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Abstract 
 

A Swedish school municipality's ambitions has been to climb the school 

rankings. One way of doing this is to design a test for fifth grade pupils in 

order to discover gaps in students mathematical understandning well ahead of 

the national tests in the sixth grade. The purpose of this study is to investigate 

how this test affects the work of mathematics teachers. This has been 

investigated through qualitative interviews of the involved mathematics 

teachers. The data have been analyzed based on the theoretical starting point 

of socio-mathematical norms. We have also analyzed the mathematical 

content that the municipality has recommended the teachers to use as 

preparatory material. The result indicates that the work of mathematics 

teachers is very much influenced by the fact that the municipality organizes a 

central-controlled mathematics test. This applies to the mathematical content 

of their teaching and the socio-mathematical norms prevailing in the 

classrooms. Our conclusion is that the municipality can influence and alter 

the teachers' work both inside and outside the math class. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  formative assessment, mathematics, mathematics education,   
organizational change in schools, sociomaethematical norms, standardized 
testing, task analysis  
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Sammanfattning 

 
En svensk skolkommuns ambitioner har varit att klättra på skolrankingen. Ett 

sätt att göra detta är att utforma ett kommunalt matematikprov för årskurs 5 i 

syfte att upptäcka kunskapsluckor i god tid innan det nationella provet i 

årskurs 6. Syftet med studien är att undersöka hur detta prov påverkar mate-

matiklärarnas arbete. Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer av de 

berörda matematiklärarna. Svaren har analyserats utifrån den teoretiska 

utgångspunkten sociomatematiska normer. Vi har också analyserat det 

matematiska innehållet i ett arbetsmaterial som kommunen har uppmanat 

lärarna till att använda som förberedande material. Resultatet pekar på att 

matematiklärares arbete påverkas i hög grad av att huvudmannen anordnar ett 

centralstyrt matematikprov. Detta gäller det matematiska innehållet i deras 

undervisning och därmed de sociomatematiska normer som råder i klass-

rummen. Vår slutsats är att kommunens intention att påverka lärarnas arbete 

infrias, men hur det på längre sikt påverkar elevers kunskapsutveckling 

återstår att undersöka.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyckelord: formativ bedömning, matematik, matematikundervisning, 
skolförändring, sociomatematiska normer, standardiserade tester,  uppgifts-
analys  
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1 INLEDNING  

Under de senaste trettio åren har studieresultaten för svenska grundskoleele-

ver blivit allt lägre vid internationella jämförelser. Svenska elever har blivit 

allt sämre i läsning, i naturorienterande ämnen och inte minst i ämnet mate-

matik (Molin & Zaccheus, 2012). Kritik har riktats mot den svenska skolan 

och många röster har höjts inte minst från politiker om att skolan måste styras 

upp, undervisningen förbättras och kraven ökas. Ny läroplan, LGR11, betyg 

från årskurs 6 samt nationella prov i svenska och matematik i årskurs 3, 6 och 

9 är några av åtgärderna. För att stärka elever och lärare i matematik har 

Skolverket även tagit fram en rad hjälpmedel och utbildningar, däribland 

matematiklyftet samt ett diagnostiskt material vid namn Diamant.  

 

En måttstock för att bedöma om elevernas matematikkunskaper ökar är 

givetvis att titta på slutbetygen i årskurs 9 och för att veta om dessa betyg är 

korrekt satta har de nationella proven börjat få en allt större betydelse. De 

nationella proven i slutet av årskurs 3, 6 och 9 har en summativ funktion och 

skall mäta hur eleven har klarat kunskapskraven. De är också viktiga för att 

få någon typ av landsomfattande jämförelse för att garantera en likvärdighet i 

betygsättningen (Hirsh, 2016). Det görs därför jämförelser mellan hur resul-

taten på de nationella proven och slutbetygen överensstämmer. En ökad 

uppmärksamhet har getts åt vilka kunskapsbrister som har visat sig finnas hos 

eleverna då man analyserat resultaten av de nationella proven. Dessa brister 

har sedan fungerat som måttstock på skolornas kvalitet (Forsberg & 

Lindberg, 2010). Även om de nationella proven enligt Skolverket endast skall 

bedömas som ett enskilt prov, om än ett heltäckande sådant, blir kritiken ändå 

stor då en skolas betyg skiljer sig alltför mycket i förhållande till det nation-

ella provresultatet (Wetterstrand, Sundhäll, & Lundahl, 2017). De nationella 

proven och förberedelse inför dessa har därför av många lärare, skolor och 

skolhuvudmän fått ett allt större utrymme i undervisningen.  

Ett högt provresultat legitimerar höga betyg och därigenom ges skolan en hög 

status. Eleverna förbereds genom att man tittar på gamla prov och har speci-
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ella genomgångar många veckor innan provet slutligen skall skrivas. Genom 

att arbeta med eleverna på detta sätt arbetar man visserligen formativt, d.v.s. 

framåtsyftande, men Jönsson (2017) pekar på att formativ undervisning som 

endast används en kort tid innan ett stort prov förlorar sitt syfte. Den ger inte 

eleverna den kontinuerliga och framåtsyftande återkoppling som stöttar deras 

matematiska kunskapsutveckling (Jönsson, 2017).  

 

I en svensk kommun, med det politiska målet att bli länets bästa skolkom-

mun, har resultaten på de nationella proven i matematik för årskurs 9 sjunkit 

under några år. Därför ville man hitta ett sätt att arbeta förebyggande, alltså 

mer formativt, kring elevernas kunskapsbrister under en längre tid. Svårig-

heterna var dock att fånga upp vilka kunskapsbrister som fanns. Sedan några 

år tillbaka har man därför på huvudmannens initiativ skapat ett prov snarlikt 

det nationella att göras av alla elever i kommunens klasser i årskurs 8. Syftet 

har varit att ge läraren och eleverna möjlighet att i tid se eventuella kun-

skapsbrister som de kan arbeta förebyggande med. Proven har rättats centralt 

vilket givetvis också kan ge huvudmannen bättre möjlighet att se vilka lärare 

som styr sin undervisning mot matematikens kunskapskrav.  

 

Sedan detta prov infördes har de nationella provens resultat för kommunens 

årskurs 9 förbättrats. Det finns dock en medvetenhet om att sambandet ännu 

inte kan säkerställas. Mätserien på tre år är för kort. Förbättringen anses ändå 

vara så tydlig att man nu även bestämt sig för att genomföra kommunala prov 

för kommunens årskurs 5 inför deras nationella prov i årskurs 6. 

 

Ur en lärares perspektiv är tidiga signaler om vilka brister den egna undervis-

ningen kan innehålla och en kontroll av vilka brister som finns i elevernas 

kunskaper rimligtvis något positivt. Likväl skulle lärare kunna anse att detta 

arbetssätt endast är ett sätt från huvudmannen att styra undervisningen. Ett 

sätt att försöka påverka lärares undervisning och vilka sociomatematiska 

normer som upprätthålls i klassrummet, för att nå en mer likvärdig undervis-

ning för kommunens samtliga elever i matematik.  
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Christian Lundahl, professor vid Örebros universitet, menar i tidskriften 

Utbildning & demokrati att frågor om hur de nationella proven faktiskt 

påverkar en lärares undervisning, yrkesroll och kunnande sällan har varit 

föremål för någon form av systematisk forskning (Lundahl, 2017). Med andra 

ord verkar det saknas forskning vad gäller centralstyrda, nationella prov. 

Dock visar en omfattande utvärdering av undervisningen i matematik  

(Bergqvist, Bergqvist, Boesen, & m.fl., 2010) att runt 70 procent av lärare, 

som genomfört nationella prov i matematik, menar att dessa i varierande grad 

har påverkat deras undervisning. Denna påverkan avser till största delen att 

läraren har sett att olika typer av kompetensmål som gäller till exempel 

problemlösning, resonemang och kommunikation utvärderas i det nationella 

provets uppgifter, och därmed behöver eleverna tränas i dessa. Det som 

utvärderingen visar är att de nationella proven påverkar matematikundervis-

ningen och vilken matematik som är ”rätt” – och på så sätt påverkas också de 

socio-matematiska normerna i klassrummet. 

 

I aktuell kommuns fall vill man nu möjliggöra ett förebyggande arbetssätt 

året innan det nationella provets genomförande genom att kunskapstesta 

eleverna även i årskurs 5. Hur påverkas kommunens matematiklärare av det 

här arbetssättet? Ser lärarna detta som en hjälp för sin egen undervisning eller 

ser de det hela som ett störningsmoment i den ordinarie matematikundervis-

ningen, där huvudmannens fokus enbart riktar sig mot en resultatförbättring 

på det kommande årets nationella prov i årskurs 6 alternativt årskurs 9?  

Precis som man i många skolor ägnar veckor av förberedelse inför de nation-

ella proven för att resultaten skall bli så goda som möjligt (Jönsson, 2017) 

finns det en risk att många lärare och rektorer känner sig tvingade att förbe-

reda eleverna på detta kommunala prov för att inte framstå i dålig dager inför 

huvudmannens granskning. I detta fall räknar kommunen med att förbere-

delse kommer att behövas och har därför tillverkat ett antal övningsuppgifter 

som läraren kan använda vid behov. 
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1.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur ett kommunalt utformat  matematik-
prov påverkar matematiklärares arbete. 

 

1.2 Frågeställning 

• Vilken är lärarnas inställning till kommunens initiativ? 
• Vad ställer övningsuppgifterna för matematiska krav? 
• Hur arbetar matematikläraren för att förbereda eleverna för provet? 
• Hur kan provresultatet komma att påverka lärarens matematikunder-

visning? 

 

2 FÖRDJUPAD BAKGRUND 

Kommunen, som är i studiens fokus, är en förortskommun till en av våra 

större städer. Kommunen har sedan många år ett borgerligt styre som värnar 

om valfrihet inte minst inom skolan. Det finns totalt 20 skolor i kommunen 

varav ca 30 procent drivs av privata aktörer. I och med det fria skolvalet i 

början av 2000-talet och närheten till framgångsrika skolkommuner förlorade 

kommunens skolor status vilket resulterade i elevflykt. Under många år sökte 

sig elever redan från årskurs 6 till andra skolor utanför kommunens gränser. 

Inför valet 2010 bestämde man sig dock för att ändra på detta. Kommunen 

vill att dess skolor ska vara attraktiva, i det fria skolvalet, och arbetar mot 

detta mål genom ledorden kunskap, professionalism och trygghet. Med 

kunskap avses att fler elever ska nå målen och bättre skolresultat. Profession-

alism avser kunnig personal som har potential att växa och utvecklas i sina 

roller. Med ordet trygghet menar kommunen att det ska föreligga arbetsro för 

såväl elever som personal, samt att dessa ska befinna sig i en trygg skolmiljö 

och erbjudas delaktighet i beslut som påverkar deras vardag (kommunens 

hemsida 2019-03-02). 

Med ambitionen att få länets bästa skolor har kommunen under de senaste 

åtta åren investerat i IT-satsningar med bl.a. datorer till alla elever och lärare. 
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För att locka skickliga lärare gjorde kommunen en satsning på lärarlönerna. 

Huvudmannen har också uppmuntrat skolorna att lägga tid på Skolverkets 

satsningar i både läs- och mattelyftet.  

Som en ytterligare åtgärd för att förbättra kommunens resultat i matematik 

har man konstruerat ett eget prov för kommunens elever i årskurs 8 för att i 

tid fånga upp kunskapsbrister man behöver arbeta med för att eleverna skall 

lyckas bättre på det nationella provet i årskurs 9. Denna satsning har givit 

positiva resultat, därför har kommunen inför 2019 bestämt att göra detsamma 

för kommunens årskurs 5. Provet är frivilligt och respektive skolas rektor 

beslutar om det skall genomföras eller inte. Provet konstrueras av kommu-

nens matematikutvecklare, som i egenskap av förstelärare fått detta uppdrag, 

tillsammans med ytterligare tre erfarna matematiklärare. Vid konstruerandet 

av matematikprovet har de utgått från det centrala innehållet i kursplanen. 

För varje punkt i kursplanen har gruppen diskuterat om innehållet bör ingå 

eller inte. Avgörande har varit om innehållet har ansetts centralt för att kunna 

identifiera elevens svårigheter att nå målen för årskurs 6, eller om det handlat 

om ett innehåll som tas upp först i årskurs 6 och därför inte kan ingå. Det 

föreslagna provet har sedan gått på remiss till ännu en erfaren lärare, som 

gjort justeringar innan provet ansetts färdigt. Provet och dess svårighetsgrad 

har sedan presenterats och fått godkänt vid ett möte med kommunens övriga 

matematiklärare för årskurs 5-6.  

För att förbereda eleverna har ett övningsmaterial utvecklats. Det innehåller 

33 övningsuppgifter med ett blandat matematiskt innehåll. Man har också 

gjort en översikt på vad som finns respektive inte finns med på provet så att 

ingen lärare missar detta. Provet genomfördes den 25 april 2019 och provti-

den var 60 minuter. Elever med extra behov fick samma anpassningar som de 

skulle ha fått vid ett nationellt prov. Provet delades in i tre avsnitt: taluppfatt-

ning, algebra/geometri samt problemlösning. Provet rättades av en och 

samma person i kommunen och denna gav via en rättningsmall 1 eller 2 

poäng per uppgift. Enskild elev bedöms ha klarat provet om två tredjedelar 

av provpoängen på respektive del klarats. Efter bedömningen som tog två 

veckor erhöll respektive rektor och lärare en lista på de elever som inte 
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lyckades uppnå godkänt resultat på provet. Detta tänks kunna visa på kun-

skapsluckor inom prövade områden. Skolorna erhöll även ett medelvärde för 

klassernas poängtal för respektive provdel. Dessa kan lärarna och skolorna 

använda för att jämföra med kommunens poängsnitt.  

Slutligen fick lärarna för årskurs 5 delta i ett uppföljningsmöte den 20 maj 

där resultat och upplägg diskuteras. Varje skolenhet kommer sedan att 

diskutera just deras skolas svårigheter i respektive ämneslag. Det är också här 

man diskuterar hur man formativt skall arbeta med detta under kommande 

läsår för att varje elev skall övervinna sina svårigheter och i slutändan nå 

målen i årskurs 6. Provet har enligt kommunen två syften. Det prioriterade 

syftet är att identifiera alla elever med svårigheter i god tid innan det nation-

ella provet. På så sätt kan läraren/skolan arbeta framåtsträvande (formativt) 

för att hjälpa dessa elever. Provkonstruktören poängterar att provets syfte inte 

är att fungera som betygsunderlag för årskurs 6. Det underordnade syftet 

bygger på den stora skillnad i kravnivå som finns mellan de nationella proven 

i matematik i årskurs 3 och 6. Kommunprovet ger då en viss vägledning till 

läraren i denna fråga. Väntar läraren exempelvis för länge med att introducera 

vissa bitar såsom t.ex. algebra och procent kan tiden bli för knapp under 

mellanstadiets senare del att hinna med alla kunskapsmål. 

 

3 FORSKNINGSGENOMGÅNG OCH TEORI 

Syftet med vårt arbete är att ta reda på hur matematiklärarens arbete påverkas 

av att huvudmannen kontrollerar elevernas matematikkunskaper i årskurs 5. 

Eftersom att det här i grunden är något som påverkar skolan som organisation 

och därigenom blir en skolförändring så är det inte orimligt att tro att organi-

sationen och det kollegiala utbytet ändrar karaktär efter provets genomfö-

rande. Vi har därför tittat på litteratur kring dessa båda aspekter. Då detta är 

en skolförändring som når ända in i det matematiska klassrummet så har även 

forskning kring sociomatematiska normer studerats.  



