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Sammanfattning 

Denna uppsats ämnar undersöka vilka examinationsformer som används i den svenska 

gymnasieskolan och varför lärare anser att de är fördelaktiga att använda. Detta genom en 

elektronisk enkät som skickas ut till 284 skolor, de 115 svaren som inkom sammanfattas i 

grafiska representationer samt analyseras med varianstester och χ2-tester för att finna samband 

utifrån bakgrundsinformationen. Framför allt används skriftliga prov då dessa är tidseffektiva 

samt bringar en säkerhet i att elevens kunskap blir rättvist bedömd, vidare finns många 

alternativa examinationsformer som används vid sidan om de skriftliga proven för att skapa ett 

varierat examinationssätt och ge eleverna chansen att visa sina kunskaper på fler sätt än ett. 

Skriftliga prov används i högre utsträckning på de högskoleförberedande programmen än på de 

andra. Det finns en vilja att använda de alternativa examinationsformerna i större utsträckning 

men både tid i kurserna samt tid att planera sätter käppar i hjulen och förändringen blir därför 

inte av.  
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1 Inledning 
Ett citat som jag hört många gånger blev startskottet till detta projekt:  

“Everyone is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a 

tree, it will live its whole life believing that it is stupid.” 

Detta citat krediteras till Einstein men enligt Quote Investigator (2013) finns inget som kan 

styrka detta utan första gången de finner citatet är i en självhjälpsbok från 2004, även där uppges 

citatet vara av Einstein. Oavsett ursprung väckte det något inom mig som blivande lärare, att 

undersöka hur matematiken prövas i den svenska gymnasieskolan. 

Under min egen tid som elev i de svenska matematikklassrummen har jag främst minnen av 

skriftliga prov, gärna i en stor samlingssal t.ex. en aula. Där satt ett hundratal elever skrivandes 

och det enda som hördes var pennor mot papper och knappar på räknare. Det enda andra minne 

jag har är ett projekt i högstadiet. Att bygga skalenliga modeller av kända byggnader av 

hushållsprodukter, varefter geometriska mått som arean och volymen skulle beräknas 

approximativt utifrån de mest liknande geometriska figurerna. Hypotesen för denna uppsats är 

att lektionsinnehållet mer och mer går från det individuella kvantitativa arbetet med stor mängd 

repetitioner till en mer utredande undervisning med fler sociala interaktioner, men att 

examinationerna fortfarande till stor del är skriftliga individuella och kvantitativa. 

Läroplanerna har under de senaste decennierna förändrats och värderingen om vilka kunskaper 

skolan skall lägga fokus på med dem. Där läroplanerna tidigare föreslog de skriftiga proven och 

vissa fall de muntliga finns numera inga råd om hur matematiken skall examineras, det är upp 

till var lärare att göra som den anser bäst. Det finns dem som undersökt hur kunskap bör 

examineras och det lutar mot att ett varierat examinationssätt ger läraren mångsidig information 

och eleverna rättvisare bedömning av deras kunskap. Frågan lyder därför, hur examineras 

matematiken i den svenska gymnasieskolan idag och varför på det sättet? 

Uppsatsen menar att besvara denna fråga och disponeras på följande sätt, Bakgrund, kapitel 2, 

kommer förklara varför frågan är intressant ur både ett juridiskt, då det står i läroplanen, och ett 

pedagogiskt perspektiv. I kapitel 3 redogörs studiens metod, dess urval, datainsamlingsmetod 

och analysmetoder. Resultat i kapitel 4 ämnar åskådliggöra insamlade data och dess viktigaste 

poänger relaterade till frågeställningarna. Slutligen tolkas och diskuteras resultatet samt 

uppsatsens tillvägagångssätt i kapitel 5, Diskussion. 

 

 

Definition: Med Examinera menas i denna uppsats ett organiserat tillfälle där elevens kunskap 

bedöms. Exempel på detta kan vara, redovisning av ett grupparbete, skriftligt prov eller muntligt 

prov.  
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2 Bakgrund 
I avsnittet bakgrund kommer examination och bedömning att utforskas, först ur ett historiskt 

perspektiv, för att fortsätta in på närhistorien där skillnader i de fyra senaste läroplanerna 

analyseras. I avsnittet som följer kommenteras dessa läroplaners skillnader även utifrån ett 

lärandeteoretiskt perspektiv. Därefter kommer begreppet varierad prövning och vad 

forskningen säger om det att undersökas och för att slutligen koppla detta till hur examinationen 

kan användas som ett verktyg för lärande. 

2.1 Bedömning ur ett historiskt perspektiv 

I detta avsnitt kommer examinationens, och framför allt bedömningens, historik att utforskas, 

från det antika Kina för flera tusen år sedan till det svenska skolsystemet i relativ nutid. 

Bedömning har skett länge, men huruvida det som examinerats och bedömts är relevant för 

konsekvenserna av bedömningen tål att diskuteras. Människan har försökt att finna mätbara sätt 

för att sortera och välja dem som passar bäst till vissa roller, från hästridning i antika Kina, 

temperamentsundersökningar under 1700-talet och vidare till språk- och matematikfärdigheter 

i dagens högskoleprov. 

Man vet inte när man började bedöma sina medmänniskors kunskaper, när det kommer till 

bedömning i organiserad form, examinationer, ser man de tidigaste spåren från Kina. För 2000-

3000 år sedan började de använda examination för att urskilja vilka som var kunniga nog för 

att ta en ämbetspost under kejsaren. Vid examinationen testades man i sina färdigheter i ”livets 

konster”. Man undersökte då hur duktig man var inom musik, poesi eller hanterande av häst, 

färdigheter som inte var direkt kopplade till de färdigheter som utgjorde en bra ämbetsman. Hur 

examinerandet kommit till Europa är oklart då de äldsta europeiska civilisationerna i antika 

Grekland och i romarriket inte hade något liknande väsen. (Lundahl, 2017) 

Trots att antika Grekland inte hade några examinationer, fanns där en tidig bedömning av 

människan kommer från läkekonsten. Människan skulle bestå av fyra olika kroppsvätskor i 

olika proportion, blod, gul galla, svart galla och slem. Proportionerna av dessa vätskor skulle 

bestämma hur ditt temperament var, teorin kallas för temperamentsläran. På 1700-talet 

utvecklade Gustaf Ruders Snillevalet. Snillevalet var ett försök till att göra skolornas antagning 

till högre utbildning efter läroverken mer objektiv och rättvis. Valet var baserat på 

temperamentsläran, där studentens temperament och kunskaper båda skulle ligga till grund 

huruvida de passade in på utbildningen eller inte. Idén tog dock aldrig riktigt fart. (Lundahl, 

2017) 

Den svenska skolan har från att den grundades till det senaste århundradet baserats på minne. 

Kunskap var endast det du mindes utantill. Ur denna aspekt var det skriftliga provet det perfekta 

bedömningssättet, men det fanns ett problem. Fram till 1700-talet kunde inte gemeneman läsa, 

utan bedömningen började med att prästen åkte ut på husförhör, där kunskapen man åtgjort sig 

skulle reciteras. Denna bildning var framför allt en bildning inom den kristna kyrkan och dess 

texter (Lundahl, 2017). 

Selghed (2011) menar att övergångarna i samhället är det som har varit drivkraften för 

förändringar i skolan, när folkskolan infördes under 1800-talet var Sverige ett 

jordbrukssamhälle, det ställde vissa krav på undervisningen som kom att förändras när landet 

ungefär 100 år senare övergick till att bli ett industrisamhälle. Under industrisamhällets tid 

infördes regleringar för anställandet av personal, det krävdes att de anställda hade godkända 
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betyg från folkskolan för att vara anställningsbara. Detta fick som följd att betygsättning och 

bedömning blev mer systematiserad och standardiserad, de personliga bedömningar eleverna 

fick på deras kunskaper byttes ut mot enkla skalor för jämförelse och värdering (Lundahl, 

2017). Man lade här en stor vikt vid att skolan skulle vara likvärdig oavsett var man fick sin 

utbildning, detta ledde till standardiserade examinationer, nationella prov. Dessa prov tjänade 

även som syfte för lärarna att kunna konstatera hur duktiga deras klasser var när det kom till att 

sätta de normrelaterade betygen. Vid 1980-talet gick Sverige från att vara ett industrisamhälle 

till att vara ett informations- och kunskapssamhälle. Detta samhälle går från det strikta 

regelmässiga till ett mer målinriktat samhälle, så gör även skolan. Läroplanerna från 1970- och 

1980-talet byts ut mot en ny läroplan, både för grund- och gymnasieskolan. De senare har 

tydligare mål om vad som skall åstadkommas med undervisningen men dikterar mindre om hur 

undervisningen skall gå till (Selghed, 2011). Detta kommer diskuteras vidare nedan under 

rubriken Läroplanernas utveckling, de senaste decennierna.  

Det svenska skolsystemet är i stort sett meritokratiskt, i alla fall i teorin. Meritokrati menar att 

kunskap och kompetens skall avgöra vikten av en person, kontakter, pengar och social bakgrund 

borde inte ligga till grund för huruvida man kommer vidare i sin utbildning (Erikson, 2012). 

