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Abstract 
 

 

The purpose of this qualitative study is to investigate how some teachers make use of the results 

of the national tests in mathematics to plan their teaching. The questions are how they plan their 

teaching in mathematics and if they use the results of the national tests to compare with their 

own teaching.    

 

Five teachers in mathematics has been interviewed. I have used unstructured interviews with 

open-ended questions, and I have been able to ask follow-up questions based on their answers. 

The analysis of the survey is made from a systems theory approach.  The result of the survey 

shows that teachers make use of student performance to look at their own teaching of the current 

group of students. However, there is not enough time to rehearse and repair the deficiencies 

discovered in the national tests, which for some is perceived as a stress factor.  All the teachers 

base their teaching on the school curricula.  
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Sammanfattning 

 
Syftet med denna kvalitativa undersökning är att undersöka hur några lärare använder sig av 

resultaten på nationella proven i matematik för att planera sin undervisning. Frågeställningarna 

är hur de planerar sin undervisning i matematik och om de använder sig av resultatet på de 

nationella proven för att jämföra med sin egen undervisning.  

 

Fem lärare i matematik har intervjuats. Jag har använt mig av ostrukturerade intervjuer med 

öppna frågor, där jag kunnat ställa följdfrågor utifrån deras svar. Analysen av undersökningen 

har gjorts utifrån en systemteoretisk ansats. Resultatet visar att lärarna använder sig av elevernas 

resultat för att titta på den egna undervisningen i den aktuella elevgruppen. Dock finns inte 

mycket tid att repetera och reparera de brister man sett i de nationella proven, vilket av någon 

upplevs vara ett stressmoment. Alla lärarna utgår från läroplanerna för att lägga upp sin 

undervisning.  
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Bakgrund 
 

I mitt blivande yrke som speciallärare kommer jag att möta elever som riskerar att inte nå eller 

inte nått upp till de kunskapskrav som finns i läroplanen. Elever som utifrån detta behöver ett 

åtgärdsprogram för att säkerställa att de får den stöttning och hjälp de har rätt till, för att utveckla 

en förståelse som leder till att kunskapskraven nås. Det finns många olika sätt att förändra och 

utveckla undervisningen i skolan. Vi lär oss ständigt nya saker, nya verktyg kommer till och ny 

forskning leder oss vidare.  

För en tid sedan arbetade jag med ett projekt runt nationella proven i matematik. Jag och den 

aktuella skolans matematikutvecklare analyserade nationella prov från årkurs tre, fem och nio. 

Det var ett mycket intressant arbete och vi hittade många intressanta fakta medan vi gick igenom 

alla prov. Många följdfrågor kom upp under arbetets gång. Vi kunde till exempel se att många 

elever hade systematiska fel. Jag blev nyfiken på om och hur man som lärare använder sig av 

ett sådant resultat. Är det praxis att man tittar över resultaten på uppgiftsnivå, eller bara på det 

samlade resultatet? De nationella proven i matematik kan vara en värdefull indikator på vilka 

svårigheter eleverna upplever. Undersöker man som lärare endast enskilda elevers resultat eller 

analyserar man gruppens samlade resultat, alltså vilka svårigheter eleverna haft inom olika 

områden och vilka specifika frågor som ställt till problem. Drar man som undervisande lärare 

paralleller till hur den egna undervisningen tas emot av eleverna? Här kan ju finnas information 

om hur lärarens undervisning har tagits emot av eleverna. Jag tycker att det vore intressant att 

veta huruvida lärarna analyserar resultaten på både individ- och gruppnivå för att hitta värdefull 

information till hur hon/han kan förbättra eller förändra sin undervisning, så att fler elever klarar 

kunskapskraven. 

 

Enligt Skolverket (2011b) är de nationella ämnesprovens syfte är att stödja en likvärdig och 

rättvis bedömning och betygssättning. Resultaten ska användas som ett stöd vid bedömning och 

betygssättning och vara en del i lärares övriga bedömningsunderlag. Man bör som lärare alltså 

inte enbart titta på nationella provens resultat, utan måste väga ihop alla delar man bedömt. 

Dessa delar kan vara redovisningar, prov mm. De nationella proven prövar dessutom inte alla 

områden i ett ämne (Skolverket, 2011b). Sett till användning har de nationella proven två 

övergripande syften, dels att stimulera en ämnesutveckling bland lärarna och på skolorna, dels 

för att ge svar på frågor av nationellt intresse.  

 

En god pedagogisk ledning och lärares professionella ansvar är förutsättningar för att en skola 

ska utvecklas så bra den kan. Det är huvudmannens (kommunens) och rektors ansvar enligt 

skollagen att utbildningen planeras, följs upp och utvecklas systematiskt och kontinuerligt 

(systematiskt kvalitetsarbete). I de allmänna råden från Skolverket (2011b) kan man läsa att  

lärare systematiskt och kontinuerligt bör arbeta med att: 
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 analysera i vilken utsträckning planeringen och genomförandet av  

      undervisningen har gett eleverna möjlighet att utvecklas så långt som  

      möjligt i förhållande till de nationella målen, 

 

 identifiera vad som behöver utvecklas i den egna undervisningen för 

      att eleverna ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i  

      förhållande till de nationella målen, samt 

 

 utvärdera i vilken mån de bedömnings- och dokumentationsformer 

som används är ändamålsenliga. (Skolverket, 2011b, sid.30). 