Gemensamma	provs	påverkan	på	matematikundervisningen	 Lindström	&	Guldberg	

 

 

7 

3.1 Skolan som organisation  

Det var Weick som 1976 myntade att skolan kunde ses som ett “löst kopplat 

system” (Weick, 1976). Författaren ber i inledningen till sin banbrytande 

artikel Educational Organizations as Loosely Coupled Systems läsaren att 

föreställa sig en okonventionell fotbollsmatch med rund fotbollsplan med 

flera olika fotbollsmål, antal deltagande, valbara regler och helt fria byten där 

alla deltagare när som helst kan hävda att de har gjort mål. Han ber sedan 

läsaren att byta ut spelarna mot elever, åskådarna mot föräldrar, tränare till 

skolpersonal och domare till huvudman. På det här sättet kan man på ett 

okonventionellt sätt skildra skolan som organisation. Weick menar att varje 

skolorganisation har realiteter som är svårare att fånga när skolan som orga-

nisation ses genom de byråkratiska principerna. Han påpekar att många 

tidigare har ställt frågan: Hur gör en organisation vad de gör, och med vilka 

konsekvenser för processerna, produkten och överlevnaden? Svaret brukar 

vara att de gör vad de gör på grund av planer, urval, mål, uppdelning av 

arbetskraft osv. Problemet med det här är att människor i en organisation, 

inklusive utbildningsorganisationer, är hårt pressade att arbeta på ett sätt så 

att planen uppfylls, varför det blir ett märkligt sätt att svara på frågan. Med 

termen “lös koppling” så menas att löst kopplade system är mottagliga för 

påverkan men att varje system också bevarar sin egen identitet (Weick, 

1976). 

 

Håkansson och Sundberg (2016) tolkar Weick som att varje del i en skolor-

ganisation kan ses som ett eget system. Eleven i sig är ett system med egen 

historia och bild av världen. Den klass som eleven går i är sammansatt av 

flera system utgjorda av elever där kulturen är specifik. Lärarna på skolan 

utgör egna system med egna villkor och förhållningssätt (Håkansson & 

Sundberg, 2016). Skolledaren har särskilda villkor och relationer, logiska 

resonemang och prioriteringar som inte alltid är i harmoni med andra system 

på skolan (Forssten Seiser, 2017). Det här säger också Håkansson och Sund-

berg (2016) som även menar att detta skapar en unik skolkultur och ett 

system i sig. För att förstå, kunna förklara och sedan förändra behöver man 
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förstå systemen och dess subsystem, deras funktion och hur de samspelar 

med varandra. Man behöver se hela bilden samtidigt som man förstår hur de 

olika subsystemen är kopplade och inkapslade i varandra (Håkansson & 

Sundberg, 2016).  

3.2 Skolförändringar 
Skolförändringar sker enligt två olika ordningar: den första ordningens 

förändring och den andra ordningens förändring (Håkansson & Sundberg, 

2016). Den första innebär lite mindre förändringar som är mer gradvisa och 

sker inom ramen för den befintliga strukturen inom organisation. Den här 

typen av förändring påverkar inte de mest grundläggande funktionerna i 

organisationen och är den som oftast sker i takt med reformer och förändring. 

Den andra ordningens förändring handlar om mer planerad förändring av 

skolans struktur, styrning, läroplan och undervisning. Den här förändringen 

är fundamental och förändrar grunderna för konceptet skola. Det kan handla 

om gemensamma målsättningar för fler olika skolor, tillträde till skola för 

alla medborgare, gemensamma styrdokument för olika skolformer men också 

arbetsformer, undervisningsmönster och roller som etablerats över tid i 

skolan. Håkansson och Sundberg (2016) visar att skolan är en samhällsin-

stitution med sin egna kulturella grammatik. Den kan präglas av reformer och 

förbättringsförsök utan att påverkas och faktiskt ha genomgått förändring. 

Nivåer och olika system av skolans verksamhet kan ha förändrats medan 

andra bestått. 

 

Då avsikten var att undersöka hur kommunens centralstyrda matematikprov 

påverkar lärarnas arbete så har matematikprovets införande setts som en 

skolförändring (jfr. Blossing, Nyen, Söderström, & Tønder, 2014). Kun-

skapsbedömningar som styrmedia har en ordnande funktion. Det kan å ena 

sidan skapa en rangordning av elever, skolor, kommuner eller nationella 

utbildningssystem. Det kan å andra sidan ge en överblick av informationen 

som samlas över eleverna och deras prestationer. Informationen över elever 

som är kodad till en betygsbokstav eller poäng gör också att prognoser kan 
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skapas och kritik riktas mot ett system för tillkortakommanden (Forsberg & 

Lundahl, 2006). Det gick inte att förutse hur skolförändringen skulle tas emot 

av lärarna. Detta prov kom till i syfte att identifiera elevers kunskapsluckor 

och kunde i efterdyningarna påverka hur matematiklärarna bedriver matema-

tikundervisning. 

3.3 Det matematiska klassrummet 
Det matematiska klassrummet styrs av sociomatematiska normer vilket också 

är den teoretiska utgångspunkten i vår studie. Nedan beskriver vi vad teorin 

innebär och vad som kan påverka normerna. De påverkansfaktorer vi har 

tittat på är vilka kognitiva krav matematikuppgifter ställer på elever och hur 

läraren kan arbeta med hjälp av olika bedömningsdiskurser. Genom att 

bedöma elevens provresultat formativt eller summativt så påverkas lärarens 

möjligheter att utveckla matematiklärandet hos elever och den egna under-

visningen (Hirsh, 2016). 

 3.3.1 Sociomatematiska normer 

Sociomatematiska normer gäller specifikt de matematiska aspekter som rör 

elevernas aktivitet i klassrummet (Yackel & Cobb, 1996). De gör skillnad på 

sociomatematiska normer och generella normer i klassrummet. De exemplifi-

erar generella normer som förklaringar, rättfärdigande och argumenterande i 

klassrummet. Ingen av de nämnda delarna av ett klassrums mikrokultur är 

unik för matematiken, därför är de inte sociomatematiska normer, menar 

Yackel och Cobb. Den normativa förståelsen för vad som räknas som mate-

matiskt annorlunda, sofistikerat, effektivt eller elegant i ett klassrum är 

exempel på sociomatematiska normer. Ett annat exempel på en sociomatema-

tisk norm är vad som är accepterat som en matematisk förklaring (Yackel & 

Cobb, 1996).  

 

Sociomatematiska normer beskriver vad som får eller kan sägas och göras i 

ett matematikklassrum relaterat till det matematiska innehållet. Sociomate-

matiska normer förändras kontinuerligt och skapas i det samspel som finns 
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mellan lärare och elever i ett matematikklassrum (Stephan, 2014). Det finns 

mycket som påverkar sociomatematiska normer. Samhället i stort, såväl som 

en lärares syn på matematik och inlärandet av matematik. Eftersom normerna 

skapas i samspel med elever så kan inte en lärare på egen hand skapa nor-

merna även om hen har ett stort ansvar för och inflytande över vilka normer 

som skapas. En norm kan upptäckas genom att någon bryter mot den eller 

genom att man jämför klassrummet där den förekommer med ett klassrum 

där andra normer förekommer. Innan man kan förändra de normer som råder 

i klassrummet så måste läraren ha identifierat vilka dessa normer är (Olteanu 

& Kilhamn, 2014).  

 

Det finns också sociomatematiska normer i ett arbetslag mellan lärarna. 

Dessa kan till exempel etableras i samtalet inom arbetslaget. De är inte alltför 

ofta uttalade men likväl så är samarbetet och även undervisningen i klass-

rummet påverkade av dem (Stigler & Hiebert, 1999). Exempel på en socio-

matematisk norm som finns inom ett kollegium är synen på vad som är god 

matematikundervisning och vem som till slut slår fast vad en korrekt tolkning 

av ett matematiskt begrepp är. Andra exempel är exempelvis vilket läromedel 

som ska användas och vilken vikt som ska läggas vid det eller vad man ska 

acceptera som en godtagbar matematisk förklaring (Olteanu & Kilhamn, 

2014).  

 

För att studenten ska kunna acceptera lärarens inbjudan till att delta i föränd-

rad pedagogik så krävs en förståelse för att det innefattar både nya socioma-

tematiska normer och sociala normer (Yackel & Cobb, 1996). När läraren 

förändrar sin undervisning så betyder inte det att eleverna har accepterat det 

nya sättet att undervisa. Läraren behöver göra mer än förklara varför hen 

erbjuder en ny form av undervisning, med nya bedömningar, för att elever 

ska överge sin traditionella syn på skolmatematik. I stället måste nya normer 

vara aktivt förhandlade. Läraren behöver inte bara utmana, utan också förstå, 

elevernas uppfattning om skolmatematik och klassrumsnormer (Wester, 

2015).  
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En lärares förståelse för sociomatematiska normer är varken beroende av den 

nivå på kunskap som lärare lär ut, deras bakgrund eller demografiska egen-

skaper. Inte heller påverkar antal år som de tillbringat inom undervisning, 

specialområden de riktat in sig på eller deras kön. Lärares tankar kring 

sociomatematiska normer verkar inte heller överensstämma med hur de 

analyserar scenarier som innehåller samma sociomatematiska normer 

(Zembat & Yasa, 2015).  

 3.3.2 Kognitiva krav i matematikuppgifter 

The mathematical task analysis guide (TAG) är framtagen för att klassificera 

matematiska uppgifter efter vilka krav de ställer på elevers kognitiva förmåga 

(Stein, 2000). Uppgifter kan antingen kräva att eleven har någonting memo-

rerat eller kräva att de ger sig i kast med djupare matematiska idéer och 

begrepp.  Matematikuppgifter delas upp i uppgifter som antingen ställer höga 

eller låga kognitiva krav på eleven. Vad som framförallt gjorts skillnad på i 

ramverket är vilka uppgifter som kräver att elever gör kopplingar till matema-

tiska begrepp och vilka som inte kräver att eleverna gör det (Stein, 2000). 

 3.3.3 Bedömningsdiskurser 

Björklund Boistrup (2010) beskriver fyra olika bedömningsdiskurser. Dessa 

diskurser är exempel på fyra olika sociomatematiska normer som relaterar till 

hur en lärare bemöter sina elever i matematikklassrummet. De här fyra 

bedömningsdiskurserna påverkar i sin tur hur eleverna tar till sig det matema-

tiska innehållet. Den första diskursen är “gör det fort och gör det rätt”. 

Feedbacken är ofta från lärare till elev och frågorna som ställs här kommer 

ofta från läraren och är sällan öppna. Läraren vet svaret. Det finns sällan 

uppföljningsfrågor. Den andra diskursen är “vad som helst fungerar”. Även 

här är feedbacken huvudsakligen från lärare till elev, men eleven uppmanas 

också att bidra till diskussionen. Det finns också en närvaro av öppna frågor. 

Sällan finns det kritiska diskussioner om elevernas lösningar och felaktiga 

svar kan också lämnas obestridda. Fokus ligger på huvudsakligen på uppgift. 

Den tredje diskursen är “allting kan tas som utgångspunkt för en diskussion” 
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och här finns det flera fall av bedömningsaspekter. Feedbacken är både i 

riktning från lärare till elev och tvärtom. Ganska ofta är frågorna öppna och 

läraren och studenten visar intresse för kommunikation om matematik. Ibland 

utmanas studenten med respekt för hens fortsatta lärande och det finns en 

medvetenhet om elevernas alternativa tolkningar av uppgifter. Fokus ligger 

främst på process. Den sista diskursen är “resonemang tar tid”. Här finns det 

ofta ett erkännande av elevernas visade kunskap. Frågorna är mestadels 

öppna, där läraren inte vet svaret. Intresse och engagemang kommuniceras av 

läraren till studenten och vice versa. Eleverna utmanas ofta mot nytt lärande. 

Fokus ligger på processer, resonemang och argumentation (Björklund 

Boistrup, 2010). 

 3.3.4 Arbeta formativt 

Summativa bedömningar är undersökningar eller prestationsmöjligheter vars 

primära syfte är att tilldela eleverna poäng på grundval av deras kunskap, till 

exempel ett prov eller ett skriftligt test. Formativa bedömningar är undersök-

ningar eller prestationsmöjligheter vars primära syfte är att ge eleven och 

läraren feedback om studentens nuvarande tillstånd, medan det fortfarande 

finns möjligheter till förbättring (Black & William, 2009). Detta är något som 

stärks av Jönsson (2017) som menar att formativt arbetssätt sätter eleven och 

uppgiften i centrum och eleven måste få öva på dessa uppgifter innan hen 

förväntas behärska dem (Jönsson, 2017).    

 

Åsa Hirsch skriver i en kunskapsöversikt för Skolverket (2017) att bedöm-

ning handlar om analys och värdering. Detta kräver att läraren har någon 

form av information att grunda sin värdering i. Denna information kan 

utvinnas genom att t.ex. ställa en fråga till eleven eller rätta ett prov. Ana-

lysen och värderingen kan därefter leda till beslut och konsekvenser. Är 

bedömningen i ett summativt syfte så handlar det om att summera kunskap-

erna som fanns vid tillfället då bedömningen gjordes. Summeringen kan ses 

som en stämpel och etikett på den kunskapsmässig nivå som rådde vid det 

tillfället. När en bedömning görs för att främja elevens lärande och fortsatta 

utveckling och ta reda på nästa steg i elevens utveckling och lärande så är 
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bedömningen formativ. En sådan bedömning görs under en pågående process 

(Hirsh, 2017). Eleven behöver stöd i sitt lärande och därför behöver bedöm-

ningen integreras i undervisningen. Först om eleven hittar nya strategier och 

inte upprepar tidigare misstag är bedömningen effektiv (Lundahl, 2012). 

 

4 METOD 

Här presenterar vi de metoder vi använt för vår studie. Utifrån syfte och 

forskningsfrågor föll vårt metodval på kvalitativa semistrukturerade inter-

vjuer tillsammans med en analys av övningsuppgifterna genom klassificering 

enligt TAG. Urvalet bestod av matematiklärare i årskurs 5. Vi presenterar 

även genomförandet av intervjuerna, etiska principer samt studiens validitet 

och reliabilitet. Slutligen visar vi med vilka metoder vi har analyserarat vår 

empiri.  

4.1  Val av metoder 

Vårt syfte var att ta reda på hur ett centralt prov kunde påverka matematiklä-

rares arbete i och utanför klassrummet. För att undersöka det valde vi att 

intervjua de berörda lärarna. Enligt Bryman (2011) är också detta den bästa 

metoden när man vill ta reda på vad någon tänker på djupet kring något. Vi 

sammanställde ett antal öppna frågor som vi ville diskutera utan att styra 

svaren från läraren. Denna intervjumetod kallas semi-strukturerad och inne-

bär även att svaren inte alltid kommer i den ordning intervjuaren har tänkt 

sig. Men för uppsamlandet av den empiri vi önskade var metoden väl funge-

rande. För att ta så lite som möjligt av lärarnas tid och på så sätt få så stort 

deltagande som möjligt valde vi att åka till respektive skola för att genomföra 

våra intervjuer. 

För att vi skulle kunna ge en ännu mer kvalificerad bild av hur det kommu-

nala provet skulle påverka lärarens undervisning gjorde vi också en analys på 

det matematiska innehållet på de övningsuppgifter lärarna fått som förbere-

delsematerial till provet. Metoden vi valde gick ut på att bedöma uppgifterna 
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enligt ett ramverk kallat TAG som är en förkortning av The mathematical 

task analysis guide (Stein, 2000). Med hjälp av detta har vi klassificerat de 

matematiska uppgifterna utifrån de krav som ställs på den kognitiva för-

mågan hos eleverna.  

4.2 Urval 

En kommun har genomfört ett eget utformat matematikprov för elever i  

kommunens årskurs 5 med det uttalade syftet att identifiera kunskapsbrister i 

god tid innan det nationella provet i årskurs 6. Vårt syfte var att undersöka 

hur matematiklärares arbete påverkades av att huvudmannen anordnade ett 

centralstyrt matematikprov. Frågeställningarna gällde lärarnas inställning till 

provet, hur lärarna förberedde eleverna innan provet, det matematiska inne-

hållet samt hur provresultatet skulle påverka framtida undervisning. Därför 

valde vi att intervjua matematiklärare verksamma i årskurs 5 i kommunen. Vi 

valde också att endast ta med de kommunala skolorna och inte de fristående 

skolorna som finns i kommunen. Orsaken till det var att de ansvariga för 

projektet inte visste vilka fristående skolor som skulle medverka. De visste 

inte heller om dessa skolor skulle följa och delta i den uppföljning som skulle 

ske efter provet. Att dessa skolor inte är med kan givetvis minska vår studies 

validitet men valet var medvetet då vi ville undersöka kommunens påverkan 

på de skolor där de är huvudman.  

