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Sammanfattning  
 
Syftet med detta examensarbetet var att ta del av hur lärare beskriver att de dokumenterar 
elevernas kunskapsutveckling i ämnet matematik i de lägre årskurserna, samt hur 
dokumentationen ligger till grund för omdömena och den individuella utvecklingsplanen. 
Syftet var också att få kännedom om hur lärare ger vårdnadshavarna och eleven återkoppling i 
ämnet matematik, i anslutning till utvecklingssamtalet och under terminen. Den kvalitativa 
metoden med inriktning mot semi-strukturerade intervjuer användes för att besvara de fyra 
forskningsfrågorna studien bygger på. Resultatet av studien visar att lärarna använde sig av 
olika former av dokumentation, men alla lärare inte var nöjda med den dokumentationsform 
de använde sig av. Tiden spelade stor roll när det kom till att dokumentera elevernas 
kunskapsutveckling och det ledde till att många lärare lagrade mycket dokumentation i 
huvudet. Alla lärare använde sig av dokumentationen de bokfört under terminen, som grund 
till omdömena och den individuella utvecklingsplanen. Lärarna arbetade mycket med muntlig 
återkoppling samt framåtsyftande kommentarer som återkopplingsmetod under terminerna. 
Involvering av vårdnadshavare och elev skedde betydligt mycket mer innan 
utvecklingssamtalet, än vad det gjordes efter utvecklingssamtalet.  
 
Nyckelord: matematik, kunskapsutveckling, dokumentation, individuell utvecklingsplan 
(IUP), skriftliga omdömen, återkoppling, utvecklingssamtalet.  
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1.Inledning 
Under mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder (VFU) på lärarutbildningen har jag fått 
känslan av att lärare inte har den tid de kanske önskat till dokumentation av elevernas lärande. 
Det finns olika dokumentationsformer lärare kan använda ute i verksamheten. Trots dessa 
stödmaterial finns det inte mycket tid att kontinuerlig föra en skriftlig dokumentation, då 
dokumentation kräver mycket tid.  
 
Dokumentation är ett verktyg för uppföljningar av elevernas kunskaper och lärande. Om 
läraren dokumenterar elevers läroprocess kan denna dokumentation vara ett bra underlag för 
individuella utvecklingsplaner (IUP) och bedömningar. Även rektor har användning av 
lärarnas skriftliga dokumentation vid uppföljning av verksamheten. Är detta väl genomfört 
kan rektorn lättare stödja lärarna i deras arbete och få en bättre kontakt med vårdnadshavare 
(Skolverket, 2013b). 
 
Enligt Skolverket (2016a) ansvarar läraren att:  
 

• Dokumentera sina planeringar och ha en kontinuerlig uppföljning, så att de ger stöd 
till att genomföra och utvärdera sina undervisningstillfällen. 

 
• Läraren bör ha dokumenterat så att det finns material för både elev och 

vårdnadshavare om vad undervisningen har för syfte och hur den kommer att 
genomföras. 

 
• Läraren bör använda sig av effektiva former för dokumentation så att det som är 

dokumenterat återspeglar elevernas kunskaper och utveckling. 
 

• Dokumentationen ska vara en god grund för kommunikation vid bedömning och 
betygssättning och ska inte innehålla integritetskänsliga uppgifter.  

  
För att eleverna och vårdnadshavare ska få relevant återkoppling i ämnet matematik är det 
viktigt att lärarna har fört någon form av dokumentation. Lärare kan arbeta med många olika 
typer av dokumentationsformer, i denna studie är jag intresserad av att ta del av hur lärarna 
beskriver att de dokumenterar elevernas kunskapsutveckling i ämnet matematik. Slutligen hur 
lärarna beskriver att de ger eleverna och vårdnadshavare återkoppling i matematiken utifrån 
den individuella utvecklingsplanen i anslutning till utvecklingssamtalet. Det är viktigt att 
studera detta område då jag vid flera tillfällen hört lärare uttrycka sig om att de inte finner tid 
eller har kunskaperna till att dokumentera elevernas lärande. Dessa fenomen som undersöks i 
studien valdes av intresse och för det egna behovet av mer kunskaper om dokumentation i 
skolan och hur dokumentationen kan användas som ett verktyg för återkoppling till både elev 
och vårdnadshavare.  
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2.Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta del av hur grundskollärare för de lägre stadierna 
dokumenterar elevernas kunskapsutveckling inom ämnet matematik. Samt hur den 
dokumentationen används i samband med de skriftliga omdömen och den individuella 
utvecklingsplanen. Vidare studeras lärares beskrivningar om hur den individuella 
utvecklingsplanen, omdömena och dokumentationen används som återkoppling till elev och 
vårdnadshavare i anslutning till utvecklingssamtalet.  
 

 Frågeställningar    

• Hur dokumenterar lärare elevernas kunskapsutveckling i ämnet matematik?  
 

• Vilka underlag använder lärarna vid utformningen av den individuella 
utvecklingsplanen och de skriftliga omdömena? 

 
• Hur beskriver lärarna att de arbetar med återkoppling till eleverna och vårdnadshavare 

i ämnet matematik, i anslutning till utvecklingssamtalet? Utifrån tidigare 
dokumentation, skriftliga omdömen och den individuella utvecklingsplanen. 

 
• Hur beskriver lärarna att de ger eleverna återkoppling utöver utvecklingssamtalet i 

ämnet matematik?  
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3.Bakgrund 
Under detta avsnitt kommer ämnet matematik, styrdokumenten kopplade till skolan,  tidigare 
forskning och teorier introduceras till grund för att besvara studiens syftet samt 
frågeställningar. 

3.1 Styrdokumenten 

3.1.1 Dokumentation för IUP och utvecklingssamtalet 
 
I läroplanen för grundskolan, LGR 11 (Skolverket, 2011a), kan vi läsa om lärarens ansvar för 
utvecklingssamtalet samt elevens IUP:  
 

• Utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplanen (IUP) ska vara till stöd 
för att främja elevernas kunskaper och deras sociala utveckling. 
 

• Att läraren utifrån kursplanerna ska utvärdera elevernas kunskapsutveckling, skriftligt 
och muntligt och redogöra detta för rektorn, eleven och vårdnadshavare. 

 
• Läraren ska utifrån vårdnadshavarnas behov och önskemål informera om 

studieresultat och utvecklingsbehov.  
 
 
I skollagen (SFS 2010:800) står det att utvecklingssamtalet skall hållas minst en gång per 
termin i årskurserna 1-5. Vid utvecklingssamtalet skall elev samt vårdnadshavare ta del av 
elevens skriftliga omdömen och IUP. Elev och vårdnadshavare skall genom IUP:n och 
omdömena informeras om elevens kunskapsutveckling samt vad eleven skall få för stöd för 
att utvecklas så långt som möjligt gentemot läroplanen (Skolverket, 2013a). Det är dock 
viktigt att läraren lägger störst vikt på vad eleven behöver utveckla för att nå godtagbara 
kunskaper  (Skolverket, 2011b).  
 
I de årskurser eleverna inte får betyg, ska läraren vid utvecklingssamtalen visa en skriftlig 
IUP där elevernas kunskapsutveckling ligger i fokus (Skolverket, 2011b). De skriftliga 
omdömena och dokumentationen är grunden för IUP:n, därav är det viktigt att läraren 
dokumenterar elevens kunskapsutveckling under terminen (Skolverket, 2015).  När läraren 
ständigt följer upp och dokumenterar elevens lärande, kan hen också lättare stödja elevens 
kunskapsutveckling. För att ge stöd till eleven under terminen är det viktigt med återkoppling 
(Skolverket, 2013a). I de allmänna råden lyfter de att återkoppling är en viktig del för eleven, 
för att se sitt skolarbete som meningsfullt och få förståelse för vad läraren förväntar sig. Får 
eleven återkoppling under terminen, vid till exempel ett undervisningstillfällen ger detta 
eleven senare en större delaktighet i utvecklingssamtalet då eleven får större förståelse för  sitt 
egna lärande (Skolverket, 2013a).  
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Det är viktigt att utvecklingssamtalet blir ett samtal mellan de berörda parterna elev, 
vårdnadshavare samt lärare. Om utvecklingssamtalet blir ett samtal kan detta leda till att det 
ges en bredare bild av elevens kunskapsutveckling. De berörda parterna får då tillfälle att 
tillsammans kunna stödja och stimulera elevens utveckling på bästa möjliga sätt (Skolverket, 
2013a). När vårdnadshavarna blir delaktiga i sitt barns kunskapsutveckling kan de hjälpa sitt 
barn att utvecklas vidare i skolarbetet (Skolverket, 2011b). Framkommer det att eleven 
riskerar att inte uppnå de mål som minst skall uppnås, är det mycket viktigt att det finns 
skriftlig dokumentation i någon form. Dokumentation kan användas till att uppmärksamma 
eleven och dess vårdnadshavare om vilka stödåtgärder som kan komma att behövas 
(Skolverket, 2013a).  
 
Många dokumentationsformer är idag skriftliga och det är viktigt att lärare har goda 
kunskaper av användning av olika dokumentationsformer. Ifall det sker det en effektiv 
dokumentation kommer läraren kunna stödja elevens kunskapsutveckling ytterligare, samt att 
det kan underlätta lärarens dagliga arbete (Skolverket, 2011b). 

3.1.2 Läroplanen- matematik  
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) är uppdelad i 
olika avsnitt. Under avsnittet kursplaner ligger ämnet matematik som denna studie inriktar sig 
mot. Kursplanen för matematik är uppdelad i syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Delen 
som berör syftet är den del som är generell för alla inom grundskolan, i kursplanen för 
matematik har bland annat matematikundervisningen syftet att utveckla elevernas kunskaper 
inom matematikens användning i vardagssituationer, ”Kunskaper i matematik ger människor 
förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar 
möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser” (Skolverket, 2011a, s. 62). Nedan 
presenteras förmågor eleverna skall ges förutsättningar att utveckla i 
matematikundervisningen i grundskolans årskurser 1-9 (Skolverket, 2011a): 
 

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

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 
• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutin uppgifter, 
• föra och följa matematiska resonemang, och  
• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  
 

Kunskapskraven är de mål som eleverna skall sträva mot genom lärarens undervisning och 
stöd. När eleverna går ur årskurs 3, 6 och 9 skall dessa mål som kunskapskraven lyfter vara 
uppnådda för att eleverna skall ha visat på antingen godtagbara kunskaper eller få ett betyg. 
Betyg får eleverna från årskurs 6. Under terminen följs elevernas kunskapsutveckling upp 
genom dokumentation, IUP:n, omdömen, återkoppling samt utvecklingssamtal. Syftet med 
dessa är att stödja elevens fortsatta lärande, så att eleven får rätt förutsättningar för att jobba 
mot målen (Skolverket, 2010).  
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3.1.3  Formativ bedömning 
Eleverna förväntas via undervisningen att bli medvetna om undervisningens mål och var 
eleven befinner sig gentemot målen. Det arbetas allt mer för att läraren skall göra eleven 
delaktig under bedömningsprocessen genom att ge eleven återkoppling under terminens gång. 
När eleven får återkoppling och stöd från läraren på hur hen ska fortsätta utvecklas gentemot 
målen kallas detta för den formativa bedömningsprocessen (Skolverket, 2016b). Motsatsen till 
formativ bedömning är summativ bedömning och när den summativa bedömningsformen 
används, är avsikten att läraren skall ta reda på vad eleven lärt sig just vid ett tillfälle. Det kan 
till exempel vara genom ett prov som sedan eleven får tillbaka med ett betyg eller poäng på. 
Det kan även vara när elevens kunskaper summeras till det skriftliga omdömet (Skolverket, 
2016b; Björklund Boistrup, 2013; Brorsson, 2013).  
 
I den formativa bedömningsprocessen talas det ofta om fem nyckelstrategier (Wiliam, 2013, 
s. 61). 
 

• Klargöra, delge och förstå lärandemål och kriterier för framsteg 
• Genomföra effektiva diskussioner, aktiviteter och inlärningsuppgifter som tar fram belägg för 

lärande 
• Ge feedback som för lärandet framåt 
• Aktivera eleverna att bli läranderesurser för varandra 
• Aktivera eleverna till att äga sitt egna lärande 
 

 
Skolverket (2014) lyfter också nyckelstrategierna, de menar att det handlar om att 
medvetandegöra eleven om syftet med undervisningen och vilka mål som eftersträvas. Det är 
viktig att eleven blir medveten om dessa delar för att känna sig delaktig i sin lärandeprocess. 
När eleven visar sina kunskaper ger det läraren kunskap om vad som kan behövs förändras i 
undervisningen för att ge det stöd eleven behöver för att nå målen. Återkoppling är en 
nyckelstrategi för stödja elevens fortsätta utveckling, vilket även skapar och stärker dialogen 
mellan elev och lärare. De två sista nyckelstrategierna handlar om att eleverna kan hjälpa 
varandra att utvecklas i sin kunskapsutveckling genom att de ger varandra kamratbedömning. 
Eleverna får då tydligare insikt i självbedömning och kan då träna förmågan att ta ansvar för 
sitt eget lärande. 
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3.2 Teori och tidigare forskning  

Under detta avsnitt presenteras teori och tidigare forskning kopplade till studiens syfte och 
frågeställningar.  

3.2.1 Sociokulturell teori 
Dagens läroplan byggs på de grunder som den sociokulturella teorin står för och vi kan med 
detta se att eleverna har fått större ansvar över sin utbildning. Vårdnadshavarna skall även 
garanteras delaktighet i deras barns lärande (Strandberg, 2006). I studien ligger 
lärarperspektivet i fokus och genom att ta del av hur de arbetar med den sociala samverkan 
mellan elev, vårdnadshavare och lärare inriktar vi oss mot den sociokulturella teorin. När den 
individuella utvecklingsplanen tas upp på utvecklingssamtalet, arbetar läraren för att ge 
eleven och vårdnadshavaren en god samt innehållsrikt återkoppling på det eleven arbetat med. 
Detta görs för att vägleda eleven att utvecklas gentemot de målen som står i kursplanen för 
ämnet matematik. Lev Vygotskij levde under 1896-1934 och hans namn nämns ofta inom den 
sociokulturella teorin. Dysthe (2003) beskriver att Vygotskijs forskning visade stort intresse 
på den sociala samverkan. Han talade om att klassrummet var en mycket viktig plats för 
lärandet, då lärandet har med relationer att göra. Lärandet sker i samspel med andra, då 
eleverna kan samtala med varandra och detta är något som är grundläggande i 
lärandeprocessen. Strandberg (2006) menar att Vygotskij talar om social kompetens och den 
sociala kompetensen handlar om samspel som är grundläggande för utvecklingen. ”Vygotskij 
menade att människors samspel inte bara är en metod som kan stödja lärande och utveckling. 
Han menade att samspel är lärande och utveckling” (Strandberg 2006, s. 47).   
 
Dysthe (2003) menar att läraren har en stor roll, då det är hen som skall veta mer än eleverna 
och läraren skall veta mer därför att hen ska kunna vägleda eleverna till att fortsätta utvecklas 
i respektive ämne. En bra undervisning ger goda förutsättningar för elevens fortsatta lärande, 
Vygotskij vill dock peka på att elevens utveckling inte blir fullständig förrän lärandet sker i 
samband med andra. För att eleverna skall utvecklas vidare och optimalt handlar det om att 
lägga undervisningen på en högre nivå, detta för att eleverna ska få möjligheten att utvecklas 
optimalt. För att lärandet skall bli optimalt måste det ske i samverkan med andra. Utifrån 
Vygotskijs synsätt har läraren en väldigt stor roll i elevens lärande, då det är läraren som skall 
vägleda och stödja eleven att fortsätta utvecklas mot målen (Dysthe, 2003). Under till 
exempel ett utvecklingssamtal sitter eleven med läraren och kommunicerar kring vad hen lärt 
sig samt hur hen skall utvecklas vidare, dessa dialoger skapar en utvecklingszon för eleven 
(Strandberg, 2006). Säljös (2014) tolkning av det Vygotskij kallar närmaste utvecklingszonen, 
handlar om avståndet mellan vad eleven kan ensam till skillnad från vad eleven kan med hjälp 
av en lärare eller annan elev. Lundahl (2011) menar ”Vi lär när vi interagerar med andra och 
med vår omgivning. Därför förbättrar formativ och återkoppling bedömnings resultaten” 
(Lundahl, 2011, s. 54). 
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3.2.2 Formativ bedömning  
Det är viktigt att verksamma personer i skolvärlden vet och förstår skillnaden mellan den 
formativa och summativa bedömningsformen. Lundahl (2011) menar att den formativa 
bedömningsformer leder eleverna till att utvecklas framåt genom muntlig eller skriftlig 
återkoppling. Hattie & Timperley (2007) visar i sin studie att elever som får personlig 
återkoppling som till exempel beröm och bestraffningar kan medföra negativa effekter. Får 
eleven inte vägledning på hur hen skall utvecklas med sina uppgifter, kan det leda till att 
eleverna inte vet vad som förväntas av dem. Används återkopplingen på ett rätt och 
meningsfullt sätt har det visats att de ger goda effekter för elevernas fortsatta lärande 
(Lundahl, 2011).  
 