 

 

Lärare skall alltså utvärdera hur den egna undervisningen möter elevernas behov och anpassa 

undervisningen om så behövs. Man har kanske som lärare inte kunnat tillgodose elevernas 

behov inom ett visst matematiskt område. I skolförordningen går att läsa:  

 

           5 kap. 2 § Strukturerad undervisning  

Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd i 

den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen 

för utbildningen. (Skolverket 2011b.sid.38). 

 

Denna studie handlar om och hur lärare använder sig av resultaten på nationella proven för att 

”möta elevens behov och anpassa undervisningen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Syfte  
 

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur några lärare använder sig av resultaten på 

nationella proven i matematik för att planera och utveckla sin undervisning i ämnet.  
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

 

Reformer och samhällsförändringar 
 

När man tittar på resultaten i den svenska grundskolan, där nationella proven är en del, så har 

resultaten försämrats sedan mitten av 1990-talet. De försämrade resultaten kan ses i främst 

matematik och naturvetenskapliga ämnen. Skolverket har bland annat i uppdrag att följa 

förändringar elevers resultat och titta på vad dessa förändringar kan bero på. I 

kunskapsöversikten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? publicerar Skolverket (2009) 

en sammanställning över forskning och utvärdering som belyst olika faktorers betydelse för 

elevers resultat i svensk grundskola. De har tittat på fyra områden: Samhällsförändringar, 

Reformer, Resurser och Skolans inre arbete. Anledningen till att undersökningen startade just 

1990 beror på att det då genomförs flera reformer som påverkar den svenska grundskolan, och 

att samhället samtidigt går igenom strukturella förändringar som även de påverkar skolan.  

 

Vid 1990-talets början decentraliserades det svenska skolsystemet. Utvecklingen beskrivs som 

att det svenska skolsystemet förändrades från ”ett av västvärldens mest centraliserade system 

till ett av de mest avreglerade”.(Skolverket, 2009.sid.12). Kommunerna tog över 

huvudmannaskapet och i kommunerna lades ansvaret på skolenheterna och rektorerna.  Statliga 

styrdokument som lämnade stort utrymme för lärares egna tolkningar trädde i kraft. Elever och 

föräldrar fick större möjligheter att välja skola, det blev lättare att starta friskolor samt ett 

målrelaterat betygssystem infördes, som angav en lägstanivå för vad alla elever skulle uppnå 

(Skolverket, 2009). 

 

I översikten från Skolverket (2009) tas det upp att den djupa lågkonjunkturen landet befann sig 

i under 1990-talet påverkade bland annat skolans resurser negativt. Arbetslösheten steg kraftigt 

och de sociala klyftorna ökade. Boendesegregationen ökade också och invandringen ökade. 

Under den senare delen av 1980-talet rusade födelsetalen i höjden, vilket innebar att årskullarna 

i skolan under den senare delen av 1990-talet, blev stora. Detta påverkade skolans resurser. 

Skilsmässorna ökade, föräldrars tid med sina barn minskade. Datoranvändandet ökade bland 

barn och detta menar man förändrade elevers läsförmåga negativt på så vis att de tog tid från 

att läsa böcker till att vara på datorn (Skolverket, 2009). 

 

En del av förändringarna i samhället under 90-talet har menar Skolverket (2009) blivit 

bestående, medan andra har bleknat ut. Det kan dock ta lång tid innan man kan se hur 

förändringar i samhället påverkar elevers resultat i skolan. Det som går att se genom 

Skolverkets nationella utvärderingar (NU92 och NU03) är att de genomsnittliga resultaten inom 

matematik, naturvetenskap och läsförståelse i grundskolans senare år har försämrats sen början 

av 90-talet. Spridningen i resultat, alltså resultatskillnader mellan skolor och mellan olika 

elevgrupper har även den ökat. Det finns också positiva förändringar, som att antalet elever som 



5 

 

trivs bra eller mycket bra i skolan har ökat. Elevernas engagemang i skolarbetet och elevers 

inflytande har ökat. Studien visar dock att många elever uttrycker att de känner en stor stress 

(Skolverket, 2009). 

 

I kunskapsöversikten Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? kan forskarna: Jan-Eric 

Gustavsson, Eva Myrberg, Monica Rosén, Kajsa Yang- Hansen, Henrik Román, Jan Håkansson 

och Daniel Sundberg, konstatera att de ökade resultatskillnaderna sammanfaller i tid med 

reformerna inom skolsystemet under början av 90-talet. Förändringarna av svensk grundskola 

kan relateras till både samhällsförändringarna och till utbildningsreformerna.  

 

Enligt Skolverket (2009) visar många forskningsresultat visar att läraren är av stor betydelse 

för elevers resultat. Det är en stor skillnad hur olika lärare lyckas så att eleverna når goda 

resultat. Det är inte ämneskunskaper hos läraren som har störst betydelse, utan den 

ämnesdidaktiska kompetensen, alltså hur lärare klarar att undervisa varierat i ett ämne, som 

betyder mest för elevens resultat. Forskning visar på betydelsen av en lärare som visar ett 

engagemang, som uppmuntrar eleverna och som är tydlig och aktiv. Kompetensen hos läraren, 

hur denne kan organisera och genomföra undervisningen är alltså viktig (Skolverket, 2009, 

Löwing, 2004).  

 

Svensk skola har gått mot en stark individualisering, på så sätt att ansvaret har förskjutits från 

lärare till eleven, och i förlängningen av det, även från skola till hem. Lärarens roll har blivit 

mer tillbakadragen och eleven har fått arbeta mer individuellt med eget arbete. Hemmets ökade 

ansvar ställer krav på att föräldrarna kan hjälpa sina barn med skolarbetet. Det ställer  

bland annat krav på utbildningsnivån hos föräldrarna. Barn till högutbildade föräldrar lyckas 

bättre i skolan. Internationell forskning visar att elevens motivation och engagemang påverkas 

negativt av eget arbete (Skolverket, 2009). 