Denna kommun är huvudman för tio skolor som har sexton klasser i årskurs 5 

fördelat på tretton matematiklärare. Två av skolorna är mindre enheter och 

har en varsin 5-6 klass och ytterligare en skola har en 4-5 klass. Lärarna på 

två av de tre sistnämnda skolorna lyckades vi inte nå och de utgör därmed 

bortfallet i vår undersökning. Att dessa lärare inte deltog är naturligtvis en 

svaghet i vår undersökning. Däremot anser vi inte att validiteten påverkas 

speciellt då dessa båda lärare tillsammans endast undervisar tio elever i 

årskurs 5. I studien har vi intervjuat elva av totalt tretton lärare i urvalsgrup-

pen vilket får anses som ett fullgott underlag i vår undersökning.  
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4.3 Genomförande  

Vi kontaktade först samtliga tio skolors rektorer via ett mail för att få namn 

på de matematiklärare som undervisade i årskurs 5. Då vi endast fick svar 

från tre rektorer gjorde vi ett nytt försök, men denna gång gick mailen till 

skolornas expeditionsansvariga. Detta visade sig vara en effektiv väg och 

efter en dag hade vi fått namn på samtliga berörda matematiklärare. Ett mail 

till dessa tretton med presentation och syfte kring vårt arbete (bil 2) samt 

samtyckesblankett (bil 3) skickades. Från vissa lärare fick vi positiva besked 

nästan omgående medan vi fick påminna och bearbeta andra lite mer. Tio av 

de elva lärarna intervjuades på plats och en intervjuades per telefon. Oavsett 

om vi varit en eller två närvarande vid intervjun så har intervjun skötts av en 

och samma person och frågorna har ställts enligt en och samma intervjuguide 

(bil 1). Dock har intervjuerna varit semi-strukturerade så beroende på lärarens 

svar kunde någon av de kommande frågorna redan ha besvarats och ställdes 

således inte igen. Varje intervju tog mellan 20 och 30 minuter och de spela-

des in på mobiler utan SIM-kort med kodlås för att kunna öppnas. Mobilerna 

förvarades sedan i låst utrymme fram till att de inte längre behövdes då de 

inspelade intervjuerna raderades.     

4.4 Etiska principer 

För att säkerställa kvaliteten i det resultat som vi fick genom intervjusvaren, 

så var det viktigt att få de intervjuade att känna ett förtroende och en trygghet 

i sitt deltagande. De behövde veta vad de skulle medverka i, vilket syftet var 

med arbetet och hur det skulle användas. De skulle känna att de kunde svara 

fritt utan att deras svar kunde härledas just till dem och de behövde veta att 

deras svar enbart skulle komma att användas i forskningssyfte.  

Samtliga informanter fick information om studiens syfte och tillvägagångs-

sätt i ett missivbrev. De fick även information om att deltagandet var frivilligt 

och när som helst kunde avbrytas. Vidare informerades de om att de i all 

redovisning av resultat skulle vara anonyma och att det redovisade resultatet 

skulle vara helt avidentifierat från både skola och person. Samtliga intervju-
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ade har skrivit under en samtyckesblankett om att de har tagit del av inform-

ationen och accepterar densamma. Med detta informationsbrev och informan-

tens undertecknande av samtyckesblanketten har vi anpassat vårt arbete till 

de fyra etiska huvudkrav som en studie som denna måste hålla sig till. Dessa 

fyra krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

4.5 Validitet och Reliabilitet 

Validitet avser hur väl studien lyckas mäta och få kunskap om det som var 

avsikten att mäta och få kunskap om. Validiteten innefattar även resultatens 

generaliserbarhet, hur väl man kan redogöra för samband och huruvida 

resultaten är förenliga med hur individer fungerar i naturliga sammanhang, 

samt om de stämmer med tidigare gjorda studier (Dimenäs, 2007).  

I vår studie har vi lyckats med att fånga in svar på de frågor vi önskade. 

Däremot kunde vi vid analysen se att vissa frågor hade behövt utökas. En 

sådan fråga var vilken matematiklitteratur respektive lärare använde sig av 

idag. Det hade också varit intressant att mer i detalj fråga kring vilken metod 

eller material läraren ämnade arbeta, utöver de utskickade övningsuppgifter-

na. I vår studie besvarade ett litet antal lärare öppna frågor kring ett specifikt 

prov, framtaget i en enskild kommun. Studien gav en god bild av hur just 

dessa lärare tyckte att deras undervisning påverkades, vilket kan indikera ett 

tänkbart sätt för lärare att hantera liknande situationer. Det är dock svårt att 

dra några generella slutsatser kring användningen av särskilda kommunala 

prov utifrån enbart detta arbete.  

Reliabilitetskriteriet är avgörande för att alls kunna diskutera om ett forsk-

ningsresultat kan ses som valid kunskap. Det får inte vara så att tidsaspekten 

när man genomför en undersökning påverkar resultatet och om flera personer 

genomför en undersökning behöver de vara överens om principerna för 

bedömning av resultaten. Forskningen bör också vara utförd på ett sätt som 

gör att den är möjlig att genomföra på nytt. I en kvalitativ forskningsansats, 

som att genomföra intervjuer, är det rimligen svårare för forskaren att göra 
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sin studie replikerbar, då sättet att fråga, lyssna och tolka är så personligt 

(Dimenäs, 2007).  

 I denna studie var vi två personer som både utförde intervjuerna och som 

sedan skulle analysera svaren från desamma. I möjligaste mån gjorde vi 

intervjuerna tillsammans och frågorna ställdes av en och samma person vid 

samtliga dessa intervjutillfällen. Denna person utförde sedan fyra intervjuer 

helt ensam vilket inte borde ha påverkat reliabiliteten nämnvärt då frågorna 

rimligen ställdes och betonades på exakt samma sätt som de övriga tillfällena. 

En elfte intervju genomfördes dock av den andra personen och utfördes 

dessutom via telefon. Här skulle man kunna misstänka att såväl validiteten 

som reliabiliteten påverkas då både röstläge och intervjumetod skilde sig. 

Den enda skillnaden mellan telefonintervjun och övriga var att den blev 

kortare. Det är svårt att veta om det här var på grund av intervjuaren, infor-

manten eller intervjuformen. Samtliga intervjuer spelades in och har sedan 

lyssnats av i sin helhet och transkriberats ned kring relevanta delar enligt en 

analysmall. Detta gjordes först enskilt och sedan tillsammans där vi tolkat 

svaren olika. Detta gör att svaren i vårt resultat får anses som både trovärdiga 

och pålitliga utifrån vald metod. Däremot skulle trovärdigheten kring hur en 

lärares undervisning påverkas kunnat förstärkas ytterligare med hjälp av att 

även ha observerat läraren före och efter provets genomförande genom s.k. 

triangulering. Ett sådant omfattande arbete fanns det varken tid eller möjlig-

heter för inom ramen för denna studie. Provets resultat kommer ju inte att 

vara känt för oss när denna studie skall vara klar.  

Att vi intervjuade våra lärare individuellt istället för i grupp anser vi har ökat 

studiens validitet. Det kunde ha funnits saker man inte ville tala öppet om 

inom gruppen, och där ansåg vi att enskilda intervjuer kunde ge oss ett bättre 

djup. Dessutom menar forskning att vi då hade behövt ta reda på vilken 

eventuell hierarki som fanns i gruppen som kunde påverka hur man svarat 

(Dimenäs, 2007). 
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4.6 Analys av intervjuer och övningsuppgifter 

Här presenteras metoderna vi har använt för att analysera empirin. Vi börjar 

med hur vi har analyserat intervjuerna. Därefter följer hur vi har kodat 

intervjuerna, vilka teman som har använts och slutligen hur vi har analyserat 

övningsuppgifterna utifrån nivån på de kognitiva kraven. 

 4.6.1 Innehållsanalys 

För att vi skulle kunna analysera vår insamlade data på ett kvantitativt sätt så 

arbetade vi med hjälp av innehållsanalys. Genom att koda en texts mening i 

kategorier så kunde vi kvantifiera hur olika teman förekom i intervjuerna. 

Den här frekvensen kunde sedan jämföras och korreleras på andra sätt. 

Genom att bearbeta ner långa intervjuuttalanden till kategorier så kunde vi 

reducera all insamlad data till enkla tabeller och figurer vilket gjorde det hela 

överskådligt. Att arbeta på detta sätt ger en överblick över stora mängder 

material och underlättar olika jämförelser (Kvale & Brinkman, 2012). 

 4.6.2 Kodning av intervjumaterial 

När datamaterialet hade samlats in lyssnade vi igenom det var för sig. När 

varje intervju lyssnats igenom så fördes det samtidigt in anteckningar i ett 

protokoll. Se (bil 4).  

Det protokollet avsåg att identifiera var olika typer av svar och nyanser av 

svar i de olika frågorna vi ställde. T.ex. så noterades om en inställning till 

provet som helhet var antingen positiv eller negativ. Vid frågor som var mer 

öppna så transkriberades hela svar ner. De betydelsebärande enheter som 

hittades i intervjuerna kodades allt eftersom med hjälp av dessa inspelningar 

och protokoll. Där började vår kod ta form. Vi kodade varje intervju på var 

sitt håll och jämförde sedan vårt material. Vi var eniga på de flesta punkter 

men det fanns oenigheter som behövde diskuteras. Det handlade t.ex. om att 

någon person svarade ”nja” på frågan kring om de tyckte om kommunens 

initiativ till provet. En hade identifierat detta som ett ”ja” och en hade identi-

fierat det som ett ”nej”. Vi bestämde oss där att skapa en ny kategori som var 

”delad i frågan”. Det är inte fel att använda individernas egna uttryck, vilket 
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vi också har gjort i vissa koder. Vårt tankesätt uppmuntras av Fejes & Thorn-

berg som menar att det är viktigt för att den inledande analysen inte ska göra 

materialet för abstrakt på ett tidigt plan (Fejes & Thornberg, 2015).  

 4.6.3 Tänkta teman med bakgrund av teoretiska utgångspunkter 

När vi analyserade våra intervjusvar så sökte vi efter sådant som antingen 

bekräftade eller bestred att lärarna på grund av provet förändrar sin tillämp-

ning av sociomatematiska normer i sitt arbete. Vi sökte uttryckligen efter svar 

och handlingar som gick att koppla till kommunens initiativ till följd av 

provet. Vi sökte efter förändringar i lärarens undervisning inför detta provs 

genomförande. Vi sökte också efter förväntade förändringar i lärarens arbete 

och undervisning till följd av provresultatet fram till det nationella provet i 

årskurs 6. Det här kan handla om att lärare förändrar det centrala innehåll 

som de vanligtvis undervisar kring, vad de betonar som viktigt inför eleverna, 

huruvida de tycker att det är obehagligt att misslyckas på provet och därige-

nom kämpar extra för att förbereda eleverna inför kommunens prov. Detta 

sökande mynnade ut i tre stycken huvudteman. Dessa var lärarnas mottaglig-

het innan provtillfället, övningsuppgifterna och förändringsbenägenheten hos 

lärarna till följd av resultatet. Det är dessa tre teman som vi har ställt mot 

våra teoretiska utgångspunkter. 

 4.6.4 Analys av övningsuppgifterna 

Anledningarna till att vi analyserat dessa övningsuppgifter istället för frå-

gorna på provet är två. För det första så får inte lärarna se det färdiga provet 

förrän i direkt anslutning till själva provtillfället den 25 april. För det andra så 

är det kommunens ambition att kunna använda detta prov fler gånger varför 

det inte bör bli alltför offentligt. Men övningsuppgifternas struktur och 

innehåll liknar i hög grad de frågor som finns på provet och det är även dessa 

övningsuppgifter som faktiskt har använts av lärarna i klassrummet i syfte att 

förbereda eleverna.  

 

Klassificeringen av de uppgifter som fanns på övningsfrågorna har vi gjort 

enligt TAG som syftar till att klassificera matematiska uppgifter utifrån de 
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krav som ställs på den kognitiva förmågan hos eleverna (Stein, 2000). Stein 

menar att det finns uppgifter som kräver att elever utför en memorerad 

procedur. Den här typen av rutinuppgifter kräver i regel en liten kognitiv 

ansträngning. Det finns även uppgifter som kräver att eleverna befattar sig 

med matematiska koncept och idéer, vilket i sin tur stimulerar eleverna att 

göra meningsfulla kopplingar till matematiska koncept eller relevanta mate-

matiska idéer och leder till helt andra typer av möjligheter. Även om kom-

munen hade sagt att provets uppgifter skulle ligga på en lägre nivå och fånga 

upp kunskapsluckor hos de elever som riskerade att inte bli godkända på de 

nationella proven, såg vi ändå nyttan av att applicera Steins ramverk på 

övningsuppgifterna. Utifrån våra intervjusvar såg vi att lärarna skulle lägga 

ett stort fokus på dessa övningsuppgifter och att materialet skulle bli väl 

använt i klassrummen. Därför blev det relevant att tydliggöra vad som fak-

tiskt har använts då det kan förändra hur matematik lärs ut.  

 

Matematikuppgiftsramen (TAG) har fyra indelningar som rangordnas efter 

krav på antingen låg kognitiv nivå eller hög kognitiv nivå. De fyra nivåerna 

är memorering, procedurer utan kopplingar till begrepp eller betydelser, 

procedurer med kopplingar till begrepp och betydelser, och att utöva matema-

tik. Både memorering och procedurer utan kopplingar kategoriseras i allmän-

het som låg kognitiv ansträngning eftersom de inte kräver mycket tänkande. 

Procedurer med kopplingar och att utöva matematik kräver ett högre kogni-

tivt tänkande på grund av deras tonvikt på att tänka och göra kopplingar 

(Stein, 2000). 
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Krav på en lägre nivå Krav på en högre nivå 

Memorering 
• Innebär antingen att producera tidigare inlärd fakta, regler, 
formler eller definitioner ELLER 
omvandla fakta, regler, formler eller definitioner till minne. 
• Kan inte lösas med hjälp av en procedur eftersom det inte 
finns en procedur eller eftersom att tidsramen för uppgiften 
är för kort för att använda en procedur. 
• Är inte tvetydiga - sådana uppgifter inbegriper exakt 
reproduktion av tidigare sett material och vad som ska 
reproduceras är tydligt och direkt angiven. 
• Har ingen koppling till idéer som ligger till grund för de 
fakta, regler, 
formler eller definitioner som lärs in eller 
reproduceras. 
 

Procedurer med kopplingar 
• Fokuserar på användningen av procedurer för att utveckla en 
djupare nivåer av förståelse för matematiska begrepp och 
idéer. 
• Föreslår vägar att följa (uttryckligen eller implicit) som är 
allmänna tillvägagångssätt vilka har nära förbindelser med 
underliggande konceptuella idéer i motsats till smala algoritmer 
som är svåra att koppla ihop med underliggande begrepp. 
• Vanligtvis representerade på flera sätt (t.ex. visuella diagram, 
symboler, problemsituationer). När en uppgift kopplar ihop flera 
representationsformer. 
• Kräver en viss grad av kognitiv ansträngning. Även om 
allmänna procedurer kan följas så kan detta inte göras utan 
tankeverksamhet. Studenter måste använda sig av de 
konceptuella idéerna för att lyckas slutföra uppgiften och 
utveckla förståelsen. 

Procedurer utan kopplingar 
• Är algoritmiska. Användningen av proceduren är antingen 
uttryckligen efterfrågad eller uppenbar baserat på instruktion, 
erfarenhet eller placering av uppgiften. 
• Kräver ett begränsat kognitivt tänkande för att lösa 
uppgiften. Det råder liten tvetydighet om vad som behöver 
göras och hur man gör det. 
• Har ingen koppling till koncepten eller 
meningen som ligger till grund för proceduren 
• Är inriktade på att framställa korrekta svar 
snarare än att utveckla matematisk 
förståelse. 
• Kräver inga förklaringar alls ELLER förklaringar som enbart 
fokuserar på att beskriva proceduren som använts. 

