ett betyg som 
direkt ska reflekteras i slutbetyget. 

5.2 Hur arbetar matematiklärare på gymnasiet i dagsläget med 
bedömning? 

Här följer resultat från intervjuerna samt enkäten. 

5.2.1 Hur lärare arbetar med formativ- och summativ bedömning 
Under intervjuerna framgick det att alla lärarna anser sig arbeta mycket med formativ bedömning 
vilket än något Skolverket (2011) anser vara viktigt. Av lärarna som intervjuades beskrev tre att den 
formativa bedömningen de ger vanligtvis sker muntligt i klassrummet. Efter formella 
bedömningstillfällen tog alla sex lärare sig tid att öga mot öga samtala med eleverna om hur det gick 
på bedömningstillfället för att ge formativa kommentarer. En av de sex respondenterna uppgav att hen 
ansåg sig jobba väldigt summativt vilket ändå innefattade formativa samtal med elever efter 
provtillfällen. Hen ansåg att återkoppling via kommentarer på lärplattformar gav mindre hjälp för 
eleverna och den digitala återkopplingen syftar mer till att eleverna ska veta om de kommer att får 
godkänt i slutet av kursen eller ej. Hen ansåg att summativa poäng kan användas för att ge en 
snabbare återkoppling och användas i samtal med eleven för att peka på utvecklingsområden, vilket 
resulterar i en formativ bedömning.  

Utifrån enkäten går det att utläsa att 52% av lärarna diskuterar bedömning i ämneslärarlaget flera 

gånger per termin så det råder samsyn på bedömning. I kontrast till detta så uppger 18% att det inte 

sker alls eller att det sker mer sällan än en gång per år och de resterande 30% diskuterar mellan 1 gång 

per termin eller 1 gång per läsår. 

5.2.2 Hur lärare arbetar med själv- och kamraträttning 
Alla lärare från intervjuerna använde sig av själv- eller kamraträttning i någon utsträckning i sin 
undervisning. Skolverket (2018a) anser att själv- eller kamraträttning är något som effektivt involverar 
elever i lärares arbete med kunskapsbedömning och hjälper dem förstå vilka krav som ställs på elevens 
kunskapsnivåer. Alla lärare uppgav att de i viss mån arbetade med Kunskapsmatrisen, ett webbaserad 
digitalt verktyg för att generera prov eller agera som en uppgiftsbank (Kunskapsmatrisen, 2019). Fyra 
av lärarna använde den dels för att spara tid men även för att de ansåg att kunskapsmatrisen hade bra 
formuleringar i sina facit och använde sig således av den för att arbeta med själv- eller kamraträttning 
och utforma prov. Själv- och kamraträttning ansågs av respondenterna vara effektivt för att få eleverna 
att bli insatta i bedömningsprocessen och vad som förväntades av dem. Lärarna uppgav att elevernas 
egna skattningar och lärarens professionella utlåtande om betygsnivå ofta sammanstämmer.  

Tabell 1. Enkätsvaren om lärares användande av Kunskapsmatrisen och själv- eller kamraträttning 
 

Använder 
Kunskapsmatrisen 

Självrättar ofta Självrättar sällan Självrättar inte 

Ja 11 13 8 

Nej 1 7 10 

 

Tabell 1 visar att av de lärare som använder kunskapsmatrisen så arbetar 75% med själv- eller 
kamraträttning. Av de lärare som inte använder Kunskapsmatrisen arbetar 45% med själv- eller 
kamraträttning. Totalt arbetar 64% med själv- eller kamraträttning. Utifrån ett 
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binomialfördelningstest får man ett p-värde 0,0025 vilket ligger inom en signifikansnivå på 0,05 vilket 
innebär att resultatet är statistiskt signifikant. 

 

Figur 1. Procentuellt antal lärare som använder Kunskapsmatrisen i relation till upplevd digital kompetens. 
 
Figur 1 presenterar lärares självskattade digitala kompetens speglat mot andelen som använder 
Kunskapsmatrisen. Enligt Pearsons r-värde är korrelationen här svag med ett r-värde på r=0.47, n = 
50, p = 0.000574. 

Utifrån detta går det inte att se ifall det finns någon korrelation mellan lärares digitala kompetens och 
användandet av verktyg som Kunskapsmatrisen.  

5.2.3 Hur lärare arbetar med bedömningsmatriser 
Alla respondenter uppgav att de fyllde i matriser via sina lärplattformar. Matriserna var omarbetade 
utifrån kunskapskraven från Skolverket, något som Skolverket (2018b) varnar kan leda till mindre 
likvärdiga och rättvisande betyg för eleverna. Två lärare kunde utforma egna matriser för områden 
eller specifika uppgifter vilket de uppskattade. En av lärarna som endast hade tillgång till matriserna 
som utgick från kunskapskraven sa att hen endast fyllde i dessa för att det var ett krav från 
skolledningen att de måste fyllas i under kursens gång men uppmuntrade sedan sina elever att inte 
kolla på dem eller lägga någon vikt vid dem. 

Två lärare arbetade med egna matriser för att dokumentera elevers prestation under terminen eller vid 
provtillfällen. Från intervju två framgick exemplet ”Meningen ‘nyanserat visa på utvecklade kunskaper 
inom begreppsförmågan’ kunde ersättas med ‘använder två eller fler begrepp för att lösa en uppgift’”. 
Hos de lärare som hade en lärplattform som inte tillät dem att skapa en egen matris så uttrycktes en 
önskan om att ha den möjligheten. Detta för att matrisen skulle kunna vara mer funktionell i 
klassrummet då de nuvarande matrisernas formulering ledde till förvirring hos eleverna. 

5.2.4 Hur lärare arbetar med dokumentation 
Från enkätsvaren utläser vi att 32% ej dokumenterar informella bedömningstillfällen men anser att de 
kan hålla det i minnet, 22% dokumenterar men inte lika ofta som de anser att de borde, 9 (18%) gör 
det inte men skulle vilja göra det, ytterligare 18% gör det inte alls och 10% gör det ofta. 
 
Ingen av de sex intervjuade lärarna dokumenterade för hand utan alla använda digitala verktyg. Alla 
dokumenterade via lärplattformarna så att eleverna kunde se sina omdömen men alla dokumenterade 
även i ett externt kalkylark i program såsom Excel eller Google Sheets. Hur kalkylarken användes 
kunde variera mellan de olika lärarna. En av dem använde det för att skapa en överblick över hela 
klassen, en funktion hens lärplattform inte hade utan endast gav överblick över en elev i taget. En 
lärare använde funktioner i programmet för att räkna ut viktade medelvärden över elevernas resultat 
för att ge en uppfattning av hur eleverna låg till. Läraren i fråga hade siffror för att representera olika 
betygssteg på olika förmågor efter varje formellt bedömningstillfälle och ändrade sedan utbildningen i 
klassrummet beroende på vilka förmågor eleverna sammanlagt hade visat minst under kursens gång. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

7 8 9 10

A
n

d
el

 i
 %

Digital kompetens

Digital kompetens och användning av Kunskapmatrisen ja nej



18 
 

Andra lärare färgkodade endast avklarade moment eller uppvisade förmågor. Lärarna ansåg att den 
här typen av dokument gav en bra och snabb överblick av betygsunderlaget vid betygsättning. 

 

 

Figur 2. Procentuellt antalet lärare som använder kalkylark vid dokumentation i relation till upplevd digital kompetens. 
 
I figur 2 presenteras en representation av andelen lärare som använder kalkylark speglat mot deras 
självskattning av digital kompetens. Det går att se en ökning av användning av kalkylark i och med en 
högre självskattning av den digitala kompetensen. Enligt Pearsons r-värde är korrelationen här stark 
med ett r=0.98, n = 50, p = <.00001. 

5.3 Matematiklärares upplevelse av digitala lärplattformar som 
verktyg för bedömning 

Förstudien utfördes via en enkät där matematiklärare skattade hur nöjda de var med sin lärplattform 
och snittet av resultatet var 5,48. Snittet baserades på svar från 160 matematiklärare där 
svarsalternativen var 1–10 och 1 representerade missnöjd och 10 representerade väldigt nöjd. 

Intervjurespondent 1 tyckte lärplattformar var tidskrävande med mängden dokumentation som 
behövde utföras men att det samtidigt var bra att dokumentationen fanns lättillgängligt. 
Respondenten uttryckte dock oro för att informationen är lätt för eleverna att missförstå då matriserna 
är otydliga i vad dess olika färger som representerar olika nivåer av uppfyllande av mål egentligen 
innebär för eleven. Respondenten beskrev också en brist på koherens i lärarlaget om vilken plattform 
skulle användas i vilket syfte i fallet att flera plattformar hade samma funktioner som till exempel att 
betygsätta en uppgift.  