 

På höstterminen 2011 träder en ny läroplan i kraft. I en artikel i skriften Nämnaren (2010) 

skriver Anette Jahnke bland annat att kritiken mot de gamla kursplanerna har varit att de inte 

varit tillräckligt tydliga. Ambitionen har varit att den nya samlade läroplanen, där kursplanerna 

ingår, ska bli mer läst och använd i sin helhet. I det tredje kapitlet, Kursplaner, finns de största 

skillnaderna mellan Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet- Lpo94 och Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet- Lgr11. I varje kursplan beskriver man det 

ämnesspecifika. Syften och mål som är gemensamma för olika ämnen återfinns i princip endast 

i de inledande delarna i läroplanen. Uppbyggnaden av varje kursplan är ny.  Ordet ”mål” är 

borttaget i kursplanernas rubriker. I varje kursplan anges motiv till varför ämnet finns i skolan. 

Ämnets karaktär och uppbyggnad finns i denna inledande text och efter den följer syfte och 

centralt innehåll.  Lärare har haft svårt att i Lpo94 urskilja de förmågor som undervisningen ska 

syfta till. Det ska i Lgr11 vara tydligare, då de långsiktiga målen – förmågorna ligger till grund 

för kunskapsmålen.  
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                      Förmågorna beskriver generella aspekter av vad det innebär att 

                        kunna matematik och de är inte kopplade till ett konkret  

                        matematikinnehåll. (Nämnaren nr4,2010. Sid 4). 

 

 

Det är tydligt att det är undervisningen som ska ge förutsättningarna. Hela texten i syftet är 

riktad mot undervisningen. Fokus har flyttats från eleverna till undervisningen (Jahnke, 2010). 

 

 

De nationella proven i matematik 

 

Ansvaret för nationella prov inom grund- och gymnasieskolan ligger sedan 1994 hos 

Skolverket. Regeringen har i sitt uppdrag till Skolverket angett ramar för arbetet, men anger 

inga förväntningar på provens koppling till undervisning, elevsyn och kunskapssyn. Här har 

Skolverket och de institutioner som konstruerar proven haft stort handlingsutrymme (Lundahl 

2009). En ny kunskapssyn som tonade ner värdet på utantillkunskap var en betydelsefull del av 

skolreformerna runt 1990-talet. I och med Lpo-94 blir det en övergång i synen på prov och 

bedömning, från bedömning av lärande till bedömning för lärandet.  

 

De nationella proven har två övergripande syften, sett till användning, dels att stimulera en 

ämnesutveckling bland lärarna och på skolorna, dels att ge svar på frågor av nationellt intresse, 

kontroll (likvärdighet, kvalitet). På Skolverkets hemsida 

(www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod, 01.03.2014) står det att de 

nationella provens två huvudsyften är att: ”stödja en likvärdig och rättvis bedömning och 

betygssättning” och att: ”ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås 

på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå”. Man kan också läsa att de nationella 

proven ska hjälpa till att tydliggöra kurs- och ämnesplaner, samt att öka måluppfyllelsen för 

eleverna. Proven består av tre delar, ämnesprov och diagnostiska prov för grundskolan, 

kursprov för kärnämnen i gymnasiet och provbank för frivilliga prov. 

De nationella proven i matematik ligger på våren i årskurs tre, sex och nio. Proven ska ge 

eleverna möjlighet att visa sina förmågor i matematik på olika sätt. Uppgifterna bygger på det 

centrala innehållet i läroplanen. Om man tittar på provets delar i exempelvis årskurs sex, så 

består det av fem delprov. Ett delprov är muntligt och fyra är skriftliga. På tre av fem delprov 

ska eleven också ha tillgång till miniräknare.  

Delproven skiljer sig åt gällande kunskapsinnehåll, arbetssätt, redovisnings- och 

bedömningssätt. Det finns också en självbedömningsdel som eleverna ska fylla i. I 

självbedömningen får de bedöma hur säkra de känner sig i vissa situationer där de ska använda 

matematik. Den delen är inte obligatorisk. Den kan dock vara ett bra diskussionsunderlag när 

läraren genomför utvecklingssamtalet med elev och föräldrar.  

http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod
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När läraren bedömer proven så bygger det på principen om positiv poängsättning, där man 

premierar att eleven är på rätt väg i en lösning och att man inte drar av poäng för fel och brister. 

Bedömningen av ämnesprovet är i relation till kursplanens fem förmågor i matematik, som 

eleven skall utveckla (Skolverket, 2013/2014).  

Dessa förmågor är: 

  *formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder,  

*använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

*välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 

*föra och följa matematiska resonemang och  

* använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2011b, 2013/2014). 

 

När det gäller bedömningen av proven, förordar man att det sker en sambedömning runt proven. 

Man vill ju ha en likvärdig bedömning av elevarbetena. Det finns också exempel på 

sambedömning på Skolverkets hemsida som lärarna kan ta hjälp och inspireras av (Skolverket, 

2013/2014). 