Detta är till viss del sant, då vissa elever kan känna sig tvingade att ta ett jobb istället för att 

fortsätta sin utbildning av ekonomiska skäl. När elever går ut nionde klass får de sina 

avgångsbetyg från grundskolan, dessa avgör vilka gymnasieskolor eller gymnasieprogram 

eleverna kommer in på. Detta är inte sant i samma utsträckning vid övergången mellan 

gymnasieskolan och universitets-/högskolestudier då det finns andra sätt att bli antagen, till 

exempel via högskoleprovet. Även högskoleprovet är ett mått av kunskap och kompetens, 

kanske i större utsträckning än betygen då resultatet på högskoleprovet är direkt relaterat till 

kunskap och kompetens, detta då rättningen sker helt objektivt och det inte finns något 

tolkningsutrymme i frågornas svar, detta diskuteras vidare nedan, huruvida kunskapen och 

kompetensen som mäts är relevant är en annan fråga. Betygen från grund- och gymnasieskolan 

skall teoretiskt sett endast bero av elevernas kunskap och kompetens, men påverkas till viss del 

av betygsättande lärares subjektivitet eller utformningen av de examinationer som ligger till 

grund för betyget.  

Då betygen elever får styr vilka möjligheter de får senare i livet, som vilken gymnasieskola de 

går på eller om de kommer in på det önskade universitetsprogrammet, är vikten av en rättvis 

och likvärdig bedömning stor. Det vill säga, det är viktigt att kunskap och kompetens bedöms 

på ett rättvist och likvärdigt vis. Ett verktyg som använts för att se till att bedömningar blir 

likvärdiga i så stor utsträckning som möjligt har varit de standardiserade proven, de används 

även nu, men kallas numera nationella prov. De nationella proven har sedan sin uppkomst varit 

till större delen skriftliga individuella prov, detta då bedömningen av skriftliga prov tenderar 

att vara lättare att bedöma objektivt (Jönsson, 2013). Jönsson (2013) uttrycker att likvärdig 

bedömning är av yttersta vikt, och att det finns tre enkla metoder för att öka jämlikheten i 

bedömningarna, den första är det nationella provet, genom att ha ett gemensamt prov kommer 

alla elever till viss del bedömas av samma material. Ett problem är dock att lärare lägger olika 

vikt vid det nationella provet då det inte framgår hur stor del av bedömningen som skall läggas 

vid det, är provet värt mer, mindre eller lika mycket som de bedömningar som gjorts av läraren 

innan? Den andra metoden är att låta stickprov av elevers betyg och prestationer bedömas av 

en oberoende utbildad grupp, de skulle då kunna återkoppla till skolan så att de kan se över sina 

bedömningar av dessa och de andra eleverna. Det tredje sättet menar Jönsson (2013) är en 

hybrid av de andra två, genom att lärare diskuterar lösningarna av nationella provet med andra 
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lärare kunde man se att lärarnas bedömningsförmåga ökade, de fick en mer unison blick av vad 

betygskriterierna innebär.  

2.2 Läroplanernas utveckling, de senaste decennierna  

Från gymnasiereformen år 1965 till den aktuella läroplanen från 2011 kan man se stora 

förändringar, den största av de förändringarna är att kursplanerna övergår från normrelaterad 

bedömning till kriterierelaterad bedömning. Med denna övergång medföljde även att 

läroplanerna bytte fokus, det som tidigare varit noga uppstaplat om vad som skulle undervisas 

och i vilken ordning hade byts mot mål med undervisningen. (Selghed, 2011) Man kan även se 

att läroplanen tar ett steg tillbaka i syftet att ge exempel på hur resultatet av undervisningen 

skall bedömas. Med införandet av den kriterierelaterade bedömningens kriterier ändrades också 

målet med undervisningen, från att lära eleverna stoff, till att utveckla elevernas tänkande kring 

det stoff de lär sig. (Skolöverstyrelsen, 1965; Skolöverstyrelsen, 1983; Skolverket, 2011a). 

1994 gjorde man även en till förändring i gymnasieskolan, man övergick från ämnesbetyg till 

kursbetyg. 

I läroplanerna från 1965 och 1970 bedömdes elevernas kunskaper relativt till sina 

klasskamrater, och till viss del andra elever i samma ålder. Elevernas resultat i skolan skulle 

därför rangordnas, de som påvisat mest kunskap får därför de högsta betygen, vilket resulterade 

i att klasser med flertalet elever med relativt liknande kunskapsnivå kunde få olika betyg då 

läroplanerna sa hur många elever i varje klass som skulle ha varje betyg. Detta ledde till 

femmorna kunde ta slut. Det fanns en del utrymme som lärare att påverka detta, en ”Ordinär 

klass” kunde ha upp till tre femmor i samma klass medan en ”Bra klass” kunde ha upp emot 

fem. Här kommer jämförelsen med de andra eleverna av samma ålder in, för att kunna säga att 

klassen var en ”Bra klass” behövde klassens genomsnittstandard vara högre än ”ett större, 

representativt elevmaterial” (Skolöverstyrelsen, 1983, s. 63). Denna genomsnittsstandard kom 

från att alla elever av en årskull gjorde ett standardiserat prov, det som kom att bli nationella 

prov. Beroende på klassens resultat kunde läraren veta hur klassen presterat mot genomsnittet. 

Detta system åsidosattes vid 1994 med införandet av den kriterierelaterade bedömningen, 

gymnasieskolan delades upp i kurser istället för ämnen, där de olika programmen läste olika 

kurser beroende på vad målet med programmet var. De flesta kurser skulle även i sig själva 

anpassas utifrån elevernas programval, Matematik A kunde därför se olika ut för de 

yrkesförberedande programmen och de studieförberedande. Utöver detta sattes mål upp för vad 

eleverna skulle ha lärt sig vid kursens avslut samt kriterier på tre olika nivåer hur väl eleverna 

lärt sig detta. Exempel från kursen Matematik B, för att få det högsta betyget, Mycket Väl 

Godkänt, förkortat MVG, skulle följande kriterier uppfyllas: 
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Eleven formulerar och utvecklar problem, väljer generella metoder 

och modeller vid problemlösning samt redovisar en klar tankegång 

med korrekt matematiskt språk. 

Eleven analyserar och tolkar resultat från olika typer av matematisk 

problemlösning och matematiska resonemang. 

Eleven deltar i matematiska samtal och genomför såväl muntligt som 

skriftligt matematiska bevis. 

Eleven värderar och jämför olika metoder, drar slutsatser från olika 

typer av matematiska problem och lösningar samt bedömer 

slutsatsernas rimlighet och giltighet. 

Eleven redogör för något av det inflytande matematiken har och har 

haft för utvecklingen av vårt arbets- och samhällsliv samt för vår 

kultur. (Skolverket, 1994b) 

Teoretiskt sett kunde från och med 1994s gymnasiereform alla elever få högsta betyget i en 

kurs om de uppfyllde kriterierna. Detta förändrade hur lärare skulle bedöma elevernas 

kunskaper. Det handlade inte längre om att sortera eleverna efter vem som lärt sig mest eller 

minst, utan om att undersöka till vilken grad eleverna uppfyllde kriterierna och målen för 

kursen. Målen för kurserna var även det sättet läroplanen hade att styra undervisningen. Under 

tidigare läroplaner fanns tydliga instruktioner på hur undervisningen skulle gå till, vilka 

moment som skulle ske under vilken årskurs och i vilken ordning. Lärarna har därför fått friare 

händer till att genomföra sin undervisning efter införandet av 1994 års läroplan, undervisningen 

ska dock åstadkomma samma mål oavsett. (Skolöverstyrelsen, 1965; Skolöverstyrelsen, 1983; 

Skolverket, 2011a) 

I båda de äldre läroplanerna, de från 1965 och 1970, ges läraren förslag om hur kunskapen kan 

bedömas. Läroplanerna lägger vikt vid att bedömning måste ske på ett allsidigt sätt och att 

ensidig bedömning kan ”komma att missgynna elever som har sämre förutsättningar att hävda 

sig vid bedömningen med just denna metod, samt leda till ett ensidigt studiesätt.” 

(Skolöverstyrelsen, 1965, s. 59). Den senare delen av citatet återkommer till viss del under 

rubriken Prövning för lärande senare i uppsatsen. Trots att läroplanerna lyfter vikten av ett 

varierat bedömningssätt nämner de bara två typer av bedömningssätt. De reserverar sig dock 

för att läraren kan behöva frångå dessa två bedömningssätt om det lämpar sig bättre för den 

kunskap som skall testas, detta syftar främst på praktiska prov i praktiska ämnen. De två 

provtyper de nämner är muntliga och skriftliga prov, med tydlig vikt mot att de skriftliga proven 

är av bättre kvalité. Detta framkommer ur påståendena, ”Som ren kunskapskontroll är det 

muntliga provet ganska otillförlitligt och bör därför som systematisk kunskapskontroll 

förekomma endast i begränsad omfattning.” (Skolöverstyrelsen, 1965, s. 57) och ”En förtjänst 

hos det muntliga provet är att (…). Ett skriftligt prov kan emellertid utformas med samma 

syfte.” (Skolöverstyrelsen, 1965, s. 57). Liknande citat kan återfinnas i läroplanen från 1970, 

med en addition som talar för användandet av muntliga prov utifrån perspektivet att alla elever 

inte presterar lika bra på alla typer av prov. ”Flera av de argument som anförs till förmån för de 

muntliga proven kan med samma rätt gälla de skriftliga fast för en annan kategori elever.” 

(Skolöverstyrelsen, 1983, s. 58). 