Intervjurespondent 2 beskrev lärplattformarna som hen använde som röriga då de två huvudsakliga 
lärplattformarna inte kunde kommunicera med varandra. Respondenten tyckte även att 
lärplattformarna gjorde det svårt att upprätthålla ett privatliv då de inte gick att spara ett omdöme och 
publicera det vid ett annat tillfälle. Detta ledde till att eleverna kunde se när läraren hade skrivit ett 
omdöme utanför arbetstiden och speciellt på helger. Respondenten fann möjligheten till att skapa 
egna matriser till uppgifter mycket positiv då det underlättade rättningen av uppgiften och gjorde det 
tydligt för eleverna vad som uppfyllts eller inte uppfyllts efter uppgiften bedöms.  

Intervjurespondent 3 tyckte det var bra att man kunde skapa egna matriser för uppgifter men att 
plattformen hade en dålig utformning och att det var lätt att tappa bort sig på plattformen. 
Respondenten upplevde också att plattformen inkräktar på hens privatliv då det inte gick att skriva ett 
omdöme och publicera det vid ett senare tillfälle. 

Intervjurespondent 4 uppskattade att lärplattformarna gjorde det enkelt för en elev att hitta givna 
omdömen, men att det blev dubbeldokumentation när plattformen kräver att hen skriver omdömen 
och samtidigt vill hen förmedla detta muntligt till eleverna. Respondenten saknade även 
funktionaliteten av en plats att dokumentera information som eleverna inte fick tillgång till. 
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Respondenten upplevde även att det rådde förvirring bland lärare och elever om vilken roll 
lärplattformarna skulle ha i fall där flera plattformar delade samma funktioner som bedömning av 
uppgifter.  

Intervjurespondent 5 klagade på att det var en oklar struktur kring vilken roll olika lärplattformar 
hade på skolan. Respondenten tyckte även att detta bidrog till att det blev svårt att ha dialog med 
eleverna då vissa plattformar inte tillät tvåvägskommunikation och lärarlaget valde olika plattformar 
för att kommunicera med eleverna. 

Intervjurespondent 6 uppskattade lärplattformarna eftersom de var effektiva att kommunicera 
omdömen via men att strukturen om hur de olika plattformarna skulle användas i detta syfte saknades 
på skolan. Detta resulterade i att alla lärare gjorde det olika när det kom till att ge omdömen och 
kommentarer. 

Gemensamt hos dessa respondenter är att samtliga beskriver hur det är problematiskt med att arbeta 
med fler plattformar som delar samma funktioner. De upplever att detta tillsammans med otydliga 
instruktioner från ledningen bidrar till att bedömningsarbetet blir osammanhängande på skolan. 
Respondenterna är positiva till att kunna dokumentera och spara det lättillgängligt för både lärare och 
elever men upplever samtidigt att detta ibland går i överdrift och att viss typ av dokumentation inte 
kan utföras på plattformarna. Alla respondenter använder sig utav ett kalkylark för att dokumentera 
elevresultat då lärplattformarna inte erbjuder denna funktionalitet.  

En oro som yttrades är hur sparandet av ett kalkylark går emot GDPR Dataskyddsförordningen och 
hanteringen av sparad personlig information (SKL, 2018). Lärarna dokumenterade eleverna olika men 
av de som svarade på enkäten använder sig 12 av 34 utav internetbaserade molntjänster såsom Google 
Drive eller Dropbox för att spara dessa dokument. En av intervjurespondenterna använde endast 
initialerna på eleverna istället för hela namnet för att försöka gå kring klassificeringen av dokumentet 
som personlig information. Respondenterna var osäkra om vad som får dokumenteras och hur det får 
dokumenteras och det är en diskrepans mellan hur olika skolor hanterar sparandet av data som berör 
eleverna.  

Under intervjuerna uppmärksammades det även att alla lärare som intervjuades uppfattade sig själva 
som att ha en hög digital kompetens, framförallt vad gäller mjukvara. De klassade sig ha bättre insikt i 
lärplattformarna än majoriteten av sina kollegor. 

5.4 Skolverkets direktiv och lärarnas arbete med bedömning 
Enligt enkätsvaren arbetar 64% av matematiklärare med självrättning. Skolverket råder till att lärare 
ska låt sina elever själv- och kamraträtta då de anser att det är en bra formativ övning samt uppfyller 
kravet på att eleverna ska få ha tagit del av kunskapskraven för kursen.  

51% av lärarna i enkäten uppger att det råder samråd på skolan om bedömning flera gånger per år men 
20% uppger att det sker en gång per år eller mindre. Skolverket råder till regelbundna samråd om 
bedömning för att främja en jämställd syn på bedömning inom lärarlaget. Detta resultat pekar på att 
majoriteten av skolor och lärare samtalar om hur bedömning ska ske på skolan vilket går i linje med 
skolverkets råd.  

Skolverket säger att en lärare ska väga in ett brett underlag i sin bedömning men behöver endast 
dokumentera tillräckligt med material för att kunna motivera ett betyg. Från intervjuerna framgick det 
att flera lärare önskar dokumentera mer informella tillfällen men att de inte gör det i den mån de 
önskar. Skolverket (2018b) förtydligar att lärarens omdöme om informell bedömning inte behöver 
grundas i dokumenterat material utan kan bestå av lärarens omdöme då det är en experts omdöme. 
Enligt enkätsvaren anser en femtedel av lärare att de inte väger in informella bedömningstillfällen.  

Skolverket lägger vikt på att lärare ska använda formativ bedömning och undvika summativa betyg 
utan feed-forward. Under intervjuerna beskrev fem av lärarna att de inte gav summativa betyg på prov 
utan formativa omdömen. Läraren från intervjuerna som gav summativa betyg på prov formade dock 
utbildningen i klassrummet efter hur eleverna hade presterat och förklarade via skriftligt och muntligt 
omdöme vilka förmågor som eleven behöver utveckla.  

Skolverket (2018b) har uttryckt en oro att bedömningsmatriser används som en checklista av lärare 
och elever. Skolverket menar att kunskapskraven ska vara något att jämföra sitt breda 
bedömningsunderlag mot för att kunna sätta ett betyg och att undervisningen inte kan utgå endast 
från detta utan både syftet och centrala innehållet måste tas i beaktning. Intervjurespondenterna 
verkar dela denna syn då matriser som utgick direkt från kunskapskraven uppfattades mer som 
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formalia som skulle fyllas i men matriser som de själva kunde utforma för att vara mer uppgifts- eller 
områdesspecifika var mer applicerbara i själva undervisningen som ett stöd för eleverna.  

”Det kan dessutom vara olämpligt att använda ett dokumentationssystem som exempelvis bygger på 
automatiserade och förenklande sätt att sammanfatta bedömningsunderlag till omdömen eller betyg” 
(Skolverket, 2018b, s. 21). Detta kan ses gå helt i motsats till en av de intervjuade lärarna som använde 
ett kalkylark för att beräkna ett betyg till eleven. Dock var läraren tydlig med att det användes som ett 
stöd och inte nödvändigtvis var elevernas slutgiltiga betyg.  
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6 Diskussion 

I det här avsnittet diskuteras resultaten från de två övergripande forskningsfrågorna i relation till 

tidigare forskning. Utöver detta diskuteras hur väl implementeringen av metoderna fungerade, styrkor 

och svagheter med dem samt validitet och reliabilitet för arbetet. 

6.1 Matematiklärares upplevelse av bedömningsarbetet via 
lärplattformar 

I intervjuerna framgår det väldigt lite om feed-forward via lärplattformar. Matriser på lärplattformar 
verkar ofta presentera feed-up där det står vad eleverna ska uppnå i kurser eller specifika uppgifter 
men inte hur de ska ta sig dit. Hattie och Timperley (2007) skrev om återkopplingens olika nivåer och 
vilka frågor olika typer av återkoppling ämnar svara på. Feed-forward som sker via lärplattformarna 
fanns i form av omdömen som lärare lämnar, omdömen som lärare själva anser att de förmedlar bättre 
i person än digitalt. Via lärplattformar gavs främst feed-back på elevens prestation och de formella 
bedömningstillfällen skedde främst via samtal med eleverna då lärare anser att den sociala aspekten av 
ett samtal är viktig. Detta likt Golding och Bretscher (2018) studie som beskriver att formativt lärande 
fortfarande görs bäst i ett klassrum och det är en av bristerna med undervisning via lärplattformar. 
Lärare utan förståelse för pedagogiska vinster att hämta från digitala plattformar kommer i stor 
utsträckning använda lärplattformar för att dela information snarare än i pedagogiska ändamål 
(Woods et al., 2004; Chow et al., 2018). Då detta är likt vår studies resultat kan man spekulera kring 
hur mycket utbildning som ges till lärarna om användning av lärplattformar och vilka fördelar som 
finns att vinna via en utökad utbildning. 

Återkoppling given från matriser kan vara på olika nivåer beroende på matrisens utformning. När 
matriser används i syftet att hjälpa eleverna själv- eller kamraträtta är detta på en metakognitiv nivå 
som syftar till att utveckla deras förmåga att bedöma sig själva. Uppfattningen om att 
bedömningsmatriser fungerar bäst som metakognitiv återkoppling stöds av Jonsson och Svingby 
(2007) samt Papanthymou och Darra (2019). Att arbeta med självrättning kan öka elevernas insikt i 
hela bedömningsprocessen och kan leda till mindre stress och uppfattade prestationskrav (Panadero & 
Jonsson, 2013). Utöver detta så kan även självrättning enligt Sadler och Good (2006) leda till högre 
ämneskunskaper.  