Många tror att det är en självklarhet att den återkoppling eleverna får skall vara någonting 
mycket bra. Men i alla fall är inte detta sanningen, då det spelar stor roll vad för sorts 
återkoppling eleverna får. Många gånger har  det visats på att återkoppling  inte  ger den 
effekt man hade hoppats på (Wiliam, 2013). Elawar & Corno (1985) lyfter i sin studie om hur 
den formativa återkopplingen används i skolan och vilken inverkan den har hos eleverna. Det 
visades i studien att lärare som endast ger kommentarer till eleverna i ämnet matematik lärde 
sig två gånger så snabbt än de elever som fick endast poäng som återkoppling. Wiliam (2013) 
refererar till ett antal olika studier i sin bok och Elwar och Corno var en av dem som togs upp. 
Efter att Wiliam tagit del och tolkat ett antal studier gick han ut och frågade lärare vad de 
trodde om resultatet som framkom i Maria Elawar och Lyn Cornos studie, kring att ge både 
poäng och kommentarer i matematiken. Det visade sig enligt Wiliam att många lärare trodde 
att de elever som fick både kommentarer och poäng hade gjort lika stora framsteg som de 
eleverna som endast hade fått kommentarer. Många lärare blev därför chockade när de fick 
höra att återkoppling via både kommentarer och poäng hade samma resultat som om eleverna 
endast fick poäng. Wiliam menar att eleverna som fick höga poäng ofta struntade i att läsa 
kommentarerna och eleverna som fick låga poäng hade oftast inte ork eller motivation till att 
läsa dem.  
 
Åsa Hirs (2014) lyfter i sin studie att de lärare hon intervjuat menar  att formativ bedömning 
är en av de viktigaste delarna för elevernas lärande. Lärarna pratar om att summativ 
bedömning inte är något dåligt heller, men att de kan vara svårt att finna en balans mellan 
dem då många lärare upplever att den summativa bedömningen hamnar i fokus. Det var lärare 
som önskade att omdömena och IUP:n endast skrevs i skriftlig form, då många elever och 
vårdnadshavare fastnar på om eleven uppnår icke godtagbara kunskaper, godtagbara 
kunskaper eller mycket godtagbara kunskaper. De läser då inte de skriftliga kommentarerna 
som tillkommer och syftet med IUP:erna är att de skall vara framåtsyftande. I Asp-Onsjös 
(2012) studie framkommer det att dokumentationen läraren skriver under terminen skapar 
viktiga kommunikativa relationer mellan lärare och elev. Då eleven får återkoppling på sina 
skolarbeten är det lättare bli medveten om sin kunskapsutveckling vilket leder till att eleven 
därefter kan sätta upp personliga mål. När eleven sätter upp personliga mål kan de användas 
för att senare analysera egna arbeten och därifrån se hur hen skall fortsätta utvecklas vidare 
mot målen. När eleven får lära sig att ta eget ansvar genom att göra självbedömningar och 
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analysera sitt arbete har det visats ge goda effekter kring elevens fortsatta lärande (Björlund 
Boistrup, 2013).  
 
Det sociokulturella perspektivet på lärandet har en stor koppling till den formativa 
bedömningsformen och det handlar bland annat om att läraren låter eleverna blir involverade i 
deras kunskapsutveckling och i bedömningsprocessen (Skolverket, 2016b). Ginsburg (2009) 
belyser i sin studie att det är viktigt att läraren tar hänsyn till alla barns olika förmågor och 
menar att den formativa bedömningsformen kan stödja elevernas lärande i ämnet matematik. 
När läraren har och kan använda den formativa bedömningsformen på ett bra sätt, kan läraren 
ge eleverna det stöd och vägledning de är i behov av i undervisningen. Genom att läraren ger 
eleven det stöd och vägledning hen eventuellt är i behov av, blir eleven mer involverad och 
medveten om sin kunskapsutveckling.  

3.2.3 Dokumentationsformer  
Det finns flera olika typer av dokumentationsformer, men alla har i slutändan liknande 
grundbudskap. Lärare bör skriva dokumentationer för att kunna följa elevernas 
kunskapsutveckling och därefter anpassa uppgifterna utefter elevens behov. Har läraren inte 
fört en systematisk dokumentation av elevernas kunskapsutveckling kan undervisningen 
påverkas negativt och bli ineffektiv. Det kan få följden bli att många elever får arbeta med 
sådant de redan behärskar (Petterson, 2010). Pettersson fortsätter och förklarar att 
dokumentationerna är en grund för vilka kunskaper eleverna visar och vilka steg som skall tas 
nästa gång i undervisningen, för att vägleda eleven till fortsatt lärande. Bokför läraren eller 
eleven en bra dokumentation kommer det att underlätta för eleverna att reflektera över sin 
egna kunskapsutveckling, vilket oftast leder till utvecklat lärande. Läraren gör dagligen 
observationer över elevernas lärande och dessa observationer kan dokumenteras på många 
olika sätt. Det är viktigt att formen för dokumentation är anpassad efter den bedömningsform 
läraren använder (Skolverket, 2011b; Pettersson, 2010).  
 
Koeger & Cardy (2006) belyser i sin studie som är gjord i  USA, att lärare troligtvis någon 
gång upplevt svårigheten med att dokumentera yngre elevers arbeten. De har sett i sin studie 
att det saknas förståelse för hur och vad som skall dokumenteras. Lärarna  i studien upplevde 
även att det fanns för lite tid/stöd  samt för få verktyg att använda till dokumentation. Nedan 
kommer det presenteras några dokumentationsformer som kan användas i den dagliga 
verksamheten av både lärare och elev: 

Elevdokumentation 
Asp-Onsjö (2012) belyser att elevdokumentationsformerna är idag är några av de vanligare 
dokumentationsformerna som används till underlag för IUP och omdömen. När läraren 
arbetar med elevdokumentationer, får eleverna ansvara för sin egen dokumentation. Det 
brukar oftast innebära att eleverna skriver en kort dokumentation kring en specifik uppgift. 
Pettersson (2010) menar att när eleverna gör en egen dokumentation är det inte alltid att det 
analyseras av lärare men att det finns mycket dokumentation att titta tillbaka på. När eleverna 
får bokföra sin egna dokumentation av sitt lärande får de möjligheten att reflektera tillbaka 
över vad de lärt sig, samtidigt som de kan göra en självvärdering. Några frågor som 
Pettersson väljer att lyfta är: ”Vad har jag lärt mig? Vad behöver jag träna mer på? Hur ska 
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jag visa vad jag lärt mig?”. Pihlgren (2012) lyfter att det är många elever som ofta klarar av 
att göra självbedömningar men de finns även de elever som kan ha svårt för det. Därför är det 
viktigt att läraren finns där, för att hjälpa eleverna finna de mål som är framgångsrika för sin 
fortsatta kunskapsutveckling. 

Elevbok 
Elevboken fokuserar på att eleverna själva ska få skriva ner sina tankar (Pettersson, 2010; 
PRIM-gruppen, 2013b). I elevboken får eleverna skriva ner tips och “kom ihåg - lappar” som 
stöd när de räknar matematik. Vid användning av en elevbok som dokumentationsform kan 
det vara bra om den är strukturerad då den kan följa med under flera årskurser. När eleverna 
har dokumenterat till exempel hur de ska räkna ut arean på en kvadrat, kan de vid nästa 
tillfälle de arbetar med geometri gå tillbaka och se hur de räknade ut arean på en kvadrat. 
Genom att eleverna får möjlighet att gå tillbaka menar Pettersson att denna typ av 
dokumentation är bra för eleverna, då de kan reflektera över vad de lärt sig från tidigare 
tillfällen.   

Loggbok 
När eleverna dokumenterar utifrån en loggbok, kan dessa läggas upp  på olika sätt. Pettersson 
(2010) lyfter två olika sätt, rubriker kan används för att få ett strukturerat upplägg och 
exempel på rubrikerna kan vara datum, iakttagelser och arbetsområden. Loggboken kan även 
användas som en dagbok där eleverna får skriva ner fria tankar och reflektioner kring dagens 
undervisning. Denna typ av dokumentationsform är bra för eleverna, då de kan gå tillbaka och 
se vad de gjort under vissa arbetsområden i ämnet matematik (Pettersson, 2010;PRIM-
gruppen, 2013a). Wiliam (2013) belyser vad några lärare har sagt om loggboken och de 
menar att om loggboken används som en reflektionsbok kan det vara bra att ge eleverna nio 
olika rubriker. Tre av dessa rubriker kan till exempel vara: Idag lärde jag mig, jag blev 
intresserad av, en sak som jag inte är helt säker på. Rubrikerna skall hjälpa eleverna att bli 
mer aktiva och uppmuntrade till att reflektera över sitt egna lärande.  

Portfolio/portfölj 
När en portfolio eller portfölj används som dokumentationsverktyg, kan det vara en pärm där 
eleverna lägger in olika slags arbeten som sedan läraren kan ta del av och bedöma. Det kan 
vara bra att använda sig av två olika typer av portföljer så som arbetsportfölj och 
bedömningsportfölj. Arbetsportföljen har eleven med sig under arbetet och kan i den samla in 
sina uppgifter hen arbetat med. Läraren kan sedan använda arbetsportföljen som en grund för 
bedömningsportföljen. Eleven får plocka ihop sin egen bedömningsportfölj genom att välja ut 
arbeten från arbetsportföljen hen kanske är riktigt stolt över. Det är viktigt att eleven 
motiverar varför hen har valt ut de specifika arbetsuppgifterna, för att undvika att det blir en 
oreflekterad portfölj. När eleven gjort klart sin bedömningsportfölj kommer läraren att göra 
en bedömning för att senare ge återkoppling till eleven på dess arbeten. Vid 
utvecklingssamtalet kan denna portfölj framföras för elev och vårdnadshavare för att se vilka 
framsteg eleven gjort och hur eleven kan fortsätta utveckla vidare (Pettersson, 2010; Ellmin & 
Ellmin Cederholm, 2006). Vallberg Roth & Månsson (2006) belyser att portfolio eller portfölj 
kan användas som ett komplement till IUP:n.  
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Även Wiliam (2013) lyfter att en portfölj är ett mycket bra material för eleverna, då de kan gå 
tillbaka och se hur deras tidigare arbeten såg ut och jämföra dem med de nya. Genom att 
eleverna kan gå tillbaka och jämföra sina arbeten får de ett större inflytande och blir mer 
medvetna om sitt egna lärande samt att det skapas mer motivation för fortsatt lärande. Ellmin 
& Ellmin Cederholm  (2006) menar att en portfölj kan hjälpa eleverna att ta ansvar för sitt 
egna lärande då eleverna kan gå tillbaka och se sina tidigare arbeten.  

Lärardokumentation  
Lärardokumentation kan innebära flera olika sorters dokumentationsformer, de kan vara 
baserade på till exempel observationer samt skriftlig dokumentation i form av 
portfolio/portfölj. Läraren kan använda sig av den bedömningsportfölj som eleverna själva 
skapat och därefter göra en egen portfölj, där hen samlat all dokumentation som blir grunden 
för omdömen och betyg. Se beskrivning av portfolio/portfölj ovan. När läraren gör 
observationer kan hen anteckna dessa på olika sätt, de kan till exempel vara små korta 
anteckningar och det kan vara i portföljen eller i ett analysschema. Det kan vara svårt att 
komma ihåg alla observationer som skett under dagen, därför är det bra om läraren antecknar 
på en lapp då detta sätt hjälper läraren att komma ihåg det som observerats (Pettersson, 2010).  

Analysschema 
Arbetar läraren med ett analysschema har läraren ett färdigt material som PRIM-gruppen 
(Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik) med uppdrag av 
Skolverket har tagit fram. Analysschemat är utformat efter matematikämnets mål samt 
kunskapskrav och kan användas av både lärare och elever. Ett analysschema kan vara till god 
grund när skriftliga omdömen skall skrivas inför utvecklingssamtalet (Pettersson, 2010). 

3.2.4 Dokumentation och den individuella utvecklingsplanen  
Enligt Asp-Onsjö (2011) är dokumentation en viktig del i dagens skola och att vara elev i dag 
innebär att bli dokumenterad på många olika sätt genom granskning och kontroll. Den 
individuella utvecklingsplanen och utvecklingssamtalet används för uppföljning och kontroll 
av elevens kunskapsutveckling (Asp-Onsjö, 2012). IUP:n skall användas som återkoppling till 
eleven samt vårdnadshavaren och den skall beröra var elevens kunskapsutveckling ligger 
gentemot målen. IUP:n skall vara framåtsyftande samt tar upp vad eleven uppnått sedan 
tidigare. Det är viktigt att läraren lyfter elevens starka sidor, så att eleven får motivation att tro 
på sig själv. Det är viktigt att eleven tror och har motivation för att fortsätta utvecklas vidare 
gentemot målen i kursplanen. De skriftliga omdömena är tillskillnad från IUP:n  av den 
summativa karaktären, men omdömena formuleras inte i en bokstav som ett betyg 
symboliseras av. De skriftliga omdömena är idag mer en del av IUP:n, där eleven får 
information om sina kunskaper gentemot målen. Det är mycket viktigt att eleven får 
information om vad hen skall fortsätta arbeta vidare på för att fortsätta utvecklas (Jönsson, 
2013).  
 
Hirsh (2014)  har i sin studie forskat på hur lärarna beskriver att de upplever att arbeta med 
dokumentation och IUP:n. Det framkommer att lärare upplever olika dilemman i samband 
med dokumentation och IUP:n. Deltagarna förklarar att arbetet runt dokumentation och 
IUP:erna tar mycket tid, när lagen trädde in om att lärarna skulle skriva IUP:er så fick de 
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varken mer tid till att genomföra dokumentationer eller IUP:erna. Detta medför att många 
lärare i denna studie inte uppfattar IUP:n som någonting bra. Lärarna som intervjuades 
förklarar att det handlar om att få eleverna att sträva mot målen, men hur ska eleverna få rätt 
stöd när tiden inte finns att planera bra lektioner. Det framkommer även att lärarna inte bara 
upplever att det är de skriftliga dokumentationerna som formuleras i text som tar tid, utan att 
fylla i markeringar eller färg tar minst sagt lika mycket tid menade dem. Lärarna förklarande 
också att de tyckte att korta dokumentationer kunde vara svåra, då  även dessa skall vara 
kopplade till kursplanen. Ett annat stort dilemma som framkom, var att lärarna upplevde det 
svårt att formulera dokumentationen samt IUP:n då dessa skall motsvara elevernas kunskaper. 
Detta medförde att formuleringarna liknar det som står i kursplanen och detta var enligt 
lärarna inte bra, eftersom det som står i kursplanerna kan vara svårt att förstå för till exempel 
vårdnadshavare. 
 
Vallberg Roth & Månsson (2006) har i sin studie inriktat sig mot att titta på IUP:er och dessa 
IUP:er de har tittat på var från förskolan upp till grundskolan. De har i sin studie sett att 
många IUP:er var skrivna med mycket text, samt att de inte var översatta till elevens 
modersmål om eleven hade annat modersmål än svenska. Språket som användes i IUP:erna 
var mycket yrkesmässiga vilket är ett stort problem, de menar att läraren inte kan förvänta sig 
att alla vårdnadshavare och elever kan förstå det språk som används inom skolan. De menar 
därför på att språket i IUP:erna inte blev individuella, då de inte blev gjorda för den enskilda 
personen. Asp-Onsjö (2012) menar att det material som presenteras för vårdnadshavare och 
elev kan skilja sig åt på olika skolor. De skriftliga omdömena och IUP:erna kan presenteras 
via en plattform på internet eller i pappersform. Det blir dock mer och mer vanligt att 
dokumentationen, omdömena och IUP:erna presenteras digitalt för elev och vårdnadshavare.   