I läroplanerna från den kriterierelaterade skolan, 1994 och 2011, kan man se att Skolverket inte 

ger sig in i att förklara och rådgöra vilka bedömningssätt som skall användas. Det står varken i 

läroplanen eller i kursplanerna huruvida skriftliga, muntliga eller andra prov är bra eller dåliga 
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för att undersöka elevernas kunskaper. Det framgår heller inte lika tydligt att man värderar ett 

allsidigt bedömningssätt, i läroplanen från 1994 står det: ”Läraren skall vid betygsättningen: 

 beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper och  

 göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid beakta hela kursen.” 

(Skolverket, 1994a, s. 16) (Min betoning) 

Även i läroplanen från 2011 nämns allsidig bedömning, eller liknande, endast en gång. ”Läraren 

ska vid betygssättningen: (…) utifrån de nationella kunskapskrav som finns för respektive kurs 

allsidigt utvärdera varje elevs kunskaper.” (Skolverket, 2011a, s. 15) (Min betoning) 

Det finns en klar skillnad i målen för undervisningen av matematik mellan 1970 och 2011 års 

läroplan. Målen för matematikundervisningen på den naturvetenskapliga och den fyraåriga 

tekniska linjen från 1970 är: ”Eleven skall genom undervisningen i matematik bli förtrogen 

med några väsentliga matematiska begrepp och metoder, förvärva färdighet i att tillämpa 

matematiska begrepp och metoder samt uppöva färdigheten i numerisk räkning även med 

tekniska hjälpmedel.” (Skolöverstyrelsen, 1983, s. 230). Därefter radas de moment där dessa 

mål skall uppfyllas upp, vilka kan jämföras med 2011 års centrala innehåll. Målet med 

undervisningen enligt 2011 års läroplan är utöver att förstå begrepp och metoder, tillämpa och 

beräkna dem, att eleven skall kunna ” värdera valda strategier, metoder och resultat.”, ” följa, 

föra och bedöma matematiska resonemang.” och ” kommunicera matematiska tankegångar 

muntligt, skriftligt och i handling.” (Skolverket, 2011b). Detta ställer ännu högre krav på 

designen av examinationen som skall testa eleverna, det räcker inte att testa huruvida eleverna 

klarar av att lösa problem de ställs inför utan eleverna ska även visa sina resonemang genom 

god kommunikation samt kunna värdera om deras resonemang och metod är godtagbara. 

Selghed (2011) menar att i samband med förändringen från ett normrelaterat betygsystem till 

ett mål- och kriterierelaterat system borde även prövningen förändras som följd. Han menar att 

prövningar borde gå från skriftliga prov som räknar poäng, mot öppnare uppgifter, loggar eller 

portföljer, där eleverna får arbeta med mer gemenskap och stöd från lärare och kamrater, där 

målet inte är poäng utan att visa elevens styrkor, svagheter och framsteg.  

Övergången från ämnesbetyg till kursbetyg gjorde att vissa ämnen blev uppdelade i flera bitar, 

matematiken till exempel, för dem som läste på de tekniska programmen innebar det att man 

skulle läsa matematik A, B, C och D. Efter 2011 har kurserna andra namn men ämnets 

uppdelning finns fortfarande kvar. Alla dessa kurser ska också betygsättas individuellt. Detta 

skapar ett kortare tidsspann under vilket bedömningen av elevens kunskaper skall ske. Den 28:e 

mars 2018 genomfördes ett inslag i TV4-nyheterna där det framkommer att både regeringen 

och oppositionen önskar genomföra en ytterligare ändring av betygsystemet där betygen 

återigen skulle övergå till ämnesbetyg, detta för att med anledning att dåliga studieresultat i 

början av utbildningen ej skall hänga kvar och påverka eleven om den presterat bättre i 

utbildningens senare del (Tv4 nyheterna, 2018). 

2.3 Prövning utifrån lärandeteoretiskt perspektiv 

Kunskapssynen har under andra halvan av 1900-talet genomgått en stor förändring något som 

skolan fram till 1990-talet inte tagit någon hänsyn till. Selghed (2011) menar att skolans 

kunskapssyn har accepterats som den är och inte ifrågasatts, och att den nyaste läroplanen från 

2011 inte delar den kunskapssyn tidigare läroplaner haft, speciellt dem från 1970 och tidigare. 

De äldre läroplanerna har en tydlig empiristisk kunskapssyn medan den nyare har starkare 
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konstruktivistiska drag (Selghed, 2011). Därför kommer dessa två kunskapssyner att utforskas 

nedan. 

Den empiristiska kunskapssynen härstammar från slutet av 1600-talet. John Locke, brittisk 

filosof, menar att det finns två större kategorier av kunskap som kommer från olika delar av 

människans uppfattningsförmåga. Den första av dessa kategorier kommer från det människan 

upplever med sina sinnen, det som syns, hörs, smakas, luktas och känns. Dessa är människans 

fem verktyg för att förstå den yttre världen. Omvärlden har egenskaper, Locke menar att 

människor har idéer som vi applicerar på omvärlden, så som hårt, vitt eller blött. Dessa idéer är 

inget som kommer med människan när den föds utan något som denne lär sig medan den lever. 

Locke menar att människan är ett tomt papper som skall fyllas med dessa idéer. Den andra 

kunskapskategorin är kunskap som kommer inifrån, där det egna medvetna behandlar de intryck 

som kommer utifrån, genom att tvivla, vilja eller tänka. Denna kunskap uppkommer genom 

reflexion vilket är samlingsnamnet Locke gav dessa interna processer (Stensmo, 2007). Den 

empiristiska kunskapssynen lägger stor vikt vid de kvantitativa kunskaperna, att komma ihåg 

och förstå kunskap (Selghed, 2011). 

Konstruktivismen delar en del av synerna från den empiristiska kunskapssynen. Även 

konstruktivismen ser människan som ett tomt papper som skall fyllas med information och idéer 

om hur världen fungerar, den stora skillnaden är synen på hur detta antecknas på det teoretiska 

papperet. Konstruktivismen menar att människan i sitt sinne skapar sin egen version av världen 

utifrån de erfarenheter hon utsätts för. På så sätt har varje människa en egen bild av världen. 

Inlärning sker när den egna bilden av världen inte stämmer överens med de erfarenheter som 

upplevs, en så kallad kognitiv konflikt. Detta rubbar jämvikten mellan förståendet och världen 

och en anpassning av förståendet måste ske, en så kallad adaption. Adaption sker enligt en av 

två processer, assimilation eller ackommodation (Säljö, 2017). Den första av dem två, 

assimilation, är den enklare av de två processerna, då kan den nya erfarenheten infogas i den 

konstruerade världsbilden, medan för ackommodation, krävs att redan konstruerade idéer byts 

ut mot nya idéer som inkluderar den erfarenhet som upplevs. Detta kan enkelt beskrivas via ett 

exempel: att lära sig att metall inte flyter är assimilation, men en nål kan flyta på vatten på 

grund av ytspänning, att erfara detta kräver därför ackommodation, då man lärt sig att metall 

inte flyter på vatten (Säljö, 2017). Man menar även att kunskapskonstruktion är en aktiv process 

för den som lär sig. Vygotskij byggde vidare på denna kunskapssyn men menar att kunskap 

kommer av det sociala samspelet mellan människor, och att människan blir del av ett 

gemensamt minne (Stensmo, 2007). Den konstruktivistiska kunskapssynen lägger större vikt 

vid de kvalitativa kunskaperna än den empiristiska, så som förmågor och kunskap i när 

kunskapen skall appliceras (Selghed, 2011). 

Läroplanen från 1994 delar upp kunskap i fyra kategorier, faktakunskap, förståelsekunskap, 

färdigheter och förtrogenhetskunskap. Faktakunskap och förståelsekunskap är kvantitativa 

kunskaper medan färdighet och förtrogenhetskunskap är kvalitativa kunskaper (Selghed, 2011). 

De egenskaper som Selghed (2011) menar är mer förekommande i konstruktivistiska 

kunskapssynen är de kvalitativa kunskaperna, färdigheter och förtrogenhetskunskaper, som 

trätt fram i läroplanerna från 1994 och framåt, speciellt i 2011 års läroplan. Trots att vikten 

läggs där anses dock fakta- och förståelsekunskaperna ligga till grund för de kvalitativa 

kunskaperna och är därför fortfarande av vikt. Enligt Selghed (2011) sker denna förändring då 

det finns alldeles för mycket fakta och mängden fortsätter öka, det blir därför mer viktigt att 
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fokusera på andra kunskaper i skolan. Detta kommer att utforskas vidare under Prövning för 

lärande. 

2.4 Varierad examination inom matematiken 

Enligt Jönsson (2013) är tillförlitligheten inom bedömningen av elevernas kunskaper viktigt, 

både av den anledning som nämn i slutet av avsnitt 2.1, att när eleverna får sina betyg är dessa 

en rättvis reflektion av deras kunskap och förmågor, men även att läraren har rätt bild av elevens 

nuvarande kunskap för att kunna ge korrekta instruktioner för att gå vidare. Dessutom skriver 

han att de bedömningar som har högst tillförlitlighet är dem som kommer från standardiserade 

examinationer där svaren är så slutna som möjligt, i bästa fall flervalsfrågor. På så sätt hinner 

eleven både svara på fler frågor och det finns inga tolkningsmöjligheter i svaren. Ser man till 

de examinationssätt som är vanliga i skolan idag är de skriftliga proven dem som har den högsta 

tillförlitligheten, andra examinationsformer går naturligt bort från de standardiserade och slutna 

egenskaperna ett skriftligt prov kan ha. Ett annat sätt att öka tillförlitligheten, än standardiserade 

prov med slutna frågor, är att i undervisningen använda fler olika sätt att bedöma samma 

förmåga, även om varje examination i sig har lägre tillförlitlighet än vid ett skriftligt prov, kan 

de i rent antal öka tillförlitligheten av bedömningen samtidigt om det finns andra fördelar med 

ett varierat examinationssätt (Jönsson, 2013). 