 

Man kan/ska anpassa proven för elever med funktionsnedsättning. Det gör man på det sätt som 

läraren/skolan finner bäst. Exempel på sådana anpassningar kan vara att man läser uppgifterna 

högt för eleven. Det kan också vara att eleven får extra tid för genomföra provet. Läraren kan 

också förklara ord som eleven inte förstår, men då utan att röja det matematiska innehåller i 

uppgiften. Det betonas att provet inte får ändras så att det inte längre prövar de förmågor och 

kunskaper som var avsedda att prövas. Även runt detta finns det stöd och information på 

Skolverkets webbplats. Vidare finns stöd och information på webbplatsen runt sekretess och 

hanteringen av de nationella proven. Proven skall sedan rapporteras in till Skolverket och till 

PRIM-gruppen. PRIM står för Prov I Matematik och består av en forskningsgrupp som bildades 

1984, vars främsta fokus är bedömning av kunskap och kompetens 

(www.su.se/primgruppen/om-oss). PRIM-gruppen vid Stockholms universitet utvecklar och 

konstruerar de nationella proven i matematik på uppdrag av Skolverket. Rapportering görs för 

att ”kunna följa upp och utvärdera kvaliteten i svensk skola, för forskning och för utveckling 

av proven” (Skolverket, 2013/2014 sid.10). 

 

2003 genomfördes en utvärderingsstudie av dessa prov. Frågorna gällde främst provens 

funktion, pedagogiskt och praktiskt, hur man värderar dem och vilken betydelse de har för lärare 

och elever. Studien bygger på enkäter och intervjuer med lärare och elever. Denna 

http://www.su.se/primgruppen/om-oss


8 

 

utvärderingsstudie resulterade i en rapport: Prövostenar i praktiken: grundskolans nationella 

provsystem i ljuset av användares synpunkter (Naeslund, 2004). Det nationella provsystemet 

har fyra uppgifter att fylla ”(1) underlätta likvärdig bedömning och betygssättning, (2) 

kontrollera måluppfyllelse, (3) påvisa starka och svaga sidor samt (4) verka förebildligt på 

bedömning, undervisning och lärande.” Proven har enligt Naeslund (2004) lite olika syften 

beroende på när de görs. I årskurs tre och fem är det främst en kontroll om målen i kursplanerna, 

nås, och som stöd för läraren att sätta in rätt åtgärder efter proven. I årskurs nio är det främsta 

syftet att möjliggöra en likvärdig bedömning av elevernas kunskaper inför betygssättning 

(Naeslund, 2004). Nu görs ju de nationella proven i årskurs tre, sex och nio. Betyg sätts numera 

även i årskurs sex. 

 

Naeslunds studie visar att proven påverkar lärares undervisningsplanering. Lärarna repeterar 

och övar med eleverna inför de nationella proven. I matematik är det mycket repetition av 

moment som man tror kommer att testas i proven. Man använder också gamla nationella prov 

för att öva på.  När det gäller hur undervisningen påverkas efter proven, kan man i studien se 

att lärare tycker att det är ett problem att man släpper eleverna till nästa stadie efter proven. De 

har då ingen möjlighet att hjälpa de elever som påvisar brister i resultaten på proven. Det finns 

dock lärare som tycker sig ändå kunna dra slutsatser av proven och därigenom kunna moderera 

sin undervisning till den klass de tar över på hösten efter proven (Naeslund, 2004). 

 

 

Lärares undervisningsplanering i matematik 

 

Skollagen säger att ”alla elever skall ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 

och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas 

så långt som möjligt enligt utbildningens mål”. (Skolverket,2011a. sid.11). Skollagen säger 

också att skolan ska vara likvärdig var i landet vi än befinner oss. För att säkerställa det finns 

det nationella mål. Däremot säger lagen inget om att undervisningen skall se lika ut överallt 

eller att resurser ska fördelas lika, utan elevers olika förutsättningar och behov ska styra. Det 

finns alltså olika vägar till målet (Skolverket, 2011a).  

 

När lärare planerar sin undervisning, görs detta utifrån läroplan och kursplaner. Det finns också 

allmänna råd. Grundskolans läroplan är tredelad: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. 

Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt 3. Kursplaner med kunskapskrav.  

 

1. Skolans värdegrund och uppdrag. Här anges skolans uppdrag och de grundläggande 

värden som skolan ska förmedla.  

2. I denna andra del finns de övergripande målen och riktlinjer för verksamheten som är 

reglerat i del 1. Målen finns under rubrikerna Normer och värden, Elevernas ansvar och 
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inflytande, Skolan och omvärlden samt Bedömning och betyg. Under dessa rubriker 

beskrivs hur undervisningen ska genomföras. Verksamheten ska följas upp och 

utvärderas mot dessa mål.  

3. Den tredje delen i läroplanen är kursplanerna. Dessa anger vilka ämnesspecifika 

kunskaper eleverna ska ges möjlighet att utveckla genom undervisningen. Kursplanerna 

innehåller respektive ämnes syfte och centrala innehåll, samt kunskapskrav. 

 

 Syftet, i exempelvis matematik, anger varför matematik finns i skolan, och då med 

utgångspunkt i skolans övergripande uppdrag (läroplanens första del). Syftet beskriver 

ämnets hela uppdrag och ställer krav på undervisningen som helhet. Syftet avslutas med 

de långsiktiga målen, förmågorna. Förmågorna kan man inte betrakta som ett mål som 

går att nå, de sätter ingen begränsning för elevens kunskapsutveckling. 

 Centrala innehållet talar om vad läraren ska undervisa om i ämnet, och i vilka årskurser 

olika delar ska tas upp. Centrala innehållet anger inte hur mycket tid läraren ska ägna åt 

de olika delarna. Det ska läraren avgöra utifrån elevgrupp och kunskapskrav. Läraren 

får inte utelämna eller flytta delar av det centrala innehållet till andra årskurser. Läraren 

får däremot lägga till ytterligare innehåll inom ramen för det aktuella ämnet.  