Återkoppling via matriser på uppgiftsnivå eller processnivå förekom hos lärare under intervjuerna och 
kan stödjas utifrån resultat från Schirmer et al. (1999), Jonsson och Svingby (2007) och Kingston och 
Boraddus (2017) som alla trycker på vikten av att tydligt koppla återkopplingen tillsammans med 
uppgiften och sätta specifika mål för att främja lärande. 

Ní Fhloinn och Carr (2017) sammanställde olika sätt att föra in formativ matematikundervisning på 
högskolenivå. Den stora utmaningen där var främst de stora klasserna och svårigheten läraren får att 
nå ut till alla. De lärare som blev intervjuade i vår studie verkar inte ha det problemet utan tog sig 
tiden för sina elever men så är kanske inte fallet överallt, framförallt inte på högskolan där Ní Fhloinn 
och Carr grundade sin text.  De föreslår bland annat själv- och kamraträttning och även mer digitalt 
orienterade lösningar såsom datorrättade tester för att få in formativ återkoppling i utbildningen. 
Datorrättade tester kan enligt Helfaya (2019) ha en positiv effekt på elevernas motivation, speciellt om 
de görs tidigt i en kurs. Det är ett sätt att ge en direkt återkoppling på uppgifts- eller processnivå och 
hjälpa eleverna när en lärare inte är tillgänglig. Detta kan absolut ses som en modifiering utifrån 
EUMO-modellen (Puentedura, 2006) då detta i princip var omöjligt innan digitaliseringen.  
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Dessa typer av funktioner uppgav inga av matematiklärarna som intervjuades att de hade. Detta skulle 
kunna vara ett sätt för framtida lärplattformar att utvecklas som potentiellt skulle kunna öka 
motivation hos elever och minska arbetsbördan hos lärare. Men som resultaten i studien av Chow et al. 
(2018) är det viktigt att lärarna utbildas om dessa typer av funktioner annars är det troligt att de inte 
kommer att användas. 

6.1.1 Tillgänglighet och användbarhet 
Under intervjuerna uttryckte flera respondenter att de uppskattade att dokumentationen som skett på 
lärplattformarna alltid var tillgängliga för både lärare och elever. De såg detta som en fördel att elever 
om de ville kunde ta reda på sina resultat och omdömen. Detta resultat går i enighet med vad 
Gustafsson och Hankanen (2013) observerade i deras undersökning där lärare också var positivt 
inställda till möjligheten att ha dokumentationen samlad på en plattform. Även resultatet av Woods et 
al. (2014) pekar på att lärare uppskattar de administrativa funktionerna hos lärplattformarna.  

Flera lärare såg däremot också nackdelar med att bedömningen fanns tillgänglig för eleverna då de 
ansåg att den lätt kunde misstolkas. Matriserna som används för att fylla i måluppfyllnad trodde de 
kunde leda elever till att tro att de hade uppfyllt ett kursmoment och därför var färdig med det. Lluka 
och Chunduri (2015) förklarar hur matriser används för att de är lätta att överskåda men det betyder 
inte att de är lätta att kommunicera via. Även lärare i en undersökning av Lärarförbundet (2019) 
svarade att de ansåg att plattformar i låg grad fungerar som stöd för elever. Lärare upplever 
fortfarande att de måste kommunicera bedömningen både digitalt och till eleven i klassrummet vilket 
blir dubbelt arbete. För många lärare var det ett krav att dokumentera via matriser i lärplattformarna 
även om de inte såg ett syfte med detta.  

Det fanns ingen korrelation mellan lärarnas upplevda digitala kompetens och användandet av 
Kunskapsmatrisen. Enligt enkäten uppgav 32 (64%) lärare att de använde sig av Kunskapsmatrisen. 
Detta verktyg verkar enligt intervjuerna användas vid själv- och kamraträttning och enligt 
enkätresultatet finns det en korrelation mellan dessa. Det intressanta med att det inte finns någon 
koppling till digital kompetens är att det kan vara ett verktyg som är väl anpassat och lätt att arbeta 
med oavsett lärares tekniska kompetens. Jonsson och Svingby (2007) skriver att mer specifika 
beskrivningar är mer gynnsamma än övergripande kunskapskrav och detta verkar vara en del av vad 
Kunskapsmatrisen erbjuder. Utöver Jonsson och Svingby skriver även Schirmer et al. (1999) samt 
Kingston och Boraddus (2017) om att mer specifik återkoppling kopplad till specifika uppgifter hjälper 
både eleverna och lärarna att koppla det mot kursmålen. 

Själv- och kamraträttning verkar enligt Skolverket vara en bra metod för formativ bedömning. Alla 
intervjurespondenter jobbade i någon mån med detta och av enkätrespondenterna uppger endast 36% 
att de inte brukar jobba med det alls. Karolčík och Čipková (2017) skriver att lärarnas inställning till 
teknik påverkar hur väl de lyckas använda digitala plattformar men detta verkar inte vara fallet med 
Kunskapsmatrisen då ingen korrelation upptäcktes utifrån enkätsvaren. Lärare verkar uppskatta att 
allting finns samlat i webbplattformar och då Kunskapsmatrisen inte är ett verktyg där användandet 
av den är kopplat till lärarnas digitala kompetens skulle det möjligtvis gå att implementera en liknande 
provbank i framtida lärplattformar. 

6.1.2 Dubbeldokumentation 
Utifrån enkäterna framgår det att alla lärare måste fylla i en matris någon gång under kursens gång 
men endast 5 (10%) måste fylla i vid varje bedömningstillfälle. Ytterligare 10 (20%) måste fylla i 
matriserna vid minst ett tillfälle under kursens gång, troligen runt mitten av kursen. Resterande 35 
(70%) behöver då alltså endast fylla i matrisen i slutet av kursen. I kontrast till detta finns statistiken 
från Lärarförbundet (2019) intervjuer av 527 lärare där 86% av lärarna har krav att dokumentera via 
digitala plattformar. I samma rapport framkommer det även att 59% av lärarna hade inte velat 
använda plattformarna om de inte behövde. Det framgår inte heller i vilken utsträckning 
lärplattformen behövs användas. 

6.1.3 Funktionalitet 
De sex intervjurespondenter och 34 (68%) av enkätrespondenterna dokumenterade via kalkylark. 

Detta är lite lägre än siffrorna från Lärarförbundet (2019) som uppger att 89% dokumenterade på 

andra platser än lärplattformarna. Det framgår dock inte om det är en annan digital dokumentation 

som kalkylark eller vad som räknas in eller hur frågan är ställd. Oavsett hur fallet är tyder både deras 

och våra resultat att dubbeldokumentation verkar vara mer eller mindre ett faktum i svenska skolan. 

Steinberg (2013) skrev att skolans digitalisering låg i första steget i EUMO-modellen av Puentedura 
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(2006), ersätta. Detta verkar fortfarande vara fallet men om lärplattformarna skulle erbjuda bättre 

möjligheter för dokumentation så kanske det inte skulle vara nödvändigt att dokumentera på flera 

ställen. I intervjuerna framgår det att lärarna ville kunna göra bedömning och kommentarer som inte 

eleverna ser, en funktion som i alla fall vissa plattformar saknar, detta kan vara en stor anledning till 

att andra platser används. Detta går i linje med vad Bennet (2011) skrev om bedömning. Summativa 

bedömningar kan vara bra för lärarna men behöver nödvändigtvis inte visas för eleverna för det 

behöver inte gynna dem. Klapp (2015) stödjer att summativa bedömningar inte nödvändigtvis borde 

visas för eleverna då de som presterar lågt kan få ett lägre självförtroende inom ämnet. Att erbjuda 

lärare att dokumentera privat på en lärplattform skulle då kanske kunna minska andelen lärare som 

dokumenterar dubbelt. 

6.1.4 Utmaningar vid implementering och organisering 
Arbetet inleddes på grund av den rådande debatten kring lärplattformar. Det var oklart vilka faktorer 
det var som påverkade mest men det gemensamma var att lärplattformarna pekades ut men sällan 
exakt vad som gör dem dåliga. I intervjuerna framgick det att alla lärarna i viss mån var nöjda med 
sina lärplattformar men hade vissa önskemål om vidare funktionalitet. Detta verkar stämma överens 
med resultat av Fanemo (2011) där lärarna såg potentialen men ansåg att de inte var där riktigt än och 
resultat av Mitten et al. (2017) där lärarna ansåg att lärplattformar sparade tid i många avseenden men 
vissa arbetsuppgifter gjordes fortfarande bäst i klassrum, såsom arbete med formativ bedömning. Det 
framgick att lärplattformarnas utformning och integrering beror på beslut av de huvudmän eller 
organisationer som köper dem. Studier av Woods et al. (2004), Fanemo (2011), Gustafsson och 
Hankanen (2013), Karolčík och Čipková (2017), Naverfeldt och Olovsson (2018), Chow et al. (2018) 
och Dalby och Swan (2019) lyfter alla att en av de stora utmaningarna med digitala lärplattformar är 
implementeringen och undervisningen till lärarna och alla andra som ska använda dem.  