Ett annat problem med examination och bedömning i skolan är validiteten av den kunskap som 

uppmätts. Med validitet menar Jönsson (2013) här att examinationen faktiskt mäter det som är 

menat att mäta, eller om möjligheten till att visa kunskaperna har blivit påverkade av andra 

faktorer än kunskaperna själva. Han menar att provskrivandet i sig är en färdighet och att elevers 

resultat beror på fler saker än elevens kompetens i ämnet som skall bedömas. 

”Påverkan av andra faktorer än det som ska bedömas kan göra 

bedömningen antingen lättare eller svårare för eleven och på så sätt 

leda till att bedömningsresultatet påverkas i både positiv och negativ 

riktning.” (Jönsson, 2013, s. 70) 

Sådana faktorer kan i fallet om skriftliga prov vara skriv- och läsförståelse, vid en muntlig 

presentation skulle prestationen kunna påverkas av elevernas relation i klassrummet eller hur 

väl läraren kan uppmärksamma de förmågor som är menade att visas. Som en lösning till 

problemet med validitet menar Jönsson att det är fördelaktigt att ha ett mångsidigt 

examinationssätt för att dessa för- och nackdelar ska ta ut varandra, och att läraren inte skall 

dra sig från att hjälpa eleverna i en examinationssituation om läraren anser att eleven fastnat på 

något examinationen inte är ämnad att bedöma. 

En annan författare som tar upp ämnet med validitet inom examination är Korp (2003) som 

menar att olika typer av prov mäter olika saker och att en varierad prövning främjar lärande av 

olika slag inom olika områden. Hon säger även att ”Elever bör i klassrummet, åtminstone som 

ett av flera sätt, få bli testade på det sätt som gör att de mest kommer till sin rätt.” (s. 102). 

Enligt Korp (2003) är olika typer av prov bra vid olika tillfällen. När resultatet av bedömningen 

spelar stor roll för elevens framtid och att resultatet används till största del för summativ 

bedömning är det av större vikt att resultatet är rättvist och objektivt bedömt medan vid formativ 

bedömning är rättvishet eller objektivitet inte av lika stor vikt, utan att läraren då helt kan lägga 

fokus på validitet för att veta var eleven befinner sig just nu och var hen är på väg. 
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Nyström och Palm (2001) skriver även de att behovet av variation ligger i att prövningar visar 

olika saker. Lärare bör därför se över vad de vill pröva och vad som är ändamålet med den 

insamlade informationen för att kunna ta ett kvalificerat beslut. En bredare variation ger en 

bredare information om elevernas kunskaper och ger därför läraren en bredare grund, både för 

bedömning för betyg och bedömning för att besluta hur undervisningen skall fortgå. 

Bendz och Widäng (2001) listar fyra viktiga punkter de anser vara viktiga för prövningar: 

 Proven behöver relevans och vara utformade för att testa det de anser mäta 

 Proven skall kunna bedömas på ett rättvist sätt 

 Proven skall vara utformade för att stimulera elevernas drivkraft för att söka kunskap 

 Arbetsbördan vid rättning och återlämning med feedback skall vara rimlig 

Fördelen med de skriftliga proven och anledningen till att de användes från första början är att 

deras reliabilitet är stor, det är lätt att se till att de rättas på ett rättvist och objektivt sätt. Samt 

att det är ekonomiskt, det är enkelt att pröva stora mängder elever på relativt kort tid och med 

relativt lite ansträngning för lärare både vid genomförandet av provet och vid rättningen. 

Nackdelen är, som tidigare nämnda tycker, att endast använda skriftliga prov skapar ett ensidigt 

bedömningsunderlag, vilket i sig kan bidra till att proven inte endast visar på de efterfrågade 

kunskaperna utan även kunskapen inom provskrivning i sig.  

Bendz och Widäng (2001) är positiva till prövningar som fokuserar på feedback och formativ 

bedömning. Att reflektera över elevernas prestationer och ge eleverna chansen att reflektera 

bidrar till förståelse om vad som skall läras och vad som saknas för att komma dit (Jönsson, 

2013). Feedback kan egentligen appliceras på vilken examinationsform som helst, det kan också 

utebli från alla examinationsformer, formativ bedömning och feedback kommer därför inte 

diskuteras i denna uppsats.  

2.5 Prövning för lärande 

Vad som anses som kunskap har enligt Selghed (2011) förändrats. Mängden faktakunskap som 

finns tillgänglig är bortom vad en person kan lära sig, det blir därför viktigare att lära sig annat 

än fakta i sig. ”Att reproducera kunskap, som var kännetecknet för jordbruks- och 

industrisamhället, får därför en underordnad roll. I stället gäller det att utveckla förmågan att 

producera kunskap.” menar Selghed (2011, s. 43). Skolans mål bör därför utvecklas i samma 

linje, vilket den gjorde under 1990-talet. Utöver faktakunskaper vägdes även förståelsekunskap, 

färdigheter och förtrogenhetskunskap in som delar av vad skolan skulle undervisa.  

Kunskap har av många försökts att delas upp i olika beståndsdelar. En av de mest kända 

uppdelningarna är Blooms taxonomi, där taxonomi betyder indelning och används i 

pedagogiken som klassificering av olika typer av kunskap (Nationalencyklopedin, 2018), 

framtagen av Benjamin Bloom. Blooms taxonomi är till skillnad från andra taxonomier 

hierarkisk, vilket menas att vissa kunskaper anses ha olika kognitiv nivå, där kunskap är belägen 

på den lägsta nivån, med kunskap menas här kunnande som kan jämföras med faktakunskaper. 

Vidare klassificeras kunskap i stigande ordning i kategorierna: Förståelse, syntes, tillämpning, 

jämförelse och värdering. Där värdering är på den högsta kognitiva nivån. Blooms taxonomi 

har vissa likheter med den uppdelning 1994 års läroplan gjort, till exempel kan kunskap 

likställas med faktakunskaper. Jämfört med Blooms taxonomi är inte kunskapsuppdelningen i 

1994 årsläroplan hierarkisk (Korp, 2003).  
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Bendz och Widäng (2001) yttrar att examination är ett tillfälle för lärande, speciellt under de 

examinationer som pågår under en längre tid och är av undersökande natur, men även de 

skriftliga proven. Valet av examinationsform relaterar direkt till vilka förmågor och egenskaper 

eleverna fokuserar på i sitt lärande.  

Att eleverna i första hand riktar sina ansträngningar mot att förvärva 

sådana kunskaper, som de antas värderas vid betygsättning eller 

examinationer, måste ses som naturligt med tanke på den betydelse 

betygen har för deras framtid; ju större ansträngningar som krävs av 

eleverna för att nå de högsta betygen, desto mindre kan man anta att 

de prioriterar att lära sig sådant, som de inte betraktar som relevant 

för betygen. (Korp, 2003, s. 143) 

Examinationen bör därför sträva efter att pröva de egenskaper som är målet med 

undervisningen.  Så med en förändring i vilka kunskaper skolan ämnar att undervisa bör då 

också examinationerna förändras för att reflektera detta (Bendz & Widäng, 2001).  

Färdigheter och förtrogenhetskunskaper är kvalitativa kunskaper (Selghed, 2011), dessa är inte 

knutna till en viss typ av fakta- eller förståelsekunskap utan kan verka mer generellt. Det finns 

därför en poäng att i dagens skola fokusera på färdigheter och förtrogenhetskunskaper med 

fakta- och förståelsekunskaper som grund då mängden fakta som finns att lära är bortom vad 

en elev kan förväntas lära sig och fortsätter att öka. Selghed (2011) menar att den förändringen 

redan skett men att examinationerna inte följt samma spår. Detta ställer krav på en förändring 

av examinationerna dock inte nödvändigtvis på vilken typ av examination som bör användas. 

Det är de slutna rena frågorna som inte lämnar något rum för reflektion eller resonemang som 

inte bör användas. Sådana frågor är vanligare inom de skriftliga proven än någon annan 

examinationsform (Selghed, 2011). 

Genom att inte ha ett varierat examinationssätt kommer elevernas inlärning också bli ensidigt 

(Skolöverstyrelsen, 1965). Även Bendz, Widäng (2001) och Korp (2003) menar att eleverna 

anpassar sin inlärning efter sättet de kommer att examineras på, för dem är att prestera vid 

examinationstillfället av stor vikt då det är med hjälp av examinationerna som lärarna sätter 

betygen. Det är sedan betygen som bestämmer elevernas valmöjligheter vidare i livet. Det faller 

därför naturligt för dem att fokusera på att lära sig sådant som kommer att vara med vid 

examinationen. Man kan därför som lärare genom ett varierat examinationssätt påverka 

eleverna att lära sig stoffet på ett mer mångsidigt sätt och därför bli mer mångsidiga i sin 

kompetens. Detta kommer då på bekostnad att eleverna inte utvecklar sin förmåga att skriva 

prov lika mycket som de elever som bara examineras med hjälp av skriftliga prov. 

2.6 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur matematik examineras i den svenska 

gymnasieskolan och huruvida examinationssättet är av en varierad karaktär. Detta sker genom 

en kvantitativ enkätundersökning riktad mot gymnasielärare i den svenska gymnasieskolan. 