Utövande av matematik  
• Kräver ett komplext och icke-algoritmiskt tänkande (d.v.s. det 
finns inte ett förutsägbart, väl inövat tillvägagångsätt som 
uttryckligen föreslås av uppgiften, uppgiftsinstruktionerna eller 
exempel).  
• Kräver att elever utforskar och förstår karaktären av 
matematiska begrepp, processer eller relationer.  
• Kräver en medvetenhet om sina egna kognitiva processer.  
• Kräver att eleverna får tillgång till relevant kunskap och 
erfarenhet som är till lämplig användning i arbetet genom 
uppgiften.  
• Kräver att elever analysera uppgiften och aktivt undersöker 
begränsningar som kan ringa in eventuella lösningsstrategier 
• Kräver avsevärd kognitiv ansträngning och kan innebära en 
viss ångest för studenten på grund av den oförutsägbara 
karaktären av den lösningsprocess som krävs. 

Figur1 Analysverktyg för kategorisering av matematikuppgifter (Stein, 2000) 

Grön markerar krav på lägre nivå. Röd färg markerar krav för högre nivå.  

 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Nedan presenterar och analyserar vi resultatet av intervjumaterialet och 

analysen av övningsuppgifternas kognitiva krav. I det första avsnittet beskri-

ver vi informanternas bakgrund och hur vi valt att presentera deras svar. I det 

andra avsnittet, lärarens mottaglighet för förändring, så behandlas den första 

frågeställningen. I det tredje avsnittet så analyserar vi övningsuppgifternas 

matematiska krav och besvarar därmed vår andra frågeställning. I det fjärde 

avsnittet, förberedelse inför provet, så behandlas den tredje frågeställningen. I 

det femte avsnittet besvarar vi den fjärde frågeställning och visar hur provets 

resultat kan komma att påverka matematiklärarens arbete framöver. Slutligen 

sammanfattas kapitlet. 
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5.1 Bakgrundsinformation 
För att det på inga sätt skall gå att utläsa vem av informanterna som har sagt 

vad så valde vi att gruppera åsikterna efter följande indelning.  

 

Samtliga = Alla intervjuade lärare  

Flertalet = 9-10 av de intervjuade lärarna  

Fler än hälften = Mer än hälften, 6-8 av de intervjuade lärarna  

Några = Mindre än hälften, 3-5 av de intervjuade lärarna  

Enstaka = 1-2 av de intervjuade lärarna  

Ingen = 0 av de intervjuade lärarna. 

 

Vi har inte sett något samband mellan lärares behörighet och deras utsagor i 

intervjuerna varför den aspekten har tagits bort från resultatet. Två av de 

intervjuade lärarna var med och konstruerade provet men inte heller här 

kunde vi se att deras svar på något sätt skiljer sig gentemot övriga svar. Deras 

svar har inte varit identiska med varandra eller odelat positiva kring innehåll, 

syfte eller förändringsbenägenhet innan eller efter provets genomförande. I 

vår analys har vi därför inte heller behövt ta någon särskild hänsyn till dessa 

båda lärares svar.  

 

I kommunens skolor finns det tretton lärare i ämnet matematik för årskurs 5. 

Elva av dessa har intervjuats. Lärarna hade mellan två och 37 års erfarenhet 

av att undervisa i matematik och flertalet var behöriga i ämnet. Medianvärdet 

av erfarenhet var åtta år och medelvärdet var tretton år. När vi intervjuade 

lärarna så hade information om att ett prov skulle genomföras redan nått dem. 

Samtliga lärare hade fått denna information minst två månader innan provtill-

fället och av dessa hade några fått informationen mer än fem månader innan. 

Av de lärare som känt till provet i mer än fem månader återfanns de två lärare 

som tillsammans med kommunens matematikutvecklare varit involverade i 

själva provkonstruktionen.  
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Samtliga lärare var inbjudna till ett informationsmöte kring provet i slutet av 

januari och ungefär hälften deltog. På detta möte fick man tycka till kring 

innehåll och provets svårighetsgrad. Av de som inte deltog på mötet hade tre 

lärare tagit till sig informationen via det mail som skickades ut medan två fått 

informationen från kollega som deltagit på mötet.    

5.2 Lärarens mottaglighet för förändring 
För att undersöka hur lärare hanterar förändringar inom den befintliga organi-

sationsstrukturen (första gradens förändringar av skolorganisationen, jfr 

Håkansson & Sundberg, 2016), så presenterar vi här vad läraren anser påver-

kar matematikundervisningen. Därefter följer lärarens inställning till kom-

munens prov. Vad som också rör lärarens mottaglighet för förändring är 

huruvida de haft inflytande eller inte över provets utformning. Slutligen 

presenteras lärarens åsikter kring den centrala och för läraren helt oberoende 

rättningen av provet. 

 5.2.1 Vad påverkar lärares undervisning 

I en fråga kring lärarens förändringsbarhet i sin undervisning ville vi ta reda 

på vad som styr lärarens undervisning idag. Här fick läraren sju olika alterna-

tiv att rangordna 1-7. Siffran sju för det som påverkade undervisningen mest 

och ner till siffran ett för det som hade minst påverkan i lärarens undervis-

ning. Resultatet av detta återfinns tillsammans med övriga svar i bilaga 5. Här 

kunde en av lärarna omöjligt svara på vad som påverkade mest och minst 

varför endast tio svar har erhållits. Vi har valt att räkna ut ett medelvärde för 

respektive påverkansfaktor där den faktor med högst medelvärde är det som 

har störst påverkan.  
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Figur 2. Medelvärdet av informanternas ranking kring vad som påverkar 

deras undervisning mest 7 till minst 1.  

Det visade sig att enligt de intervjuade lärarna så är det eleverna, tätt följt av 

styrdokumenten, som har mest påverkan på matematiklärarens undervisning i 

klassrummet. Enligt de samlade svaren kan man också utläsa att det som 

påverkar undervisningen minst är huvudman, i detta fall kommunen, och 

försteläraren, i detta fall matematikutvecklaren och provkonstruktören. 

Initiativtagarna till provet är alltså normalt sett de faktorer som lärarna 

upplever påverkar deras matematikundervisning minst.  

 5.2.2 Inställning till kommunens initiativ 

En majoritet av lärarna var odelat positiva till det kommunala initiativet, 

d.v.s. provet och dess uttalade syfte. Flertalet svarade att orsaken till provet 

var att hitta kunskapsluckor i tid vilket också är kommunens uttalade syfte. 

Med andra ord så fanns det stor täckning för att lärarna i kommunen trodde 

på kommunens avsikt med provet. 

All kvalitetssäkring är inte bra, men just det här är ett bra initiativ. 

Bra att se om man ligger rätt till i med klassen. 
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Minoriteten uppgav att det handlade om en kontroll av lärarna. Noterbart är 

att av de som trodde att det var en kontroll så var samtliga ändå positiva till 

provet. Kommentarer som sades kring detta var bl.a. 

Då slinker inga dåliga lärare igenom.  

Det är bra med kontroll så att man får undervisa i det man är bra på. 

Den positiva inställningen och tankarna om syftet med provet pekar på att det 

finns en god grund för att genomföra en förändring i kommunens klassrum. 

Det finns dock en del tveksamheter bland lärarna. Av de som svarade att de 

var delat eller odelat negativa i sin åsikt till provet var orsaken oro kring 

mängden tester som eleverna utsätts för. Det verkar finnas en tro av att provet 

kan ha en hämmande effekt på elevernas självkänsla om det är så att eleverna 

får ett dåligt resultat. Det här är någonting som oroar flera av lärarna. En 

annan åsikt är att mätningar inte ska göras bara för mätandets skull.  

 

Det är allmänt bra med tester och förtester för att hitta kunskapsluckor som 

man kan jobba formativt med, men det kan ju också bli väldigt mycket mät-

ningar när kommunen ska genomföra saker. 

 

För många prov är påfrestande speciellt för de svaga eleverna. Många kom-

mer stressa upp sig och känna sig dåliga. 

 

Vad gällde inställningen till att klasserna kommer att jämföras med hjälp av 

ett kommunalt medelvärde för de olika delarna på provet så blev svaren 

väldigt olika. Respondenternas svar fördelades över de tre svarsalternativen 

och oenigheten var därmed stor. Det visar att det fanns en splittring i hur man 

ställde sig till att bli jämförd med sina kollegors klasser runt om i kommunen. 

Noterbart är att av de personer som svarat att de är odelat negativa eller 

delade kring detta medelvärde så var också majoriteten av dessa delat eller 

odelat negativa till provet som helhet. Kommentarer som gavs kring medel-

värde: 

Bra för likvärdigheten.  
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Bra för att analysera efter orsaker till skillnaderna.  

 

Ett medelvärde säger ingenting om klassens kunskapsnivå.  

 

Alla klasser är ju så olika så varför?  

 

Kan ge oönskad effekt för de klasser som misslyckats.  

 5.2.3 Inflytande över provet 

Lärarna tillfrågades om huruvida de ansåg sig ha haft ett inflytande över 

provets innehåll eller inte. Majoriteten har svarat nej och av dessa så var det 

över hälften som inte deltog på informationsmötet i januari. Detta kan vara en 

anledning till att de inte heller varit kritiska till att de inte har haft något 

inflytande. Som mellanstadielärare så kan man kanske inte vara med på alla 

möten för alla ämnen som man undervisar i. Av de övriga som inte upplevt 

inflytande så var anledningen att inte vilja lägga sig i då det hela ändå disku-

terats av kunniga personer. 
 

Jag kan gå på so-möte, engelska-möte och svenska-möte också om jag vill 

också men någonstans tar tiden slut  

 

För många kockar skulle inte ha gjort det här bättre  

 

Av de som säger sig ha haft inflytande så är hälften provkonstruktörer. Det 

här pekar på att det inte är speciellt många lärare i kommunen som känt sig 

delaktiga i skapandet av provet. Ett inflytande behöver inte nödvändigtvis 

betyda att man fått igenom sin åsikt.  Hur informanten har tolkat ordet infly-

tande kan alltså ha påverkat svaren på denna fråga. En lärare som anser sig ha 

haft inflytande på provet säger: 

 

Jag poängterade på mötet att ekvationerna var för svåra men de övriga tyckte 

ändå att de skulle finnas med.  
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 5.2.4 Inställning till central rättning 

Lärarna tillfrågades om vad de tyckte om att provet skulle rättas centralt och 

varför de tyckte så. De fick även svara på ifall de, oavsett resultat, skulle 

acceptera hur kommunen har bedömt elevernas svar och redovisningar och 

om de skulle ändra på sin undervisning till följd av det. 

 

Samtliga lärare säger att de kommer att acceptera hur kommunen bedömer 

elevernas svar och redovisningar. De tyckte alla att det är bra med central 

rättning. Fler än hälften tyckte att det var bra för att det blev mer rättvist och 

likvärdigt. Fler än hälften kommer inte heller att ändra sitt eget sätt att under-

visa på vad gäller elevredovisningar. Det var inte svårt att acceptera hur 

kommunen skulle rätta elevernas svar, men det tedde sig svårare att ändra sitt 

eget sätt att lära ut hur elever skulle redovisa sina lösningar. Här ska sägas att 

fler än hälften skulle ha accepterarat kommunens rättning som en rättnings-

standard. 

 
Skulle nog inte ändra mitt sätt att lära ut hur eleverna skall redovisa ett resul-

tat bara för att rättaren anser att ett visst sätt är fel eller rätt.  

 

Blir rättvist för rättningen av detta prov då alla bedöms lika men är inget fa-

cit hur det skall göras 

 

Det är likvärdig rättning för alla. Även om jag inte håller med om alla tolk-

ningar så är det rättvist.  

 

Kul att se andra perspektiv på rättning 

 

Positivt och opartiskt. Omedvetet vet man och tolkar svaren för de elever 

man känner. 

 

Tidsbesparande och rättvist 
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5.3 Övningsuppgifternas innehåll och krav 
I detta kapitel görs en jämförelse kring det matematiska innehåll som kom-

munen anser att övningsuppgifterna tar upp och inte tar upp. Detta jämförs 

med vad som finns med i det centrala innehållet i läroplanen för årskurs 4-6 . 

Det görs också en analys över vilka matematematiska krav övningsuppgifter-

na ställer på elevernas kognitiva förmåga. Det hela avslutas med en samman-

fattning.  

 5.3.1 Matematiskt innehåll  

En majoritet av lärarna tyckte att det matematiska innehållet var relevant. Av 

de som inte tyckte att innehållet var relevant ansåg en majoritet att procent 

var alldeles för tidigt för eleverna. Det fanns även någon enstaka av lärarna 

som tyckte att ekvationer var för svåra för årskurs 5. Det verkar som att 

läromedlet spelar stor roll för vad en lärare lär ut till sina elever. Vidare kan 

man konstatera att kommunens underordnade syfte med provet är att få in 

algebra och procent tidigare i åren då de har märkt att man annars har svårt 

att hinna med. Ett syfte som möter visst motstånd eller åtminstone inte nått 

fram till lärarna. 
Procent är för tidigt för mina klasser. Det gör vi normalt i årskurs 6. Men jag 

tycker ändå att det är bra för de duktiga eleverna.  

 

Det material vi jobbat med tar inte upp procent, alltså alfa beta gamma. Det 

har inte vi med i röda tråden på vår skola… det är inte vad vi ska jobba med 

i årskurs 5. 

 

Nivån på ekvationerna på testfrågorna är högre än vad skolans böcker (alfa 

beta gamma) tar upp i årskurs 5. Detta varierar på vilka böcker skolan har 

valt. Borde vara samma på alla skolor i kommunen. 

 

På vårterminen i femman så är det inte många som har hanterat procent. Då 

sätter man dem ju på pottkanten. Det är ju inte rätt att göra det… Procenten 

går väl an då vi har pysslat med hundradelar men sen kommer det ju att lösa 

ekvationer och det har man inte gjort i femman och det vet jag inte bara är 

min femma. 
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 5.3.2 Innehåll i förhållande till centralt innehåll 

Kommunen som genomför provet anger i en översikt av innehållet i provet 

och övningsuppgifterna att följande förmågor/innehåll återfinns:  

 1. Att redovisa beräkningar. Några uppgifter anger ”Endast svar 

krävs.”, andra kräver redovisade beräkningar.  

 2. Att välja räknesätt från en textuppgift. (Som AS6 men även med 

lite addition/subtraktion.) 

 3. Enhetsomvandla timmar - minuter. 

 4. Att beräkna hur lång tid det är mellan två klockslag 

 5. Att räkna addition och subtraktion med tiondelar inblandade 

samt kunna förstå hundradelar (från RD1) 

 6. Att tolka enkla tal i bråkform och i procentform (från RP3). 

 7. Att förenkla mycket enkla algebraiska uttryck. 

 8. Att lösa en enkel ekvation 

 9. Omvandla enheter för längd och vikt. 

 10. Triangelns, rektangelns, kvadratens area och omkrets. 

 11. Skriftliga räknemetoder för de fyra räknesätten. 

 12. Överslagsräkning (vilket av två uttryck som är störst). 

 13.  Skriva tal upp till 100 miljoner med siffror. 

 

Kommunen beskriver sedermera vad som kan finnas med på det nationella 

provet i årskurs 6 men som inte finns representerat i någon del på provet eller 

övningsuppgifterna: binära tal, koordinatsystem, beräkningar med miniräk-

nare, sannolikhet, textuppgifter som kräver beräkning i många steg. Kombi-

natorik, beräkning av medelvärde, median, typvärde, läsa av i tabeller, addera 

tiondel till hundradel (0,1+ 0,14) rita egna diagram, bråkaddition/subtraktion, 

rita/avläsa cirkeldiagram, prioriteringsregler, parenteser, förlänga/förkorta 

bråk, venndiagram, negativa tal, enheter för hastighet och volym, vinkel-

summa, spetsig/trubbig vinkel, liksidig/likbent triangel, formler för att 

beskriva ett mönster, 3D geometriska figurer och symmetri. 
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När vi jämför övningsuppgifterna med LGR 11 och det centrala innehållet för 

matematikämnet i årskurs 4-6 ser vi att kommunens analys förutom formule-

ringar av innehåll stämmer i det stora hela. Kommunen sa t.ex. att ”binära 

tal” inte fanns med på övningsuppgifterna. Det centrala innehållet nämner: 

Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsy-

stem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den baby-

loniska (Skolverket, 2011). 