Statistiken från Lärarförbundet (2019) säger att 59% av lärarna inte hade använt lärplattformar om de 
inte var tvungna. I vår studie har endast matematiklärare som även är civilingenjörer intervjuats och 
detta kan vara anledningen till att de verkade relativt nöjda med sina lärplattformar jämfört med 
resten. I intervjuerna ombads respondenterna att självskatta sin digitala kompetens för att vi sedan 
skulle kunna jämföra detta med enkätsvaren. Även där skattade respondenterna sin digitala 
kompetens högt. 

I rapporten från Lärarförbundet finns ingen koppling alls till lärarnas egen förmåga men enligt 
Karolčík och Čipková (2017) är lärarnas egen inställning och självförtroende till teknik en bidragande 
faktor till lyckat användande. I samma studie kom de fram till att utbildning kring lärplattformarna 
stärkte lärarnas förtroende på sig själva i samband med tekniken och deras självskattning av egen 
digital kompetens ökade efter utbildningen. Chow et al. (2018) visar också samband mellan lärarnas 
utbildning om lärplattformen och hur detta leder till en mer utbredd användning av plattformen och 
funktioner som fyller mer pedagogiska syften.  

Om digitala lärplattformar ska användas effektivt så är det enligt Dalby och Swan (2019) viktigt att ha 
det i åtanke från början. Nu verkar istället lärplattformarna vara en, enligt EUMO-modellen 
(Puentedura, 2006), ersättning av gamla funktioner istället för att bidra till en utveckling av 
undervisningen. Som Day et al. (2019) skriver så följer gamla problem med när man bara byter 
medium för uppgiften. Bedömningen skedde traditionellt för hand och lärplattformarna har försökt 
imitera det snarare än att underlätta. Detta kan vara en bidragande faktor till att många lärare 
upplever att de gör samma jobb flera gånger. De rättar fortfarande för hand i många fall dels för att 
prov fortfarande är en stor del av matematikundervisningen (Skott et al., 2010) men också som det 
framkom under intervjuer saknas vissa funktioner som till exempel att publicera alla resultat samtidigt 
som gör att läraren hellre gör det själv först för att sedan skriva in samma i datorn. Detta kan vara ett 
problem som är mer aktuellt inom matematik på grund av den starka test-kulturen som finns (ibid.) 
En studie av Sundgren (2011) visar att olika ämnen har olika behov av lärplattformarna och även detta 
kan vara en förklaring varför våra resultat inte tyder på att matematiklärare verkar så upprörda på 
lärplattformarna som många andra lärare.  

En av lärarna som intervjuades berättade om hur hen använde kalkylark för att snabbt sammanställa 

ett summativt betyg till alla i klassen. Detta gjordes genom att lägga in elevernas presentation efter 

varje bedömningstillfälle och sedan hade hen skrivit ett program som viktade hur mycket olika 

förmågor vägde in i bedömning som sedan gav ut en siffra som representerar ett betyg. Hen använde 

detta för att hjälpa till att bekräfta eller dementera hens uppfattning av eleverna. Detta verkar vara en 

instans av då summativa betyg kan användas som ett underlag för formativ bedömning genom att 
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informera läraren vilka delar av innehållet eleverna har tagit till sig och vilka delar där de behöver 

utvecklas mer inom (Bennet, 2011). Detta användande av kalkylarket vore en utveckling utifrån 

EUMO-modellen (Puentedura, 2006). Denna typ av statistikberäkning går såklart av att utföra för 

hand men utan datorer hade det aldrig varit ett tidseffektivt sätt att sammanställa summativa resultat. 

Detta kan vara ett tecken att det digitala skolsverige har utvecklats sen 2013 då Steinberg skrev sin bok 

och beskrev att skolan fortfarande befann sig i första stadiet, ersätta. 

6.2 Bedömningsarbete kontra råd och direktiv från Skolverket 
Denna forskningsfråga kräver inte samma ingående diskussion som föregående. Råd och riktlinjer från 
Skolverket grundar sig i stor utsträckning i aktuell forskning kring pedagogik. Lärare som håller sig 
uppdaterade inom ämnet kommer troligen att följa direktiven utan att ha läst dem. Direktiven är även 
väldigt öppna för tolkning där det inte finns några fel utan snarare pekas faktorer ut som verkar kunna 
ha en positiv effekt på elevernas kunskapsutveckling. Men i linje med resten av arbetet skulle vi vilja se 
flera råd från Skolverket i framtiden kring användandet av lärplattformar då utbildning av lärarna 
verkar vara av vikt.  

Skolverket verkar trycka på regelbundna samtal på skolan kring hur bedömning och betygsättning ska 
gå till för att främja rättvisa och jämlika betyg lokalt. Till stor del sker det samtal från en gång per år 
till flera gånger per termin men av enkätrespondenterna uppger 18% att det sker mer sällan än en gång 
per år eller ens aldrig. Under 6.1 lyftes det att Woods et al. (2004), Fanemo (2011), Gustafsson och 
Hankanen (2013), Karolčík och Čipková (2017), Naverfeldt och Olovsson (2018), Chow et al. (2018) 
och Dalby och Swan (2019)   alla pekar på hur en av de stora utmaningarna vid användning av 
lärplattformar är lärarnas brist på utbildning. Om 18% av lärarna inte ens har regelbundna samtal 
kring bedömning är det inte orimligt att tänka att de inte heller har samtal om bedömning via digitala 
plattformar. Av de råd och riktlinjer Skolverket presenterar skulle just detta kunna bidra till att 
potentiellt minska frustrationen hos lärarkåren i ovissheten om hur lärplattformarna bör användas på 
ett effektivt sätt.  

Enligt Skolverket ska bedömningsmatriserna inte agera checklista för lärare utan även centrala 
innehållet och ämnets syfte ska också väga för att forma undervisningen. Utifrån intervjuerna verkar 
detta inte vara fallet då matriser som lärarna inte själva får utforma verkar uppfattas mer negativt och 
fungera mer som slutgiltlig rapportering av betyg snarare än ett verktyg för undervisningen. Kingston 
och Boraddus (2017) skriver dock om hur det kan vara skadligt att gå iväg från kursplanen vid 
bedömningskriterier, detta kan tolkas som att bedömningen borde följa kunskapskraven snarare än att 
samla in ett brett underlag och sedan jämföra detta mot kunskapskraven såsom Skolverket föreslår.  

Själv- och kamraträttning som hjälp för formativ bedömning lyfts av Skolverket såväl som av bland 
annat Sadler och Good (2006), Jonsson och Svingby (2007), Mothlagh et al. (2011), Panadero och 
Jonsson (2013) och Papanthymou och Darra (2019). De intervjuade lärarna jobbade alla med det i 
någon mån och av enkäterna var det 36% som inte använder sig av det alls.  

Vikten av formativ bedömning har lyfts av Skolverket men de är inte ensamma om det utan Hattie och 
Timperley (2007), Sundgren (2011), Grettve el atl. (2014), Klapp (2015), Mitten et al. (2017), Dalby 
och Swan (2019) för att nämna några. Lärarna i intervjuerna verkar även dela detta. Många beskrev att 
det formativa arbetet är det som sker i klassrummet snarare än bedömningsprocessen efter formella 
tillfällen, detta går i linje med resultat av Golding och Bretscher (2018) och Mitten et al. (2017). En av 
de intervjuade lärarna gjorde även i linje med Bennet (2011) och använde summativa betyg för att 
formulera ett formativt omdöme som förmedlades muntligt till eleven. Hen såg det inte som en 
nackdel att ha bokstavsbetyg på prov så länge hen fick chansen att prata och förklara för eleverna vad 
som gick bra och mindre bra.   

Huruvida man dokumenterar informella bedömningstillfällen verkar vara av skilda meningar. 
Skolverket menar likt Grettve et al. (2014) att ett bredare underlag från många håll kommer ge en 
mycket tydligare bild av elevernas kunskap än enskilda ett försöks-bedömningar. Endast 10% av 
lärarna från enkäten dokumenterar informella tillfällen ofta och 40% önskar de dokumenterade eller i 
alla fall gjorde det oftare än vad de gör idag. Under intervjuerna framgick det att en lärare försökte att 
inte väga in informell bedömning då hen upplevde att det byggde för mycket på personlighetsdrag, till 
exempel skulle extroverta elever kunna visa sina förmågor oftare än andra och detta kunna leda till 
ojämlika betyg i klassen. Men eftersom det inte finns några dokumentationskrav från Skolverket 
utöver att läraren ska kunna motivera betyget så är det upp till enskilda läraren att göra en 
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professionell bedömning. Men eftersom 40% av enkätrespondenterna uppger att de skulle vilja göra 
det mer hade det varit intressant att undersöka vidare vad det är som skulle möjliggöra att de skulle 
kunna göra det i framtiden. Enligt Lärarförbundet (2019) dokumenterar redan 89% av lärare på fler 
platser än sina lärplattformar och i denna rapport kommer det fram att lärare gärna vill dokumentera 
utan att elever har tillgång att se det. En lösning i framtiden skulle kunna vara att integrera 
dokumentation av informell bedömning till lärplattformen som bara lärarna kan se. Både Gustafsson 
och Hankanen (2013) och våra resultat pekar på att lärare tycker att det som är smidigt med 
lärplattformar är att allting är samlat på samma ställe och detta skulle kunna utökas för att täcka in 
dokumentation av informell bedömning. 