 Kunskapskraven grundar sig i de förmågor som finns i syftet och det centrala innehållet 

och beskriver vad eleven ska kunna för olika betyg och vissa årskurser (Skolverket, 

2011a). 

 

 

Läroplanen säger att skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella 

målen. Det är huvudmannen, alltså kommunen, som har ansvaret för att detta systematiska 

kvalitetsarbete sker. Det är rektors ansvar att detta även genomförs på skolområdet. Inriktningen 

på det systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de nationella målen uppfylls. Det pedagogiska 

arbetet i ett skolområde ska, enl. skollagen, ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ska 

särskilt verka för att utbildningen på skolan utvecklas. Rektorn är pedagogisk ledare och har 

det övergripande ansvaret för att hela verksamheten inriktas mot de nationella målen, samt att 

skolans resultat följs upp och utvärderas mot mål och kunskapskrav (Skolverket, 2011a).  

 

 

Undervisningen 

 

Det är läraren som har ansvar för att innehåll och syfte med undervisningen når fram till 

eleverna, att det sker ett lärande. Läraren behöver kunna sitt ämne för att kunna möta elevernas 

olika behov av undervisning. Läraren bör kunna förklara på olika sätt. Olika faktorer påverkar 

möjligheten till en god undervisning. 

 



10 

 

Löwing (2004) talar om undervisningens ramar. Hon delar upp dem i fasta och rörliga ramar. 

De fasta ramarna är saker läraren inte kan påverka. Det är till exempel styrdokumenten. Det är 

också att undervisningen sker på fasta tider och i bestämda lokaler. Det kan också vara lärarens 

kompetens och elevernas förkunskaper. 

 

De rörliga ramarna är de delar som läraren kan påverka. Det kan vara exempelvis. läromedel, 

arbetsform och arbetssätt. Löwing (2004) menar att lärarens möjligheter att bedriva en god 

undervisning i hög grad beror på hur dessa ramar möjliggör eller förhindrar undervisningen. 

Även Bentley (2003) menar att ramfaktorerna påverkar lärarnas undervisning och i 

förlängningen elevernas resultat. Han räknar upp flera faktorer som påverkar elevernas resultat. 

Till exempel grupp-storlek, elevernas förförståelse, individualisering, lärarens tid för 

förberedelse, undervisningserfarenhet med mera. Den springande punkten när det gäller att få 

eleverna att prestera väl, verkar enligt Bentley (2003) vara lärarens förmåga att använda sin 

professionalitet och kompetens till fullo.   

 

Läromedlet man använder i sin grupp eller på sin skola är enligt Löwing (2004) en rörlig ram. 

Något läraren kan påverka. I den delrapport av forskningsprojektet ”Nationella matematikprov 

som katalysator för implementering av utbildningsreformer”, som forskare från Nationellt 

centrum för matematikutbildning (NCM) och Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik 

(UFM) startade 2008, kan man läsa att många lärare i deras undersökning kan se att uppgifterna 

i de nationella proven skiljer sig från uppgifterna i det läromedel de använder, men de kan inte 

riktigt förklara vad skillnaden konkret är. Några lärare nämner att nationella provens uppgifter 

till exempel kräver mer eget tänkande än uppgifterna i läromedlen. Lärarna i undersökningen 

säger också att läromedlet väljs utifrån varierande kriterier, men ekonomi, en bok som eleverna 

kan arbeta själva i samt att läromedlet ska täcka de viktigaste grundkunskaperna nämns som 

viktiga faktorer. Det finns också lärare som säger att de väljer läromedel utifrån hur det stämmer 

med nationella prov (NCM, 2010). 
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Frågeställning 
 

Jag vill undersöka vad lärarna anser ligger till grund för deras undervisningsplanering i 

matematik. Frågan rörande detta kommer medvetet före nästa fråga, eftersom jag vill undersöka 

om någon av respondenterna svarar att de använder sig av resultaten på nationella proven i 

matematik, innan jag nämner de nationella proven. 

 

Jag vill också undersöka om lärarna kopplar resultaten på nationella proven i matematik till den 

egna undervisningsplaneringen. Om de anser att deras undervisning har betydelse för elevernas 

resultat på nationella proven.  

 

Följande frågeställningar står alltså i fokus: 

 

1. Hur planerar lärarna sin undervisning i matematik? 

2. Jämför de elevernas resultat på nationella proven i matematik, med sin egen 

undervisningsplanering? 
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Teoretiska utgångspunkter 
 

I denna del kan du läsa om den teoretiska utgångspunkt jag valt för min undersökning, de 

glasögon jag tar på mig när jag analyserar resultatet. 

 

 

Systemteori 

 

Jag har valt att titta på resultatet utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Det systemteoretiska 

perspektivet innebär att man har förändring och utveckling i fokus. En organisation, som till 

exempel skolan är ett system, och systemteori kan man tillämpa på alla sorters system, som 

exempelvis naturen, människor, tänkande och så vidare (Moe,1996).  

Öqvist (2008) skriver om fyra så kallade nycklar, eller grundbegrepp inom systemteorin. Dessa 

är helhetstänkandet, nivåer, energi kontra information samt konstans och variation. I min analys 

av resultaten kommer jag att använda mig av dessa begrepp. 

I följande genomgång beskriver jag alla nycklarna/grundbegreppen. 

 

 

Helhetstänkande 

 

Att se på världen med ett systemtänkande innebär att se världen, systemet, som helheter. Man 

ser hela strukturen, men också att jag är en del av den. Var för sig har delarna inte så stor 

betydelse, men kombinerade på rätt sätt blir de ett helt, fungerande, utvecklande system. 