 

Följande innehåll från det centrala innehållet kan vi inte hitta bland övnings-

uppgifterna.  

Taluppfattning och tals användning 

● Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt 

talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel 

den babyloniska. 

● Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardag-

liga situationer. 

Algebra 

● Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Pro-

grammering i visuella programmeringsmiljöer. 

Geometri 

● Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, 

koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relation-

er. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

● Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala 

verktyg. 

● Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan 

konstrueras. 
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Sannolikhet och statistik 

● Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar 

eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av 

sannolikheten vid olika slumpmässiga försök. 

● Enkel kombinatorik i konkreta situationer. 

● Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, 

såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och 

diagram. 

● Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan an-

vändas i statistiska undersökningar. 

Samband och förändring 

● Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid 

enkla undersökningar. 

● Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar. 

Problemlösning 

● Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situat-

ioner.  

(Skolverket, 2011, ss. 57-58) 

 5.3.3 Analys av övningsuppgifterna 

Vi har valt att klassificera de olika övningsuppgifterna utefter vilka olika 

krav som övningsuppgifterna ställer på elevernas kognitiva tänkande (jfr, 

Stein, 2000). Vilka uppgifter som läraren tilldelar sina elever i framtiden kan 

komma att påverkas av dessa övningsuppgifter, varför vi ser klassificeringen 

som relevant. Övningsuppgifterna analyserades utifrån TAG och klassifice-

rades utifrån vilka kriterier uppgiften uppfyllde. I den första kolumnen så 

anges vilken uppgift som analyserats. I den andra kolumnen så återfinns vilka 

krav uppgiften ställer. LK betyder lägre krav och HK betyder högre krav. I 
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den tredje kolumnen så preciseras kraven på lägre nivå genom förkortningen 

PUK som betyder procedurer utan kopplingar och M som betyder memore-

ring. De högre kraven preciseras som PMK som betyder procedurer med 

kopplingar uppgifter och UAM som betyder utövande av matematik. I den 

fjärde kolumnen så beskrivs vad som har varit vägledande vid klassificering 

av uppgiften (se figur 1 i kap 4.6.4). Ordet tvetydig i denna tabell betyder att 

uppgiften är svårtolkad och det kan för eleven råda en oklarhet i vad som 

efterfrågas.  

Tabell 1  

Analys av övningsuppgifter enligt TAG (Stein, 2000). Grön markering bety-

der uppgift på lägre nivå. Röd markering uppgift på högre nivå. 

U
ppgift 

K
lassificering  

Typ av uppgift 

Vägledande kriterier 

1a 1b 1c  
2, 10, 11 

LK M Kräver att eleven producerar tidigare inlärd fakta. Kan inte lösas med hjälp av procedur. 

3 HK PMK Kräver en viss grad av kognitiv ansträngning för en femteklassare. Även om en allmän procedur 
kan följas så kan detta inte göras utan tankeverksamhet. Eleven måste använda sig av den 
konceptuella idén av decimaltal för att lyckas slutföra uppgiften. Uppgiften föreslår implicit en väg 
att följa som har en nära förbindelse med det underliggande konceptet. I det här fallet föreslås 
tallinjen i och med meningen “ligger mellan”. 

4a 
4b 

LK PUK Är algoritmisk. Användningen av proceduren är antingen uttryckligen efterfrågad eller uppenbar 
baserat på instruktion, erfarenhet eller placering av uppgiften. Kräver ett begränsat kognitivt 
tänkande för att lösa uppgiften. Det råder liten tvetydighet om vad som behöver göras och hur 
man gör det. 

5a 5b LK PUK Kräver ett begränsat kognitivt tänkande för att lösa uppgiften. Är inriktade på att framställa ett 
korrekt svar snarare än att utveckla matematisk förståelse. Kräver inga förklaringar alls. Går att 
lösa med algoritm. 

6a 6b LK M Kräver att eleven producerar tidigare inlärda regler och definitioner om sambandet mellan bilder, 
bråk & procent och vad en femtedel och fjärdedel motsvarar. Är inte tvetydig. Är inriktad på att 
framställa korrekta svar snarare än att utveckla matematisk förståelse. Går visserligen att lösa 
med hjälp av en procedur med hjälp av att dividera 100 med 5 eller 4 men det bedöms som 
osannolikt. 

7, 9 LK M Kan inte lösas med hjälp av en procedur eftersom det inte finns en procedur. Är inte tvetydig. 
Innebär att producera tidigare inlärda regler om decimaltal och användandet av tallinje. 

8 LK M Kan lösas med hjälp av en procedur men det är högst tveksamt att en i årskurs 5 hade utfört en 
division och omvandlat bråket till decimaltal. Innebär att producera tidigare inlärda regler om 
sambandet mellan decimaltal, bråk & procent. 

12 LK M Innebär att producera tidigare inlärd kunskap om begrepp i och med termerna summa och term 
och sedan utföra en huvudräkning som inte kräver någon procedur. 
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13a 13b LK PUK Användningen av proceduren överslagsräkning är uttryckligen efterfrågad. Har ingen koppling till 
något koncept eller djupare matematisk mening utan är inriktad på att framställa ett korrekt svar 
snarare än att utveckla matematisk förståelse. Uppgiften kräver en förklaring men den fokuserar 
enbart på att beskriva proceduren som använts. 

14, 15 LK M Innebär tidigare inlärda regler om hur man använder en linjal och mäter en sträcka, mm 
alternativt dm i förhållande till en linjal med cm. Är inte tvetydig. 

16 LK PUK Användningen av ekvationslösning är uppenbar baserat på instruktionen. Det efterfrågas 
däremot ingen särskild procedur som t.ex. balansmetoden. Uppgiften kräver ändå ett begränsat 
kognitivt tänkande för att lösas och någon form av procedur kommer antagligen att användas. 
Den har däremot ingen koppling till konceptet eller meningen som ligger till grund. Kräver inga 
förklaringar alls utan egentligen bara ett svar. 

17a 17b LK M Innebär tidigare inlärda regler om massa och hur man omvandlar mellan gram och kilo. Kräver 
även tidigare inlärda regler om decimaltal. 

18 LK PUK Användningen av proceduren att skriva ett uttryck är efterfrågad. Uppgiften kräver ändå ett 
begränsat kognitivt tänkande för att lösas och någon form av procedur för att lägga ihop sidorna 
på rektangeln. Det krävs tidigare inlärd kunskap om rektanglar och att sidor är parallella, men det 
kan även argumenteras för att det är givet i uppgiften med hjälp av bilden. Den har däremot 
ingen koppling till konceptet eller meningen som ligger till grund. Kräver inga förklaringar alls eller 
procedur som kräver att svaret är förkortat. 

19 LK PUK Användningen av ekvationslösning är uppenbar baserat på instruktionen. Det efterfrågas 
däremot ingen särskild procedur som t.ex. balansmetoden. Uppgiften kräver ändå ett begränsat 
kognitivt tänkande för att lösas och någon form av procedur kommer antagligen att användas. 
Den har däremot ingen koppling till konceptet eller meningen som ligger till grund. Kräver inga 
förklaringar alls utan egentligen bara ett svar. 

20a LK PUK Kräver en uttrycklig användning av proceduren att beräkna omkrets. I det här fallet är alla mått 
givna och det handlar om att summera värdena. Detta kan göras med hjälp av en algoritm eller 
inte. Uppgiften föreslår implicit en algoritm med tanke på mängden värden. Kräver ett begränsat 
kognitivt tänkande för att lösa uppgiften. Det råder liten tvetydighet om vad som behöver göras 
och ett begränsad kognitivt tänkande hur man gör det. Kräver inga förklaringar alls. 

20b HK PMK Fokuserar på användningen av proceduren att beräkna area och gör det i viss mening för att 
utveckla en djupare nivåer av förståelse för begreppet area. Uppgiften är representerad på ett 
visuellt sätt och figuren är inte en regelbunden sådan. Det krävs att eleven själv utför någon form 
av procedur som skapar regelbundna månghörningar. Uppgiften kräver en viss grad av kognitiv 
ansträngning. Även om allmänna procedurer kan följas så kan detta inte göras utan tankeverk-
samhet. Eleven måste använda sig av den konceptuella idén för area för att slutföra uppgiften. 

21a  LK PUK Uppgiften är i viss mån algoritmisk. Eleven behöver identifiera skillnaden i mängd mellan 
figurerna och reproducera tidigare inlärda regler om aritmetiska mönster.  Kräver ett begränsat 
kognitivt tänkande för att lösa uppgiften. Kräver inga förklaringar. 

21b HK PMK Fokuserar på proceduren att känna igen och reproducera ett mönster för att utveckla en djupare 
nivåer av förståelse. Föreslår vägar att följa som t.ex. att rita samtliga figurer fram till figur 7 eller 
att generalisera och hitta lösningen 4n-1. Uppgiften kopplar med andra ord ihop flera representat-
ionsformer och kräver en viss grad av kognitiv ansträngning. Även om allmänna procedurer kan 
följas så kan detta inte göras utan tankeverksamhet. Studenter måste använda sig av den 
konceptuella idéen för att lyckas slutföra uppgiften. 

22 LK M Innebär tidigare inlärda regler om talföljder och mönster och är inte tvetydig i vad som ska 
reproduceras.  

23 LK PUK Användningen av procedurer för att beräkna skala är uttryckligen efterfrågad. Uppgiften kräver 
ett begränsat kognitivt tänkande för att lösas och en beräkning kan göras med hjälp av en 
algoritm. Uppgiften är inriktad på att framställa ett korrekt svar och den kräver inga förklaringar.. 

24 LK PUK Användningen av proceduren division är uppenbart baserad på instruktionen och elevernas 
tidigare erfarenhet av bråk. Uppgiften kräver ingen förklaring alls och en användning av två 
beräkningar (algoritm eller inte) tillsammans med tidigare inlärd förkunskap om bråk är vad som 
behövs för att lösa uppgiften. 

25 LK PUK Användningen av proceduren division är uppenbart baserad på instruktionen. Med tanke på att 
det är 152 som ska divideras med 8, vilket är en krånglig huvudräkning för elever i årskurs 5 så 
krävs en algoritm.  
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26a LK PUK Användningen av proceduren multiplikation är uppenbart baserad på instruktionen. Kan lösas 
utan multiplikation med hjälp av att upprepad addition. Uppgiften kräver ingen förklaring alls. 
Kräver ett begränsat kognitivt tänkande. 

26b LK PUK Användningen av proceduren division är uppenbart baserad på instruktionen men inte uttrycklig-
en efterfrågad. Kan lösas utan division med hjälp av att upprepad addition och att pröva sig fram 
med hjälp av algoritm. Uppgiften kräver ingen förklaring alls och ett begränsat kognitivt tänkande.  

27 HK PMK Fokuserar på proceduren att beräkna andelar av en helhet där bråken har olika nämnare. 
Uppgiften kräver i och med det en viss grad av kognitiv ansträngning. Även om det går att följa 
allmänna procedurer som att subtrahera en andel i taget så behöver eleverna använda sig av 
den konceptuella idéen av bråk för att se till att andelarna i uppgifterna hela tiden är utgåendes 
från hela mängden och inte resten. Någonting som har bedömts vara svårt för årskursen i fråga 
då uppgiften kräver fler steg och inte har en konventionell lösningsstrategi. 

28 HK UAM Uppgiften kräver ett komplext och icke-algoritmiskt tänkande där det inte finns ett förutsägbart, 
väl inövat tillvägagångssätt som uttryckligen föreslås av uppgiften. Uppgiften kräver att elever 
utforskar och förstår karaktären av karaktären på de givna figurerna och konceptet area utan att 
det nämns. Det har bedömts att eleverna behöver analysera uppgiften och aktivt undersöka 
begränsningar och möjligheterna vilket kräver en avsevärd kognitiv ansträngning. 

29 HK PMK Fokuserar på proceduren att beräkna andelar av en helhet där bråken inte är utskrivna. Istället så 
behöver eleverna se att cyklarna tillsammans är 4 enheter för att sedan dividera på 4. Även om 
det går att följa allmänna procedurer som att dividera så bedöms uppgiften kräva en viss grad av 
kognitiv ansträngning då den kräver fler en lösning i flera steg och inte har en konventionell 
lösningsstrategi. Någonting som har bedömts vara svårt för årskursen i fråga. 

30 LK PUK Uppgiften kräver att eleven använder sig av en procedur för att beräkna en procentandel av en 
mängd. Kräver ett begränsad kognitivt tänkande och kan lösas med hjälp av algoritm. 600 
dividerat med 5 är ingenting som vi kan anta att elever i årskurs 5 har memorerat. Kräver 
däremot inga förklaringar alls. 

31 LK M Uppgiften är i viss mån algoritmisk. Eleven behöver identifiera skillnaden i mängd mellan 
figurerna och reproducera tidigare inlärda regler om aritmetiska mönster.  Kräver ett begränsat 
kognitivt tänkande för att lösa uppgiften. Kräver inga förklaringar. 

32 HK PMK Fokuserar på proceduren att beräkna skillnad mellan två digitala klockslag. Någonting som inte 
går att göra med hjälp av en algoritm. Uppgiften kräver i och med det en viss grad av kognitiv 
ansträngning även om det går att följa allmänna procedurer som att lägga till eller ta bort minuter 
eller timmar successivt så kan detta inte göras utan tankeverksamhet. Eleverna måste använda 
sig av den konceptuella idén tid för att lyckas slutföra uppgiften. 

33 HK PMK Fokuserar på proceduren att beräkna skillnaden mellan två mängder och jämna ut den. Även om 
det går att följa allmänna procedurer som att lägga ihop mängderna och dividera med två eller 
beräkna skillnaden mellan mängderna och dividera med två så bedöms uppgiften kräva en viss 
grad av kognitiv ansträngning då den dessutom kräver fler steg och inte har en konventionell 
lösningsstrategi. 

 5.3.4 Sammanfattning av analys av övningsuppgifter 

Av analysen så framgår att 43 av de olika uppgifterna som krävde ett svar 

från eleverna så var det 35 av dessa som bedömts ställa krav på en lägre nivå. 

Av dessa 35 så var det 18 som krävde att eleverna hade utfört någon form av 

memorering medan 17 ställde krav på att eleverna skulle hantera procedurer 

utan kopplingar till matematiska koncept och idéer.  

Det var åtta stycken som ställde högre kognitiva krav. Endast en av dessa 

uppgifter bedömdes kräva att eleven bedrev ett utövande av matematik. 7 av 
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dessa bedömdes kräva att eleven hanterade procedurer som hade kopplingar 

till matematiska koncept och idéer. 

Det är tydligt att en tonvikt av uppgifterna ställer krav på en lägre kognitiv 

nivå. I längden så finns det en möjlighet att lärarna börjar anpassa sitt mate-

matikinnehåll och de uppgifter som de ger till eleverna mer efter dessa 

övningsuppgifter. Stein skriver (2000) att denna typ av uppgifter kan använ-

das för att förbättra elevernas förmågor på tester som består av uppgifter som 

har lägre krav och kan förbättra hur snabbt och effektivt elever löser problem 

på den här låga nivån och även av uppgifter på låg nivå som är inbäddade i 

uppgifter på hög nivå. Skulle man däremot fokusera på dessa typer av uppgif-

ter i större delen av undervisningen så kan det leda till en begränsad förstå-

else av vad matematik är och hur man använder det. Det kan även leda till 

besvär att applicera regler och procedurer på ett generellt plan. Elever behö-

ver alltså ges möjligheten att utveckla sin matematiska förmåga genom att 

stöta på uppgifter av annan karaktär.  

5.4 Förberedelse inför provet 

De intervjuade har fått ta del av det förberedande materialet som består av 33 

stycken övningsuppgifter (se bilaga 6) av en liknande karaktär och svårig-

hetsgrad som sedan kom på provet. Orsaken till det här är att det är ett prov 

som täcker in flera områden och man kan enligt provkonstruktörerna behöva 

friska upp minnet då man normalt sett arbetar med ett område i taget. På 

vilket sätt och hur länge läraren skall arbeta med detta var helt upp till läraren 

själv. Lärarna fick svara på ifall de tänkt använda sig av materialet och i 

sådana fall hur.  