6.3 Metoddiskussion 
För att söka ett svar på frågan vad matematiklärares upplevda erfarenheter om bedömningsarbete via 
lärplattformar är valdes semistrukturerade besöksintervjuer som preliminär datainsamlingsmetod. 
Semistrukturerade besöksintervjuer valdes istället för gruppintervjuer samt fokusgrupper vilka 
vanligtvis är bra metoder för att kvantifiera en grupps uppfattning och attityd mot något (Denscombe, 
2017). Ett problem som upplevdes med gruppintervjuer och fokusgrupper är att det finns en risk att 
endast accepterade åsikter kommer lyftas fram då deltagarna kan vara rädda att stigmatiseras 
(Repstad, 2007). Semistrukturerade besöksintervjuer valdes specifikt för att de presenterar en 
möjlighet att fånga intervjusvararens personliga åsikter med hens egna ord vilket var målet med 
datainsamlingen (Kabir, 2016). Även telefonintervjuer uteslöts som datainsamlingsmetod då dem 
ansågs vara svårare att kommunicera via samt dokumentera.  
 
Valet utav webbenkäter som datainsamlingsmetod sett i kontrast till postenkät, gruppenkät och 
besöksenkät var för att webbenkäter ansågs lättare nå ut till den eftertraktade målgruppen och den 
insamlade data skulle vara densamma som andra enkätmetoder. Varför webbenkäter valdes över ett 
flertal intervjuer var för att de når en större målgrupp av respondenter och data som resulterande från 
webbenkäterna skulle återspegla lärares åsikter från hela Sverige (Kabir, 2016).  
 
Dokumentanalys valdes huvudsakligen som datainsamlingsmetod för att svara på om matematik-
lärares arbete med bedömning är i linje med direktiv från Skolverket då vi ansåg att informationen av 
Skolverkets riktlinjer främst ges till lärare i dokumentform. Att intervjua en representant från 
Skolverket uteslöts därför för att detta troligtvis skulle förmedla informationen på ett sätt som inte är 
motsvarande sättet en lärare skulle ta del utav informationen.  
 
Eftersom webbenkäter valdes och distribuerades via sociala medier kan vi inte säkerställa 
respondenternas utbildning eller yrke. Detta bidrar till en risk att fel målgrupp svarar på enkäten eller 
medvetet svarar fel då enkäten var anonym. Vi ansåg att denna risk var låg då båda grupperna 
troligtvis främst bestod av målgruppen med yrkesutövare som vi ville undersöka. Vid distribueringen 
av enkäten var vi tydliga att endast gymnasielärare efterfrågades. Fördelarna med att snabbt nå ut till 
en stor mängd aktiva lärare ansåg vi överväger risken med att potentiellt erhålla missvisande data.  

Då vi efterfrågade att lärarna själva skulle skatta sin digitala kompetens i enkäterna kunde vi jämföra 
detta svar med lärarnas självskattningar i intervjuerna och kom fram till att dessa två grupper var 
likvärdiga. Detta stärker tron av att vi undersökt en homogen grupp som är teknikkunniga. Det som 
kan vara missvisande är dock att enkäterna enbart distribuerades via sociala medier och det kan vara 
att endast de som själva känner sig teknikkunniga är aktiva i diskussionsforum. Vi kan alltså ha riktat 
in oss på en delgrupp av alla matematiklärare som har hög digital kompetens och inte upplever vissa 
problem med lärplattformar som någon med lägre digital kompetens eventuellt gör. Valet att rikta in 
sig på en grupp med en troligtvis hög digital kompetens var dock medvetet då förhoppningen med 
detta var att det skulle utesluta att problematik som inte berörde plattformens funktioner togs upp. 

En problematik är hur vi som författare till rapporten fenomenografiskt tolkar respondenterna. Våra 
personliga åsikter, upplevelser och fördomar har troligen färgat våra tolkningar. Att känna till denna 
risk är ett steg i att motverka att man låter det färga ens tolkningar. En åtgärd vi hade kunnat vidta är 
att rekrytera en oberoende bedömare (Larsson, 1986). Den oberoende bedömarens uppgift hade varit 
att gå igenom intervjuerna och studera kategorierna vi presenterat och bedöma om intervjusvaren 
passar in under dem. Detta medför egna brister såsom att en oberoende bedömare också har egna 
färgningar samt att hen kan matcha svar i fel kategorier då bedömaren själv inte skapar kategorierna 
och saknar kunskaper om dem. På grund av studiens begränsade omfattning och framtida 
användningsområde sågs inte behovet av en oberoende bedömare men det är något som är värt att 
tänka på vid framtida studier. 



26 
 

Frågan om varför 9 (18%) av matematiklärare inte diskuterar betygsättning internt är svår att besvara. 
En anledning kan vara att enkäten delades ut i ett diskussionsforum för matematiklärare och att lärare 
som inte får utrymme att diskutera betygsättning internt i större utsträckning söker sig till detta forum 
vilket skulle leda till en missvisande urvalsgrupp. För framtida undersökningar bör man försöka nå en 
större urvalsgrupp av matematiklärare. 

Korrelationsundersökningarna av enkäten som skedde via Pearsons r-värde kan lätt bli rubbat av 
utstickande datapunkter. Detta skulle kunna vara ett problem för studien om ingen korrelation 
hittades men i fall med hög korrelation är denna felkälla irrelevant. 

6.3.1 Grundad teori 
Vi anser att studien har behandlat de sex kriterierna presenterade av Denscombe (2017).  
 
1. En ny plats skall väljas medvetet av forskaren för att forskaren ser att platsen kommer bidra till 

forskningen. 
2. Insamlade data skall ses som kumulativ, forskaren skall inte avfärda tidigare insamlade data som 

irrelevant eller överflödig utan se det som en helhet. 
3. Urvalet skall inte väljas slumpmässigt utan nya områden måste ha relevans för forskningen. 
4. Koncentrationen kommer gå från bredd till djup. Forskarens ambition ska i början vara att ha ett 

brett urval som med tiden mynnar ut i att forskaren kan fokusera på de koncepten med störst 
relevans. 

5. Forskaren måste vara flexibel för att kunna tillägna sig möjligheter att utforska nya platser men 
också för att kunna tillåta sig utforska nya delar som inte var avsiktliga från början. 

6. Forskaren ska inte på förhand kunna specificera hur urvalen ser ut eller i vilken omfattning olika 
platser kommer att bidra, inte heller när det är slut på urval. 
 

För punkt 1 valdes skolan och framförallt matematiklärare då det är här digitala plattformar används 
för bedömning. Det är även i skolan det finns en nationell målsättning om att skapa likvärdiga betyg, 
något som inte finns på högskolenivå till exempel. Enligt punkt 2 så byggde insamlade data på tidigare 
insamlade data. Enkätfrågorna byggde på intervjufrågorna som i sin tur byggde på en litteraturstudie. 
Tillsammans gav all insamlad data en slutgiltig bild. Enligt punkt 3 valdes insamlingsområdena ej på 
måfå. Eftersom det var ett snävt urval till intervjuerna breddades målgruppen för enkäterna att täcka 
in en större bredd av matematiklärare. Detta för att uppfylla punkt 4 som säger att studier som bygger 
på grundad teori ska gå från en bred bas till en fördjupning på ett visst intresseområde inom basen. I 
och med att datainsamlingen baserades på tidigare resultat anser vi att punkt 5 är uppfylld genom att 
studien varit flexibel och tillåtits undersöka nya områden som uppenbarades under studiens gång. 
Enligt punkt 6 fanns det inga mål på hur många intervjuer eller enkätsvar som vi skulle få in utan 
insamlingen avslutades på grund av studiens tidsbegränsning. 

6.3.2  Blandade metoder 
Under rubrik 4.2.1. lyftes sex rekommendationer av Harris och Brown (2010) för att ha en 
lyckad undersökning med blandade metoder. I denna rapport utfördes intervjuerna innan enkäterna 
skickades ut för att använda blandade metoder som ett sätt att generalisera trender som upptäcktes 
under intervjuerna, vi anser att detta gör att vi uppfyller både punkt 1, 4 och punkt 6. Punkt 2 uppfylls 
också då tiden mellan intervjuerna och utskick av enkäterna var ungefär två veckor och inga nya råd 
eller direktiv utkom från Skolverket angående bedömning under denna tid. Vi anser att vi uppfyllt 
punkt 3 genom att informera upprepade gånger via både text och i tal för intervjurespondenterna vad 
syftet med undersökningen är och att vi varit tydliga i enkätbeskrivningen vad syftet är. Vi har 
begränsat undersökningen till hur matematiklärare i gymnasiet upplever sitt arbete med bedömning i 
sitt dagliga arbete och anser att detta uppfyller punkt 5. 