3.2.5 Utvecklingssamtalet 
Lärarna använder dokumentationen till att kontinuerligt följa elevernas kunskapsutveckling 
för att identifiera utvecklingsbehov vilka kan presenteras i elevernas IUP eller omdömena. 
Dokumentationen läraren bokför berör inte bara läraren, utan det är även information som 
både elev och vårdnadshavare skall få ta del av vid utvecklingssamtalet. Tanken med 
utvecklingssamtalen är att stärka samverkan mellan hem och skola, fungerande samverkan 
bidrar till att förbättra elevens förutsättningar (Asp-Onsjö, 2012). Om vårdnadshavarna är 
delaktiga och det förs en dialog mellan de berörda parterna väcks det goda förutsättningar för 
framgångsrikt samarbete. Därför är det viktigt att alla berörda parter vet vilket ansvar de har, 
för att gemensamt vägleda eleven till att utvecklas så långt det går gentemot målen (Asp-
Onsjö 2012; Ellmin & Josefsson, 1995). Det är viktigt att utvecklingssamtalet inte blir ett 
möte där läraren sitter och pratar om elevens kunskapsutveckling, utan att det skapas en 
dialog där alla får föra sin talan.  
 
Som tidigare nämnt är det viktigt att läraren lyfter elevens starka sidor, då det är bra för att 
eleven skall få motivation och framgång (Hofvendahl, 2006a). Hofvendahls studie visar att 
många lärare väljer att lyfta elevernas fel, trots att hen fått 81 poäng av 82 poäng på ett prov. 
Detta för att det är poängen från provet som blivit skriftligt dokumenterade. Genom att läraren 
säger till eleven att hen har fått ett fel hamnar det positiva i bakgrunden och eleven tar då inte 
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till sig det som är bra. Hofvendahl belyser att det är viktigt att läraren inte väljer att lyfta 
elevens brister, utan att läraren från början bör lyfta fram det positiva för att sedan utveckla 
samtalet mot vad eleven behöver träna vidare på. Björklund Boistrup (2013) belyser att det är 
vanligt vid utvecklingssamtalet att läraren presenterar elevens matematikkunskaper i form av 
poäng som eleven fått på matematikproven och Holm Ivarsson (2013) menar att läraren 
istället borde ställa reflekterande frågor till eleven som till exempel: vad är du nöjd med? 
tycker du någonting är svårt? kan du förklara varför du tycker det är svårt? och hur ska vi 
hjälpas åt för att du inte skall tycka att det är svårt? Efter att eleven har fått utrymme att svara 
på frågorna är det viktigt att läraren involverar vårdnadshavaren om hur dem skall kunna 
hjälpa eleven att utvecklas framåt. Vissa mål kan ta längre tid för eleven att uppnå och vissa 
mål kan eleven nå snabbare, därför är det viktigt att utvecklingssamtalet bygger på det 
föregående. Detta för att de tillsammans kan samtala om målen som eleven uppnått sedan 
förra samtalet samt vilka mål eleven fortfarandra skall träna på. Det kan även vid 
utvecklingssamtalen uppkomma nya mål (Ellmin & Josefsson, 1995).  
 
Hofvendahl (2006b) har i sin studie sett att många elever, föräldrar och lärare är mycket 
nervösa inför ett utvecklingssamtal. Han belyser just att obehaget ligger i mötet då eleven står 
i centrum för samtalet. Hofvendahl tar upp ett exempel i sin studie där en lärare uttryckt sig i 
ord att hen inte hoppades på att en pappa till en elev skulle komma då han blir lätt arg. 
Hofvendahl lyfter att många vårdnadshavare kommer med oro till ett utvecklingssamtal då de 
inte vet hur deras barn ligger till i skolan. Hofvendahl har även sett att många vårdnadshavare 
går ifrån utvecklingssamtalet mer säkra, då de blivit upplysta om sitt barns 
kunskapsutveckling. I slutet av ett utvecklingssamtal kan det vara bra att sammanfatta det som 
sagts så att alla berörda parter är överens om vad som pratats om under utvecklingssamtalets 
innehåll (Hofvendahl, 2006b; Holm Ivarsson, 2013).  
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4.Metod 
I detta avsnitt lyfts motiveringen till studiens valda metod, hur insamlingen av empirin skett, 
hur urvalet tagits fram och hur empirin har analyserats.  

4.1 Motivering av metodval 

För att få svar på forskningsfrågorna har en kvalitativ studie genomförts. Backman, Gardelli, 
Gardelli & Persson (2012) menar att  syftet med en kvalitativ studie är att få en förståelse för 
hur människor ser på sin omgivning och på sig själva. När en kvalitativ metod används är 
forskare intresserade av hur individer och grupper upplever sin situation. Även Starrin & 
Svensson (1994) styrker detta genom att skriva att när arbete med en kvalitativ metod utförs 
är syftet att karaktärisera något.  De mänskliga faktorerna i en kvalitativ studie kan ge både 
styrkor och svagheter till studien. Styrkorna låter dels undersökaren att ta del av nya 
erfarenheter och skapa förståelser för fenomenet medan svagheterna berör den del att studien 
är beroende av undersökarens färdigheter (Fejes & Thornberg, 2015). 
 
I denna kvalitativa studie används fenomenografi, för att förstå ett fenomen utifrån 
deltagarnanas egna erfarenheter och livsvärld (Patel & Davidson, 2011;Uljens, 1989). Valet 
av den fenomenografiska forskningsansatsen grundar sig på studiens syfte att ta del av hur 
lärare uppfattar fenomenet utifrån deras egna erfarenheter och tankar som kan komma att 
förändras under tid. ”Eftersom människors uppfattningar kan förändras, till exempel genom 
lärande och utveckling, syftar inte fenomenografin till att finna teorier i form av slutgiltiga 
lagbundenheter” (Patel & Davidson, 2011, s. 33). 

4.2 Undersökningsmetod 

I en kvalitativ studie med inriktning mot den fenomenografiska ansatsen är det vanligt att 
använda intervjuer som insamlingsmetod av empirin, vilket gör det möjligt att ta del av 
deltagarnas erfarenheter och uppfattningar. Intervjuer ger även möjlighet att utveckla frågorna 
och ställa följdfrågor under själva intervjusituationen för att finna mönster av till exempel 
erfarenheter och upplevelser (Trost, 2010). När en studie bygger på kvalitativa intervjuer ges 
det ofta intressanta och lärorika resultat om vad läraren har för syn på sitt förhållningssätt, 
målsättningar och planering (Johansson och Svedner, 2006). Larsen (2009) menar att då 
personer träffas och ses ansikte mot ansikte, kan intervjuaren ställa följdfrågor och få djupare 
svar än vad en enkät kan ge. Kvalitativa intervjuer bidrar till att forskaren kan få bättre 
förståelse, vilket är gynnsamt vid resultatframställningen då det kan bidra till minskad risk för 
feltolkningar av det empiriska materialet. Den kvalitativa metoden kräver mycket tid och 
energi för att analys av det empiriska materialet, vilket tenderar att bli omfångsrikt då det inte 
finns färdiga svarsalternativ. 
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Intervjuerna i denna studie spelades in, vilket Johansson & Svedner (2010) menar ger 
möjlighet att vid ett senare tillfälle gå tillbaka och lyssna på intervjuerna för att uppfatta de 
svar som getts och därefter transkribera dem ordagrant. Genom att intervjuerna transkriberas 
kan analysarbetet göras mer grundligt och på ett mer tillförlitligt sätt (Dahlgren & Johansson, 
2015). 

4.2.1 Intervjuer 
I denna studie användes semi-strukturerade intervjuer. Ett intervjutillfälle skedde i en 
gruppintervju som präglades av den semi-strukturerade intervjuformen. Enligt Dahlgren & 
Johansson (2015) är det viktigt att ställa frågor kring hur intervjupersonen uppfattar 
fenomenet som studien bygger på, för att studien skall bli så resultatrik som möjligt. Nedan 
kommer de olika intervjuformerna att presenteras noggrannare: 
 
När semi-strukturerade intervjuer används utgår oftast undersökaren från en intervjuguide 
som är indelad i olika teman (Bryman, 2002). Intervjupersonen har dock fortfarande stor 
frihet att svara på sitt egna sätt trots att en intervjuguide används. När intervjun sker behöver 
inte intervjuaren följa intervjuguiden, utan kan använda frågorna i en flexibel ordning och 
även ställa frågor som inte finns med i intervjuguiden. Men Bryman menar att när en 
intervjuguide används väljer oftast intervjuaren att följa frågornas ordning och ställa frågan på 
det sätt den är utformad. Det är dock viktigt att frågorna kan kompletteras med följdfrågor för 
att intervjupersonen kan utveckla sina tankar och synsätt. Görs inte detta kan det hindra 
intervjupersonen att förklara hur hen upplever sin värld. Bryman menar att vilka svar 
intervjuaren får kan bero på hur intervjupersonen uppfattar vissa frågor och Kvale och 
Brinkmann (2009) menar att det därför är viktigt att ställa följdfrågor samt fråga om svaren 
uppfattats rätt.  
 
Gruppintervjuer användes vid ett intervjutillfälle då två av lärarna som intervjuades arbetar 
tätt ihop. När gruppintervjuer används samlar man ett antal personer till ett samtal om ett 
specifikt ämne. Gruppintervjuer brukar oftast användas för att få fram åsikter som kan vara 
gemensamma för en grupp. Det kan ibland vara enklare med gruppintervjuer då det kan 
underlätta för deltagarna när de får samtala med andra deltagare samtidigt. Gruppintervjun 
medför att deltagarna kan de komplettera och hjälpa varandra lyfta olika aspekter och få 
åsikter att utvecklas (Larsen, 2009). Trost (2010) menar att det passar bra att använda 
gruppintervjuer när studien inriktar sig på att få fram deltagarnas erfarenheter. 

4.3 Urval och insamling av empiri 

När deltagare till en kvalitativ studie väljs kan detta leda till små urval (Ryen, 2004).  Ryen 
menar på att detta sär av mindre betydelse då man i kvalitativa studier är intresserade av att få 
tillgång till handlingar och händelser som är betydelsefulla för undersökningen i en specifik 
kontext. I denna studie har det funnits ett begränsat urval och detta medförde att 
bekvämlighetsurval har tillämpats, vilket enligt Trost (2010) används det när personer väljs 
som passar undersökningen och är tillgängliga.   
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Ett flertal lärare i Norrbottens län blev kontaktade där examensarbetet presenterades i korthet. 
Den ena skolan som kontaktades har tidigare besökts under en VFU-period, vilket medförde 
att två lärare kunde kontaktas direkt. De andra två grundskolorna kontaktades med hjälp från 
handledaren för detta examensarbete. Trost (2010) benämner detta för snöbollsurval, vilket 
Trost menar att det är en typ av ett bekvämlighetsurval och ”namnet bygger på metaforen en 
snöboll som rullas i snön vid töväder så den växer och blir stor” (Trost 2010, s. 141). Han 
menar på att när snöbollsurvalet används väljer undersökaren inte själv nya deltagare till 
studien utan detta sker genom hjälp från någon annan och genom detta växer antalet deltagare 
och växer som en snöboll. 
 
Flera lärare blev kontaktade för att delta i studien, men det var totalt fyra lärare som tackade 
ja och ställde upp att delta i en intervju. Deltagarna som hade tackat ja, kontaktades ännu en 
gång om studiens syfte och tider för intervju bestämdes. Två av lärarna som ställde upp, hade 
enskilda intervjuer medan de två lärarna som träffats tidigare intervjuades i en grupp då de 
arbetar tätt ihop.  

4.4 Genomförande 

Förberedelserna gjordes genom inläsning av metodlitteratur för att få en bredare förståelse om 
vad som var viktigt att tänka på vid intervjuerna. Intervjuerna hölls i lärarnas klassrum på 
respektive skola. Inledningsvis fick lärarna mer information om studiens syfte och 
information  om de etiska riktlinjerna för forskning. De blev informerade att de i det skriftliga 
resultatet kommer vara anonyma och att det endast var undersökaren som skulle ta del av den 
inspelade empirin som insamlas vid intervjuerna. Intervjupersonerna tillfrågades om det var 
okej att intervjuerna spelades in och alla fyra lärare lämnade sitt godkännande. Johansson & 
Svedner (2010) lyfter att det är mycket viktigt att be deltagarna om tillåtelse vid inspelning av 
intervjun. Det är även viktigt att meddela att det inspelade materialet varken kommer delas 
med andra samt att materialet förstörs efter redovisat resultat.  
 
Under intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1). Intervjuguiden användes som stöd 
och frågorna togs ofta i annan ordning, då det uppkom följdfrågor och svar som ledde till att 
läraren svarade på mer än en fråga. Efter varje avslutande svar på intervjufrågorna frågade 
intervjupersonen om hen hade tolkat deltagarnas svar rätt för att ge studien mer tillförlitlighet. 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att det är viktigt att intervjupersonernas svar ständigt 
kontrolleras, så att det inte sker misstolkningar av deras svar. När alla intervjufrågor var 
besvarade fick intervjupersonerna möjlighet att fritt tillägga något ytterligare eller angående 
frågorna eller om de hade andra synpunkter. Under intervjuerna delade lärarna med sig av 
material där de framgick hur de dokumenterar elevernas kunskapsutveckling i matematik, 
samt  hur de utformat de skriftliga omdömena och IUP:erna. Detta var något lärarna självmant 
hade med sig, men det fanns även en fråga i intervjuguiden. Undersökaren ville gärna se 
exempel på hur lärarna dokumenterar och skriver de skriftliga omdömena och IUP:n. Vissa av 
lärarna skickade med tomma dokument utan elevernas namn för att visa hur deras 
dokumentation, omdömen och IUP:er kan se ut. Det dokument som insamlades med 
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elevnamn fotograferades där elevnamnet täcktes över. Delar av material fick jag endast tal del 
av på dataskärmen under intervjutillfället, elevernas namn fanns med på många ställen och 
därför gick de heller inte att fotografera. Men vid de tillfällen där material inte insamlats har 
intervjupersonen eller undersökaren beskrivit hur materialet såg ut.  
 
Efter varje intervju följde transkribering av de inspelade intervjuerna och som tidigare nämnt 
ovan menar Johansson & Svedner (2010) att inspelning av intervjuer gör det möjligt att 
transkribera dem ordagrant. Detta leder då till att analysarbetet kan göras mer grundligt och 
på ett tillförlitligt sätt (Dahlgren & Johansson, 2015). Intervjuerna transkriberades därför 
ordagrant utifrån allt som sagts under de inspelade intervjuerna. Materialet lärarna delade med 
sig av användes till att styrka det lärarna sagt under intervjuerna vilket stärker studiens 
tillförlitlighet. 

4.5 Analysmetod  

Fejes & Thornberg (2015) belyser att det i metodlitteraturen finns massa olika exempel på hur 
analyser kan genomföras vid kvalitativa analyser. Fenomenografi är ett begrepp som lyfts 
tidigare i denna del av studien och den fenomenografiska ansatsen har genomsyrat hela 
insamlingsprocessen. Intervjuer har använts för att tal del av lärarnas egna erfarenheter och 
livsvärld om fenomenen som studeras. I analysen användes Dahlgren & Johansson (2015) 
fenomenografiska analysmetod för att presentera utfallsrummet, vilken avser resultatet. 
Analysmetoden är uppdelad i sju olika steg som presenteras nedan:  

1. Att bekanta sig med materialet 
När intervjuerna är transkriberade är första steget att börja läsa det nedskrivna materialet för 
att lära känna och förstå materialet (Dahlgren & Johansson).  

2. Kondensation 
I detta steg skall de delarna som är mest betydelsefulla för resultatet plockas ut för att sedan 
gruppera upp dem under vilka svar som hör till vilket fenomen. Tanken är att det skall ge en 
kort och bra bild av samtalet som skett under intervjun. 