Detta kommer att undersökas genom att försöka besvara följande frågeställningar: 

 Vilka examinationsformer är vanliga inom matematikundervisningen? 

 Hur motiverar lärare sitt val av examinationsform? 

 Finns det faktorer i lärarens bakgrundsdata som påverkar lärarens val av 

examinationsformer? 
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Uppsatsen ämnar inte skilja på om dessa examinationer används för summativ eller formativ 

bedömning då dessa endast skiljer på hur informationen som samlas in med hjälp av 

examinationen används.  
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3 Metod 
I metodavsnittet kommer undersökningens urval att klargöras samt för- och nackdelar med 

användandet av en digital enkät för insamlandet av information från respondenterna att 

diskuteras. Hur analysen av data gått till presenteras i det avslutande avsnittet. 

3.1 Urval 

Den intressanta målgruppen för denna undersökning är gymnasielärare i hela Sverige. För att 

nå ut till så många lärare som möjligt men ändå minska mängden utgående e-postmeddelanden 

valdes en e-postadress till rektor eller annan administrativt anställd på varje skola, i fallet av 

flera rektorer vid samma skola valdes rektorn för naturvetenskapliga eller tekniska programmet. 

De deltagande skolorna valdes genom att gymnasieskolor i landets kommuner listades. Denna 

lista gjordes i samarbete med en studiekollega, listan delas sedan i två delar där 

informationsbrevet med länken till enkäten, se bilaga 1, skickades till ena halvan, 284 st. Detta 

för att underlätta insamlandet av e-postadresser till studien och för att ej skicka dubbla enkäter 

och därigenom konkurrera med varandra om respondenter. Den totala mängden deltagande i 

studien uppgick till 115 personer.  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns fyra krav gällande forskningsetiken som forskare bör ta i 

beaktande, dessa fyra krav är, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Alla dessa krav har tagits hänsyn till vid utförandet av undersökningen med 

hjälp av informationsbrevet och anonymiteten när deltagarna svarat via Google Forms. En av 

nackdelarna med undersökningens metod ur ett etiskt perspektiv är att svaren är anonyma när 

de skickas in och att det inte är möjligt att identifiera den svarande för att ta bort dennes svar 

om så skulle önskas. Detta har deltagarna informerats om i informationsbrevet. Användandet 

av det digitala enkätverktyget Google Forms gör dock att respondenternas svar lagras på 

företaget Googles servrar och Google har därför tillgång till forskningsdata, dock är 

informationen anonym samt av sådan okänslig karaktär att det inte anses vara ett problem. 

3.2 Datainsamlingsmetoder 

Datainsamlingen skedde med hjälp av Google Forms, ett digitalt enkätverktyg. Enkätverktyget 

användes för att skapa enkäten, se bilaga 2, som sedan kunde delas med deltagarna digitalt via 

en webbadress. Enkätundersökning valdes för att kunna samla in data från ett större geografiskt 

område samt från en stor mängd deltagare. På så vis kan mer generaliserbara slutsatser dras i 

jämförelse med om endast ett fåtal deltagare tillfrågas på ett mer kvalitativt sätt. Att använda 

ett digitalt webbaserat enkätverktyg bidrog till att enkelt kunna skicka ut en stor mängd 

förfrågningar samt underlättade för den svarande då denne inte behövde skicka tillbaka enkäten 

via post. Att slippa använda vanlig post har två stora fördelar, ur ett hållbarhetsperspektiv kunde 

inte användandet av den mängden papper som krävts försvaras, samt att tiden det skulle ta att 

nå ut till alla svarande och samla in svaren skulle göra en studie av denna magnitud 

ogenomförbar inom den givna tidsramen. Den insamlade informationen sammanställs sedan av 

Google Forms i olika grafiska representationer av svaren beroende på frågans typ samt infogas 

i ett kalkylblad för åtkomst av rådata. 

3.3 Analysmetoder 

Som nämnt under föregående avsnitt sammanställer Google Forms svaren och samlar dem i 

både grafiska representationer och i kalkylark. Av dem som uppger att de i stor utsträckning 

använder ”Annat” eller ”Eget alternativ” har dessa i de fall det är möjlig överförts till det mest 

passande alternativet i enkäten, till exempel har arbete i par likställts med grupparbete då detta 
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är närmare än individuellt arbete. I de fall ”Annat” eller ”Eget alternativ” är för unikt för att 

kunna sammanföras med andra alternativ har dessa bortsetts från då de inte är signifikanta 

jämtemot de alternativ som används av flertalet lärare.  

De numeriska värdena analyserades med varianstester där det passar. Detta för att se vilka 

svarsalternativ som den sammanställda informationen kan säga är signifikant skilda från de 

andra. Denna analysmetod, envägs ANOVA, använder medelvärdet och variansen från de 

numeriska värdena för att skapa ett tal som kallas L.S.S, lägsta signifikanta skillnad. Om två 

datamängders medelvärde är närmare varandra än denna skillnad kan dessa ej sägas vara olika 

utifrån undersökningen. I testet används ett 95 % konfidensintervall för signifikanstesterna.  

Lärarnas examinationssätt jämförs jämte bakgrundsinformationen med hjälp av χ2-test (utläses 

chi-två-test) för att undersöka om det finns några samband mellan demografisk data och 

examinationssätt. χ2-test jämför ett teoretiskt värde mot det faktiskt uppmätta värdet. Det 

teoretiska värdet beräknas genom att se hur svaren skulle se ut vid jämn fördelning, t.ex. om en 

grupp innefattar 30 % av de svarande förväntas också 30 % av svaren falla inom denna 

gruppering. Om de svarande uppdelas i fler än två kategorier kan testet endast avgöra om 

faktorn, efter vilket respondenterna uppdelats efter, spelar signifikant roll för svaren. För att 

kunna utröna om just en kategori av dessa är signifikant skilt från resten måste dessa ställas mot 

varandra i ett eget test, den intressanta gruppen mot resten (Polit, 2010). Vid jämförelse av 

endast två grupper har Yates korrektion använts, detta är en korrektion som kan användas vid 

jämförandet av 2x2 tabeller vilket blir fallet i undersökandet av t.ex. kön mot användandet av 

skriftliga prov (Polit, 2010). Polit menar att användandet är omdiskuterat men också att det ökar 

säkerheten vid jämförandet av två grupper. SPSS som är ett välanvänt statistiskt verktyg 

använder denna korrektion automatiskt när den kan appliceras (Polit, 2010). 
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4 Resultat 
Under resultat kommer data från enkätundersökningen att presenteras, lärarnas val av 

examinationssätt kommer att inleda denna del av uppsatsen för att sedan gå vidare med att 

undersöka lärarnas motivation till deras nuvarande examinationssätt samt kartlägga de 

förändringar lärarna önskar göra. Sedan redovisas ett samband som framkom ur enkätens data, 

att examinationssätten varierar beroende på om läraren i första hand undervisar på högskole- 

eller yrkesförberedande program. Information som svarar till frågeställningarna prioriteras, 

andra relevanta diagram kommer att presenteras i bilaga 3.  

4.1 Val av examinationssätt 

Vid undersökningen kan man se att två moment dominerar matematikundervisningen, detta är 

individuellt arbete samt lärarledda genomgångar. Arbete som involverar samtal mellan elever 

används av nästintill alla lärare men i mindre utsträckning är de ovan nämnda alternativen. En 

grafisk representation av svaren angående lektionsinnehållet kan ses i Figur 7, bilaga 3. 

Lektionsinnehållet består, som väntat, till viss del av undervisningssätt som skiljer sig från den 

traditionella undervisningen, det vill säga det individuella räknandet och lärarledda 

genomgångar. Lärare uppger att de arbetar i par eller större grupper och att undervisningen 

består till viss del av interaktioner personer emellan, lärare-elev och elev-elev.  

Skriftliga prov är den mest förekommande formen av examination, därefter följer muntliga 

prov, grupparbeten och inlämningsuppgifter. Utifrån varianstester kan man se att muntliga prov 

förekommer i signifikant större utsträckning än andra examinationsformer, bortsett från 

skriftliga prov och är därför den näst mest använda examinationsformen i den svenska 

gymnasieskolans matematikundervisning. Därefter kommer Grupparbete, Individuellt 

projektarbete och Digitala prov, dessa kan inte signifikant skiljas från varandra. Eftersom 

muntliga prov är det mest förekommande alternativet till skriftliga prov kommer vidare analys 

ske för att undersöka vilka faktorer som bidrar till användandet av denna examinationsform. 

Även de andra examinationsformerna kommer att undersökas, men mindre vikt kommer att 

läggas vid dessa. Elevportfölj och Annat används i sådan liten utsträckning att dessa inte 

kommer att undersökas vidare i denna uppsats. 

82%

32%

19%

16%

16%

8%

6%

Skriftliga prov

Muntliga prov

Grupparbete

Individuellt projektarbete

Digitala prov

Annat

Elevportfölj

Val av examinationssätt

Figur 1, representation av till vilken utsträckning lärare använder varje examinationsform, där 100 % 

motsvarar att examinationsformen alltid används och 0 % att examinationsformen aldrig används. Siffrorna 

ovan är ett genomsnitt från alla svarande. 
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4.2 Motivation och önskade förändringar av det nuvarande examinationssätten  

Avsnittet nedan delas in i två delar, där första delen handlar om hur examinationssättet ser ut 

idag och motivationen till de val som läraren har gjort, andra delen handlar om vilka 

förändringar läraren vill genomföra och varför dessa förändringar inte genomförts ännu. 