 

6.3.3  Urval 
Urvalet för datainsamling var smalt i denna studie. De aktiva lärarna som intervjuades hade alla även 
en civilingenjörsexamen vilket tyder på en hög teknisk/ digital kompetens. Detta skedde till viss del av 
bekvämlighet och tillgänglighet men även att dessa personer troligen skulle utforskat 
lärplattformarnas funktioner för att ha en tydlig uppfattning och sedan ha tillräckligt med kunskap för 
att kunna sätta ord på sina observationer. Enkäterna skickades dock ut i bredare kanaler i förhoppning 
att nå hela målgruppen matematiklärare i gymnasieskolan. Vi hade redan en uppfattning av 
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intervjurespondenternas digitala kompetens så denna efterfrågades även i enkäten. Syftet var att se 
hur väl urvalsgrupperna stämde överens. 

Om enkäterna visade en låg teknisk kompetens hade vi nått två skilda grupper av matematiklärare och 
det skulle bli svårare att kombinera intervju- och enkätsvaren. Dock visade det sig att även de lärare 
som svarade på enkäten ansåg sig vara tekniskt kompetenta. Det skulle vara frestande att finna en 
korrelation mellan matematiklärare och att skatta sin tekniska kompetens som hög men eftersom 
urvalet till enkäten skedde via digitala kanaler kan det hända sig att de som svarar på enkäter via 
sociala medier också anser sig digitalt kompetenta och vi missar helt de som skattar sin digitala 
kompetens lågt. Framtida studier skulle behöva utöka urvalet genom att nå ut till skolor och lärare 
direkt för att se om det verkligen finns en korrelation. Tills dess är resultaten från den här studien inte 
nödvändigtvis generaliserbara på hela matematiklärarkåren utan endast på de som även skattar sig 
digitalt kompetenta. 
 

6.3.4  Validitet och reliabilitet 
Studien har strävat mot att vara opartisk och mot att göra neutrala tolkningar av intervju och 
enkätsvar. Urvalet av respondenter har varierats istället för att vara handplockade. Vi har utgått från 
tre olika datainsamlingsmetoder för att via triangulering av data erhålla ett så brett och heltäckande 
underlag som möjligt. Alla intervjusammanfattningar kontrollerades med respondenterna för att 
innehållet ska spegla deras åsikter och intervjun i sin helhet.  
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7 Vidare forskning 

Syftet med denna rapport har varit att undersöka hur gymnasielärare i matematik använder 
lärplattformar i sitt bedömningsarbete. Matematiklärarna skattade sin digitala kompetens högt men 
var samtidigt inte väldigt nöjda med sina plattformar vilket visar att det rimligtvis fortfarande finns 
potential för utveckling. Problematiken med att effektivt implementera lärplattformar behöver inte 
vara rent teknisk utan kan även bero på bristen av tydlig ledning och undermålig utbildning för lärare 
såväl som elever och vårdnadshavare om hur plattformarna effektivt ska användas. Denna rapport kan 
i framtiden användas som avstamp för att undersöka specifika frågor kopplade till lärplattformar för 
att vidare kartlägga utvecklingsområden. Under studien har följande områden identifierats som 
intressanta att undersöka vidare. Detta med målet att skapa en bättre förståelse för vad som gör en 
lärplattform användbar inom bedömning utifrån lärarnas perspektiv: 

• Skiljer sig uppfattningen av lärplattformarna som bedömningsverktyg beroende på vilket 
ämne läraren undervisar i? 

• Skiljer sig uppfattningen av lärplattformar som bedömningsverktyg beroende på lärares 
digitala kompetens? 

• Finns det en funktion med att Skolverket i framtiden skulle sätta krav på vad en lärplattform 
måste innehålla, med målet att till exempel främja likvärdig bedömning över hela landet?  

• På vilket sätt använder sig lärare sig av teknik för att jobba med bedömning som inte tidigare 
var möjligt? 
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8 Slutsats 

 
• Vad är matematiklärares upplevda erfarenheter om bedömningsarbete via lärplattformar?  

Matmatiklärare på gymnasiet är överlag nöjda med att jobba med bedömning via digitala 
lärplattformar. Det finns fortfarande problem med ett digitaliserat system men dessa är inte 
nödvändigtvis enbart tekniska. Problemen verkar till stor del bero på hur skolledningen 
implementerat lärplattformen samt vilka direktiv som lokalt går ut till lärarna. Matematiklärare ser 
vinster med att jobba i ett mer digitalt klimat men otydliga direktiv och bristande utbildning ger ingen 
enhetlig bild om hur plattformarna ska användas vid bedömning. Matematiklärare anser att 
lärplattformar påverkar hur de strukturerar och utför bedömning där de anser att 
dokumentationskraven är vad som påverkar deras arbetssätt mest. Många lärare tar till egna kalkylark 
för att enklare dokumentera och överblicka sina elevers resultat då de anser att lärplattformarnas 
system är otillräckligt. 

Skolverket skulle kunna kliva in och ta en större roll i inköp och utveckling av skolplattformar för att 
skapa ett mer homogent system över hela landet som främjar jämlik bedömning vilket är ett initiativ i 
digitaliseringsplanen av SKL. Att Skolverket ges ansvaret att samordna digitaliseringsarbetet 
säkerställer att statens, huvudmännen och andra aktörer resurser går till ett arbete som är i linje med 
varandra och säkerställer att prioriteringar och beslut baseras på huvudmännens behov och 
utmaningar inom skolan.  

• Går matematiklärarnas arbete med bedömning i linje med direktiv från Skolverket? 
  

Matematiklärare på gymnasiet följer Skolverkets råd och riktlinjer kring bedömning i stor 
utsträckning. Samtliga lärare som intervjuades arbetade med formativa bedömningsmoment samt 
majoriteten av de som svarade på enkäten. Det visade sig att själv- och kamraträttning oftare 
inkluderades i utbildningen om läraren hade tillgång till Kunskapsmatrisen. Det visade sig också att 
flera lärare inte dokumenterar informella bedömningstillfällen samt att flera lärare vill dokumentera 
informella bedömningstillfällen mer.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Hej, tack att ni ville vara med på en intervju. Allt från intervjuerna kommer användas anonymt i 

rapporten, inga skolor eller namn nämns, endast att ni är lärare inom matematik och undervisar på 

gymnasienivå. Det är inget krav att svara på vissa frågor och ni kan avbryta intervjun om ni vill. Syftet 

med studien är att undersöka hur matematiklärare arbetar med bedömning och vilken påverkan 

digitala skolplattformar har på det arbetet. Ni behöver dock inte begränsa dina svar till endast 

plattformen, så t.ex. en fråga om hur du kommunicerar med klassen så vill höra hela bilden där 

plattformen kan eller inte kan vara en del av kommunikationen.  

1. Hur länge har du arbetat inom skolan? 

 

2. Trivs du? 

 

3. Har du en mentorsklass? 

 

4. Har ni en eller flera plattformar ni använder på er skola? 

a. Om ni har flera, vilka syften fyller de olika plattformarna? 

 

5. Hur upplever du din tekniska kompetens jämfört med andra lärare? 

 

6. Hur skulle du beskriva er(a) skolplattform(ar)? 

a. Vilka skulle du säga är de tre största fördelarna att arbeta med en skolplattform?  

b. Vilka skulle du säga är de tre största nackdelarna att arbeta med en skolplattform?  

 

7. Jobbar du med kunskapsmatriser? Och i så fall hur använder du dem? 

a. Hur ofta använder du dem och när under kursen (mitten av kursen, efter varje prov 

osv)? 

b. Finns det fördelar som du kan se med att använda matriser? 

c. Finns det nackdelar som du kan se med att använda matriser? 

d. Står de olika betygsnivåer utskrivna på matriserna (E-C-A)? 

 

8. Hur ser bedömningsprocessen efter ett formellt bedömningstillfälle ut för dig, dvs. från 

provtillfället till att eleven får återkoppling? 

 

9. Vad tycker du om summativ kontra formativ bedömning i matematikundervisning?  

a. Tror du det är tydlig för eleverna vad som förväntas av dem och vad de behöver göra 

för att uppnå de resultat de vill ha? 

b. Vilken form av kommunikation tror du eleverna tar åt sig bäst av? 

 

10. Hur dokumenterar du din bedömning? 

a. Vad ser eleverna och vad ser bara du eller andra lärare? 

b. Dokumenteras både formella och informella bedömningstillfällen? 

i. Varför/varför inte? 

c. I vilket syfte dokumenterar du? 

d. Hur upplever du tidsaspekten av dokumentation och påverkar skolplattformen den? 

e. Känner du att de digitala systemen hjälper dig att hålla bättre koll på elevernas 

lärande? 

 

11. Hur informeras vårdnadshavare om betyg och bedömning (fram till att eleverna blir 18)? 

 

12. Har ni på skolan direktiv för hur ni ska jobba med bedömning inom era ämnen? 

a. Får du som lärare vara med och bestämma/ diskutera hur ni ska jobba med 

bedömning? 