3. Jämförelse  
I detta tredje steg börjar processen där dialogerna jämförs för att jämföra hur de uppfattar 
fenomenet. När undersökaren jämför söker hen efter olikheter och likheter i deltagarnas svar 
och ett tips kan vara att döpa informanterna då det blir lättare att komma se vilken informant 
som sa vad. Det är viktigt i processen att se bortom ytliga skillnader så att hen kan lättare hitta 
likheterna deltagarnas svar. ”fenomenografins primära mål är att urskilja variation eller 
skillnader mellan uppfattningar, och för att kunna göra detta bör forskaren också leta efter 
likheter” (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 169).  

4. Gruppering  
I detta fjärde steg skall nu skillnaderna och likheterna delas upp i grupperingar. Det innebär 
att skillnaderna och likheterna delas upp var för sig i olika grupper samtidigt som de kopplas 
ihop med varandra.  Deltagarna kan ha gett liknande svar men det kan även råda skillnader då 
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de kan ha kommit fram till svaret utifrån olika tidigare erfarenheter och kunskaper och då 
finns det både skillnader och likheter i detta stycke. 

5. Artikulera kategorierna  
I det femte steget läggs likheterna i centrum och det är här likheterna skall hittas i de olika 
kategorierna. I denna del är det viktigt att bestämma sig för vart gränsen går mellan olika 
uppfattningar. Vilket betyder att undersökaren skall bestämma sig för hur stor variationen på 
en kategori kan vara. ”I vårt lilla exempel anser vi nu att likheterna är större än skillnaderna 
och klumpar ihop dessa till en kategori” (Dahlgren & Johansson, 2015, s. 170). Det är viktigt 
att materialet analyseras i större kategorier som sedan blir färre och mindre. Steg fyra och fem 
kan behöva upprepas ett flertal gånger innan kategoriseringen är klar.  

6. Namnge kategorierna  
I det sjätte steget skall kategorierna namnges och genom att kategorierna får namn kan 
undersökaren lättare se vad som handlar om. Namnen på kategorierna bör vara korta och 
konkreta för att fånga det relevanta. 

7. Kontrastiv fas  
I det sjunde och sista steget i analysmetoden skall styckena av dialogerna jämföras under de 
skrivna kategorierna. Genom att jämför styckena kan hen se om styckena kan passa in under 
flera kategorier. ”Meningen är att en kategori ska vara exklusiv, det vill säga uttömmande” 
(Dahlgren & Johansson, 2015, s. 170). När styckena har placerat in i flera olika kategorier 
brukar det leda till att kategorierna blir färre.   

4.5.1 Tillvägagångssätt vid analys 
När intervjuerna hade gjorts transkriberades dem så snart som möjligt efter avslutad intervju, 
för att kunna komma ihåg viktiga delar som till exempel när lärarna har visat material som 
undersökaren ej fått med sig efter avslutad intervju. Intervjuerna transkriberades ner ordagrant 
utifrån allt som sades i intervjun, för att inte missa några viktiga detaljer som sades. 
Intervjupersonerna fick i det transkriberade materialet fiktiva namn för att hålla dem 
anonyma, samt att det skulle bli lättare att hålla reda på vem som sa vad. Efter 
transkriberingen lästes materialet ett fler tal gånger för att bekanta sig med dess innehåll. 
 
När det empiriska materialet lästs ett antal gånger, kunde materialet delas upp i vilka svar som 
var betydelsefulla för vilket fenomen, vilket valdes utifrån intervjufrågorna som var 
uppdelade i olika teman från början. Efter att de viktigaste delarna till utfallsrummet plockats 
ut började arbetet kring att jämföra likheter och skillnader i intervjuernas svar. I 
gruppintervjun och en av de enskilda intervjuerna användes färgmarkering för att lättare 
hantera vilka delar av den transkriberade intervjun som hörde till vilket fenomen. Den 
enskilda intervjun färgmarkerades för att svaren var spridda ut över intervjun. När likheterna 
och skillnaderna hade hittats grupperades likheterna in under den kategori som behandlade 
den del. Deltagarna fick även då fiktiva namn för att ha koll på vem som sagt vad. 
Kategoriernas namn kom till utifrån fenomenen som studien bygger på, de namnges som 
dokumentation, skriftliga omdömen, IUP och återkoppling. Genom att Intervjupersonernas 
svar sattes under kategorierna skapades det struktur i hanteringen av den empiri som 
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transkriberats. Efter att likheterna hade grupperats under rätt kategori placerades skillnaderna 
in under samma rubrik för att lättare kunna se vad som stack ut i svaren. Efter att likheterna 
och skillnaderna satt under samma kategori skrevs texten ihop där intervjupersonernas 
likheter och skillnader sammanvävdes med varandra. Detta gjordes för att texten skulle bli 
analytisk och efter texten skrivits ihop kopplades tidigare forskning in.  

4.6 Validitet, reliabilitet och generalisering 

Trost (2010) belyser begreppen validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet). De båda 
begreppen hör först och främst till den kvantitativa forskningsmetoden. Patel & Davidson 
(2003) belyser att begreppen tillämpas i den kvalitativa forskningsmetoden, för att se 
kvaliteten i hela forskningsprocessen. Christoffersen & Johannessen (2015) belyser begreppet 
reliabilitet och menar att när det avses att mäta reliabiliteten i en kvalitativ forskning är 
undersökaren intresserad av att ta reda på hur noggrann och exakt studiens empiri är. Det 
handlar om all empiri, hur den har samlats in och hur den senare bearbetas. Reliabiliteten kan 
på flera olika sätt mätas och ett sätt är att studien sker på nytt och att det sker samma intervju 
med samma personer fast vid olika tillfällen, om då den empiri som samlats in visar på 
samma resultat får studien en hög reliabilitet. I en kvalitativ studie är det dock inte alltid fallet 
att studien får en låg reliabilitet på grund av att intervjun inte får exakta svar, utan när 
reliabiliteten mäts i en kvalitativ studie är det viktigt att titta på andra delar. Patel & Davidson 
(2003) menar att ”reliabiliteten bör istället ses mot bakgrund av den unika situation som råder 
vid undersökningstillfället. Om frågan lyckas fånga det unika situation och detta yttrar sig i 
variation i svaren så är detta viktigare än att samma svar erhålls” (s. 103). De fortsätter och 
förklarar att när validitet mäts i en kvalitativ metod, inriktar man sig på att förstå och tolka 
olika företeelser och beskriva deltagarnas uppfattningar. Christoffersen & Johannessen (2015) 
lyfter också begreppet validitet och menar att när det avses att mäta validiteten i en kvalitativ 
forskning, är man intresserad av att ta reda på hur väl den empiri som samlats in har för 
relation till fenomenet/fenomenen som undersöks i studien. Därför brukar reliabilitet och 
validitet sammanflätas i en kvalitativ studie (Patel & Davidson, 2003).  
 
När det gäller intervjuer är det mycket viktigt att intervjupersonernas svar ständigt 
kontrolleras genom att fråga om svaret intervjupersonen gett uppfattats som hen menat. I 
denna studie frågades intervjupersonerna om svaren hade tolkats rätt för att styrka 
tillförlitligheten i studien vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar är viktigt. Enligt Bryman 
(2011) är det fördelaktigt att spela in en intervju för att kunna fokusera på vad som sägs och 
därefter ställa följdfrågor. Hade intervjun istället skrivits ned på papper hade det blivit ett 
distraherande moment. När det gäller transkribering menar Patel och Davidson (2003) att det 
ofta sker en mer eller mindre medveten påverkan för analysen av texten. Talspråk skrivs om 
till skriftspråk och detta är inte samma sak, då mycket av betoningar försvinner när 
transkriberingen sker och därför är det viktigt att lyfta och reflektera över de val som kan ha 
kommit att påverka analysarbetet då detta stärker studiens validitet. De menar också att 
studiens kvalitet växer, om undersökaren noga beskriver hela processen då människorna som 
tar del av studien kan följa de val som gjorts.  
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”Om resultatet av en intervjustudie bedöms vara rimligt tillförlitliga (reliabla) och giltiga 
(valida) återstår frågan, om de är främst av lokalt intresse eller om de kan överföras till andra 
undersökningspersoner och situationer” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 280). Kvale och 
Brinkmann menar att en vanlig tanke vid generalisering av utfallsrummet är att 
intervjupersonerna varit för få. Bryman (2011) benämner begreppet vid överförbarhet istället 
för generalisering, då även detta begrepp anpassas något i en kvalitativ metod. När 
överförbarheten mäts i en kvalitativ studie är det oftast upp till läsaren att bedöma ifall 
utfallsrummet kan överföras till en annan miljö eller situation (Bryman, 2011; Kvale och 
Brinkmann, 2009).  

4.7 Forskningsetiska överväganden  

I denna studie har Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer tillämpats. Forskning är en 
viktig byggsten i vårt samhälle då forskningen hjälper samhället att utvecklas framåt. 
Forskningen ska ha en god grund och skall bedrivas med hög kvalitet enligt Vetenskapsrådet 
(2002) och när forskare använder sig av samhällets medborgare är det viktigt att medborgarna 
får god information om forskningsområdet och om deras rättigheter hen har i 
undersökningsprocessen. Deltagarna som medverkar i forskningsområdet får inte utsättas för 
psykisk eller fysisk skada eller kränkning och dessa krav kallas för individskyddskravet och 
är den viktigaste punkten för forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet, 2002). 
Vetenskapsrådet beskriver fyra huvudkrav som är grundläggande inom individskyddskravet. 
De kallas för informationskravet, samtyckekravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet.  
 

• Informationskravet - lyfter den del om att forskaren alltid ska informera 
undersökningsdeltagarna om forskningens syfte. Forskningsrådet belyser att det är 
mycket viktigt att forskaren upplyser deltagarna att de när som helst avbryta sin 
medverkan då deras medverkan är frivillig. Forskaren ansvarar för att ge deltagarna 
information om vad forskningsområdet behandlar och vad de finns för fördel med ny 
kunskap i detta område. Forskningsrådet vill även trycka på att det är viktigt att 
deltagaren blir informerad om forskningsresultatet kommer att offentliggöras.  

 
• Samtyckeskravet - lyfter den del där deltagarna i undersökningen ska fått veta att de 

själva har rätt till att bestämma över sin medverkan i undersökningen. Deltagarna ska 
ha fått information om att hen kan avbryta sin medverkan, bestämma villkor och hur 
länge hen vill medverka i undersökningen. Vill deltagaren avbryta sin medverkan i 
undersökningen skall hen inte få negativa följder. Skulle en deltagare välja att avbryta 
sin studie kan forskaren försöka motivera deltagaren att fortsätta vara en del av 
undersökningen men deltagaren får aldrig känna sig tvingad till att medverka i studien. 

 
• Konfidentialitetskravet - lyfter den del om deltagarnas identifikation. Deltagarnas 

personuppgifter ska lagras på ett sätt att ingen utomstående kan ta del av dem. 
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• Nyttjandekravet -  lyfter den del om att uppgifter från deltagarna inte får användas 
eller utlånas till icke-vetenskapliga syften. 
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5.Resultat 
Under detta kapitel presenteras studiens resultat utifrån det analyserade empiriska materialet, 
sorterat under olika namngivna kategorier. Dahlgren & Johansson (2015) menar på att 
utfallsrummet antingen kan presenteras utan att integreras med en teoretisk analys, alternativt 
presentera analysen i direkt anslutning till kategorierna. I denna studies resultatredovisning 
presenteras lärarnas svar var för sig för att i slutet av varje kategori analyseras och kopplas till 
tidigare forskning. De transkriberade intervjuerna har även skrivits om från talspråk till 
skriftspråk, för att få texten mer läsbar, Jepson Wigg (2015) belyser att den åtgärden är viktig 
för att läsaren skall få ett läsflyt.  
 
Lärarna som deltagit i studien presenteras nedan, de har fått fiktiva namn för att hålla dem 
anonyma men även för att öka läsflytet i texten:  
 

Ann-Marie - Behörig matematiklärare upp till årskurs 9. Har arbetat inom 
skolverksamheten i 19 år och undervisar idag i årskurs 4.  
 
Iris – Utbildad grundskollärare 1-7 och är behörig matematiklärare. Har arbetat inom 
skolverksamheten i 20 år och undervisar idag i årskurs 3. 
 
Maria - Utbildad grundskollärare med inriktning mot de tidigare åren, är behörig 
matematiklärare upp till årskurs 9. Har arbetat inom skolverksamheten i 4,5-5 år och 
undervisar idag i årskurs 3.  
 
Kristina - Utbildad grundskollärare med inriktning mot de tidigare åren och behörig 
matematiklärare upp till årskurs 6. Har arbetat inom skolverksamheten i 4 år undervisar 
idag i årskurs 3. 

5.1 Dokumentation  

Ann-Marie  
Ann-Marie förklarar att hon använder en ny matematikbok och att detta material underlättar 
dokumentationsarbetet betydligt, då matematikboken är kopplad till kunskapskraven, centrala 
innehållet och förmågorna. Ann-Marie berättar att boken har diagnoser samt övning- och 
träningsrutor som används vid läxförhör för att se vad eleverna har fått för kunskaper kring 
det aktuella arbetsområdet i matematik. Ann-Marie har en digital matris där hon skriver upp 
elevernas namn och vilka områden i matematiken de arbetar med. I matriserna dokumenterar 
hon i vad eleverna inte hunnit klart med och vad som eventuellt behöver repeteras. Ann-Marie 
använder också en annan typ av dokumentation där hon förklarar att hon arbetar med 
färgkodning:  
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”Är det en rödprick har de helt missat, orange betyder att eleven är på väg men kanske inte riktigt har 
förstått allt. Grön betyder att eleven har förstått, men kan ha missat något litet genom ett slarvfel eller 
så får de gul och då är det verkligen topp”. 

 
Färgkodningsschemat som Ann-Marie visade var uppstrukturerat som hennes matris, 
skillnaden var att hon valt att sätta färgkoder för att kunna få en överblick på vilka färger som 
dominerar på vilka områden i matematiken. Hon förklarar att har en elev mestadels röda 
prickar på ett område, sätter hon sig ner med eleven för att eleven skall få chans att visa sin 
kunskap muntligt istället för skriftligt. Visar då eleven att hen behärskar området går hon in 
och skriver OK bredvid pricken. Hon berättar att hon brukar låta eleverna förklara svaren 
muntligt då hon många gånger under lektionerna sett att eleven kan, men vid läxförhör eller 
prov inte visar på kunskaperna: 
 

”Jag tycker att det är jättebra att färgkoda, då jag får en övergripande koll på alla elever. Jag brukar 
även skriva upp vilka poäng eleverna fått, men det är ju inte det som är det viktigaste, utan det är ju att 
de har förmågorna klara för sig. Detta hamnar då sen här i omdömena om vad de behöver träna vidare 
på”.  

 
Ann-Marie förklarar att hon brukar ha eleverna sittandes i sofforna i klassrummet där de får 
uppgiter som de skriver ned på whiteboardtavlorna. Då scannar hon av hela klassen för att se 
om de har rätt svar, ifall några elever inte har rätt svar får de sitta kvar och förklara hur det 
tänkt. Detta gör hon för att ta reda på vilket steg i uträkningen som gått fel. Hon förklarar att 
detta är en snabb dokumentation då hon snabbt kan scanna av vilka elever som har förstått 
och vilka som behöver träna vidare.  
 
Ann-Marie lyfter vikten av att dokumentera mot det centrala innehållet samt förmågorna då 
det är vad eleverna skall jobba mot: ”ja, du har ju sett att jag dokumenterar både utifrån det 
som står i det centrala innehållet och förmågorna då det är de man arbetar mot”. Ann-Marie 
förklarar att hon är nöjd med den typen av dokumentation hon bokför av elevernas 
kunskapsutveckling. Hon använt sig av samma strategi under de senaste tio åren, men den har 
utvecklats utifrån den nya läroplanen. Hon lyfter att skolans lärare har samtalat om 
dokumentation och att många lärare endast skriver antal poäng eleverna fått på ett prov eller 
läxförhör: ”Det säger inte mig som lärare någonting. Jo, om eleven har har alla rätt men har 
eleven hälften kan man inte veta vad eleven missat på”. 
 