4.2.1 Motivation av examinationssättet 

Lärarna uppger generellt att de är nöjda med de sina examinationsformer idag, men endast         

13 % helt nöjda. Alltså menar 87 % att det finns utrymme för förbättring i sättet de examinerar. 

Spridningen kan ses nedan i Figur 2. 

Bland dem som är nöjda med sitt examinationssätt tycks den viktigaste anledningen till detta 

vara att eleverna får goda möjligheter att visa sina kunskaper och förmågor samt att dessa 

bedömer deras resultat på ett rättvist och jämlikt sätt. Liknande resultat ses när de svarande bads 

rangordna vilka faktorer de anser viktigast när de väljer examinationssätt, där två faktorer stack 

ut som de klart viktigaste, ”[Examinationen] tydliggör elevernas förmågor.” samt ” Alla elever 

får lika stora förutsättningar för att visa sin kunskap.”. I figur 3 presenteras av vilka anledningar 

de svarande lärarna anser sig nöjda med sitt examinationssätt i sin helhet. 

Ett fåtal lärare har uttryckt att de är mycket nöjda med sina examinationsformer idag trots att 

de inte anser sig ha ett varierat examinationssätt, de menar att skriftliga prov både är den största 

delen av de nationella proven samt det examinationssätt som används vid vidarestudier vid 

högskola eller universitet. Dessa lärare är en liten del av de svarande men går rakt emot 

forskningsbakgrunden som hävdar att varierad examination gynnar eleverna, det uppfattas 

därför som intressant att lyfta oppositionens åsikter i uppsatsen trots dess ringa storlek. 

4.2.2 Önskade förändringar av examinationssättet 

Två typer av förändringar har undersökts i denna undersökning, att använda 

examinationsformer i större utsträckning och i mindre utsträckning, samt motivering till varför 

läraren vill göra förändringen men inte än genomfört den. 

0,87%
6,1%

27%

53%

13%

INTE NÖJD 
ALLS

1 2 3 4 5 MYCKET NÖJD

Hur nöjd är du med hur du examinerar inom 
matematikundervisninen idag? 

Figur 2, Svaren på frågan, hur nöjd är du med hur du examinerar inom matematikundervisningen idag? 
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En majoritet av de tillfrågade önskar se mer muntliga prov, digitala prov, grupparbeten eller 

individuella projektarbeten i sin matematikundervisning. Fördelen med att införa dessa 

examinationsformer i större utsträckning än tidigare skulle då i huvudsak vara att ge eleverna 

större möjligheter till att visa vad de kan samt att det skulle bidra till ett varierat 

examinationssätt i sig menar de svarande lärarna i enkätundersökningen. Motståndet till denna 

förändring anser de vara tiden det tar att planera förändringen, jobbet att konstruera och till viss 

del själv lära sig hur dessa examinationer skall genomföras. Att genomföra muntliga prov och 

grupparbeten tar dessutom upp mer lektionstid än de skriftliga proven. En annan svårighet anses 

vara att det är svårare att genomföra konkreta bedömningar av elevens kunskap i dessa 

examinationsformer än vid de traditionella skriftliga proven. 

När det kommer till examinationsformer som lärarna svarat att de använder mer i dag än de 

önskar ligger de skriftliga proven i topp, 35 % av de tillfrågade önskar använda skriftliga prov 

i mindre utsträckning än de gör idag. Huvudargumentet till denna förändring menar de är att de 

Figur 3, Anledning till att lärare är nöjda med sina examinationsformer 
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Eleverna har goda möjligheter till att visa sin kunskap

Den skapar en rättvis bild av elevernas kunskap

Elever får lika stora förutsättningar att visa sin kunskap

Det främjar elevernas lärande

Det överensstämmer bra med hur lektionerna ser ut

Eleverna finner dem motiverande

Bedömningenmedför inte för stor arbetsbörda

De är enkla att genomföra

De är enkla att konstruera

Efterliknar nationella prov/prov vid högskolan

Av vilken/vilka anledningar är du nöjd med de 
examinationsformer du använder idag?
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35,7%
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Digitala prov
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Vilka examinationsformer skulle du vilja använda i 
större utsträckning?

Figur 4, Vilka examinationsformer lärarna vill använda i större utsträckning 
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vill skapa mer utrymme för andra examinationsformer, i form av muntliga prov, digitala prov, 

grupparbeten eller individuella projektarbeten av föregående information att döma. På frågan 

om varför denna förändring inte har skett svarar de flesta att det inte finns tid nog för att 

genomföra en sådan förändring. Tiden är en brist på två olika vis, tiden det tar att konstruera 

och planera proven samt tiden det tar att genomföra dessa då kurserna har begränsat med tid. 

De lärare som opponerar sig till det varierade examinationssättet gör sig påminda även i dessa 

frågor, de menar att andra former än skriftliga prov saknar rättssäkerhet då det antingen blir en 

subjektiv bedömning eller att det är svårt att veta vilken elev som visat på vilken kunskap. De 

menar att om de själva fick välja skulle de använda muntliga prov i mindre utsträckning än idag, 

de använder det endast för att nationella provet har en muntlig del och att det är ett mål i 

kursplanen. De önskar också se skriftliga prov i större utsträckning då detta förbereder eleverna 

både för det nationella provet och framtida prov vid vidarestudier, samt att dessa har stor 

rättssäkerhet då det är svårt att fuska och att kunskaperna som visas på provet är individuella 

och kan därför alltid kopplas till rätt elev. 

  

58,3%
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Skriftliga prov
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Vilka examinationsformer skulle du vilja använda i 
mindre utsträckning?

Figur 5, Vilka examinationsformer lärarna vill använda i mindre utsträckning 
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4.3 Samband mellan examinationsform och gymnasieprogram 

Vid jämförelse av respondenternas svar på i vilken utsträckning de använde en viss 

examinationsform och deras bakgrundsdata fanns att många av dessa faktorer inte spelade 

någon roll, man kan till exempel se att oavsett hur stor erfarenhet man har som lärare inte har 

något samband med i vilken utsträckning man använder skriftliga prov, detta visas i Figur 8 

bilaga 3. Det fanns heller ingen signifikant skillnad mellan männen och kvinnorna i studien. 

Man kan däremot se signifikanta skillnader i valet av examinationsform beroende på om läraren 

undervisar på högskoleförberedande eller yrkesförberedande program och 

introduktionsprogrammet. Introduktionsprogrammet och de yrkesförberende programmen 

använder i större utsträckning än högskoleförberedande program andra examinationsformer än 

skriftliga prov. Framförallt syns skillnaden i muntliga prov och grupparbeten. I Figur 6 syns ett 

exempel av resultatet av de χ2-test som gjordes.  Omvänt gäller även att skriftliga prov används 

i större utsträckning på de högskoleförberedande programmen. Diagram på jämförelser mellan 

skriftliga prov och grupparbeten finns i Figur 9 och Figur 10 i bilaga 3. De lärarna som ställer 

sig starkast mot de alternativa examinationssätten, den tidigare nämnda oppositionen, 

undervisar även de främst på högskoleförberedande program. 

  

Högskoleförberedande Introduktion + Yrkesförberedande

χ2-test Muntliga prov

Observerat Förväntat

Figur 6, χ2-test, Programmet lärarna främst utbildar inom mot användandet av muntliga prov, visar på signifikant skillnad 

χ2värde = 2,87 p=0,1 



20 

 

5 Diskussion 
Diskussionen kommer att bestå av sex avsnitt där det första avsnittet diskuterar de framkomna 

resultatet, det andra avsnittet menar att kommentera på undersökningens metodval, samt 

validitet och reliabilitet utifrån dessa val. Avsnitt 5.3 menar att jämföra de funna resultaten med 

studier med liknande syften för att se likheter och skillnader i funna resultat. I diskussionens 

fjärde avsnitt diskuteras möjligheter till vidare forskning för att i femte avsnittet kommentera 

på vilka effekter undersökningen haft på författarens syn på frågan relaterat till sitt framtida 

yrke. Slutligen kommer uppsatsens slutsats att presenteras i det sjätte och sista avsnittet 

5.1 Resultatanalys 

Resultatet kommer i de tre kommande avsnitten att diskuteras utifrån undersökningens 

frågeställningar, först kommer valet av examinationsform, därefter motiveringen till valet av 

dessa examinationsformer för att till sist diskutera skillnaden mellan högskoleförberedande 

program och de andra programmen.  

5.1.1 Valet av examinationsform bland lärarna 

Som resultatet visar använder nästintill alla lärare någon alternativ examinationsform till det 

skriftliga provet, de flesta anser att det är till elevernas fördel av olika anledningar men det finns 

även dem som använder alternativen för att de är styrda utifrån. Lektionsinnehållet är till största 

del individuellt arbete och genomgångar, men även här används alternativ i någon utsträckning. 

Hypotesen om att matematikundervisningen skall ha haft ett mer socialt och samarbetande 

innehåll medan examinationerna fortfarande är individuella, kan därför upplevas som felaktig. 

Alternativa examinationsformer till skriftliga prov tycks användas i relativt samma utsträckning 

som alternativa undervisningsformer till det individuella arbetet. Det visar på att lärare 

använder examinationsformer som till viss del bedömer de egenskaper eleverna tränar under 

lektionerna vilket leder till examinationerna och lektionerna känns relevanta för eleverna 

(Bendz & Widäng, 2001; Korp, 2003). 