 

Samtliga berättar att de kommer att använda sig av övningsfrågorna i klass-

rummet. Det varierar däremot hur lång tid innan provtillfället som lärarna 

avser att använda sig av materialet. Samtliga kommer att använda sig av 

materialet i minst 2 veckor innan provtillfället. Några tänker använda sig av 

materialet i 4 veckor eller mer innan provtillfället. Av dessa trodde samtliga 

att provet var ett sätt att upptäcka kunskapsluckor i tid. Samtliga av dessa 
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kommer att använda övningsfrågorna som enskilt lektionsmaterial varvat 

med annan undervisning. Flertalet av dessa kommer även att använda det 

som inspiration till den egna undervisningen utifrån var svårigheterna verkar 

finnas i klassen. Dessutom kommer flertalet av denna grupp ha klassgenom-

gångar på tavlan. Inspirationsmaterial till den egna undervisningen är också 

något som flertalet av lärarna kommer att använda materialet till. På vilket 

sätt är dock inte alltid uttalat. Vad som går att se är att olika lärare jobbar på 

olika sätt med dessa övningsuppgifter. Några av de svar som vi har fått tyder 

på ett arbetssätt som kan jämföras med vissa bedömningsdiskurser mer än 

andra (jfr Björklund Boistrup, 2010). Trots att många av frågorna ställer låga 

kognitiva krav så kommer en del lärare att använda frågorna för gemen-

samma genomgångar och diskussioner. I de fall där lärarna använder frågorna 

som utgångspunkt för diskussion så lutar läraren mer åt bedömningsdiskursen 

”allting tas som utgångspunkt för diskussion”. Det här arbetssättet kan 

eventuellt också ha inslag av diskursen ”resonemang tar tid”. Fokus ligger 

tydligt på resonemang vilka kan ha ett inslag av argumentation.  

 

Man kan också se att dessa lärare först kommer att låta eleverna arbeta med 

frågorna enskilt eller i grupp. Några enstaka lärare säger uttryckligen att de 

kommer att arbeta enligt EPA-modellen. Det här arbetssätten tolkar vi går i 

linje med bedömningsdiskursen ”resonemang tar tid”. Tid ges för att arbeta 

såväl enskilt som att diskutera i par och i helklass. Några av lärarna kommer 

dessutom att skicka med frågorna hem till eleverna så att de kan öva även 

där. Inga av lärarna kommer dock enbart använda frågorna som hemuppgift.  

 

Några av lärarna kommer även att använda övningsfrågorna som ett prov i 

klassrummet för att utifrån resultatet få underlag till den egna undervisning-

ens innehåll. Såvida läraren bara ger feedback till eleverna om vad som var 

rätt och fel på övningsuppgifterna så berördes ingen annan diskurs än ”gör 

det fort gör det rätt”. Är det däremot så att läraren använder uppgifterna som 

inspiration till att ha genomgångar där frågor ställs som kan leda till diskuss-

ion så är arbetssättet mer inne på diskursen ”vad som helst fungerar”. Av de 

som kommer att använda frågorna för gemensamma genomgångar och 
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diskussioner så är samtliga odelat positiva till det kommande provet och fler 

än hälften av dessa tillhör den grupp som kommer att använda övningsfrå-

gorna endast 2 veckor innan provets genomförande. Majoriteten av dessa 

deltog inte heller på infomötet och samtliga har haft information kring provet 

i maximalt 3 månader. Ingen upplever sig heller ha haft inflytande kring 

innehåll. De har också satt huvudmannen och matematikutvecklaren som de 

aktörer som påverkar deras undervisning minst. Av de som säger att innehål-

let inte är relevant ska en börja använda övningsfrågorna hela åtta veckor 

innan provtillfället, en annan 4 veckor innan. 

 

Jag kommer att ha övningsfrågorna som ett prov så att de får öva att göra 

uppgifter på tid. 

 

Jag delar in de i team för att diskutera frågorna. De som stöter på problem 

går vi igenom i helklass.  

 

Jag kommer att fokusera på de brister jag redan vet finns i klassen och an-

vända dels frågorna men även annat material kring detta som jag samlat på 

mig. 

 

Väva in i den ordinarie undervisningen. 

 

Diskussioner enligt EPA 

 

Låta eleverna gå fram två och två till tavlan och ta sig an uppgift efter upp-

gift. Ta hjälp av klassen vid problem. Eget material för att öka förståelsen 

när de kör fast. 

5.5 Provresultatets konsekvenser 
Då vi inte skulle hinna med att ta del av provets resultat innan vårt arbete 

skulle lämnas in blev vi tvungna att ställa hypotetiska frågor om detta. Ett 

resultatscenario presenterades därför för varje lärare. I detta scenario ställde 

vi frågan om deras klass skulle få ett högre respektive ett lägre resultat än 

medelresultatet av kommunens femteklassare. Skulle de då ändra på sin 

undervisning och på vilket sätt? Slutligen ville vi fånga upp om provets 
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resultat var viktigt eller inte för läraren och i sådana fall varför. Kopplar man 

klassens provresultat till sin egen person? Är det här en faktor som spelar roll 

för hur läraren tar till sig provresultatet och förändrar sitt matematiska arbete? 

 

Mer än hälften svarade att de inte kommer att förändra sin undervisning om 

de får ett högre resultat än medel. Denna grupp bestod både av erfarna och 

oerfarna lärare. Lärarna ser det höga resultatet på kommunens prov som ett 

kvitto på att deras undervisning fungerar och att eleverna lär sig tillräckligt.  

 
Då vet jag ju att jag gör rätt 

 

Då fungerar min undervisning. Både vad gäller innehåll och metod   
 

Av de lärare som skulle ändra sin undervisning även vid ett resultat över 

medel svarade flertalet att de skulle utmana på högre nivå medan en lärare 

svarade att man skulle leta upp de svagare delarna på både individ- och 

klassnivå. Flertalet skulle ändra på sin undervisning om de fick ett lägre 

resultat än medel. Av de som inte skulle ändra sin undervisning hade samt-

liga en lång erfarenhet av yrket vilket styrker vår tidigare tolkning om att 

dessa personer är trygga i sin undervisning oavsett provresultat. 

Av de som skulle se över sitt sätt att undervisa så svarade samtliga att de 

avsåg att ändra på den egna undervisningen. Det är däremot endast några som 

skulle ta yttre hjälp. 

 
I varje klass hos mig kommer det att finnas olika brister. Någon svagare del 

finns alltid. Det gör att jag måste planera ännu mer på klassnivå efter just 

dessa brister. En del av bristerna kommer jag att börja bearbeta redan i års-

kurs 5. Jag kommer också att koncentrera mig på de svagare eleverna och ge 

dem möjlighet till extra undervisningstid varje vecka. 

 

Lärarna fick frågan om det var viktigt för dem att deras klass skulle lyckas på 

det här provet. På den frågan har flertalet svarat att så är fallet. Varför det är 

viktigt skiljer sig inte heller så mycket. Av de personer som svarat ja så 
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nämner samtliga minst två anledningar. De mest frekventa svaren är elever-

nas självförtroende tillsammans med ett kvitto på den egna undervisningen.  

Inte så att det är prestige direkt men vill ändå få ett kvitto på min undervis-

ning.  

För min klass skulle det vara en boost att lyckas. De lyckas alltid sämre än 

parallellklasserna och behöver detta för deras självförtroende. 

Flertalet kopplar dessutom resultatet på provet till den egna prestationen, 

vilket insinuerar att de borde vilja ha ett högt resultat. Några säger att det är 

viktigt på grund av att rektorn får insyn och några nämner att det är viktigt på 

grund av att kollegor eller huvudman får insyn i klassens resultat.  

5.6 Sammanfattning 

Här sammanfattas kapitlet kopplat till våra frågeställningar.  

 5.6.1 Organisation och förändring 

Kommunens uttalade syfte med detta prov var att fånga upp kunskapsbrister 

hos eleverna. Det finns alltså en tanke om att i tid försöka upptäcka de som 

riskerar att inte nå upp till ett godkänt resultat på det nationella provet i 

årskurs 6. Lärarna tror på det här syftet och anger det som den primära 

anledningen till att kommunen skulle vilja genomföra provet. Vi förstod att 

kulturen i kommunen möjligtvis kunde vara påverkad på ett sådant sätt att 

man som lärare helt enkelt ska vara positiv till förändringar som görs för 

elevernas skull. Provet handlade om att upptäcka kunskapsluckor för elever-

nas skull så att de klarar ett godkänt resultat på nationella provet, matemati-

ken fram tills högstadiet och sedermera i livet. 

Vår första frågeställning rörde vilken inställning lärarna har till provet. Den 

verkar vara mycket god och det råder en positiv inställning till hela initiati-

vet. Utifrån detta så bör man dra slutsatsen att kommunen står på en väldigt 

god grund för att genomföra initiativet.  
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Däremot rådde olika åsikter bland lärarna gällande att jämföras med andra 

klasser i kommunen. Det fanns oklarheter i vad syftet med detta egentligen 

skulle vara. Då det handlade om ett medelvärde så hade snittet egentligen 

ingenting att göra med klassens faktiska kunskaper och detta gick inte i linje 

med det uttalade syftet att upptäcka kunskapsluckor. Trots tveksamheter 

kring detta så verkade det inte ha påverkat lärarna i deras tro att syftet var det 

uttalade. Det verkade inte kontroversiellt att man som kommun inte bara vill 

implementera en skolförändring, hur liten den än är, utan att mäta den på 

något sätt. 

Lärarna är positiva till initiativet trots att de flesta av dem inte har känt att de 

haft något riktigt inflytande över provets utformning när det kommer till 

svårighetsgrad och innehåll. Det gavs en möjlighet i form av ett informat-

ionsmöte där övningsuppgifterna och det matematiska innehållet visades upp 

och diskuterades men det var få som deltog. Det förklarar varför lärarna inte 

var besvikna över att de inte hade något egentligt inflytande. Orsaken till att 

lärare inte deltagit är någonting vi hade kunnat ta reda på.  

 5.6.2 Övningsuppgifternas kognitiva krav och innehåll 

Vår andra frågeställning gällde vilket matematiskt innehåll kommunens 

övningsuppgifter har och vilka krav uppgifterna ställer på elevernas kognitiva 

förmåga. Vad dessa övningsuppgifter innehöll har vi analyserat utifrån TAG 

och slutsatsen är att en klar majoritet av uppgifterna har låga kognitiva krav. 

Det matematiska innehållet är inte heller heltäckande i förhållande till läro-

planens centrala innehåll för årskurs 4-6.  

 5.6.3 Lärarens arbete inför provet 

Vår tredje frågeställning gällde hur matematikläraren arbetar för att förbereda 

eleverna för matematikprovet. Samtliga lärare valde att använda kommunens 

övningsuppgifter för att förbereda sina klasser. Det varierade däremot på 

vilket sätt och hur lång tid innan de skulle använda dem. Resultatet visade att 

samtliga bedömningsdiskurser förekom i arbetet med övningsuppgifterna.  



Gemensamma	provs	påverkan	på	matematikundervisningen	 Lindström	&	Guldberg	

 

 

41 

Algebra och procent var det som mötte mest motstånd hos lärarna. Det ingick 

för många inte i det läromedel de använde sig av. Alltså hade det inte berörts. 

Här hade det retrospektivt varit intressant att ha frågat vilka olika läromedel 

lärarna använde sig av i sin undervisning. Vidare kan man konstatera att 

kommunens underordnade syfte med provet är att få in algebra och procent 

tidigare i åren då de har märkt att man annars har svårt att hinna med. Det här 

är ett syfte som har mött visst motstånd hos lärarna. De som inte tyckte att det 

matematiska innehållet var relevant tänkte ändå använda sig av övningsupp-

gifterna. Det här visar på att kommunen fått in sina övningsuppgifter i klass-

rummet trots att läraren i vissa fall ogillat delar av innehållet.  

 5.6.4 Provresultatets påverkan på den framtida undervisningen. 

Vår fjärde frågeställning rörde hur provresultatet kan påverka lärarens mate-

matikundervisning. Lärarna skulle anpassa undervisningen efter resultatet 

som eleverna får. De skulle vara nöjda med ett resultat som hamnade över 

kommunsnittet och inte förändra sin undervisning. Fick de ett sämre resultat 

än medelvärdet i kommunen skulle de däremot förändra undervisningen. Ett 

flertal av lärarna säger att de skulle se ett resultat över medel som ett kvitto 

på bra undervisning och någon skulle vara nöjd och luta sig tillbaka i så fall. 

Detta trots att inte frågor med svårighetsgrad som spänner över hela betygs-

skalan finns med. Inte heller är provet heltäckande vad gäller läroplanens 

centrala innehåll.  

Alla skulle acceptera kommunens rättningsstandard som norm och samtliga 

tycker att det var bra att provet skulle rättas centralt. De skulle acceptera hur 

kommunen rättade provet men alla var inte villiga att förändra sitt eget sätt 

att bedöma elevredovisningar ifall dessa sätt skulle skilja sig åt.  

Flertalet av lärarna ansåg att resultatet var viktigt för elevernas självförtro-

ende och för att få ett kvitto på den egna undervisningen. Det fanns en del oro 

för att eleverna skulle få ett dåligt resultat och att detta skulle hämma deras 

självkänsla. 
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6 DISKUSSION 

I följande del diskuterar vi valet av metod såväl som studiens brister och 

alternativa tillvägagångssätt. Vidare diskuteras resultatet ur en teoretisk 

utgångspunkt och sätts i en större kontext. Slutligen ger vi förslag på vidare 

forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Urvalet för studien var de kommunala skolornas matematematiklärare i 

årskurs 5. Möjliga informanter till antalet var 13 och vi lyckades intervjua 11. 

Det hade varit svårt att kunna fastställa någonting utan ett högt deltagande. 

Det lilla bortfallet vi hade bestod av två lärare som sammanlagt undervisade 

10 stycken elever. En brist med studien var att det även gavs möjlighet till 

kommunens privata skolor att genomföra provet. Det visade sig att många 

skolor valde att delta, någonting som hade varit intressant att inkludera i 

studien. Valet var dock medvetet då kommunen faktiskt står som huvudman 

för de kommunala skolorna och på sätt styr rektorerna på ett annat sätt.  

Vi valde en kvalitativ metod för att kunna gå på djupet hos informanterna. 

Här hade vi kunnat ha fokusgrupper och på så sätt tagit reda på kollegiala 

åsikter och inte personliga. Det är också möjligt att inte alla åsikter kommer 

fram när kollegor får svara ihop. Denna tanke styrks utav Dimenäs (2007) 

som menar att hierarkin i dessa grupper påverkar vad man vågar säga.  

Det hade också funnits möjlighet att observera lärare under en längre period 

för att ta reda på hur undervisningen faktiskt förändras innan och efter prov-

tillfället. Här var vi dock begränsade av såväl tid som tillgång på observatö-

rer. Valet föll på semistrukturerade intervjuer då vi bedömde att följdfrågor 

krävdes för att få ut det mesta av informanterna. Det var helt avgörande så 

här i retrospektiv att göra pilotintervjuer innan det var på riktigt. Detta till 

trots skulle vi kunna ha fått med ytterligare frågor som vi upptäckte saknades 

när vi gjorde vår resultatanalys. Exempel på en sådan var vilket läromedel de 

använde sig utav i de olika skolorna.  
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Då det här, så vitt vi vet, är en unik företeelse i en unik kommun så bedömer 

vi det svårt att generalisera resultatet. Det skulle däremot kunna fungera som 

en riktlinje för en annan kommun ifall denna skulle vilja implementera en 

liknande skolförändring.  

Vi gjorde även en innehållsanalys på övningsuppgifterna i syfte att få en 

bredare bild över vilka sociomatematiska normer som kan påverkas. Då vi 

har kategoriserat övningsuppgifterna efter kravnivå och innehåll så har vi 

skapat oss en bild av vad kommunen för in för typ av matematik i klassrum-

met (jfr. Stein, 2000). Eftersom övningsuppgifterna är så pass lika uppgifter-

na på det faktiska provet så gav detta oss en stor möjlighet av att diskutera 

den långsiktiga effekten av det här provet. 