 I denna klass har hon inte låtit eleverna dokumentera sin kunskapsutveckling men i tidigare 
klasser har eleverna fått dokumentera själva. En typ av elevdokumentation som Ann-Marie 
förklarar att hon använt var att eleverna fick svara på frågorna: Detta kan jag och det här kan 
jag inte. Ann-Marie berättar att hon inte arbetat lika mycket med elevdokumentation då den 
nya matematikboken tar upp mycket av den delen:  
  

”Den här matematikboken är så bra och där finns allting längst ned på varje sida som vad de är för 
förmågor de ska träna på och kunskapskraven. Därför har jag valt att inte jobba så mycket med 
elevdokumentation då det blir mycket tårta på tårta och tar väldigt mycket onödig tid”.  
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Ir is   
Iris förklarar att hon utifrån en matris som är uppbyggd på kunskapskraven i ämnet matematik  
dokumenterar elevernas kunskapsutveckling: ”När vi jobbar med ett arbetsområde noterar jag 
när en elev behärskar någonting”. Hon berättar även att matrisen används vid planering av 
lektioner för att se vad som skall finnas med i undervisningen, hon använder även kursplanen 
för att få övergripande koll då matrisen endast är i punktform.  Matrisen används inte lika 
flitigt vid dokumentation som tidigare, dock används den fortfarande som ett stöd vid 
dokumentation där hon då kan se vilket som är nästa steg för elevens utveckling. Eleverna 
visar ofta sin kunskap genom de diagnoser som finns i matematikböckerna samt under 
pågående arbete. Iris menar på att det inte alltid är att hon dokumenterar eleverna varje dag, 
utan det är mer om hon ser att eleven behärskar ett område i matematiken: ”Då noterar jag det 
någonstans sen på eftermiddagen, så att jag har det tills senare”. Iris berättar att hon gick en 
utbildning som handlade om dokumentation, där fick hon lära sig att det alltid är bra att ha ett 
anteckningsblock i bakfickan. När hon ser att eleven visar förståelse kan hon snabbt skriva 
ned en kommentar för att inte behålla det i huvudet. Hon förklarar att mycket dokumentation 
fortfarande finns i huvudet, men hon försöker få ned det på papper då det måste finnas där när 
någon skall ta över klassen: ”Jag kan ju falla död ner imorgon och då hjälper det inte att jag 
har all dokumentation inne i mitt huvud”.   
 
Iris menar att det är viktigt att dokumentera när hon ser att eleven förstår någonting:  
 

”Det kan till exempel vara att eleven förklara något utförligt moment för en kompis eller när man ser 
att 25 öringen trillat ned. Aha var det så här man skulle göra, nu förstår jag. Alltså när man ser att nu 
har det hänt någonting”.  

 
Hon hade önskat att hon lade mer tid på dokumentationen än vad hon gör idag, men det 
handlar inte alltid om att det är en tidsbrist. Det finns massa andra saker som kommer i vägen 
som till exempel möten och då brukar dokumentationen falla bort då den inte görs samma 
dag. Iris förklarar att hon försöker låta eleverna föra egen dokumentation men att hon i denna 
klassen tyvärr inte gjort det, då det inte passat för elevgruppen. Iris menar på att när hon har 
försökt arbeta med elevdokumentation har eleverna uttryckt sig att de inte förstår, att de inte 
vet vad de har lärt sig eller hur de lärde sig det. Hon försöker få eleverna att tänka på vad de 
har arbetat med och varför de har arbetat med det. Hon förklarar att det är just för att göra 
eleverna medvetna om hur de har lärt sig det, för att få dem in i det tänket. Iris fortsätter och 
säger att hon tidigare haft elevgrupper där eleverna har varit väldigt medvetna och kunnat se 
vart de befinner sig gentemot målen. Iris menar att det är viktigt att eleverna blir medvetna är 
för att de ska lära sig att ta ansvar för sin egna kunskapsutveckling.  

Maria & Kristina  
Kristina och Maria förklarar att de bland annat följer elevens kunskapsutveckling genom att ta 
del av vad eleverna räknar i matematikböckerna. Maria förklarar att det finns diagnoser i 
matematikboken, de är bra att använda vid koll av vad eleverna kan i ett visst område. Utifrån 
matematikboken kan de se elevernas utveckling genom att titta på hur eleverna svarat och 
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tänkt när de räknat en uppgift: ”Detta är en stor del av dokumentationen då det oftast är där vi 
ser om eleverna missat någonting” (Maria & Kristina).  
 
Både Kristina och Maria sade att de hade velat bli bättre på att föra skriftlig dokumentation, 
då mycket av dokumentationen finns i huvudet.  Maria  förklarar att hon med sin klass tränat 
sig fram för se vilken dokumentation som fungerar bäst att använda, då tiden för vilken 
dokumentation som används spelar stor roll. Hon fortsätter och förklarar att ibland finns inte 
tiden till den typ av dokumentation hon gärna hade velat göra. Maria arbetar även ibland i en 
årskurs 1a och när dokumentationen av deras lärande sker har hon ibland lämnat ut en uppgift 
eleverna får göra, som hon sedan samlar in och har som dokumentation:  
 

”Med ettorna har man lite mer erfarenhet och då har jag valt att slänga ut en uppgift där de får lösa den 
på lösa blad. De ska räkna ut ett tal och göra en förklarande bild till, dessa samlar jag sedan in för att 
se hur dem klarar av det” (Maria).  

 
Kristina tog fram ett block och visar hur hon brukar dokumentera elevernas lärande. Hon 
visar ett exempel på en elev där det står att eleven kan dubbla tal, använda rätt strategi vid 
uträkning och delar som eleven behöver träna vidare på.  Hon förklarar vidare att det inte 
alltid sker skriftlig dokumentation när hen ser något, utan mycket förvaras i huvudet. Tanken 
med blocket förklarar Kristina är att hon vill få ner dokumentationen på papper, för att endast 
inte ha det i sitt huvud. Hon hade dock gärna velat haft en mer strukturerad dokumentation då 
hon stött på dokumentationsformer som hon anser var mycket bra och strukturerade. Maria 
förklarar att hon och Kristina har suttit ner tillsammans och brutit isär kunskapskraven i ämnet 
matematik. I matrisen skrivs elevernas namn in så att de sedan kan fylla i vilken del eleven 
kan och vilka delar eleven kanske behöver träna vidare på. Hon förklarar att det är viktigt att 
ha en enklare dokumentation där det till exempel kan skrivas något kort eller sätta kryss då 
eleven visat på att hen har klarat ett område, eller om eleven visar på att hen behöver mer 
stöd: ”Denna typ av dokumentation skulle jag vilja använda mig mer av, då tiden skall finnas 
till att dokumentera samt att den inte skall vara för komplex att följa upp” (Maria). Kristina 
håller med vad Maria säger och förklarar att dokumentationen måste vara enkel, snabb och 
överskådlig.  
 
Kristina ansåg att det var viktigast att dokumentera det som riktar sig mot kunskapskraven 
och det centrala innehållet, då det är de mål eleverna skall arbetar mot. Hon förklarar även att 
strategierna eleverna använder vid uträkning är viktiga att hålla koll på, då hon vill se att 
eleverna kan använda de olika räknestrategierna och framför allt när eleverna går i årskurs 3: 
”Kan eleven inte använda rätt strategi vid uträkningen är det mycket viktigt att man 
dokumenterar det” (Kristina). Maria talar om att grunderna är det viktigaste att förhålla sig 
gentemot när undervisning i matematik sker i en årskurs 1. Det kan till exempel handla om att 
eleverna skall kunna skriva siffrorna åt rätt håll och att de kan räkna mellan 1-10, dessa delar 
är viktiga då de är grunder som sedan byggs på. I en årkurs 3 håller hon dock med Kristina då 
det är viktigt där att se att eleverna har koll på de olika strategierna. Kristina lägger till att det 
är viktigt att se att eleverna förstår och även har koll på de matematiska begreppen. Både 
Kristina och Maria förklarade att de upplevde att det fanns svårigheter att dokumentera 
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elevernas kunskapsutveckling i ämnet matematik.  Kristina förklarade att det fanns 
svårigheter med dokumentera då man inte alltid vet om eleven kan på lång sikt, eller om det 
bara är för stunden. Maria tillägger att elevernas prestationer även kan bero på dagsformen, 
vilket då kan avgöra om eleven till exempel visar sina kunskaper i en diagnos. Hon menar att 
det finns många faktorer som spelar in och därför måste material samlas in flera gånger då det 
inte bara går att bedöma utifrån ett dokumentationstillfälle:  
 

”Har man arbetat med division och trott att en elev har förstått strategin, är det svårt vid senare 
tillfällen veta om eleven inte kan eller om det är en tillfällig svacka” (Maria). 

 
Kristina fortsätter och menar att utifrån detta är det nog därför mycket dokumentation hålls i 
huvudet, då det sker observationer hela tiden: ”Då ser du ju på längre sikt och då gör det 
ingenting om eleven är hungrig eller är trött eller har bråkat på en rast utan man ser en större 
bild av det” (Kristina).   
 
Både Maria och Kristina förklarar att deras elever har fått testa att bokföra egen 
dokumentation. Kristina berättar att hennes elever inför ett utvecklingssamtal fått bedöma sina 
arbeten utifrån kunskapskraven och skriva vad de själva tyckte att de kunde. Maria har i ettan 
hon undervisar ibland testat bedömningsmatriser som är specificerade för varje kapitel till en 
viss matematikbok:  
 

”Den har jag prövat lite med ettorna, men där har jag så pass få tillfällen så jag hinner inte med att ta 
den biten också. Man måste gå igenom varje del i den här matrisen för att dem ska förstå vad det hela 
innebär och det tar mycket tid. Det är även svårt för dem också att bedöma att det är klart jag kan 
räkna till fem” (Maria).  
 

Kristina tillägger och förklarar att det tar tid att arbeta på det sättet då varje nedbrutet 
kunskapskrav måste förklaras och hon menar att det är svårt även i trean. Eleverna tycker 
dock att det är jättekul och intressant att dokumentera samt bedöma sina arbeten. Kristina 
tycker att eleverna i sin klass har god kännedom om vilken nivå de ligger på i vilket område 
och vad de kan. Maria lägger till och menar på att eleverna oftast har god kännedom om sitt 
lärande men hon upplever att det tar för mycket tid då dokumentationen ofta sker vid få 
tillfällen:  
 

”Japp, nu kör vi det här två lektioner och nu ska vi utvärdera vad ni kan inför utvecklingssamtalet. 
Detta vill jag komma ifrån, då jag vill göra det litegrann varje vecka eller någonting. Men jag har inte 
riktigt en metod för det ännu” (Maria). 

Dokumentation - analys  
Tre av lärarna ansåg att dokumentation tog tid. Iris menade på att tiden fanns men att det 
många gånger var andra saker som dök upp och därför blev dokumentationen lidande. Maria 
och Kristina tyckte däremot att dokumentationen tog tid och att det var svårt att hitta en 
dokumentationsform som de var nöjda med, de behöll därför mycket dokumentation i 
huvudet. Att hålla dokumentation i huvudet var något Iris, Maria och Kristina menade inte var 
bra, men ofta blev det att mycket dokumentation lagrades i huvudet då det sker observationer 
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hela tiden. Tidigare har det setts att flera lärare någon gång upplever svårigheter med att 
dokumentera sina elevers kunskapsutveckling och att dokumentationen tog tid. Enligt vad 
Koeger & Cardys (2006) studie visat är det många lärare som upplever just dessa svårigheter 
när det kommer till att dokumentera elevernas kunskapsutveckling. Kristina lyfte att det sker 
observationer hela tiden och att det är därför det är svårt att skriva ner allt om elevens 
kunskapsutveckling. Pettersson (2010) menar att när lärarna upplever svårigheter och 
dokumentationen inte sker systematiskt, kan det leda till att undervisningen påverkas negativt 
då den för vissa barn blir ineffektiv. Varför undervisningen blir ineffektiv är för att många 
elever då kan få arbeta med sådant de redan behärskar. Dokumentationen är därför ett 
underlag för vad eleven kan och vad eleven skall arbeta vidare med för att utvecklas vidare 
gentemot målen (Pettersson, 2010). Pettersson samt Skolverket (2011b) menar på att det sker 
observationer av elevens lärande varje dag och därför är det viktigt att använda en 
dokumentationsform som är anpassad efter bedömningsformen att läraren sedan har med sig 
detta när IUP och de skriftliga omdömena skall skrivas. Iris nämnde under intervjun att hon 
gått en kurs där hon fått ett tips om att alltid bära ett litet anteckningsblock då observationer 
sker hela tiden. Pettersson (2010) menar att det är svårt att komma ihåg allt som observerats 
och därför är det bra att anteckna ned korta dokumentationer. Om läraren finner en bra 
strategi vid dokumentationen, kommer detta underlätta arbetet och göra det lättare att stödja 
elevens kunskapsutveckling (Skolverket, 2011b).  
 
Ann-Marie var nöjd med den strategin hon valt att använda vid dokumentation och hon  
nämnde inte hon att bevarade dokumentationen i huvudet. De intervjuade lärarna visade på att 
de har matriser som hjälp vid dokumentation och planering av lektioner. Dock var det inte alla 
som använde matrisen flitigt men något alla tog upp var diagnoser som finns i 
matematikböckerna och dessa användes mycket som grund för dokumentationen. Ann-Marie 
hade utöver diagnoserna valt att färgkoda sina elever för att lättare få en överblick om alla 
elevers kunskapsutveckling i ämnet matematik. Hon ansåg att denna strategi var bra att 
använda då många andra lärare endast skriver upp elevernas resultat i poängform. Hon 
menade på att det är svårt att särskilja vad eleven egentligen kan och inte kan om endast 
poängen skrivs ned. Under terminen är den formativa bedömningen som ligger i fokus och 
när läraren endast skrivit ned elevens poäng kan detta leda till  att läraren presenterar endast 
de antal poäng eleven fått på diagnoserna eller andra bedömda underlag. Hofvendahl (2006a) 
menar att det leder till att läraren lyfter elevens fel istället för att sätta det positiva först. 
Presenteras elevens poäng endast får hen ingen hjälp alls med hur hen ska kunna utvecklas 
vidare gentemot målen. Maria samt Kristina ville hitta en enklare variation av dokumentation, 
där de hade kunnat sätta till exempel ett kryss och de menade på att de ville använda denna 
typ av dokumentationsform då den blir överskådlig. Samtidigt som Maria lyfte detta sade hon 
även att de hade en matris där de tillsammans suttit och brutit ned kunskapskraven för att 
lättare kunna fylla i vilken del eleven klarat eller till exempel vad eleven behöver träna vidare 
på.  
 
Somliga lärare visade utifrån sina svar att det som dokumenteras är kopplat till det som står i 
kursplanen för matematik, då detta är de riktlinjer de har utifrån vad eleverna skall lära sig 
och sträva emot. Ann-Marie var den lärare som lyfte förmågorna och hon menade att det är 
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viktigt att förhålla sig till dem när det kommer till att dokumentera elevernas lärande. 
Förmågor skall eleverna träna mot på olika nivåer mellan 1-9 (Skolverket, 2011). Ann-Marie 
arbetar med en matematikbok som lyfter förmågorna och kunskapskraven och det leder till att 
eleverna blir medvetna om sitt egna lärande. I skolan är den formativa bedömningsprocessen 
den del som står i fokus under terminen och det är viktigt att eleven blir medveten om vilket 
syfte undervisningen har och vilka mål som eftersträvas (Skolverket, 2014). Alla lärare lyfte 
att de dokumenterar mot det centrala innehållet men Maria, Kristina och Iris lyfte 
kunskapskraven och att deras dokumentation bygger på dem. Kunskapskraven är de mål som 
eleverna skall uppnå när de går ur årskurs 3 och i årskurs 6 får eleverna betyg. Det är därför 
viktigt att ha koll på dem också då läraren skall bedöma utifrån dem om eleverna uppnått 
godtagbara kunskaper eller inte. Ann-Marie lyfte inte specifikt att hon dokumenterade utifrån 
kunskapskraven men hon menade på att kunskapskraven står i matematikboken. Det leder till 
att hon på ett eller annat sätt dokumenterar utifrån kunskapskraven också. 
 