Det finns en stor variation av former till examination i enkätsvaren under alternativet annat, de 

har i många fall varit så pass unika att de inte kunnat sammanställas med de redan givna 

alternativen. Det visar att det finns en påhittighet och innovation i lärarkåren. Med tid att 

utveckla dessa idéer och sprida dem skulle de kanske bli vanligare sätt att examinera i 

framtiden. Många av dem bygger på kvalitativa egenskaper som nu efterfrågas i 

gymnasieskolan snarare än kvantitativa utan att helt utesluta kvantitativa kunskaper. Ett 

exempel var att producera en egen instruktionsvideo, där får eleven skapa ett videoklipp där 

denne förklarar ett matematiskt stoff för tittaren. Här får eleven både sätta sig in i stoffet samt 

bearbeta det för att kunna förklara för någon som inte är insatt. Jönsson (2013) och Korp (2003) 

är eniga om att den varierade examinationen är fördelaktig för eleven, så den innovation och 

påhittighet som lärarna påvisar kan vara till fördel för att hitta andra examinationsformer, än de 

vanliga skriftliga och muntliga proven. Att det muntliga och skriftliga provet används i störst 

utsträckning kanske beror på att de är de prov som använts genom historien inom akademiska 

utbildningar (Lundahl, 2017) och att de därför hänger kvar. Denna fundering kommer att 

utvecklas i följande avsnitt, 5.1.2. Varför skriftliga prov och varför alternativen? 

5.1.2 Varför skriftliga prov och varför alternativen? 

Skriftliga prov används i störst utsträckning av alla prov former, Det finns de lärare som anser 

att skriftliga prov är det sätt som matematik examineras vid högskola och vid nationella prov 

och att det därför är deras skyldighet som lärare att se till att eleverna är väl förtrogna med 
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skriftliga prov för att få bästa möjligheten att kunna prestera vid dessa tillfällen. Som Jönsson 

(2013) skriver, att skriva prov är en färdighet. Hur kommer det sig då att skriftliga prov är det 

givna valet vid högre utbildning? Är det rättssäkerheten, effektiviteten, objektiviteten vid 

bedömningen eller kan det vara att det skriftliga provet är en relik från det förflutna och 

egentligen bara hänger kvar av tradition. Kanske kan Newtons tröghetslag appliceras, ”En 

kropp förblir i vila eller i likformig rörelse så länge inga yttre krafter verkar på kroppen” 

(Newtons vagga, 2012). Så länge man inte anstränger sig för att göra en förändring kommer 

ingen förändring att ske. Detta är ingen förändring som sker på individuell nivå, men någon 

stans måste den i så fall börja. Till viss del kan även de muntliga proven kommenteras här, det 

är det enskilt största alternativet till de skriftliga proven men är också det en gammal 

konstruktion, kan det vara en anledning till att den examinationsformen är så pass prominent. 

Många av de tillfrågade lärarna uppger att tiden är den begränsade faktorn till varför de inte 

förändrar sitt examinationssätt i den riktning de önskar.  

Det finns dock flera olika sätt tiden begränsar, den första anledningen är att lärare inte har tid 

nog i sin tjänst att lägga på att planera om sättet de väljer att examinera, den andra anledningen 

är att det inte finns tid nog i kurserna att genomföra denna förändring, framför allt på de tekniska 

och naturvetenskapliga programmen. Eleverna ska klara av fyra till fem matematikkursen under 

loppet av de tre år de går i gymnasiet vilket resulterar i att kurserna generellt sett på dessa 

program inte pågår längre än en termin. (Skolverket, Ämne - Matematik, 2011b; Skolverket, 

Ämne - Matematik (ej gällande), 1994b) Under en termin finns bara en viss tid att genomföra 

flera examinationer, en lösning på detta kan vara att använda examinationsformer som samtidigt 

undervisar eleverna, former som sker under lektionstid men producerar något, i form av 

grupparbete eller annat alternativt individuellt arbete, till exempel skapandet av en egen 

instruktionsvideo som togs upp avsnittet innan, 5.1.1. Då kan examination av elevens förståelse 

äga rum ur videon samtidigt som producerandet bör ha bidragit till att eleven tagit till sig av det 

matematiska stoff som var tänkt att behandlas. Kanske kan dessa videor sedan användas som 

en extra resurs för dem som inte förstått momentet i fråga. Det kan också vara att det skriftliga 

provet har sådana fördelar att det är så pass fördelaktigt att det förtjänar att användas i sådan 

stor utsträckning jämte de alternativa examinationsformerna. Forskningen (Jönsson, 2013; 

Korp, 2003; Nyström & Palm, 2001) talar för ett varierat examinationssätt men ger ingen 

konkret data på hur varierat examinationssättet skall vara för att det skall räknas som varierat 

och för att det skall gynna eleverna.  

En annan lösning är det som Jan Björklund och Anna Ekström diskuterade (Tv4 nyheterna, 

2018). Införandet att ämnesbetyg istället för kursbetyg skulle ge lärare friare ramar när det 

kommer till examinationen av eleverna. Bedömningarna behöver inte bli uppdelade i mindre 

bitar utan kan fortgå under hela utbildningstiden, en del andra problem uppkommer dock i och 

med en sådan förändring, t.ex. bytet av lärare under studiernas gång eller elever som byter 

mellan olika program. Hur dessa ämnesbetyg utformas kan därför komma att påverka både 

friheten ämnesbetyg kan ge men också strukturen kursbetygen, i form av enhetlig uppdelning 

av stoffet över hela landet, ger idag. 

Det mest prominenta alternativet till de skriftliga proven är som nämnt de muntliga proven, 

trots nackdelarna som lärarna uppger används det mycket. Det används främst för att det 

upplevs gynna elever som har svårare att visa sina kunskaper på skriftliga prov och därmed 

skapa rättvis bedömning av dessa elevers kunskap, men det står också skrivet bland de förmågor 

eleverna skall ha uppnått inom matematiken. ”Undervisningen i ämnet matematik ska ge 
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eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att: […] 6. kommunicera matematiska 

tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.” (Min betoning) (Skolverket, 2011b). Det är 

något som kan bedömas under mindre kontrollerade former men bör det inte bedömas någon 

gång vid minst ett planerat tillfälle. Det är enligt lärarna mer komplicerat att bedöma muntliga 

prov då det är svårare att sätta objektiva mål med samtalet för att eleverna skall bedömas på 

samma sätt, även möjligheten att veta vilka förmågor en elev visar på, när denne säger något 

specifikt, det blir ett svårare jobb som lärare. De lärare som ställer sig som motståndare till 

muntliga prov, är det faktumet att provformen inte skapar lika pålitliga bedömningar som 

skrämmer dem eller är det jobbet det krävs för att gör ett sådant examinationstillfälle produktivt.  

Alternativen till de skriftliga proven tenderar dessutom att i större utsträckning utmana 

elevernas kvalitativa förmågor, möjligheterna att analysera, utforma och bedöma (Selghed, 

2011). Dessa förmågor kan tränas genom att använda det traditionella provet på ett mer 

alternativt vis eller använda alternativa metoder till att börja med. Det traditionella provet skrivs 

under ett tillfälle, eleverna får veta svaren och hur de presterat. Här kan man släppa provet och 

anse att eleverna får gå tillbaka och se vad som kunde förbättrats och vad de behöver träna mer 

på för att lära sig. Man kan även jobba vidare med detta material, till exempel skapa diskussion 

i klassrummet om olika sätt att lösa en uppgift, låta eleverna bedöma varandras lösningar för 

att de ska få se en annan elevs sätt att arbeta. Eleven kan arbeta med och analysera sina egna 

lösningar, när eleven får tillbaka sitt provresultat får eleven chansen att rätta till sina lösningar 

och lämna in igen, på detta sätt får eleverna på ett aktivt sätt analysera och bedöma lösningar 

samt resonera huruvida de är korrekta och effektiva eller inte. 

5.1.3 Skillnaden på examinationssätt mellan olika program 

Beroende på vilket program eleverna går i gymnasiet har de olika mål med 

gymnasieundervisningen. De högskoleförberedande programmen skall i första hand förbereda 

eleverna för vidare studier efter gymnasietiden medan de yrkesförberedande programmens 

huvudsakliga mål är att undervisa eleverna på så vis att de blir väl förberedda för att kliva ut i 

arbetslivet. Undervisningen och därav examinationsformerna skall färgas av målet med 

undervisningen, är det därför konstigt att man kan se en skillnad i hur lärare examinerar 

beroende på vilket program de undervisar på? När eleverna från de yrkesförberedande 

programmen kommer ut i arbete finns det inga prov som skall skrivas, det finns istället verkliga 

problem som skall lösas. Dessa problem löses sällan, eller aldrig, som en provsituation 

simulerar, att man utan hjälp och verktyg skall finna lösningen och hoppas att det är rätt. Eleven 

har tillgång till hjälpmedel, till exempel via internet, digitala verktyg eller kollegor. Eleven kan 

också få stöd i att kontrollera om lösningen på problemet är korrekt fram till dess att elev känner 

sig trygg i att genomföra denna typ av problemlösning. För dem som skall studera vidare vid 

högskola och universitet kommer akademiska färdigheter att värderas i högre grad än för dem 

som går vidare till yrkeslivet och examinationssättet inom högskola och universitet kommer 

därför färga gymnasieutbildningarna av denna typ. 