 

13. Ser du vad andra lärare ger för bedömning till elever? 
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a. Ser ni ”varningsflaggor” för elever, t.ex. om en elev ligger på gränsen till F i flera 

ämnen. 

 

14. Finns det funktioner som saknas i er skolplattform som du önskar fanns vilka skulle 

underlätta din arbetsbörda? 

 

15. Finns det något du skulle vilja tillägga som vi inte har frågat? 

 

16. Får vi kontakta dig i framtiden om vi ha ytterligare frågor? 
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Bilaga 2: Enkät 

 



38 
 



39 
 

  



40 
 

Bilaga 3: Öppen kodning av intervjuer 

Intervju 1 

Den första respondenten har jobbat i gymnasieskolan i ett och ett halvt år. Hen undervisar främst 

inom matematik men även fysik. Respondenten har en mentorsgrupp. Respondenten anser sig ha en 

hög digital kompetens i jämförelse med andra lärare på samma skola. Respondenten jobbar på en 

friskola. 

Respondenten uppgav att lärarna behövde använda kring tio olika webbaserade plattformar i sitt 

arbete. Vissa var strikt administrativa för till exempel närvaro eller intern kommunikation mellan 

lärare men flera användes även i undervisning eller för att kommunicera med elever. Respondenten 

tyckte att de olika plattformarna krävde mycket tid eftersom hen var tvungen att fylla i liknande 

information på flera ställen. t.ex en plattform där eleverna såg, en som var för skolan och sedan 

dokumentation för sig själv. Positiva aspekter av lärplattformarna var att de är bra för dokumentation 

och för eleverna att se hur de ligger till. Trots detta så är det stor risk för att eleverna misstolkar 

information som till exempel kunskapskrav eller given bedömning. Hen upplever även att det finns en 

brist på koherens i lärarlaget hur de arbetar med de olika plattformarna, vilka informationskanaler 

som används i vilka ändamål och när.   

Hen har runt 150 elever och vill helst sköta den formativa återkopplingen via muntliga samtal och 

upplever inte detta som ett problem då hen upplever sig ha god kontakt med de flesta eleverna. 

Företagsledningen för friskolekoncernen tycker dock att alla lärare på deras skolor ska utföra 

bedömning likartat, alltså via att fylla i digitala matriser eller ge en kommentar i en av 

webbplattformarna. Detta upplevde respondenten ofta som dubbelt arbete. Respondenten använde ett 

kalkylark som hen har sparat i en molntjänst med elevernas efternamn och prestationer. Hen tyckte 

om friheten i att kunna utforma kalkylarket såsom hen själv vill ha det för att få en bra överblick.  

Ledningen för friskolekoncernen har gett direktiv om hur lärare ska ge bedömning. Lärarna får välja 

mellan att fylla i en bedömningsmatris eller ge kommentarer digitalt till eleverna. 

Bedömningsmatriserna får läraren själv inte utforma utan är givna från central ledning så de ska se 

likadana ut i alla skolor. Respondenten arbetade främst summativ i sin bedömning och 

dokumentation. Hen ansåg att det formativa kommer i samtalet och inte på papper eller via digitala 

medier. Proven har tydliga poäng kopplat till olika betygssteg. Den formativa återkopplingen läraren 

ger via digitala kanaler är en text där det markeras vilket innehåll hen inte tycker eleverna klarade av. 

Innehållet är en egen tolkning läraren gjort av centrala innehållet och kunskapskraven för att göra det 

mer lättolkat och tydligt för eleverna.  
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Intervju 2  

Respondent 2 har jobbat i skolan i nio år, åtta av dessa på gymnasieskola. Hen är lärare inom 

matematik och teknik. Respondent uppgav att hen hade en hög digital kompetens. Respondenten 

jobbar på en kommunal skola. 

Läraren använder två plattformar, en SIS och en LMS. Respondenten tyckte att det var rörigt att 

använda två då plattformarna inte kunde kommunicera mellan varandra. En av de största bristerna 

ansåg hen var att när man till exempel rättade prov kunde man inte välja hur eller när man ska 

publicera resultat. Hen ville kunna publicera hela klassens resultat samtidigt men systemen erbjöd 

inte den möjligheten. Läraren upplevde också att systemet var krångligt utformat och svårnavigerat. 

Vissa funktioner var svåra att hitta och lätta att blanda ihop med andra. En fördel respondenten såg 

med lärplattformen var att hen kunde skriva egna bedömningsmatriser för olika områden de arbetar 

med. I dessa matriser kunde hen antingen själv eller i samråd med elever tolka kunskapskraven och 

olika förmågor kopplat till materialet de arbetade med. Respondenten upplevde kunskapskraven från 

Skolverket som svårtolkade, framförallt för sina elever. Hen upplevde att plattformen hade ett väldigt 

”elevfokus” det gick inte att få en överblick över hela klassen utan man var tvungen att klicka in elev 

för elev och kolla enskilda sammanställningar.  

Respondenten arbetade mycket med Kunskapsmatrisen. Hen tycker det sparar tid att göra bra prov 

som sedan har bra facit hen kan ge ut till sina elever och de kan självrätta innan hen hinner göra det 

själv. Detta ger en snabb återkoppling och hjälper dem att förstå förväntningarna på dem. Hen 

upplevde det som att det blev mer arbete kring dokumentation eftersom hen först måste skriva ner 

kommentarer separat vid rättning av formella tillfällen eftersom hen vill rätta hela klassen samtidigt 

för att få en mer likvärdig bedömning. Tar rättningen en vecka ansåg hen att första och sista eleven 

kunde få olika behandling då lärarens uppfattning kan variera över tid och efter att ha rättat flera 

andra prov. Som dokumentation använder respondenten ett kalkylark för att ge sig en överblick över 

klassen och eleverna.  
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Intervju 3 

Respondent 3 har jobbat på gymnasieskola i 10 år. Hen är lärare inom matematik och kemi samt har 

en mentorsklass. Respondenten ansåg sig ha hög digital kompetens. Respondenten jobbar på en 

kommunal skola.  

Respondenten hade två lärplattformar som användes i hens arbete. En fördel med lärplattformen är 

att det går att utforma egna bedömningsmatriser för områden. En nackdel kopplat till detta var dock 

att det inte gick att göra olika matriser till olika uppgifter i ett område, till exempel ett prov och ett 

seminarium ger chans att uppvisa olika förmågor men hen kunde inte göra fler matriser för att 

förtydliga hur de är kopplade till uppgiften utan endast till området i helhet. Ett problem respondenten 

upplevde med sin plattform var att det inte gick att välja när hen publicerade något, till exempel 

planeringar eller bedömningar. Hen tycker det är problematiskt att eleverna ser om hen är uppe mitt i 

natten och jobbar över, detta menar hen sätter ett dåligt exempel och att det ger en oönskad inblick i 

respondentens privatliv. Hen önskar att det fanns en plattform att diskutera bedömning och 

tolkningar som var säkrare, mer modererat och sakligt än till exempel grupper för lärare på Facebook.  

Respondenten tycker det är viktigt med väl förberedda prov som man som lärare själv är medveten om 

vad man vill testa och hur. Efter ett provtillfälle skriver hen ut kopior på proven och ger ut till eleverna 

med lösningsförslag för självrättning så de får en snabb återkoppling medan läraren kan rätta alla 

prov. Hen säger att elevernas skattning nästan alltid stämmer överens med hens egna bedömning. 

Efter rättning så ges även kommentarer online tillsammans med matriser hen tagit fram tillsammans 

med eleverna med fokus på förmågor snarare än kunskapskraven.  
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Intervju 4  

Respondent 4 har jobbat inom gymnasieskolan i nästan 2 år. Respondenten trivs i sitt arbete och 

självskattar sin digitala kompetens som god. I sin undervisning används två plattformar en för SIS och 

en för LMS-uppgifter. Respondenten arbetar på en friskola. 

Respondenten ser fördelar med lärplattformarna som att man kan kommunicera med elever oavsett 

var de befinner sig och att all information om kursen finns tillgänglig på nätet. Ser samtidigt problem 

med att lärarna på skolan använder lärplattformarna olika i sina kurser så att det inte blir 

sammanhängande för eleverna. På LMS-plattformen ges en kommentar på provuppgiften medans SIS-

plattformen kräver ett halvkursomdöme i form av ifyllnaden av en förbestämd matris. Läraren hade 

hellre sett en skriftligt kommentar istället för en matris då hen anser att matriser är missvisande i sin 

ensamhet. Läraren önskar att det skulle finnas en plattform som hanterar vad de två plattformarna 

hanterar i dagsläget samt att den hade en funktion med ett kalkylark.  

Direktiven givna från skolledningen är att en förbestämd kursmatris ska fyllas i som halvkursomdöme. 