Öqvist (2008) hänvisar till systemteoretikern Peter Senge, som menar att för att skapa en 

lärande organisation behövs en ram för att se samband hellre än enskilda föremål, att kunna se 

mönster förr än stillbilder, att se helheter framför skilda delar. Senge menar att människan är en 

aktiv deltagare som själv skapar sin egen verklighet. Det är inte gynnsamt att se människan som 

en hjälplös bricka i ett spel. Den bakomliggande strukturen (relationer) påverkar beteendet hos 

människor. Även om människor är olika, menar Senge att de i likartade strukturer producerar 

kvalitativt likartade resultat. I ett system som skapas av människor är strukturen svår att se 

därför att vi själva ingår som en del av systemet. Det som utgör den stora utmaningen med att 

tillägna sig ett systemtänkande är att man måste lära sig se hela strukturen, där jag själv är en 

del.  Salman Rushdie har sagt: ” De enda människor som ser hela bilden är de som stiger ur 

ramen, men den som kliver ur ramen för att se hela bilden kommer inte längre att se sig själv”. 

(Öqvist, 2008). 
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Nivåer 

 

Att tänka i nivåer är viktigt i systemteorin. Hierarkisk uppbyggnad hittar man i alla system. Det 

fyller två viktiga funktioner i ett fungerande samhälle. Den första är att de högre nivåerna är 

överordnade och ställer in eller ”kalibrerar” som Öqvist (2008) kallar det, verksamheten på 

lägre nivåer. Den andra viktiga funktionen är att gränserna mellan de olika planen måste hållas 

för att helheten ska fungera. Blandande av nivåer kan ställa till problem. Öqvist (2008) tar som 

exempel läraren som befordras till rektor på sin skola, och alltså får en helt annan logisk nivå, 

som kräver andra ställningstaganden. Den före detta läraren får ofta också höra från sina 

lärarkollegor att denne sviker eftersom denne som rektor måste ta beslut som går emot sina 

gamla kollegor, men den före detta läraren fungerar ju nu på en annan logisk nivå som kräver 

andra ställningstaganden som spänner över hela verksamheten. 

 

 

Information istället för energi 

 

I systemteoretiskt tänkande är informationen en grundmetafor för förändring.  Man menar att 

det inte går att driva utvecklingen framåt efter en redan utarbetad plan, genom att tillföra energi 

eller kraft. Moe (1996) beskriver det som att information alltid är information för systemet, det 

ger systemeffekter. Det är händelser som har ett informationsvärde för systemet. Den 

information exempelvis skolan inte reagerar på, reagerar den ju inte på. 

 

Öqvist (2008) ger följande exempel på skillnaden i att tänka i ordalag av mekanisk energi 

respektive information. Han har i sin tur hämtat det från Gregory Bateson (1972). 

 

Om en man sparkar till en sten överförs energi från mannens fot till stenen. 

Stenen kommer att förflytta sig, helt i enlighet med de fysikaliska lagarna. Om 

mannen däremot råkar sparka till en hund kan hunden tänkas springa iväg, gå 

till motangrepp, bita mannen i benet eller bete sig på något annat sätt. Energin 

till detta tar hunden från sin egen metabolism, inte från sparken. Det är alltså 

inte överföringen av mekanisk energi utan av information som är det 

intressanta, det vill säga hur hunden uppfattar och tolkar informationen som 

följer med sparken. (Öqvist, 2008,sid 19). 

 

Bra kommunikation och påverkan handlar i systemteorin om att vi måste överge uppfattningen 

om krafter som påverkar ting (övertala, genomdriva och så vidare.) Kommunikation är ett 

”resonansfenomen”, det viktiga som sker, sker alltid hos mottagaren. Det är hos mottagaren 

som den nya informationen ska prövas. Sändaren av information är som en katalysator, istället 

för en motor som ska förändra. Mottagaren får informationen till sitt förfogande, istället för att 

informationen förfogar över mottagaren. Öqvist (2008) visar på följande exempel från skolans 
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värld. Ett rykte är ren och skär information och innehåller inte någon fysisk energi alls men kan 

ändå få stora systemiska effekter. En skola deltog i en kvalitetsmätning, ”bäst i test”, och råkade 

hamna sist på den officiella listan över en kommuns skolor. Om man tittar på det med statistiska 

mått, kan det röra sig om en ren slump eftersom det ofta är mycket små poängskillnader som 

sätter ordningen på listan. Informationen om detta ”domslut” som Öqvist (2008) kallar det, 

riktades inte bara mot kommunens ansvariga utan även mot lärare och personal på skolan, och 

mot varje elev och dennes föräldrar. Ett rykte hade skapats som fick föräldrar att flytta sina barn 

till andra skolor och lärare att börja se sig om efter en annan arbetsplats. Öqvist (2008) menar 

att hur alla dessa människor började tänka om sin arbetsplats blev verklighet genom de 

konsekvenser det fick för skolans möjligheter att överleva.  

 

 

 Konstans och variation 

 

Systemiskt tänkande välkomnar ett visst mått av kaos och oordning. Detta kan användas för 

förändring och utveckling och är inget man ska vara rädd för. Man kan beskriva livet som en 

kamp mellan frihet och restriktion, stabilitet och förändring. Konstanterna, det som står för det 

säkra och förutsägbara, är lika viktiga för ett bra liv. Men ibland kan att bryta ordningen vara 

den enda källan till ny information, nytt mönster och nytt liv.  Kurt Lewins lag sammanfattar 

detta: unfreezing – moving – refreezing (Öqvist, 2008). Förändring kräver att vi rör oss från 

ordningen (unfreezing). Rörelsen ur ordningen, ur det frysta tillståndet, är det steg som behövs 

för att gå framåt (moving). Tiden måste sen finnas för att saker ska landa på sin nya plats i en 

ny ordning (refreezing). 