Iris och Ann-Marie hade tidigare arbetat med elevdokumentation men de gör inte det 
förtillfället och Iris menade på att hennes klass inte var redo. Eleverna kunde inte  reflektera 
över vad de lärt sig eller hur de lärt sig det. Pettersson (2010) menar på att en av de vanligaste 
elevdokumentationerna är att eleven skall svara på frågorna: Vad har jag lärt mig? Hur kan 
jag visa vad jag lärt mig? Vad behöver jag träna mer på? För att eleverna då skall kunna svara 
på dessa måste de kunna på något sätt kunna reflektera över sitt lärande. Iris menar att hon 
försökt låta eleverna dokumentera sitt egna lärande, men att eleverna uttryckt sig att de inte 
förstår vad de skall berätta då de inte vet hur de lärde sig. Iris har istället för att göra en 
skriftlig elevdokumentation låtit dem själva reflektera över vad de lärt sig för att göra dem 
medvetna om sitt egna lärande. Hon gör detta för att få in dem på spåret att tänka hur de har 
lärt sig. Känner läraren som i detta fall att eleverna inte är redo för att skriftligt dokumentera 
sitt egna lärande kan läraren istället arbeta med att få eleverna svarar muntligt på frågorna 
precis så som Iris gör. Ann-Marie ansåg att hennes matematikbok gjorde eleverna medvetna 
om sitt lärande och därför tyckte hon att elevdokumentation skulle bli tårta på tårta och ta 
onödig tid. Maria och Kristina har dock låtit sina elever testat på att dokumentera sitt egna 
lärande utifrån kunskapskraven och matriser. De har fått gjort en självbedömning av sitt 
arbete som sedan använts som underlag vid utvecklingssamtalet. Det är mycket bra om 
eleverna får göra självbedömningar då de får lära sig att ta eget ansvar över sitt lärande, 
samtidigt som det har visats ge goda effekter. Det kan dock vara viktigt att läraren finns som 
stöd i processen (Björlund Boistrup, 2013; Pihlgren, 2012). 
 
Enligt Asp-Onsjö  blir elevdokumentation mer vanligt att lärarna använder sig av och framför 
allt vid underlag till IUP:n och de skriftliga omdömena. Trots att det blir mer och mer 
vanligare visar lärarna på i denna studien att elevdokumentation tar mycket tid och inte sätts i 
fokus. 
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5.2 Skriftliga omdömen, IUP:n 

Ann-Marie 
När de skriftliga omdömena och IUP:n skrivs förklarar Ann-Marie att hon använder 
lärplattformen för att materialet skall bli tillgängligt för alla lärare som undervisar eleven och 
för vårdnadshavare. Ann-Marie berättar att det är på denna lärplattform hon skriver in de 
skriftliga omdömena och IUP:n. Den tidigare dokumentationen som matrisen, färgkodningen 
och övrig dokumentation som bokförts över elevernas kunskapsutveckling skrivs in i 
lärplattformen och skapar då elevens omdömen och IUP. Lärplattformen är uppbyggd i två 
delar där den ena delen berör omdömena, där sätter lärarna kryss utifrån vart eleven befinner 
sig (godtagbara kunskaper, mer än godtagbara kunskaper och icke godtagbara kunskaper). 
Under omdömena finns  IUP:n som skrivs med kommentarer som är framåtsyftande och då 
formativa för att visa på vad eleven behöver göra för att fortsätta utvecklas gentemot målen i 
då detta fall matematiken. De skriftliga omdömena är mer summativa då dessa endast 
presenteras med ett kryss och att dessa sedan ligger till grund för betyg när eleverna väl skall 
få det. Ann-Marie berättar att de förr hade bara lärplattformen som en återkoppling och att de 
då hade en separat IUP, men då hamnade vissa ämnen i skuggan och därför presenterar de 
idag  elevernas kunskaper via lärplattformen så att alla ämnen är med och att läraren som är 
ansvarig för det kan skriva in både omdömena och fylla i IUP:n:  
 

”Vi kan då hänvisa till den läraren om eleven och vårdnadshavaren har eventuella frågor eller att jag 
då hör av mig till läraren och ber hen att skriva det skriftliga omdömet på ett bättre sätt så att 
vårdnadshavarna och eleverna förstår”. Nu när vi gör som vi gör, tycker jag att detta sätt blir mer 
heltäckande i alla ämnen och man kan gå in och kolla på alla ämnen. Skulle eleven byta skola så får 
den nya läraren tag på den dokumentationen, omdömena och IUP:n”.   

 
Tidigare har eleverna haft tillgång till sina IUP:er, så att de lätt kan följa upp vad det var de 
skulle träna vidare på. Nu finns IUP:n på lärplattformen och den skriver hon ut men hon har 
inte hunnit med detta i denna klassen ännu. Ann-Marie förklarar att det som är bra med att 
eleverna har tillgång till sin IUP är att när det finns tid över kan de arbeta med något de 
behöver träna mer på, istället för att starta igång ett nytt projekt. Var det då någonting i 
matematiken de behövde träna på jobbade eleven med det. 
 

Ir is   
All den tidigare dokumentationen som Iris bokfört över elevernas kunskapsutveckling ligger 
till grund för omdömena och IUP:erna. Dokumentation som bokförts sammanställs vid 
omdömena och IUP:n och Iris förklarar att det är all tidigare dokumentation som hon lyckats 
få ihop som blir grunden: ”Allt det använder jag för att se om eleven ska få godkänt eller inte 
på omdömena, för det är ju bara når målen eller inte når målen på den här nivån”. När IUP:n 
och omdömena skrivs håller Iris sig till formuleringarna som står i kunskapskraven för ämnet 
matematik, hon använder sig av dem för att kunna formulera omdömena och IUP:n tydligt. 
Iris förklarar att hon vid utvecklingssamtalet berättar för både elev och vårdnadshavare vad 
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innebörden är i texten, då språket som används kan vara svårt för både vårdnadshavare och 
elev att förstå. 
  
Eleverna i Iris klass har inte fått papper där de står specifikt vad de ska träna vidare på, men i 
tidigare klasser har eleverna fått den del av IUP:n. På IUP:n står det vad eleven skall göra för 
att fortsätta utvecklas gentemot målen. Eleven har då haft IUP:n i sin pärm eller i sin bänk för 
att kunna gå tillbaka och läsa vad hen skall träna vidare på i matematiken.  I denna klassen 
berättar Iris att hon mer frågat eleverna om de kommer ihåg vad de skall träna vidare på.  

Maria & Kristina  
När Maria och Kristina skriver elevernas omdömen och IUP:er använder de dokumentation 
som tidigare bokförts som grund. Maria berättar att hon har en pärm där hon har elevernas 
namn under varsin del, där hon sedan sätter in vissa arbeten eleverna gjort och detta används 
som underlag vid omdömena och IUP:erna. Hon förklarar även att hon brukar sitta med 
elevernas matematikbok också samtidigt för att se vad eleven har visat godtagbara kunskaper 
på eller om det finns någon del eleven behöver träna vidare på. Maria förklarar att hon 
använder sig av en lärplattform där hon skriver in elevens utveckling och detta görs för att 
vårdnadshavarna skall kunna ta del av elevens kunskapsutveckling innan utvecklingssamtalet.  
 
Kristina förklarar att när eleverna skall få sina IUP:er får de oftast sammanställa dessa själva 
genom att göra självbedömningar över vad de anser att de kan eller vad de behöver träna 
vidare på. Kristina anser att detta är bra för hennes klass då hon uppfattar att de har god 
självkännedom om vart de befinner sig i sin kunskapsutveckling. I detta fall väljer då eleverna 
något i matematiken hen vill lyfta och då använder hon sig av det eleverna valt att de vill 
träna vidare på. Hon fortsätter och berättar att när eleverna väl har valt ut delar kollar de 
tillsammans på vad eleven skrivit så att det som eleven vill träna vidare på är relevant. Är det 
då att eleven valt bra och framåtsyftande mål används dessa i IUP:n. Maria berättar att hon 
också brukar låta eleverna vara med och välja vilka mål de vill att IUP:n skall innehålla. Det 
är viktigt att eleverna blir medvetna om sin egna IUP men det är du som lärare som skall ta 
fram material som är anpassade efter elevens IUP förklarar Kristina. Eleverna i Kristinas klass 
har fått ett arbetsschema som hon gjort till varje enskild elev och detta arbetsschema är 
uppbyggd på elevens IUP. På arbetsschemat kan eleven se vad hen behöver träna vidare på 
och det resulterar i att alla elever alltid har någonting att göra. Tanken är att eleverna skall få 
dessa arbetsscheman efter utvecklingssamtalet, men Kristina berättar att de ännu inte kommit 
igång med att arbeta med detta. Hon menar på att det är jätte dumt då det är viktigt att 
verkligen göra det:  
 

”Den blir inte så levande som man skulle vilja. Den är levande i mitt huvud men den är inte levande att 
jag kanske går och ändrar och att de får skriva en ny IUP utan den är som samma mellan varje 
utvecklingssamtal” (Kristina).  

 
I Marias klass får eleverna ett pass i veckan där de får arbete med något som står i IUP:n och 
är det då ett område i matematiken en elev behöver träna mer på då kan hen på detta 
arbetspass arbeta med uppgifter anpassade utefter det. Uppgifterna är indelade mot addition, 
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subtraktion, division eller multiplikation förklarar Maria. Hon menar på att det är som en 
arbetsschema där eleverna vet vad de skall arbeta vidare med och detta leder då till att 
eleverna blir mer involverade i sin IUP: ”Jag tror att dom inte riktigt är medvetna om det i 
min klass att det faktiskt är IUP:n vi arbetar mot. Men de får ändå vara med och välja vad de 
vill träna mer på”.  

Skriftliga omdömen, IUP - analys  
Alla lärare beskrev att all tidigare dokumentation de bokfört över elevernas 
kunskapsutveckling i ämnet matematik ligger till grund för de skriftliga omdömena och 
IUP:n. En form av dokumentation som Ann-Marie förklarar att hon ansåg var mycket bra var 
att använda färgkodning. Hirs (2014) fick i sin studie fram att många lärare tyckte att denna 
form av dokumentation var lika mycket tidskrävande som vilken annan typ av dokumentation. 
Ann-Marie var dock tydlig och förklarade att hon var mycket nöjd med den typen av 
dokumentation då hon lätt kunde överskåda vad eleverna kunde och vad de behövde träna 
vidare på. Detta visar bara på att alla lärare trivs med olika dokumentationsformer när de skall 
dokumentera elevernas kunskapsutveckling i ämnet matematik. 
 
Lärarna hade olika sätt att presentera IUP:n och omdömena för vårdnadshavarna och Ann-
Marie samt Maria har valt att lägga upp elevernas omdömen och IUP på en lärplattform. 
Skolorna runt om i Sverige får välja själva hur de vill presentera elevernas IUP:er samt 
omdömen och Asp-Onsjö (2012) menar att det blir mer och mer vanligare att elevernas 
omdömen och IUP:er presenteras via en lärplattform. Ann-Marie ansåg att lärplattformen var 
ett mycket bra verktyg för vårdnadshavarna då de kan gå in och läsa elevens omdömen och 
IUP innan utvecklingssamtalet och det leder till att de kommer förbereda . Körberg (2014) 
talar om lärplattformen Edwise som används i den aktuella kommunen och på lärplattformen 
kan vårdnadshavaren ta del av dokumentation, elevens IUP samt omdömen. Skulle 
vårdnadshavarna eventuellt ha frågor eller inte förstår texten i omdömena eller IUP:n kan de 
höra av sig till läraren som skrivit det. Då kan den läraren gå in och förtydliga det som står 
skrivet. Iris skriver sina skriftliga omdömen och IUP:n utifrån de formuleringar som 
kunskapskraven i matematiken bygger på, men att hon förklarar vid utvecklingssamtalet 
innebörden med kommentarerna då språket kan vara svårt att förstå för utomstående. Hirs 
(2014), Vallberg Roth & Månsson (2006) har i sina studier sett att många lärare skriver ner 
elevernas kunskapsutveckling utifrån hur kunskapskraven är formulerade och detta kan leda 
till svårigheter för vårdnadshavarna och eleverna då texten kan bli svår att förstå då de inte är 
insatta i styrdokumenten. Därför är det viktigt att göra som Iris, då det leder till att både elev 
och vårdnadshavare blir mer delaktiga på utvecklingssamtalet.  
 
Maria och Kristina involverar sina elever när IUP:n skall skrivas. De säger att eleverna har 
god självkännedom att de oftast vet vad de behöver träna vidare på. Eleverna får välja ut vad 
de tycker att de behöver träna vidare på i ämnet. När eleverna satt upp de framåtsyftande mål 
läser både Maria och Kristina deras mål för att se att målen eleverna valt ut är relevanta för 
fortsatt utveckling. Pihlgren (2012) belyser vikten vid att det är bra om eleverna får göra 
självbedömningar men att det inte är alla elever som klarar av det. Hon menar på att därför är 
det mycket viktigt att läraren finns som stöd i den processen. Den formativa 
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bedömningsprocessen är mycket viktig i skolan idag och det är viktigt att eleverna blir 
delaktiga i sin kunskapsutveckling (Skolverket, 2014). Genom att Maria och Kristinas elever 
får vara med och skriva sin IUP blir de delaktiga och får det större medvetenhet samt ta större 
ansvar för sitt lärande. Efter utvecklingssamtalet arbetar eleverna mot de mål som skrevs i 
IUP:n och Marias klass har fått ett pass i veckan att göra detta medan Kristinas klass inte 
riktigt kommit igång med arbetet kring IUP:n än. Ann-Marie och Iris menade på att de 
vanligtvis brukade ge eleverna deras IUP:er, men att de inte har gjort det med de klasserna 
dom har nu. Iris menade på att hon testade en annan metod där hon frågade eleverna 
kontinuerligt om de kom ihåg vad de skulle träna på utifrån IUP:n, detta gjordes för att göra 
eleverna mer medvetenhet om sitt lärande. Wiliam (2013) menar att utifrån de fem 
nyckelstrategierna är det viktigt att just göra eleven medveten om sitt lärande för att de ska bli 
delaktiga i sitt lärande. Iris hade även ett lektionspass i veckan där eleverna fick arbeta med 
sådant de behövde träna mer på.  

5.3 Återkoppling  

Ann-Marie 
När eleverna har räknat i matematikboken skriver Ann-Marie alltid framåtsyftande 
kommentarer på vad eleverna kan behöva träna vidare på. När eleverna då får tillbaka sina 
matematikböcker kan de läsa kommentaren och ta till sig det som hon skrivit: ”De får antingen 
gå tillbaka i boken eller också får dem ett övningspapper för det finns ett kopieringsunderlag till denna bok 
och detta underlättar mitt arbete”. 
 
I slutet av lektioner där ett nytt område startats i matematiken brukar Ann-Marie låta eleverna 
göra en kort uppgift innan de går ut på rast. Hon gör detta för att hon själv ska få en 
återkoppling på om eleverna har fått förståelse för det matematiska området som undervisats: 
”Då får man koll på vad de lärt sig och så får de tillbaka den sen med en framåtsyftande 
kommentar”. Ann-Marie förklarar att hon arbetar mycket formativt och behöver en elev träna 
mer på någonting är det viktigt att hjälpa eleven. Går det sämre på ett prov eller läxförhör, är 
det bra om eleven kan få göra om testet en vecka senare för att se att eleven har fått förståelse 
för det matematiska området. En muntlig återkoppling Ann-Marie använder sig av, är när 
eleverna sitter tillsammans och arbetar med whiteboards. Vid detta tillfälle ger Ann-Marie 
direkt återkoppling på elevens svar och vill höra hur eleverna tänkt. Har en elev svarat fel är 
det viktigt att inte bara säga att svaret är fel, utan det är viktigt att även ta reda på hur den 
eleven tänkt. Ann-Marie förklarar att det är viktigt att man tillsammans kan komma fram till 
vad som blivit fel. 
 
Innan varje utvecklingssamtal får vårdnadshavarna ett mejl där det står att elevernas 
omdömen finns på lärplattformen. Tidigare har vårdnadshavarna endast sätt omdömena och 
IUP:n på utvecklingssamtalet och det är inte rätt, utan det är bra om de är förbereda innan de 
kommer på utvecklingssamtalet. Många barn har två olika boenden och när omdömena samt 
IUP:n finns på lärplattformen kan båda vårdnadshavarna se och läsa om elevens 
kunskapsutveckling. Nu är det inte alla föräldrar som har inte dator och då har vi gjort så att 
vi skrivit ut de skriftliga omdömena och IUP:erna så att eleverna får hem dem i pappersform. 
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Detta gör vi till alla elever inför utvecklingssamtalet så att elev och vårdnadshavare har fått 
information innan vi ses på utvecklingssamtalet. Om vårdnadshavarna sedan har eventuella 
frågor kan vi alltid lägga till ett nytt samtal där vi kan fortsätta diskutera elevens 
kunskapsutveckling. Det märks oftast också vilka vårdnadshavare som tittat på omdömena 
och IUP:n innan utvecklingssamtalet förklarar Ann-Marie.  
 