Matrisen är baserad på kunskapskraven från skolverket men omarbetad av skolkoncernen och 

presenteras med tre spalter korresponderande till betygsnivåerna E-C-A. Matrisen fylls i med grön om 

ett kurskrav uppfyllts, gult om det påbörjats men inte visats och rött om de misslyckats visa till 

halvkursomdömet. Om eleven inte är närvarande vid ett provtillfälle får de vitt i matrisen vilket 

läraren anser är missvisande då det kan tolkas som att det inte provats än medans det i verkligheten är 

synonymt med en röd F-varning. 

I nuläget fyller läraren i halvkursomdömena sen säger till eleverna att inte titta på dem för de är 

missvisande. Efter ett provtillfälle så rättas proven summativt och resultatet dokumenteras i ett privat 

kalkylark. I kalkylarket så dokumenteras det kontinuerligt nivån som eleven presterar på de olika 

förmågorna så att ett snitt kan dras i slutet av kursen som handledning för betygsättning. I kalkylarket 

finns det även en kommentar om eleven som speglar var läraren uppfattar eleven ligger betygsmässigt 

samt informell bedömning som skett i klassrummet. På SIS-plattformen ges en personlig kommentar 

till eleven om hur de presterade på de olika förmågorna samt en rekommendation på 

utvecklingsområden men inget betyg ges. Vid prov gör läraren ett eget lösningsförslag till provet som 

läggs upp på LMS-plattformen som eleverna får självrätta emot. Om eleven inte kommer med 

kommentarer på rättningen av sitt prov publiceras den skrivna kommentaren och den förbestämda 

kursmatrisen på LMS-plattformen fylls i. Vid inlämningsuppgifter kan kommentarer presenteras 

direkt i LMS-plattformen och allt efter kursens gång så blir de bristande kunskapsområdena tydligare 

för läraren och eleven får muntlig återkoppling om dessa.  
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Intervju 5  

Respondent 5 har jobbat som lärare i 6 år. Trivs i sitt arbete som lärare och självskattar sin digitala 

kompetens som väldigt hög då hen har hållit i makerspace. Respondenten arbetar på en friskola.  

Läraren har två plattformar en för SIS och en för LMS. Ser fördelar med lärplattformarna som att 

informationen är tillgänglig överallt och att det är lätt att hitta information om uppgifter och 

inlämningar. Ser också fördelar med att individanpassningar enkelt kan ske direkt i LMS-plattformen. 

Däremot erbjuder inte SIS-plattformen några fördelar då alla lärare gör olika i hur de använder den så 

eleverna inte får en klar struktur. Ser också problem med kommunikation i plattformarna då det 

enkelt går lärare till elev men svårt med kommunikation elev till lärare. SIS-plattformen tillåter inte 

heller att spara information om en elevs resultat längre än ett år. Läraren ser hur det skulle vara 

fördelaktigt att kunna implementera olika kommunikationskanaler som eleverna använder i 

plattformen. Läraren vill även ha möjligheten att göra egna tillägg och förtydliganden i matriser 

skapade utifrån kunskapskraven av skolan för att eleverna lättare ska kunna förstå dem. 

På SIS-plattformen ska en förbestämd kursmatris uppdateras tre gånger per år för varje elev. 

Uppgifter kopplade till matrisen färgas grön eller rött när de är godkända respektive underkända, 

medan matrisen färgas gult ellet rött beroende på om eleven går i fas eller riskerar att få betyg F. 

Lärarna får direktiv från skolan om hur kursmatriserna ska fyllas i men de ignoreras och får ignoreras 

enligt Skolverkets nya råd. De får även direktiv ovanifrån att antalet underkända på skolan måste 

sänkas. Lärarna på skolan diskuterar internt hur de ska tolka matriserna med kunskapskraven och hur 

de ska hantera dem. De diskuterar även skolverkets direktiv kring dokumentation och håller med.  

Proven som eleverna får har uppgifter på ECA-nivå men betygsskalan döljs ofta för eleverna för att de 

ska bli motiverade att försöka lösa alla uppgifter. Lärare använder dock kunskapskraven på ECA-nivå 

under kurssamtal. Läraren rättar proven med rätt eller fel och ger eleven en muntlig genomgång av 

vilka förmågor de presterade bra på och vilka de behöver jobba på och hur. Elever får i vissa fall 

summativ bedömning men detta i fall där de höjt sig betygsmässigt i syfte att motivera eleven. Efter 

prov analyserar läraren hur klassen har presterat och vilka förmågor som klassen generellt behöver 

utveckla och formar därefter utbildningen för att stärka dem. Läraren dokumenterar även informell 

bedömning efter varje lektion i ett kalkylark som en grund för hens formativa bedömning och 

dokumentation av progression hos eleverna.  
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Intervju 6  

Respondent 6 har jobbat som lärare i 8 månader och trivs på sin arbetsplats. Hen uppfattar sin digitala 

kompetens som väldigt god jämfört med andra lärare så hen oftare hjälper andra än blir hjälpt. 

Respondenten arbetar på en kommunal skola. 

Läraren använder två plattformar en som SIS och ett LMS men det finns utöver det två plattformar för 

scheman och lönespecifikationer. Ser fördelar med LMS-plattformen för det är lätta att dela ut och 

samla in uppgifter från eleverna. Fördelar med SIS-plattformen är att den är effektiv när det kommer 

till kommunikation med föräldrar och dokumentation av närvaro samt betyg. Däremot så är det 

otydligt bland lärarna på skolan vilken plattform som ska användas i klassrummet, flera lärare 

använder SIS-plattformen för att dela ut uppgifter vilket gör plattformarnas syfte otydligt för eleverna. 

Att alla lärare gör olika på plattformarna tror hen gör det svårt för eleverna att få en tydlig bild av vad 

som förväntas av dem och av hur skolan är strukturerad. Läraren får en notis via SIS-plattformen om 

någon av hens elever fått en F-varning. 

Man förväntas fylla i ett halvkursomdöme via förutbestämda matriser eller om man gör det efter varje 

bedömningstillfälle så slipper man göra det vid halva kursen. De har diskuterat Skolverkets allmänna 

råd för bedömning för att få en samsyn inom ämneslärarlaget och vid slutet av varje termin så får de 

ett tillfälle att prata ihop sig inom ämnet och lyfta fram frågor om bedömning och elevers betyg de 

behöver diskutera kring. 

Efter ett skriftligt provtillfälle så skriver läraren ut matriser till alla elever och rättar proven efter 

matriser. Matriserna som proven rättas efter är framtagna i ämneslärarlaget av lärare som har samma 

kurs. I samband med att matrisen tas fram utvecklas även en gemensam rättningsmall. Den framtagna 

matrisen tar inspiration från PRIM-gruppen* med en matris utvecklad ifrån förmågorna inom 

matematik men omskriven för att lättare förstådda av elever och vårdnadshavare. Fylls matrisen i med 

gult betyder det att eleven är på väg att uppfylla målet och grön betyder att det är uppfyllt. Därefter 

undersöks svårigheter och utvecklingsområden som kommer att forma de kommande lektionerna. När 

proven är rättade paras eleverna ihop i mindre grupper där de tillsammans får lösa uppgifter som de 

haft svårt med. Respondenten ger inte ut summativa betyg utan vill jobba med utvecklingsområden. 

Har ett eget kalkylark där elevers provresultat finns summativt med syftet att kunna göra en 

handledande sammanfattning i slutet av kursen. 
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Bilaga 4: Resultat från enkät 

• 98% av respondenterna anser sig ha en digital kompetens på 7 eller högre på en 
självskattningsskala 1–10. Skalan går från 1 vilket motsvarar ”Väldigt låg” till 10 som 
motsvarar ”Väldigt hög”. 

• 70% måste endast fylla i matriser digitalt vid slutbetyg, 20% måste fylla i minst en gång efter 
halva kursen och 10% måste fylla i efter varje bedömningstillfälle.  

• 36% kan utforma egna matriser, 30% kan inte utforma egna matriser, 28% använder inte 
matriser i sin undervisning och 6% vet ej. 

• 64% använder sig utav Kunskapsmatrisen. 

• 32% dokumenterar ej informella bedömningstillfällen men anser att de kan hålla det i minnet, 
22% dokumenterar men inte lika ofta som de anser att de borde, 18% gör det inte men skulle 
vilja göra det, ytterligare 18% gör det inte alls och 10% gör det ofta. 

• 52% uppger att det finns diskussioner i ämneslärarlaget flera gånger per termin så det råder 
samsyn på bedömning, 18% uppger att det sker endast en gång per termin, ytterligare 18% 
uppger att det inte sker alls eller att det sker mer sällan än en gång per år och 12% uppger att 
det sker en gång per läsår.  

• 40% brukar sällan låta sina elever själv- eller kamraträtta, 36% brukar inte göra det och 24% 
brukar ofta låta sina elever göra det.  

• 68% använder kalkylark för att dokumentera i sin undervisning och 32% använder det ej. 

• Av dessa 68% så: 

• Sparar 79% av dem kalkylarken i molntjänster och 21% gör det ej. 

• Använder 44% elevers fulla för- och efternamn i dokumentationen, 44% 
använder antingen för eller efternamn, 9% använder initialer och 3% uppger 
att de gör det på ett annat sätt.  
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