Beroende på vilket gymnasieprogram eleverna väljer leds de till olika situationer efter 

gymnasietiden, elevernas motivation påverkar vilka program eleverna väljer. Elever kan välja 

de högskoleförberedande programmen för att de vill studera vidare och därav värderar 

akademiska färdigheter medan elever som bara vill avsluta gymnasiet för att avsluta sina studier 

och få fortsätta ut i arbetslivet inte värderar de akademiska färdigheterna. Detta leder till olika 

inställningar till moment i gymnasiet, av pedagogiska skäl kan det därför vara skäligt att dessa 

två program undervisas och examineras på olika sätt. Självklart är det inte så enkelt att elever 
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inom ett program har samma värderingar men de som valt att studera samma program har i alla 

fall det gemensamt. Kan man därför göra undervisningen och examinationerna relevanta för 

elevernas kommande framtid finns en chans att det ökar elevernas motivation till både lärandet 

och examinationen i sig. 

5.2 Metoddiskussion 

Utifrån bakgrundsfrågorna i enkäten tycks de svarande vara varierade, både i könsfrågan och i 

hur lång erfarenhet de har i läraryrket. De svarande kommer både från den privata och den 

offentliga sektorn, samt att de kollektivt täcker alla de gymnasiala matematikkurserna, även 

inkluderat årskurs 9 matematiken på introduktionsprogrammet. Med hjälp av antalet svar, 115, 

samt spridningen på de svarande anses det insamlade data vara till viss del generaliserbar. För 

ytterligare generaliserbarhet bör de svarande kartläggas noggrannare och urvalet väljas mer 

strategiskt. Dessa två parametrar kompromissades på för att kunna öka antalet svarande i 

undersökningen. Bortfallet i undersökningen kan inte kartläggas och kan därför inte undersökas 

närmare men det insamlade data antas vara representativt även för bortfallet. 

5.3 Sammanfattning av resultat 

Vid undersökning av DIVA tycks inga andra studier genomförts i samma magnitud, det 

förekommer studier av lärares examinationssätt men de har inte lika stor mängd svarande och 

lägger fokus på mer kvalitativa studier, detta resultat blir därför intressant då det inte undersökts 

på denna skala tidigare. En studie (Berglund, 2006) är den enda funna som undersöker frågan 

kvantitativt, i alla fall till viss grad. Undersökning undersöker 36 lärares examinationsformer 

inom en specifik matematikkurs, Matematik A. Denna studie har en del olikheter jämfört med 

Berglunds, den sträcker sig över en större geografisk yta och har fler respondenter, samt att det 

äger rum över 10 år efter hennes studie. Under dessa år har en förändring av läroplanen skett 

och kursuppläggen förändrats aningen samt att den ämnar att undersöka examinationsformerna 

inom alla matematikkurser generellt snarare än någon enskild specifik kurs. Det finns dock 

likheter i resultaten vilket styrker båda uppsatsernas slutsatser, att skriftliga prov är det primära 

sättet som matematik examineras på. Tack vare tekniken, till exempel Google Forms, finns 

möjligheten att enklare nå ut till fler respondenter då det underlättar logistiken både att lämna 

ut och att samla in enkäterna, detta är troligen anledningen till att denna studie har ett högre 

respondentantal än Berglunds. 

5.4 Vidare forskning 

Undersökningen visar att lärare som främst undervisar på högskoleförberedande program i 

mindre utsträckning än andra lärare använder alternativa examinationssätt till skriftliga prov. 

Vidare skulle kunna undersökas vad som kan vara skälet till denna skillnad genom en kvalitativ 

studie av lärares åsikter till alternativa examinationsformer.  

En annan intressant forskningsfråga skulle grunda sig i att många lärare uppger att kurserna är 

för korta för att införa varierade examinationer. Skulle variationen kunna gynnas av att återgå 

till ämnesbetyg som det var innan 1994? 

Alternativt kan det bidra till forskningen att undersöka hur elever ställer sig till varierad 

examination inom matematiken. Finner eleverna variationen fördelaktig eller upplever de 

variationen som negativ? Det skulle finnas utrymme både för en kvalitativ undersökning med 

fåtalet elever eller göra en kvantitativ studie av liknande storlek som denna där en stor mängd 

elever ombeds svara på en enkät. 
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Ytterligare finns det mer data i de enkätsvar som insamlats i denna undersökning, det har inte 

funnits tid inom ramen för detta arbete att genomföra alla analyser som krävs. Det finns därför 

ett intresse att vidare analysera insamlade data för att kunna finna fler samband och kunna dra 

ytterligare slutsatser. 

5.5 Personlig påverkan 

Denna uppsats har gett mig som författare en större inblick i möjligheter och begränsningar för 

att använda alternativa examinationsformer till de skriftliga proven i matematikundervisningen. 

De intressantaste resultaten ur ett personligt perspektiv är Annat svaren på enkäterna, dessa har 

givit alternativ som inte kommit fram under diskussion med min kurskollega inför utformandet 

av enkäten, vilket bidragit till en mycket bredare bild av hur en examination kan se ut. Jag är 

positivt överraskat över i hur stor utsträckning alternativa examinationsformer faktiskt används 

och ser fram emot att diskutera vilka examinationsformer som används eller skulle kunna 

användas på min framtida arbetsplats. 

5.6 Slutsats 

Slutsatsen är den att alternativa examinationsformer till det skriftliga provet är vanligare än vad 

som väntades vid formandet av frågeställningen. Flertalet olika former av alternativa 

examinationssätt används så det finns inget entydigt alternativ, dock är det muntliga provet det 

närmaste följande i frekvens. Dessa två är de provformer som har starkast tradition i den 

svenska skolan och det kan vara en anledning till att de är prominenta. Då många 

examinationsformer på något sätt brukar blanda skriftligt och muntligt arbete blir dessa två 

alternativ också de polära motsatserna till varandra vilket bidrar till att få en mångfald i 

bedömning av elevens förmågor och kunskaper. Det finns en vilja i den svenska lärarkåren 

generellt att öka variationen av examinationsformer, både för variationen i sig och för att de 

tror att det är fördelaktigt för eleverna, visst motstånd finns bland kollegor men de är en liten 

minoritet som anser att det skriftliga provet just nu tjänar eleverna bäst. Denna opposition 

kommer från en liten del lärare på högskoleförberedande program som anser att skriftliga prov 

är det eleverna behöver kunna när de studerar på högskolan och universitet samt att de under 

sin gymnasietid skall träna på dessa för att ha goda framtidsutsikter vid vidarestudier på 

universitet eller högskola. I motsats till detta använder lärare på yrkesförberedande program 

andra alternativ i större utsträckning. 
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7 Bilaga 1 Informationsbrev till rektorer 
 

Hej! 

Jag heter Jimmy och studerar till ämneslärare i matematik och kemi vid Högskolan i Gävle. För 

tillfället skriver jag mitt examensarbete och det är därför jag vänder mig till dig. Denna enkät 

är tänkt för lärare som undervisar inom matematiken vid er gymnasieskola. Jag ber därför om 

din hjälp att nå ut till dessa lärare, genom att du vidarebefordrar detta mail till dem. 

Syftet är att undersöka hur matematiken examineras i den svenska gymnasieskolan. Med 

examination menas organiserade tillfällen som är till för att bedöma elevens kunskap inom 

matematiken. Exempel på detta kan vara skriftliga prov och/eller grupparbeten. 

Enkäten utförs enkelt på vilken dator som helst via länken nedan, att svara tar ca 15 minuter. 

Medverkan i studien är helt frivillig, och genom att svara på enkäten godkänner den svarande 

att uppgifterna registreras och används i studien.  

Det är en anonym enkät via Google Formulär. Svaren kommer inte kunna kopplas varken till 

vem som svarat eller skolan där denne arbetar. Detta gör även att det inte är möjligt att plocka 

bort en enskild persons svar efter att det skickats. Svaren kommer att hanteras av mig vid 

utförandet av studien samt min handledare, opponent och examinator. Efter studiens 

godkännande kommer alla svar att arkiveras vid Högskolan i Gävle. 

 

Har ni några frågor, tveka inte att kontakta mig på epost. 

Epost: xxxxxxxxx@yyyyyyyyy.se 

 

Länk till enkät: https://goo.gl/forms/qqqqqqqqqqqqqq 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar 

Jimmy Löf 

Lärarstudent vid Högskolan i Gävle 

  

mailto:xxxxxxxxx@yyyyyyyyy.se
https://goo.gl/forms/qqqqqqqqqqqqqq
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8 Bilaga 2 Enkät 
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9 Bilaga 3 Övriga Diagram 

 

Figur 7, Lektionsinnehållet enligt enkätsvaren, där 100 % motsvarar att undervisningsformen alltid används under 

en lektion och 0 % att undervisningsformen aldrig används under en lektion. Siffrorna ovan är ett genomsnitt från 

alla svarande 
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Figur 8, χ2-test, lärarnas år i yrket mot användandet av skriftliga prov, visar ej på signifikanta skillnader 

χ2värde = 0,03 p=1 



36 

 

 

 

Högskoleförberedande Introduktion + Yrkesförberedande

χ2-test Grupparbeten

Observerat Förväntat

Högskoleförberedande Introduktion + Yrkesförberedande

χ2-test Skriftliga prov

Observerat Förväntat

Figur 9, χ2-test, Programmet lärarna främst utbildar inom mot användandet av skriftliga prov, visar på signifikant skillnad 

χ2värde = 0,87 p=0,35 

Figur 10, χ2-test, Programmet lärarna främst utbildar inom mot användandet av grupparbeten, visar på signifikant skillnad 

χ2värde = 1,48 p=0,22 