6.2 Resultatdiskussion 

Här diskuterar vi vårt resultat utifrån våra fyra frågeställningar. 

 6.2.1 Lärarens inställning till provet 

Varje del i en skolorganisation kan ses som ett eget system (Jfr Håkansson 

och Sundberg, 2000) och dessa system skapar tillsammans en unik skolkultur 

som är ett unikt system i sig i just denna kommun. För att förstå och förklara 

lärarnas svar behöver vi förstå systemet. Ser man initiativet som någonting 

som officiellt verkade endast för barnens skull, vilket syftet var, så var det 

kanske också svårt att inte ställa sig bakom det som lärare. Det här kan vara 

en anledning till att så många lärare var positiva till provet och medgörliga 

vad gäller att förändra sin matematikundervisning. Det såg vi dessutom på 

frågan om vad som styr lärarnas undervisning där alternativet eleverna 

placerade sig först, till och med före styrdokumenten. Den här förändringen 

har vi bedömt hör till den första ordningens skolförändring. Den innebär lite 

mindre och mer gradvisa förändringar som sker inom ramen för den befint-

liga strukturen inom organisation (Jfr Håkansson & Sundberg, 2016). Med 

tanke på att det var en mindre förändring så kan den också ha varit lättare att 

acceptera för lärarna. Det här kommunala provet implementerades trots allt 

först i årskurs 8 och hade anordnats där sedan fem år tillbaka. Den här för-
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ändringen syftade alltså till att överföra ett för matematiklärare i årskurs 8 

redan accepterat koncept. Det här kan ha varit en anledning till att lärarna i 

årskurs 5 var så pass mottagliga för förändringen. Det fanns enstaka åsikter 

om att det kunde handla om en kontroll eller övervakning av lärarna men det 

var ingenting som var representativt för gruppen. Detta lär troligtvis ha 

handlat om de enskilda lärarna själva som unika system och deras oro över 

att andra får insyn. Det ska sägas att det är svårt att fastställa, trots enhetlig-

heten i intervjusvaren, att lärarna var positiva till initiativet. Det kan också 

handla om en rädsla av att de inte litar på vår försäkran om att de förblir 

anonyma. Lärarnas anonymitet blir dock större i och med att vi genomförde 

våra intervjuer individuellt, så att lärarna inte känner till hur deras kollegor 

har svarat.  

Det fanns åsikter i lärargruppen om att resultatet var viktigt på grund av att 

chefer och kollegor runt omkring skulle få insyn. Detta skulle kunna tolkas 

som att det fanns en osäkerhet i att de levererade bra undervisning och att 

chefen skulle få syn på detta men likväl det motsatta: De är trygga i vad de 

kommer att leverera och vill att chefen skall se det. Kanske är det så enkelt 

att man som lärare vill bli sedd. Någonting vår studie inte kan fastställa. En 

annan åsikt om skolförändringen som lärarna lyfte var att några kände sig 

kontrollerade och övervakade av kommunen i och med provet och att resulta-

tet skulle jämföras mellan kommunens klasser och skolor. I en förändring där 

professionen börjar kontrolleras så finns det också en risk för negativa 

reaktioner på kontrollen. Det finns en risk att lärarnas förtroende för kommu-

nen som huvudman minskar när de känner sig kontrollerade istället för 

betrodda, vilket i sin tur kan leda till en negativ inställning till förändringar 

initierade av kommunen. 

Det fanns enstaka lärare som negativt inställda till initiativet. Lärare som var 

negativa ogillade även innehållet på provet. Det är också dessa som har haft 

läromedel som inte har lärt ut just dessa delar av det innehållet. Detta ogil-

lande kan hänga ihop med att deras elever nu står inför uppgifter de kommer 

få svårt att klara. Lärarna kan känna en förtvivlan eller uppgivenhet inför att 

deras elever kommer att misslyckas, mer än att de tycker att innehållet är 



Gemensamma	provs	påverkan	på	matematikundervisningen	 Lindström	&	Guldberg	

 

 

45 

överflödigt eller irrelevant. Eftersom kommunen, precis som alla andra 

skolkommuner, räknas som ett eget löst kopplat system (jfr Weick, 1976) så 

tror vi att det kan vara svårt att generalisera detta resultat. Kommunen har en 

egen kultur och egna system som på ett unikt sätt är påverkade av unika 

subsystem.   

 6.2.2 Övningsuppgifternas matematiska krav 

Provet är inte heltäckande, ändå syftar det till att hitta kunskapsluckor. En 

sociomatematisk norm som kommunen påverkar här är vad som anses som 

viktiga kunskapsluckor. I provet återfinns exempelvis varken sannolikhet, 

talsystem eller symmetri. Man kan fundera på om detta är någonting som är 

mindre viktigt att eleverna skall kunna. Kommunens uttalade syfte är att 

upptäcka kunskapsluckor inför det nationella provet i årskurs 6. Det kan vara 

så att kommunen har valt att ta med de delar av det centrala innehållet som 

alltid förekommer på det nationella provet. Hos Skolverket ligger bara ett par 

exempelprov ute från tidigare års nationella prov, men matematiklärare som 

undervisat i ett antal år, såsom de lärare som konstruerat det kommunala 

provet, har troligen uppmärksammat vilka delar som oftast återkommer. Det 

finns en risk att lärarna anammar kommunens övningsuppgifter och synsätt 

till den grad att de börjar fokusera på de valda delar av det centrala innehållet 

som återfinns på övningsuppgifterna och provet i sig istället för att vikta sin 

undervisning jämnt över det centrala innehållet. Undervisningen riskerar då 

en förstärkt fokusering på just dessa valda delar. Vad händer om skolverket 

beslutar sig för att lägga ett större fokus på sannolikhet, talsystem eller 

symmetri året därpå? Då finns risken att elever blir underkända på grund av 

att de inte arbetat med dessa delar och förtroendet för kommunens skolor 

urholkas.  

Övningsuppgifterna innehåller uppgifter som ställer låga kognitiva krav. 

Fokuserar lärare på att träna på uppgifter av den här karaktären så kan det 

dessvärre leda till besvär att applicera regler och procedurer på ett generellt 

plan (Jfr Stein, 2000). Efter att ha tittat på det faktiska provet så kunde det 

konstateras att övningsuppgifterna var väldigt likvärdiga vad gäller frågornas 
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karaktär. Det fanns utbytta värden i frågorna och det fanns även vissa tillägg i 

frågorna som avsåg hur eleverna kunde svara endast med svar eller om en 

redovisning krävdes. Övningsuppgifterna som mestadels ställde låga kogni-

tiva krav är inte omöjliga eller kanske ens svåra att skapa resonemang och 

diskussioner kring. Det är däremot ingenting som krävs för att lösa uppgifter-

na. Hade kommunen haft uppgifter med högre kognitiva krav och andra krav 

på lösningar så hade troligtvis bedömningsdiskurserna “allting kan tas som 

utgångspunkt för diskussion” och “resonemang tar tid” tagit mer plats i 

kommunens klassrum. Det behövs alltså även uppgifter som ställer krav på 

en högre nivå.  

 6.2.3 Förberedelse inför provet 

Vårt resultat pekar på att matematiklärares arbete i allra högsta grad påverkas 

av att huvudmannen anordnar ett centralstyrt matematikprov. Lärarna avsätter 

i många fall flera veckor för att förbereda eleverna inför provet. En naturlig 

fråga var hur det kommer sig att lektionstid ska tas till att repetera inför ett 

prov som syftar till att upptäcka kunskapsluckor i syfte att klara ytterligare ett 

prov, det nationella provet i årskurs 6. Ska det då inte genomföras som en 

temperaturmätning utan att klasserna förbereds på förhand? Som svar på den 

frågan säger provkonstruktören att repetition behövs då vissa moment på 

provet kanske inte har övats sedan årskurs 4. Kommunen tar sig med andra 

ord hela vägen in i klassrummet med övningsuppgifterna och samtliga elever 

kom att exponeras för det. Det går alltså att klargöra att kommunens öv-

ningsuppgifter kommer att användas på bred front, troligen på bekostnad av 

annat innehåll. 

Vårt resultat tyder på att det centrala innehåll som övningsuppgifterna tar upp 

påverkar lärarna i den mån att de kommer att anpassa sin undervisning och 

hur de förbereder eleverna utefter det. Detta gäller även det centrala innehåll 

som deras läromedel inte har tagit upp, exempelvis procent. Läromedel är i 

sig en sociomatematisk norm som i en del skolors fall får subtil kritik då 

läromedlen ännu inte tagit upp övningsuppgifternas nivå av ekvationer eller 

procent i årskurs 5. När en lärare arbetar med ett repetitionsmaterial inför ett 
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prov och det kommer uppgifter som eleverna tidigare inte arbetat med så kan 

det uppstå förvirring när det gäller kontraktet mellan elev och lärare. Det här 

är nytt innehåll och nya normer som eleverna får ta till sig. Wester menar 

(2015) att läraren behöver göra mer än förklara varför hen erbjuder en ny 

form av undervisning för att eleverna ska överge sin syn på det traditionella. 

Nya normer måste vara aktivt förhandlade. Förtroendet mellan lärare och elev 

kan genomgå negativa förändringar när en lärare plötsligt kräver att eleven 

kunna innehåll som ännu inte lärts in för att ligga på en godkänd nivå på det 

kommunala provet.  

Matematiklärarna arbetar med övningsuppgifterna på olika sätt. Det handlar 

om genomgångar, arbete efter EPA-metoden, att skriva övningsuppgifterna 

som ett prov eller att gå igenom övningsuppgifterna på tavlan. Uppgifterna 

erbjöd ingen vidare möjlighet till djupare diskussioner, men det fanns en viss 

möjlighet. Lärarna gick i de flesta fall igenom alla frågorna och hur de ska 

räknas ut med eleverna. Vi såg att samtliga fyra bedömningsdiskurser (Jfr 

Björklund Boistrup, 2010) kunde förekomma i lärarnas arbete med övnings-

uppgifterna. Dessa diskurser är exempel på fyra olika sociomatematiska 

normer som relaterar till hur en lärare bemöter sina elever i matematikklass-

rummet. Det fanns ingen vidare tonvikt på någon av diskurserna utan de får 

ses som representativa för individerna själva, snarare än gruppen, som sy-

stem.  

Samtliga lärare använder kommunens övningsuppgifter vilket medför att 

deras elever utsätts för detta innehåll. Det här kan bero på flera orsaker. Det 

kan vara så att det verkligen som provkonstruktören säger behövas en repetit-

ion då vissa uppgifter kanske inte har arbetats med på länge. En annan orsak 

skulle kunna vara att läraren inte litade tillräckligt på den egna eller tidigare 

lärares undervisning under de gångna åren. Det kan också vara så att de 

använder övningsuppgifterna för att de ska få ett så bra resultat som möjligt 

på provet, antingen för elevernas skull eller deras egen. Det fanns en del oro 

för att eleverna skulle få ett dåligt resultat och att detta skulle hämma deras 

självkänsla. Det skulle kunna leda till att lärarna försöker hjälpa och förbe-

reda eleverna på övningsuppgifternas innehåll till nackdel för annan matema-
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tikundervisning. Att läraren lägger ner extra mycket tid på övningsuppgifter-

nas innehåll skulle också kunna tolkas som en rädsla för att klassen misslyck-

as och att läraren då skulle framstå som dålig inför kollegor och chefer. 

Ytterligare en orsak kan vara att de är fogliga gentemot huvudman och 

använder det material de uppmanas att använda. Oavsett vilket kan det 

konstateras att materialet kommer att användas trots att lärarna svarat att 

huvudmannen påverkar deras matematikundervisning allra minst. Det här kan 

tyda på att lärarna inte vill inse att de påverkas av huvudmannen eller helt 

enkelt inte förstår att de gör det. Det kan också bero på att de faktiskt förstår 

att huvudmannen har en påverkan men att de ändå anser att de andra fak-

torerna påverkar deras undervisning ännu mer. Intressant skulle vara att höra 

om de skulle göra samma bedömning kring påverkan av deras undervisning 

när provet har använts några år. 

Lärarna bryr sig om provets resultat, både för att de kopplar klassens resultat 

till den egna prestationen men också för att de tror att resultat påverkar 

elevernas självkänsla. Det är dessutom det enda provet förutom det nationella 

provet där läraren har möjlighet att jämföras med de andra lärarna i kommu-

nen inför chefer, kollegor och föräldrar. Det här tyder på att de kommer att 

anstränga sig för att eleverna ska få ett så gott resultat som möjligt. Det kan te 

sig så att lärarna inte bara anpassar den framtida matematikundervisningens 

innehåll till de valda provdelarnas. Det kan också innebära att de framöver 

arbetar endast med uppgifter som ställer krav på låg kognitiv förmåga. 

Speciellt eftersom övningsuppgifterna och det faktiska provet visade sig vara 

så likvärdiga vad gällde både innehåll och nivå.  

 6.2.4 Provresultatets potentiella påverkan 

Provresultatet spelade en roll i hur läraren skulle arbeta med eleverna det 

kommande året. Att använda provet formativt var också kommunens tanke 

och är ett arbetssätt som även styrks av Jönsson (2017). Vid ett lägre resultat 

än medel så skulle flertalet arbeta med dessa brister under kommande år. Det 

kunde dock konstateras att det endast var några som skulle ta yttre hjälp. Det 

här kan tyda på att det finns en känslig punkt i att ta hjälp av andra lärare när 
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man har visat på svagare resultat än övriga. Detta tyder på att det finns en 

prestige i att lyckas alternativt att det kollegiala samarbetet fungerar mindre 

bra. 

Många utav lärarna skulle se ett gott resultat som ett kvitto på fungerande 

undervisning trots att provets avsikt var att fånga upp de som riskerar att inte 

nå betyget E på det nationella provet i årskurs 6. Känslan av att vara nöjd 

med ett gott resultat kan ge lärarna en falsk trygghet då kunskapsnivån på 

provet inte är utmanande för de elever som vill och kan nå högre. Inte heller 

de oerfarna lärarna tänkte ändra sin undervisning om de fick ett högre resultat 

än medel, vilket är oroande med tanke på att de bör ha en sämre uppfattning 

om hur man summerar elevers matematikkunskaper. Här verkar provet och 

bedömningen istället bli summativ (Hirsh, 2017). Detta kan medföra att 

lärarna inte utmanar eleverna i sin undervisning då de tror att nivån redan är 

hög och bra. Lärarna kan på det här sättet antingen själva luras, eller lura 

andra, att deras elever ligger på en högre nivå än vad de faktiskt gör då de har 

tränat på en isolerad del av det centrala innehållet. Om så är fallet finns risken 

att lärare fokuserar mer på detta innehåll i framtiden och mindre på övriga 

delar. Hur de sociomatematiska normerna gällande centralt innehåll kommer 

att förändras till följd av detta prov är en fråga man kan ställa. Sociomatema-

tiska normer förändras kontinuerligt och skapas i det samspel som finns 

mellan lärare och elever (jfr. Oltenau, C. & Kilhamn, C, 2014) i ett matema-

tikklassrum. Normerna påverkas av många saker, t.ex. samhällets syn på 

matematik såväl som skolans. Det är rimligt att anta att olika delar av det 

centrala innehållet börjar prioriteras olika för kommunens skolor även om 

kommunen har varit tydlig med att allt inte återfinns på provet. Det här 

riskerar att förstärkas i ett arbetslag då det finns sociomatematiska normer 

som bl.a. etableras i arbetslagets samtal (Jfr Oltenau, C. & Kilhamn, C, 

2014). Om lärare i en parallellklass misslyckas med detta prov drar det ner 

skolans snitt. Detta kan ge en effekt i att det normativa mellan lärarna blir att 

göra ett så bra resultat som möjligt på provet. En följd kan bli att kommunen 

får fler godkända elever på det nationella provet men också fler som begrän-

sas i sin utvecklingspotential. Skulle lärarna få ett sämre resultat än medel så 
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skulle de förändra sin undervisning och arbeta formativt med resultatet. De 

skulle täppa till de luckor som kommunens prov visat finns. Ett sämre resul-

tat gör med andra ord så att kommunens prov ger en chans att täppa till 

kunskapsluckor. Det går också att se det som en typ av piska då provresulta-

tet säger att det finns elever i en klass som inte håller måttet och i förläng-

ningen också lärarens förmåga att undervisa. Det här stärker synen på kom-

munens kunskapsbedömning som en styrande funktion (jfr. Forsberg & 

Lundahl, 2006). 