På utvecklingssamtalet följer Ann-Marie upp och samtalar om  de mål eleven skall ha tränat 
vidare på. Hon menar att det är vid detta tillfälle viktigt att låta eleven själv fundera hur det 
gått och att vårdnadshavaren samtidigt blir delaktig. Upplägget var annorlunda förr då hon 
hade separat vad eleven, vårdnadshavaren och läraren skulle göra för att vägleda eleven, men 
för att slippa sitta över en timme har de lagt fokus på lärplattformen då all information om 
elevens kunskapsutveckling finns där.  

Ir is   
Återkoppling är något som sker både direkt på lektionen när de arbetar med något eller vid 
utvecklingssamtalet. Iris menar på att återkoppling som sker direkt till eleven när hen arbetar 
med något är den bästa typen av återkoppling. Detta är något hon jobbar med dagligen i det 
löpande arbetet då det är viktig att ge eleven återkoppling när hen kan och inte kan någonting. 
När återkopplingen används dagligen kan det vara att hon frågar eleven om vad hen skulle 
arbeta vidare med utifrån den återkoppling de fått på utvecklingssamtalet berättar Iris. Nu när 
Iris har en årskurs 3 har hon varit ytterligare noggrann med återkoppling kring vad eleverna 
skall träna vidare på. Eleverna har elevens val en gång i veckan och då är det viktigt att de 
väljer något de behöver träna vidare på och i detta fall matematiken. 
 
Före utvecklingssamtalet får vårdnadshavare ett brev hemskickat med frågor som berör sitt 
barns kunskapsutveckling. Det kan bland annat handla om hur de upplever att de gått med de 
målen som sattes upp på senaste utvecklingssamtalet och vad de tycker att eleven möjligtvis 
skall ha för nya mål. Iris menar på att vårdnadshavaren skall sitta ner med sitt barn och 
diskutera dessa frågor innan de kommer på utvecklingssamtalet och att detta är den typ av 
återkoppling vårdnadshavarna får innan utvecklingssamtalet. Vid utvecklingssamtalet 
diskuteras sedan de målen som sattes förra gången för att se ifall dessa har uppnåtts, har 
eleven uppnått målen sätts det upp nya mål. Den återkoppling vårdnadshavarna får efter 
utvecklingssamtalet är inte fokuserad, utan de får med IUP:n hem där det står vad eleven skall 
arbeta vidare med förklarade Iris.  

Maria & Kristina  
Mycket av den återkoppling eleverna får under terminens gång är muntlig:  
 

”Vi säger att eleven skulle ha svårt för 10-kompisarna och då kanske man säger att detta kan du 
behöva öva mer på. Då kan man hitta en matematikläxa på sådant eleven behöver träna vidare på och 
det blir som en muntligåterkoppling” (Kristina). 

 
Maria fokuserar också mycket på den muntliga återkopplingen under terminen i matematiken. 
Det kan vara utifrån det hon ser att eleven har räknat i matematikboken och då kan de samtala 
om det tillsammans om eleven skulle ha missat på någonting: "Har eleven gjort fel på någon 
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uppgift pratar man kring den och så försöker man hitta ett sätt för dem att komma vidare” 
(Maria). Det eleven har klarat är också viktigt att lyfta, så att eleven får förklara hur hen tänkt 
vid uträkningen och det blir en typ av återkoppling tillbaka till läraren också. Kristina 
förklarar att hon upplever det lättare att ge formativ återkoppling på ett arbete eleven gjort i 
svenskan än i matematiken. Kristina menar på att det är svårt att skriva i matematikböckerna 
och därför gör hon sällan det: ”Om de har en bok i svenskan som de jobbar i, har jag lättare 
att skriva någon återkoppling till dom än vad jag gör i matematikboken” (Kristina). Maria 
håller dock inte med och säger att hon upplever att det är lättare att ge formativ återkoppling i 
matematiken då hon på samma sätt som i svenskböckerna skriver framåtsyftande 
kommentarer.  
 
Eleverna kan visa sina kunskaper genom whiteboards och då får läraren höra eleverna 
diskutera i klassen efter att de räknat själva först vilket ger en snabb återkoppling för läraren. 
På utvecklingssamtalet är det framför allt där eleverna får en djupare återkoppling, det sker 
även löpande under terminen också då den återkopplingen eleven får under 
utvecklingssamtalet hör ihop med den återkoppling de får under terminen menar Maria. På 
utvecklingssamtalet blir det mer enskild återkoppling till varje elev, då det tidigare 
utvecklingssamtalet och elevens utveckling under terminen diskuteras: ”vad sa vi då? Känns 
det som att du har kommit förbi den här delen som du kände att du behövde träna mer på eller 
behöver du träna mer på det?” (Maria).  
 
Kristina berättar att hon innan utvecklingssamtalen skickar ett mejl till vårdnadshavarna där 
de får återkoppling på deras barns kunskapsutveckling. I matematiken fick eleverna dock inte 
detta hemskickat utan målen i matematiken fick eleverna göra i skolan. Kunskapskraven i 
matematiken skickas hem till föräldrarna. Kristina förklarar att hon då har skrivit om 
kunskapskraven så att eleven och vårdnadshavaren skall förstå dem. Då skall de innan 
utvecklingssamtalet samtalat om dessa och valt några mål eleven möjligtvis behöver träna 
vidare på. Maria tillägger och förklarar att hon nog inte involverat vårdnadshavarna något 
stort men hon berättar samtidigt att hon när eleverna gick i ettan skickat hem ett blad till 
vårdnadshavarna så att de med sitt barn  kan samtala om målen. Nu när eleverna går i årskurs 
3 har hon dock gjort på ett annorlunda sätt och det är att eleverna får förbereda 
utvecklingssamtalen samt att det är dem som håller i utvecklingssamtalet. De första 15 
minuter av utvecklingssamtalet får eleven visa och berätta för vårdnadshavaren vad hen har 
arbetat med mellan utvecklingssamtalen, eleven visar då upp sin matematikbok och andra 
arbeten hen har valt att visa. Detta görs för att föräldrarna skall få inblick i vad eleven arbetat 
med för att när samtalet väl hålls kan de ställa eventuella frågor de har. Maria förklarar dock 
att hon vill bli bättre på att använda den lärplattform som finns i kommunen, för att 
vårdnadshavarna skall kunna gå in där och läsa om elevens kunskapsutveckling innan de 
kommer på utvecklingssamtalet. Både Kristina och Maria berättar att de inte jobbar jätte 
mycket med återkoppling tillbaka till vårdnadshavarna efter utvecklingssamtalet, men finns 
det någon/några elever som är i behov av extra stöd, finns det mer kontakt med 
vårdnadshavarna för att hålla dem informerade om elevens lärande. 
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Återkoppling – analys  
Muntlig återkoppling var något alla lärarna ansåg var viktigt under det dagliga arbetet. Den 
återkopplingen innebär att eleverna får återkoppling på det de gör rätt samt det de behöver 
träna vidare på. Enligt Pihlgren (2013) är det den direkta återkopplingen som ger bäst effekt, 
hon lyfter att desto snabbare och mer återkoppling eleverna får blir den effektiv. Whiteboards 
var något flera av lärarna använde sig av som ett verktyg för återkoppling till sig själv och 
eleverna. Ann-Marie brukar samla sina elever och skriva uppgifter eller en problemlösning på 
tavlan som eleverna får några minuter på sig att räkna ut. Varför hon gör detta är för att se om 
eleverna har förstått eller inte och har inte elev förstått får hen förklara hur hen tänkt då det är 
viktigt att inte bara säga att eleven har fel. Genom att eleven får förklara hur hen tänkt kan 
Ann-Marie då förstå vart i uträkningen det gått fel och får på det sättet en återkoppling på vad 
eleven kan, samtidigt som hon kan ge eleven direkt återkoppling. Maria använde också denna 
typ av återkoppling, men alla fyra lärarna lyfte även vikten vid att mycket återkoppling sker 
muntligt när de till exempel hjälper en elev. Ann-Marie använde även dessa tillfällen till att 
scanna av vad eleverna kunde och detta arbetssätt gynnar inte bara återkopplingen utan vid 
detta tillfälle kunde hon även dokumentera elevernas kunskaper.  
 
Både Ann-Marie och Maria brukar skriva framåtsyftande kommentarer i elevernas 
matematikböcker för att eleverna ska kunna få direkt återkoppling på det område de arbetat 
med i matematiken. Återkopplingen är av formativt syfte och i den sociokulturella teorin 
läggs det stor vikt vid att eleverna får formativ återkoppling då detta leder till utvecklat 
lärande (Lundahl, 2012). Eleverna skall idag lära sig att ta ansvar för sitt egna lärande 
(Skolverket, 2011a). Genom att eleverna får formativ återkoppling får de vägledning av 
läraren som leder till utvecklat lärande då de blir medvetna om sitt egna lärande (Skolverket, 
2014; Wiliam, 2013). Kristina tyckte att det var svårt att skriva framåtsyftande kommentarer i 
matematik vilket kan ses till det Wiliam (2013) lyfter. Han menar på att det är viktigt att 
eleverna får kommentarer då endast antal poäng eller ett (R) inte säger jätte mycket om vad 
eleven skall göra för att sträva mot målen. Varför han anser att det är viktigt att skriva en 
kommentar är för att annars har det visats att många elever bara fokuserar på antal poäng eller 
vad som är fel och då inte vet heller hur de ska göra för att utvecklas framåt.  
 
Alla fyra lärarna tar kontakt med vårdnadshavarna innan utvecklingssamtalet, för att ge dem 
återkoppling om vart deras barn ligger gentemot målen. Genom att vårdnadshavarna får 
information redan innan utvecklingssamtalet blir inte informationen en chock och de kan 
komma väl förberedda med eventuella frågor till utvecklingssamtalet. Ann-Marie var den 
läraren som lyfte att hon även skickade ut omdömena och IUP:n i ett brev då alla 
vårdnadshavare inte har tillgång till en dator. Hon menade även på att det var bra att 
omdömena och IUP:n fanns både på papper och lärplattformen då det finns de barn som har 
två boenden. Iris och Kristina lyfte att de skickade hem material till vårdnadshavarna innan 
utvecklingssamtalet, men Kristina hade dock inte skickat en återkoppling på elevens 
kunskapsutveckling inom ämnet matematik. Vårdnadshavarna hade istället fått tagit del av 
omskrivna kunskapskrav som var kopplade till vad eleven behövde träna vidare på.  Maria var 
den läraren som uttryckte att hon inte involverade föräldrarna särskilt mycket innan 
utvecklingssamtalet. Hon lät istället eleverna själva få visa vad de arbetat med inom 
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matematiken. Maria menade dock på att hon vill bli bättre på att involvera vårdnadshavarna 
genom att börja använda den lärplattform som finns, för att vårdnadshavare ska få mer 
återkoppling. Det är viktigt att vårdnadshavarna blir delaktiga i sitt barns lärande och när alla 
berörda parter är involverade skapar det goda förutsättningar för dialog och samarbete (Asp- 
Onsjö, 2012; Ellmin & Josefsson, 1995). Det är viktigt att utvecklingssamtalet blir ett samtal 
där alla parter är delaktiga, för involveras inte vårdnadshavaren blir utvecklingssamtalet ett 
möte där läraren endast pratar. Detta kan troligtvis leda till att vårdnadshavaren inte blir 
delaktig i sitt barns lärande. Hofvendahl (2006b) har i sin studie sett att det skapas ofta oro 
hos vårdnadshavarna när de inte vet hur deras barn ligger till i skolan. Därför är det viktigt att 
involvera vårdnadshavarna så att de blir delaktiga och känner sig upplysta om sitt barns 
kunskapsutveckling. Det är viktigt att vårdnadshavarna blir delaktiga i sitt barns lärande och 
Strandberg (2006) lyfter att de skall garanteras delaktighet. 
 
På utvecklingssamtalet får eleverna en enskild och  djupare återkoppling menade alla fyra 
lärare på. Det är framför allt på utvecklingssamtalet det samtalas om vilka mål som uppnåtts 
från tidigare utvecklingssamtal och vilka nya mål som skall sättas upp till nästa samtal. Ann-
Marie lyfte vikten av att eleven själv måste tänka på vilka mål som uppnåtts från förra 
utvecklingssamtalet. Det leder till att eleven blir medveten om sin kunskapsutveckling 
samtidigt som det är viktigt under detta samtal att involvera vårdnadshavaren. Det är viktigt 
att involvera eleverna i deras egna kunskapsutveckling för att skapa medvetenhet (Skolverket, 
2013a; Björlund Boistrup, 2013; Ginsburg, 2009; Holm Ivarsson, 2013). När Ann-Marie 
menar att det är viktigt att låta eleven tänka själv på utvecklingssamtalet kan det bero på att 
hon vill se att eleven blivit mer medveten om sin egna kunskapsutveckling. Dysthe (2003) 
belyser Vygotskijs synsätt att det är läraren som skall vägleda samt stötta eleven att utvecklas 
och bli medveten om sitt lärande. Ur det sociokulturella perspektivet är det viktigt att lärandet 
sker tillsammans med andra och detta kallas för den närmaste utvecklingszonen. Genom att 
läraren hjälper och stöttar eleven får hen möjligheten att utvecklas vidare gentemot målen.  
 
Tre av lärare i studien besvarade tydligt att återkoppling till vårdnadshavare efter 
utvecklingssamtalet inte ligger i fokus. Dock fanns det mer kontakt med vårdnadshavare 
mellan utvecklingssamtalet om deras barn var i behov av särskilt stöd förklarade två av 
lärarna.  
 

5.4 Sammanfattning resultat  
Resultatet av studien visade på att lärarna använde sig av olika typer av 
dokumentationsformer, men något de alla hade gemensamt var att de använde eller hade 
använt sig av en typ av matris vid dokumentering.  Resultatet visade även att några av lärarna 
inte var nöjda med den form av dokumentation de använde sig av och lärarna önskade att de 
använde en mer effektiv och överskådlig dokumentation för att underlätta 
dokumentationsarbetet. Följden av ineffektiv och oöverskådlig dokumentation, resulterade i 
att de flesta av lärarna valde att lagra mycket dokumentation i huvudet. Resultatet visade även 
att dokumentationen blev lidande då möten med mera kom upp för lärarna, vilket ledde till att 
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dokumentationen lagrades i huvudet. All den dokumentation som skrevs under terminerna 
användes som grund för IUP:n och de skriftliga omdömena enligt alla lärarna i studien. 
Muntlig återkoppling och framåtsyftande kommentarer var något lärarna lyfte som var 
mycket viktigt för eleven samt för läraren mellan utvecklingssamtalen. Återkoppling till 
vårdnadshavare skedde betydligt mer innan utvecklingssamtalet än efter. Innan 
utvecklingssamtalet skickade alla lärarna hem material med information om hur eleven låg 
gentemot målen, detta för att få vårdnadshavarna medvetna om sitt barns lärande.  
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6.Diskussion  
I detta avsnitt kommer metoden att diskuteras med kopplingar till de val som gjorts eller inte 
gjorts kopplade till metodavsnittet. I resultatdiskussionen kommer utfallsrummet knytas 
samman från de analyser som gjordes kopplade till tidigare forskning och teori. I denna del 
kommer även mina egna tankar och funderingar presenteras kopplade till resultatet och 
metoden.  

6.1 Metoddiskussion 

Valet av metod styrdes av mitt intresse att del av lärarnas egna erfarenheter och tankar kring 
att dokumentera elevernas kunskapsutveckling i ämnet matematik. Den fenomenografiska 
ansatsen valdes eftersom syftet med studien var att undersöka hur lärarna uppfattade 
fenomenet utifrån deras egna erfarenheter och livsvärld (Patel & Davidsson, 2011; Uljens, 
1989). Fenomenografi valdes även då lärarnas uppfattningar kan komma att förändras över tid 
och i den fenomenografiska ansatsen syftar det inte att fastställa något (Patel & Davidsson). 
Med tanke på att intervjuerna endast skett en gång fick jag endast veta vilka uppfattningar de 
har om fenomenen just vid det tillfället. Skulle intervjuerna ske med samma lärare vid ett eller 
flera andra tillfällen tror jag att det skulle komma fram andra svar. Det kan bero på att lärarna 
som arbetat i fyra till fem år hittat andra strategier för hur de dokumentera och ge 
återkoppling.  
 