 

Konstanter är en förutsättning för att få ordning på kaos och oordning, och för att ny energi ska 

komma in. Konstanter kan till exempel i skolans värld vara de rutiner som är samma varje dag, 

ramarna. Det man har att förhålla sig till som lärare. Men det behövs också ny energi in i 

systemet. Den energin kommer genom det oväntade. Små doser av det obekanta, det nya. 

Läraren som utgår från elevernas intressen, men som också tar in nya moment som ligger 

utanför trygghetszonen och som kan få eleverna att växa. Variation och kontroll hänger ihop. 

Risken är stor att jag förlorar kontrollen, om jag inte kan se en skillnad och utnyttja den. För att 

nå de bästa resultaten måste jag våga låta eleven få maximalt utrymme inom ramarna för de 

uppställda målen. Vara lyhörd och följsam och därigenom vinna kontrollen (Öqvist, 2008). 
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Metodologisk ansats och val av metod 

 

Metod  
 

I den här undersökningen har jag använt mig av kvalitativa, ostrukturerade intervjuer. Kvalitativ 

forskning strävar efter en förståelse av beteenden, värderingar och åsikter i det sammanhang 

undersökningen genomförs, i motsats till kvantitativ forskning, som strävar efter att deras data 

ska kunna generaliseras till exempelvis en grupp individer (Bryman, 2002).  

 

Forskningsintervjun är ett professionellt samtal som har en struktur och ett syfte. Intervjun går 

utanför det spontana, vardagliga utbytet av åsikter och är ett sätt för intervjuaren att få kunskap. 

Detta genom omsorgsfullt ställda frågor och ett lyhört lyssnande. Det är inte ett samtal mellan 

två likställda parter, eftersom forskaren definierar och kontrollerar situationen. Det är forskaren 

som presenterar ämnet och som noga följer upp svaren från den intervjuade (Kvale, 1997). 

 

Som grund för mina intervjuer har jag använt mig av ett antal öppna basfrågor och sedan har 

följdfrågor tillkommit under intervjuernas gång. Jag har inte alltid använt samma följdfrågor, 

utan låtit stunden avgöra vilka följdfrågor som känts relevanta. Mitt val föll på intervjuer med 

öppna frågor för att kunna följa upp och utveckla intressanta svar. I till exempel en enkät har 

man inte samma möjlighet till detta. Bryman (2002) skriver om för-och nackdelar med öppna 

frågor. Han menar att fördelar bland annat är att respondenten kan använda egna ord i sina svar. 

Frågorna leder inte in respondentens tankar i någon speciell riktning, och därigenom kan man 

få veta hur respondenten tolkar en fråga. Nackdelar kan bland annat vara att det kan bli 

tidsödande för intervjuaren. Respondenten pratar längre än om man skulle ha slutna frågor.  

 

Intervjuerna spelades in på telefon och på diktafon. Intervjuerna har sedan transkriberats och 

jag letat efter mönster, likheter och olikheter. Dessa har sedan analyserats utifrån den teoretiska 

ansats jag valt, systemteori och den litteratur jag läst. 

 

Första kontakten med mina respondenter skedde via mail. Jag förklarade mitt syfte och frågade 

om de kunde tänka sig att träffa mig och svara på ett antal frågor. Alla sex lärare som 

kontaktades sade ja till att träffa mig och bli intervjuade. Vi träffades på deras skolor, vid 

tillfällen som passade dem. Staffan Stukát (2011) skriver om att den som blir intervjuad bör få 

välja var intervjun ska ske. Det ska vara så ostört som möjligt och kännas tryggt för 

respondenten, men även för den som intervjuar. 

 

Två av lärarna intervjuades enskilt och fyra av dem i par. Vi satt ostört och utan tidspress i en 

för respondenterna trygg miljö som de valt själva. Intervjuerna tog cirka en timme/tillfälle att 

genomföra. Respondenterna informerades om min undersökning och de har haft möjlighet att 

avbryta sin medverkan i studien när som helst under processens gång. Med deras tillåtelse har 



16 

 

jag haft möjlighet att via mail och telefon, kontakta respondenterna för klargöranden och 

ytterligare frågor. Jag har kontaktat två av dem via mail för att klargöra att jag uppfattat ålder 

och antal yrkesverksamma år korrekt. Informerade dem även om att ljudinspelningar och 

transkriptioner kommer att kasseras efter att arbetet är slutfört. Alla intervjuade tillfrågades om 

de ville ha ett exemplar av den färdiga undersökningen.  

 

Dessvärre ”kraschade” min telefon, med vilken jag spelat in alla intervjuer. Inget datamaterial 

gick att rädda. Jag fick därför återigen ta kontakt med alla respondenter och fråga om de kunde 

tänka sig att träffa mig och genomföra intervjuerna en gång till. En av respondenterna som 

arbetar på högstadiet, avböjde en andra intervju, då denne uppgav att tiden inte fanns. De andra 

var positiva och ställde upp på att låta sig intervjuas en andra gång. Respondenterna fick välja 

tid och plats och vi hade ingen tidspress under intervjuerna. I slutresultatet är det alltså fem av 

sex respondenter som ställt upp på att bli intervjuade igen. En av parintervjuerna blev vid det 

andra tillfället två enskilda intervjuer. 