Alla lärare skulle acceptera kommunens rättningsbedömning men skulle inte 

nödvändigtvis ändra sitt eget sätt att bedöma elevredovisningar ifall dessa 

skilde sig från varandra. Här kan det ligga en konflikt mellan att lärarna är 

stolta över sin autonomi och känner sig säkra på hur man ska bedöma en 

elevs redovisningar och vad kommunen tycker är en godtagbar matematisk 

lösning. Oavsett om läraren ansåg bedömningen rätt eller fel ansåg de ändå 

att det var ett rättvist sätt då alla elever bedömdes lika. Kanske är det så att 

läraren vill ha ett försvar om klassen misslyckas. De skulle kunna säga att 

kommunens rättning visserligen var rättvis men de fel som klassen fått inte 

nödvändigtvis är fel. Läraren vill troligtvis ha ett gott resultat på provet då det 

kopplar resultat till den egna prestationen och tror att ett dåligt resultat 

påverkar eleverna negativt. Yackel & Cobb menar (1996) att vad som är 

acceptabelt som en matematisk förklaring är ännu ett exempel på en socioma-

tematisk norm (jfr. Stephan, 2014). Det här är en norm som kommunen med 

allra största säkerhet i slutändan skulle förändra förutsatt att synsättet mellan 

lärare och kommun skiljer sig. 

Resultatet, speciellt om det jämförs med andra, kan ses som en prestigefull 

vinst eller ett kvitto på en fungerande undervisning vilket kan leda lärare till 

att anamma den här typen av uppgifter. Yackel & Cobb (1996) menar att den 

normativa förståelsen för vad som räknas som matematiskt annorlunda, 

sofistikerat, effektivt eller elegant i ett klassrum likväl vad som är acceptabelt 

som en matematisk förklaring är ett exempel på en sociomatematisk norm. 

De sociomatematiska normer som kretsar kring vilka typer av krav som 
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uppgifter bör ställa på elever riskerar att förändras till följd av detta likväl 

som vilket centralt innehåll som bör undervisas om.  

6.3 Slutsats 

Slutsatsen i vår studie är att kommunen kan styra vad lärarna gör och under-

visar om i matematik. Den här styrningen som skapar en förändring i mate-

matiklärarens arbete torde underlättas av att syftet är att eleverna ska lyckas. I 

denna studie gick det att se kommunens initiativ som en kontroll av lärarnas 

förmåga att undervisa om rätt innehåll. Vi kunde också se att kommunen fick 

en överblick över vilka klasser eller lärare som hade ett flertal svaga elever. 

Kommunens syfte var att i tid upptäcka kunskapsluckor, vilket i så fall är ett 

syfte de har uppnått. Detta ger kommunen ett utmärkt verktyg för att identifi-

era och sedermera fördela resurser efter behov. Det går också att se risker 

med detta verktyg. Alltför stort fokus kan komma att ligga på att göra ett så 

gott resultat som möjligt på detta prov, på bekostnad av övrigt centralt 

innehåll. 

De sociomatematiska normerna i klassrummet går att förändra på en kommu-

nal nivå. Det här tyder på att kommunen som huvudman har en hel del makt 

över vad som faktiskt ska ske i matematikklassrummet, på gott och ont. 

6.4 Vidare forskning 

Det hade varit intressant att i framtiden undersöka hur lärarna agerar näst-

kommande år och om de förändrat sitt sätt att undervisa om matematik eller 

förändrat urvalet av det centrala innehåll som de använder sig av. Det hade 

också varit intressant att undersöka vilka delar av det centrala innehållet som 

alltid förekommer på det nationella provet i årskurs 6 och om en elev kan nå 

ett godkänt resultat bara genom att vara säker på just dessa delar. Någonting 

som också hade varit intressant att ta reda på är hur valet av läromedel på 

kommunens mellanstadier förändras eller inte förändras de nästkommande 

åren. 
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Bilaga1  

INTERVJUGUIDE 

PERSONENS BAKGRUND 

● Hur länge har du jobbat som lärare? 

● Hur länge har du arbetat inom kommunen? 

● Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

● Är du en behörig matematiklärare? 

○ Om ja: hur länge har du varit det? 

 

Om provet 

● Hur länge har du varit medveten om att det här provet ska ske? 

● Vad har du fått för förhandsinformation kring provet? 

● Vad tycker du om provets skrivtid? (tiden i relation till antalet uppgifter) 

● Vad tycker du om svårighetsgraden av det matematiska innehållet? 

● Vad tycker du om urvalet av det matematiska innehållet? 

● Känner du att du har haft något inflytande kring provets innehåll? (nivå, områ-

den) 

○ Om ja: Hur då? 

○ Om nej: Orsak till det?  

 

Din förberedelse 

● Kommer du att arbeta i klassrummet med kommunens repetitionsmaterial? 

○ Om ja: Under hur lång tid? 

○ På vilket sätt då? 

● Kommer du att göra någonting mer förberedande utöver repetitionsmaterialet? 

  

 

 

 



 

 

 

Ditt efterarbete  

● Hur tror du att din matematikundervisning i årskurs 6 skulle kunna påverkas av 

att din klass får ett högre medelvärde än kommunens genomsnitt?  

● Hur tror du att din matematikundervisning i årskurs 6 skulle kunna påverkas av 

att din klass får ett lägre medelvärde än kommunens genomsnitt?  

● Varför tror du att kommunen anordnar det här provet? 

● Vad tycker du om att kommunen anordnar det här provet?  

● Vad tycker du om att provet rättas centralt? 

● Hur ser du på att din klass resultat jämförs med andra klassers resultat i kommu-

nen? 

 

Personligt för dig som matematiklärare 

● Känns det viktigt för dig att din klass lyckas på det här provet?  

 

Rangordna 1-7 där 7 har mest påverkan och 1 har minst påverkan din matematikunder-

visning 

   

 Siffra 

Elever  

Ämneskollegor  

Förstelärare  

Rektor/ledningsgrupp  

Huvudman  

Styrdokument  

Föräldrar  

 

 

 



 

 

 

Bilaga2 

Studie kring er kommuns förberedande matematikprov i åk 5  
Hej vi heter Christer Lindström och Frans Guldberg och skriver just nu vårt examensar-
bete i vår utbildning till grundskollärare åk 4-6 på Karlstads Universitet. Vi har blivit 
intresserade av det kommunalt tillverkade prov för åk 5 som skall verka förberedande 
inför åk 6 nationella prov. Spännande inte bara för oss utan kanske även till hjälp för fler 
kommuner i landet i deras strävan att utveckla matematikundervisningen. Syftet med 
vårt arbete är att undersöka hur ett kommunalt tillverkat prov av denna karaktär påverkar 
matematiklärararens undervisning. Det kan gälla undervisningsmetoder och planering 
men också de sociomatematiska normerna i klassrummet. Vårt arbete kommer att heta 
”Gemensamma provs påverkan på matematikundervisningen.”  

Vi kommer att intervjua matematiklärare i kommunens “mellanstadieklasser”, i årskurs 
5, för att ta reda på lärarnas syn kring detta prov. För att kunna kvalitetssäkra vårt arbete 
behöver vi under arbetets gång veta era namn, skola, utbildning samt hur länge ni arbetet 
som matematiklärare. I vårt skriftliga examensarbete kommer ni som intervjuas sedan 
benämnas som lärare 1, 2 och 3 på skola A, B och C. Antal år som matematiklärare 
kommer här att anges som liten eller stor erfarenhet. Vi kommer också att spela in 
intervjuerna. 

Inför arbetet kommer ett samtyckesformulär undertecknas mellan oss och er där följande 
kommer att framgå:  

● Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. 
● Deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt sam-

tycke utan att ange orsak, vilket dock inte påverkar den behandling som skett in-
nan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till del behandlas på ett sådant 
sätt att inga obehöriga kan ta del av dessa.  

● Alla uppgifter och inspelningar kommer att förstöras så fort arbetet godkänts och 
betyg registrerats på Karlstads universitets studieregister. Givetvis kommer du 
om du så önskar att få ta del av hur vi tolkat dina synpunkter.  

 

Karlstads universitet är ansvarigt för personuppgifterna enligt personuppgiftslagen 
(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) och du har rätt att gratis få ta 
del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. 
Du har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 
personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se.” 

Det är med stor tacksamhet som vi hoppas att du vill hjälpa oss med detta arbete. 

Vänligen   

Christer Lindström      chrilind122@student.kau.se   0708-36 14 40 

Frans Guldberg franguld100@student.kau.se 073-203 74 01                                                

 

Yvonne Liljekvist Handledare  yvonne.liljekvist@kau.se      054-700 22 14 

Lektor i matematikdidaktik 
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Samtyckesblankett 
Samtycke till att delta i studien:  

”Gemensamma provs påverkan på matematikundervisningen” 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl. 

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karl-
stads 

Universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstift-
ning och lämnad information. 

 

 

 

…………………………………………………………….. 

Underskrift 

 

……………………………………………………………………………………….. 

Namnförtydligande Ort och datum 

 

 

 

 

Christer Lindström chrilind122@student.kau.se  

Frans Guldberg franguld100@student.kau.se  

Handledare: Yvonne Liljekvist Lektor i matematik Yvonne.liljekvist@kau.se  
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Bakgrund   

Antal år arbetat   

Behörig Ja  

 Nej  

Om provet   

Medveten om provet sedan: Hur? Skriv vad läraren säger ________________________ 

Innehåll Relevant innehåll  

 Irrelevant innehåll  

 Vad Skriv vad läraren säger _________________________ 

Upplever inflytande Ja Hur Nej Varför  

Åsikt om centralrättning Bra  

 Dåligt  

Förberedelse (33 frågor) Kommer inte använda  

 Kommer att använda +tid _________________________ 

Som prov   

Som hemläxa   

Inspiration till egen undervisning   

Som lektionsmaterial   

Annat   

Förändringsbenägen   

Vid klassresultat över medel Ja/ Nej  Skriv vad läraren säger _________________________ 

Vid klassresultat under medel Nej  

 Ja  

Vid ja: Jag kommer att ta hjälp av…. Kollegor  

 Andra åk 5 lärare  



 

 

 

 Spec.  

 Rektor  

 Annan  

Se över den egna undervisningen Skriv vad läraren säger _________________________ 

Följa kommunens rättningsstandard Ja             Nej    Varför _________________________ 

Tron om initiativet Hitta kunskapsluckor  

 Landet bästa skolkommun  

 Kontrollera lärarna  

 Jämföra skolor  

 Förberedelse inför np  

 Vet ej  

Annat: Skriv vad läraren säger ________________________ 

Inställning till initiativet   

 Odelat positiv  

 Odelat negativ  

 Delad  

Anledning: Skriv vad läraren säger _________________________ 

Åsikt om centralrättning Bra  

 Dåligt  

Varför? Skriv vad läraren säger _________________________ 

Klasser jämförs i kommunen Positiv  

 Negativ  

 Delad  

 Varför? _________________________ 

Är det viktigt att klassen lyckas för 
dig? Ja            Nej  



 

 

 

Rektorns/ledningsgruppen får insyn   

Föräldrarna får insyn   

Huvudmannen får insyn   

Kollegorna får insyn   

Elevernas självkänsla   

Kvitto på min undervisning   

Annat Skriv vad läraren säger _________________________ 

Kopplar resultatet till egna prestation Ja            Nej  

 Skriv vad läraren säger _________________________ 
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Erfarenhet 

            
             Lärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot 

Erfarenhet 1-7 år   X X     X   X   X   5 

Erfarenhet 8-  X     X X   X   X   X 6 

             Information om 
prov 

            Lärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot 

Mindre än 1 månad                         

1-3 månader   X     X X X X X X   7 

4 eller fler X   X X             X 4 

Infomöte Deltog X   X X X   X       X 6 

Kollega X         X   X     X 4 

Mail   X             X X   3 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Påverkar	min	
undervisning	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	1 = Liten påverkan   7 = Stor påverkan 

           Lärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot 

Eleverna 7 6 4 6 6 7 6 4 0 7 7 60 

Ämneskollegor 2 5 3 5 3 2 7 3 0 6 5 41 

Matematikutvecklare/ Förstelärare 4 1 2 2 5 1 2 2 0 2 2 23 

Rektor/Ledningsgrupp 5 4 5 3 7 3 4 5 0 4 3 43 

Huvudman (Kommunen) 1 3 6 1 1 4 1 6 0 1 1 25 

Styrdokumenten 6 7 7 7 2 5 5 7 0 5 6 57 

Föräldrar 3 2 1 4 4 6 3 1 0 3 4 31 

              

 

 

            



 

 

 

Central rättning 

Lärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot 

Bra/dåligt Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra Bra 
11 

bra 

Rättvist och likvärdigt X   X X X X   X   X X 8 

Tidsbesparande X X         X   X     4 

Nya perspektiv på bedömning       X       X       2 

Inte betygsgrundande                 X     1 

             Inställning och åsikter om provet. 

           Inställning till provet 

            Lärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot 

Odelat positiv X X   X X   X X   X   7 

Odelat negativ                 X     1 

Delad     X     X         X 3 

             
             Tron om orsak till provet 

            Lärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot 

Hitta kunskapsluckor i tid X   X X   X X X X X X 9 

Politiskt Länets bästa skola X X     X           X 4 

Kontroll av lärarna X           X X   X   4 

Jämföra kvalite mellan skolor   X X             X   3 

Förberedelse för NP i åk 6     X X   X X X       5 

Annat                       0 

             Klasserna i kommunen jämförs 

            Lärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot 

Positiv X X   X X         x   5 

Negativ     X           X   X 3 

Delad           X X X       3 

 

 

 

            



 

 

 

Förberedelse övningssuppgifterna 

Lärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot 

Kommer att använda Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 11 

Hur långt innan 4 v 2 v 7 v 3 v 
2-3 
v 

2-3 
v 2 v 2 v 4 v 4 v 8 v   

             Hur använder du övnings-
uppgifterna? 1 2 3* 4* 5 6 7 8 9 10 11 Tot 

Som prov   X         X     X   2 

Som hemarbete     X X X X         X 5 

Inspiration till egen undervisning X X X X X X X   X X X 10 

Som lektionsmaterial enskilt X X X   X X X X X X X 10 

Som lektionsmaterial grupp       X         X   X 3 

Som lektionsmaterial Alla       X         X X X 4 

Annat material för att förbereda       X X         X X 4 

             Innehåll och påverkan 

            Lärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot 

Relevant innehåll Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Nej Ja Nej 
4 

Nej 

Upplever inflytande i innehåll Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja 
7 

Nej 

 

 

Förändringsbenägen efter prov 

            
             Lärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot 

Om resultat över medel Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Ja Ja 4 Ja 

Utmana ytterligare i åk 6   X               X X   

Arbeta med de svagare delarna       X                 

              

             

 

             



 

 

 

 

Lärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot 

Om resultat under medel Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 9 Ja 

Ta hjälp av kollegor i skolan         X   X X     X 4 

Ta hjälp av andra åk 5 lärare         X   X X     X 4 

Ta hjälp av spec lärare         X             1 

Se över material           X           1 

Se över ändra min undervisning   X X X X X X X   X X 9 

             Är det viktigt att din klass lyckas 

           Lärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot 

Ja/Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 10 

Rektor får insyn         X X   X       3 

Föräldrar får insyn                       0 

Huvudmannen får insyn               X       1 

Kollegor får insyn   X           X       2 

Elevernas självförtroende X X X   X X X   X X X 9 

Kvitto på min undervisning X X X X   X X X X X   9 

             Kopplar du resultatet till dig själv Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 10 Ja 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Acceptera rättningstandard 

            Lärare 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tot 

Acceptera rättningsstandard  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 11 

Ändra min egen framöver 
Vet 
ej Ja Ja Nej Nej Nej 

Vet 
ej Ja Nej Nej Nej 6 Nej 
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