I en kvalitativ studie finns det några nackdelar och några delar som lyftes var till exempel att 
den kräver mycket tid och energi när intervjuerna skall transkriberas. Transkriberingen tog 
fler timmar än vad jag trott men metodvalet var en självklarhet för mig trots dess nackdelar.  
Intervjuer var den metod som ansågs besvara forskningsfrågorna tydligast då syftet är att ta 
del av hur lärarna upplevde fenomenen utifrån sin livsvärld (Backman et al. 2012; Starrin & 
Svensson, 1994). Den semi-strukturerade formen för intervjun valdes då jag ville använda 
mig av en intervjuguide men samtidigt inte bara ställa frågor rakt av från ett papper. 
Intervjuguiden som användes vid intervjuerna var väl bearbetad med hjälp från handledaren 
och jag anser att frågorna i intervjuguiden var tydligt kopplade till syftet och de 
frågeställningar studien bygger på. Två av lärarna i studien tar mycket hjälp av varandra i 
arbetet och därför valdes det att intervjua dem i grupp. Vissa av deras svar skiljde sig åt, trots 
att de hjälper varandra mycket. Detta kan bero på att de har olika erfarenheter kring att skriva 
framåtsyftande kommentarer samt att deras livsvärldar inte är exakt likadana. Intervjuerna 
hölls i lärarnas klassrum då de fick bestämma plats, detta var fördelaktigt då lärarna fick vara 
på sin hemmaplan och då även ha tillgång till material som de kunde visa.  
 
Studiens mål är inte att få en hög reliabilitet genom att intervjuerna skulle göras om och få 
samma svar, utan i studien har jag istället fokuserat på att koppla ihop reliabilitet och validitet 
för att studien skall få god kvalitet och tillförlitlighet (Patel & Davidson, 2003). Att mäta 
tillförlitligheten genom att göra upprepande studie med samma lärare, är i detta fall inte något 
som kan göras då deltagarna blev informerade om att det endast var jag som skulle ta del av 
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materialet, att de var anonyma och att det sedan skulle raderas (Vetenskapsrådet, 2002; 
Johansson & Svedner, 2010). Studiens kvalitet bygger på att genomförandet och 
tillvägagångssättet vid analys noggrant har beskrivits. Detta är viktigt för att läsaren ska 
kunna följa de val och steg som gjorts. Att empirin som samlats in är i relation till det som 
undersöks i studien leder till att studien blir mer tillförlitlig och får bättre kvalitet 
(Christoffersen & Johannessen, 2015; Patel & Davidson, 2003). Jag anser även att mina 
intervjufrågor är väl utformade utifrån studiens syfte och frågeställningar vilket bidrar till att 
studiens ytterligare får tillförlitlighet och kvalitet.  
 
Det var totalt fyra lärare som ställde upp på intervjuer var av två lärare hade mötts under en 
VFU. Urvalet blev begränsat då det inte var många skolor som svarade på mejlet som 
skickades ut. De lärare som deltog i studien har jag antingen träffat tidigare eller förmedlats 
via min handledare. En av lärarna som intervjuades har varit min handledare under en VFU-
period, vilket medför att jag var medveten om hur hon arbetat med dokumentation samt 
återkoppling. Jag anser dock att utifrån det hon berättade under intervjun stämmer överens 
med det sätt jag sett henne arbetet med under VFU:n.  
 
Vid gruppintervjun blev det mer ett samtal mellan lärarna då de kunde diskutera och 
komplettera varandras svar (Larsen, 2009; Trost, 2010).  Detta var positivt, då jag fick en 
bredare bild om hur de arbetar. Det fanns en nackdel när de kom till transkriberingen vid 
intervjun och det var att jag ibland saknade svar på vad den andra läraren tyckte.  Ibland hörde 
man i inspelningen bara mm eller ja, jag håller med.  Genom att transkriberingen av intervjun 
skedde ordagrant fick jag möjligheten att inte missa viktiga delar som i sin tur leder till att 
studien får mer tillförlitlighet (Johansson & Svedner, 2010; Dahlgren & Johansson, 2015). 
För att stärka lärarnas svar under intervjuerna jämfördes det med insamlat material om hur 
lärarna dokumenterar och utformar omdömena samt IUP:n. Materialet styrkte lärarnas svar 
genom att jag fick se hur deras dokumentation såg ut. Huvudsyftet med materialet var inte att 
det skulle kontrolleras eller jämföras utan materialet användes för att få en bättre förståelse av 
lärarens beskrivning. För att ytterligare stärka lärarnas svar i intervjuerna sammanställdes 
deras svar av mig för att få misstolkningar skulle ske (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
För att analysera intervjuerna började de transkriberas ordagrant som nämnts ovan. 
Intervjuerna transkriberades ordagrant för att behålla viktiga delar som när lärarna höll med 
varandra eller när de pratade om materialet de använder vid dokumentation. När intervjuerna 
var transkriberade och lästa var det lättare att börja dela upp dem i skillnader och likheter 
samt under vilken kategori de passade in. Det var lättare att hitta kategorierna då 
intervjufrågorna redan var strukturerade efter teman. I en av de transkriberade intervjuerna 
fick jag pussla ihop svaren till rätt kategori, men att intervjufrågorna var uppdelade i 
”underförstådda” teman underlättade vid uppdelningen av svar. Intervjuerna skrevs om från 
talspråk till skriftspråk för att få ett läsflyt och när intervjuerna skrevs om hade jag hela tiden 
tanken på att det är viktigt att behålla meningen i vad de säger. Detta gjordes för att behålla 
meningen i vad lärarna sade i intervjun samt att undvika feltolkningar. Patel och Davidson 
(2003) belyser vikten vid att hela tiden vara medveten och reflektera över de val som gjorts då 
det kan påverka analysarbetet. För att öka studiens tillförlitlighet samt kvalitet är det 
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ytterligare viktigt att reflektera över de val som gjorts. Den fenomenografiska analysmetoden 
gav bra hjälp till att få struktur på den empiri som samlats in, för att sedan kunna skriva ett 
strukturerat och innehållsrikt resultat. Sammanfattningsvis bedöms studien ha tillförlitlighet 
och kvalitet samt att det är upp till läsaren att välja om studien kan generaliseras/överföras 
(Bryman, 2011; Kvale och Brinkmann, 2009).  

6.2 Resultatdiskussion  

I denna studie har jag inriktat mig på att se hur lärarna arbetar med att dokumentera elevernas 
kunskapsutveckling och hur dokumentationen används som underlag till omdömena och 
IUP:n. Däröver var jag intresserad av att höra hur lärarna beskriver att de arbetar med 
återkoppling till elev och vårdnadshavare i anslutning till utvecklingssamtalet och under 
terminen. Det som framkommer i resultatet är att lärarna har olika strategier vid 
dokumenteringen av sina elevers kunskapsutveckling. Det fanns vissa likheter och det var 
framför allt att de alla hade en form av matris, vilken var kopplad till kursplanen i ämnet 
matematik. Pettersson (2010) menar att det är viktigt att dokumentera elevernas 
kunskapsutveckling för att hela tiden se vart eleven befinner sig gentemot målen. Har läraren 
inte bokfört en bra dokumentation kan det leda till att eleverna få arbeta med sådant hen redan 
behärskar. I resultatet visade det sig att mycket dokumentation hölls i huvudet då lärarna 
ibland inte har tid att dokumentera alla eleverna. Det kan kanske möjligtvis bero på att läraren 
inte hittat den rätta strategin ännu. Det har setts i tidigare studier att många lärare anser att 
dokumentationen är svår då de inte vet hur de skall dokumentera och att den tar mycket tid 
(Hirs, 2014;Koeger & Cardy, 2006). Därför tror jag att det är viktigt att lärare hittar en 
strategi vid dokumenteringen de trivs med, för att det skall dokumenteras ännu mer skriftligt. 
Ann-Marie var den lärare som starkt svarade på att hon var mycket nöjd över strategin hon 
använde vid dokumentering och troligtvis innebär det att hon funnit en dokumentationsform 
hon trivs med och finner effektiv. Det framkom att alla lärare gjorde på sitt egna sätt, även om 
de inte alltid var nöjda med hur de dokumenterade elevernas kunskapsutveckling. Det visar på  
att det är viktigt att läraren finner den strategi hen trivs med och finner effektiv. Trivs läraren 
med den dokumentationsformen hen använder blir det troligtvis mer motiverande att skriftligt 
dokumentera elevernas kunskapsutveckling i ämnet matematik. Tidigare i arbetet 
presenterades olika dokumentationsformer som kan användas ute i verksamheten av elev samt 
lärare, dessa dokumentationsformer lyftes för att kunna ge några konkreta exempel på hur 
dokumenteringen kan utformas.  
 
Somliga lärare i studien lyfte att de dokumenterade utifrån kursplanen i ämnet matematik. 
Men Ann-Marie var även den lärare som lyfte att hon dokumenterade utifrån förmågorna. Det 
är möjligt att lärarna kanske missar förmågorna då det centrala innehållet och kunskapskraven 
byggs på förmågorna.  Alternativt kan lärarna i de intervjuerna där förmågorna inte lyftes 
använda sig av dem, men glömde att lyfta dem under själva intervjun. Kristina lyfte att det var 
viktigt att dokumentera om eleverna kan använda räknestrategierna och detta är en del av 
förmågorna. Själva begreppet lyftes aldrig men strategierna hör även dem till förmågorna som 
står i läroplanen.  
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Alla lärare i studien använde den dokumentation som bokförts under terminen som underlag 
till de skriftliga omdömena och IUP:n. Deras upplägg av omdömena och IUP:n såg olika ut 
och användes på olika sätt.  Att presentera elevens omdömen och IUP på en lärplattform tror 
jag gynnar många. Lärarna kan skriva in strukturerat samtidigt som materialet blir lätt att 
använda för andra undervisande lärare och framför allt för vårdnadshavaren. Sedan kanske 
inte det finns möjlighet att alltid presentera omdömena och IUP:n på en lärplattform, då det 
inte alltid finns en dator i hemmet. Då kan IUP:n och omdömena dock presenteras på ett annat 
sätt, som till exempel skicka det på brev som Ann-Marie gjorde.  
 
Även ett problem som kan uppkomma när de skriftliga omdömena presenteras via 
lärplattformen är att det med ett (X) visar på om eleven uppnått godtagbara kunskaper eller 
inte.  Det är många elever och vårdnadshavare som endast fokuserar på vart (X) är placerat 
och glömmer bort att läsa IUP:n och detta såg Hirs (2014) i sin studie påverkade många 
vårdnadshavare. IUP:n är kommentarer med formativ återkoppling och det är viktigt att läsa 
dem för att se vad eleven behöver träna mer på till exempel om eleven ej uppnått godtagbara 
kunskaper. Det har setts i tidigare att IUP:n hamnar i skuggan av omdömena då det är dem 
eleven och vårdnadshavare fastnar på om eleven inte uppnår målen (Hirs, 2014). Den 
formativa bedömningsprocessen ligger i fokus ute i verksamheterna och det viktigt att ge 
eleverna en god framåtsyftande återkoppling på de arbeten eleven gjort. När läraren ger 
framåtsyftande återkoppling stödjer läraren elevens lärandeprocess och då skapas det 
förutsättningar för fortsatt lärande (Ginsburg, 2009). Får eleven god framåtsyftande 
återkoppling blir hen medveten om sitt lärande och Hattie samt Timperley (2007) lyfter vikten 
av att inte ge eleverna personlig återkoppling då detta leder till negativa effekter då eleven 
inte får hjälp med hur hen skall fortsätta utvecklas vidare. Återkoppling till eleverna är viktigt 
för fortsatt lärande och kan ske i olika former, lärarna lyfte muntlig och skriftlig återkoppling 
som var av formativ karaktär. Alla lärare involverade vårdnadshavarna innan 
utvecklingssamtalet men det var ingen lärare som hade större kontakt med vårdnadshavarna 
efter utvecklingssamtalet. Det lyftes dock att vårdnadshavarna och läraren hade ytterligare 
kontakt mellan utvecklingssamtalen om det var en elev i behov av särskilt stöd.  
 
När jag varit ute i verksamheten har jag fått känslan av att dokumentationen var en del som 
lärare tyckte tog tid, samt var svår. Resultatet i studien visar på att flera av lärarna önskade att 
de använde en annan dokumentationsform. Dokumentationen blev lidande och några av 
lärarna i studien ansåg att den dokumentationsform de använde sig av inte var den mest 
effektiva, samt att annat tog mycket tid från att hinna med dokumentationen. Något som 
förvånade mig var att lärarna inte hade någon större samverkan/återkoppling med 
vårdnadshavarna mellan utvecklingssamtalen. Det har visat sig i tidigare forskning att 
återkoppling/samverkan är en mycket viktig del för elevens fortsatta utveckling.  
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6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning inom detta område är att studera hur vårdnadshavare upplever 
sitt barns skolsituation och hur mycket lärarna involverar vårdnadshavarna i sitt barns 
kunskapsutveckling. Det vore intressant att genom intervjuer ta del av alla berörda parters 
erfarenheter runt involveringen av vårdnadshavaren delaktighet. Vidare hade det även varit 
intressant att göra en längre observation för att se hur lärarna involverar vårdnadshavarna 
under utvecklingssamtalet samt utöver flera terminer. 
 

6.4 Avslutande ord 

Denna studie gjordes dels på grund av att jag själv kände att jag behövde mer kunskaper om 
hur dokumentation av elevernas kunskapsutveckling kan göras. Jag ville ta del av hur 
vårdnadshavarna blir involverade i sitt barns kunskapsutveckling. Lärarna som läser detta 
examensarbete får ta del av hur andra lärare ute i verksamheten beskriver hur de involverar 
vårdnadshavare och hur IUP:n samt omdömena kan utformas. De nya kunskaper jag framför 
allt tar med mig från detta arbeta är hur dokumentationen kan utformas i ämnet matematik. 
Jag har fått många tips på hur formativ återkoppling kan ges till elev samt vad som är viktigt 
att tänka på vid återkoppling. Jag har fått ny kunskap om vikten att involvera 
vårdnadshavarna samt hur de kan involveras i deras barns kunskapsutveckling. Jag hade dock 
velat få veta mer om hur vårdnadshavarna upplever sin involvering och därför presenteras det 
som ett förslag till fortsatt forskning. 
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 I 

Bilaga 
Intervjufrågor till lärarna 
 
1. Kan du beskriva hur du dokumenterar elevens kunskapsutveckling inom ämnet matematik?  
 
1.1 När och hur visar eleverna sina kunskaper? (Kan jag möjligtvis få ta del av den?) 

2.     Vad tycker du är viktigast att dokumentera inom matematiken?  

2.1 Hur tänker du då?  

3.   Vad väljer du att dokumentera? (Ge gärna exempel)  

3.1 När och hur ofta dokumenterar du? Hade du önskat göra på något annat sätt?  

3.2  Använder du kursplanen när du dokumenterar? (kan du ge exempel?) 

4. Upplever du några svårigheter med att dokumentera elevernas kunskaper? 

5. Hur arbetar du men återkoppling till eleverna under terminen i matematik?  

5. Dokumenterar eleverna sitt eget lärande?  

5.1 Hur dokumenterar eleverna sitt eget lärande?  

5.2 Vad är din uppfattning om hur eleverna upplever att dokumentera sitt lärande?   

6. Vilken dokumentation använder du som underlag för skriftliga omdömen?  

7. Vilka underlag använder du när du formulerar de individuella utvecklingsplanerna?  

8. Hur använder du den individuella utvecklingsplanen som återkoppling av elevens 
kunskapsutveckling till elev före utvecklingssamtalet?  

8.1 Hur använder du den individuella utvecklingsplanen som återkoppling av elevens 
kunskapsutveckling till elev efter utvecklingssamtalet?  

9. Hur använder du den individuella utvecklingsplanen som återkoppling av elevens 
kunskapsutveckling till vårdnadshavare före utvecklingssamtalet?  

9.1 Hur använder du den individuella utvecklingsplanen som återkoppling av elevens 
kunskapsutveckling till vårdnadshavare efter utvecklingssamtalet? 