 

Urval 

 

Jag valde från början att intervjua sex lärare. Två yrkesverksamma på lågstadiet, två på 

mellanstadiet och två på högstadiet. Urvalet fördelades på det sättet för att jag ville se om det 

gick att utröna skillnader dels i deras svar på mina intervjufrågor, men även om det fanns 

skillnader beroende på vilket stadium man undervisar. Jag ville undersöka hur några lärare 

tänker kring och ser på de nationella proven beroende på vilka åldrar man arbetar med. Lärarna 

arbetar på andra arbetsplatser än min egen. Detta för att min förförståelse inte skulle ligga i 

vägen för min analys. De aktuella lärarnas namn och mailadresser fick jag genom att samtala 

med kollegor och skolledare om vilka personer som undervisade i matematik i kommunen. Jag 

har alltså träffat lärare på skolor i den kommun jag arbetade, men inte den skola där jag arbetade. 

Deltagargrupp 

 

Tina: ålder:42. Arbetar i åk 3-4. Yrkesverksam i 6år. 

 

Maria: ålder:40. Arbetar i åk 3-4. Yrkesverksam i 6 år. 

 

Anna: ålder:57 Arbetar i åk 4. Yrkesverksam i 15 år.  

 

Hanna: ålder:43 arbetar i en åk 6. Yrkesverksam i 15 år, som utbildad i 5 år. 

 

Iris: ålder:49 arbetar i åk7-9. Yrkesverksam i 21 år. 

 

De som intervjuades i par var Tina och Maria. 

Namnen är fingerade. 
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Etiska överväganden 
 

Jag har valt att intervjua lärare som arbetar på andra skolor än den där jag själv arbetar. 

Anledningen till detta var att ingen ska kunna läsa ut vem någon av respondenterna är. Jag ville 

inte heller att min egen förförståelse skulle äventyra ett rättvisande resultat, samt att 

respondenterna skulle kunna känna sig trygga i de svar de lämnade. Ingen som läser 

undersökningen ska kunna förstå vem som blivit intervjuad eller vilken arbetsplats den är aktiv 

på. Detta konfidentialitetskrav är en av de forskningsetiska principer som man bör informera 

sina respondenter om. 

 

Vidare har de pedagogerna som ställt upp på att bli intervjuade blivit informerade om vad 

intervjuerna skall användas till. De har informerats om att deras svar behandlas konfidentiellt 

och enbart till mitt examensarbete. Materialet förvaras säkert och anteckningar, ljudfiler och 

dylikt förstörs efter avslutat arbete - nyttjandekravet. 

  

I enlighet med de forskningsetiska principerna har också respondenterna informerats om sitt 

frivilliga deltagande och att de när som helst kan avbryta sin medverkan - informationskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Jag har vidare informerat de intervjuade att de själva bestämmer om de vill medverka och att 

de kan välja att dra sig ur undersökningen när de vill. Detta sker då naturligtvis utan några 

konsekvenser eller negativa följder för den som väljer att dra sig ur - samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

 

Studiens reliabilitet och validitet 

 

Validitet betyder att man mäter det som är relevant i sammanhanget. Att man använder rätt sak 

vid rätt tillfälle. Jämför med ett busskort som bara kan användas i vissa situationer, men inte i 

andra. Man kan använda det på bussen, men inte i en taxi. När det gäller forskning handlar 

validitet om att kunna säga i vilken situation och för vilken grupp resultaten är giltiga.  Min 

undersökning gäller några få lärares agerande runt de nationella proven och deras egen 

planering av sin undervisning. Denna undersökning är inte generaliserbar, eftersom det är för 

få respondenter. Vi får egentligen bara veta hur dessa lärare gör, och kanske inte ens det, 

eftersom det i en intervju kan vara så att respondenten säger en sak, men kanske gör en annan. 

Det finns inga garantier att det man svarar är det man gör i verkligheten. 
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Reliabilitet betyder att man mäter det på ett tillförlitligt sätt. Det handlar om pålitlighet. Kan 

man lita på mätningarna? Om jag exempelvis vill mäta graden av övervikt hos en grupp 

människor, och mäter deras huvudstorlek, så gör det mig inte klokare. Hur noggrann jag än är 

när jag mäter, så säger det inget om deras vikt. Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet. 

Om jag istället gjort mätningar och räknat ut personernas BMI (body mass index), så hade jag 

mätt något som var mer relevant i sammanhanget. Om jag hade uppskattat BMI, utifrån 

ungefärliga värden, hade min mätning gjorts med låg reliabilitet (låg tillförlitlighet). Även om 

jag mätte rätt sak, så blev den dåligt mätt. Låg reliabilitet följs alltid av låg validitet. Strävan 

ska alltid vara hög validitet och reliabilitet.  

 

Validitet och reliabilitet i undersökningar med kvalitativ ansats handlar om att kunna beskriva 

hur och att man samlat in och bearbetat sina data på ett systematiskt och bra sätt. Man beskriver 

också förutsättningarna och hur resultatet vuxit fram (www.infovoice.se/fou/. 10.04.28). 

 

Jag har intervjuat respondenterna enskilt eller i par. Jag har spelat in intervjuerna och sedan 

transkriberat dem och letat likheter i respondenternas svar. Dessa svar har jag sedan analyserat 

och tittat på med systemteoretisk ansats.  

Man hade kunnat följa upp undersökningen med fler intervjuer efter nationella proven och 

analysen av dessa, för att se hur resultaten följs upp. För att få ett mer tillförlitligt resultat hade 

jag behövt intervjua flera lärare. Jag hade kunnat precisera mina frågor mer för att verkligen få 

syn på fler saker och testat mina frågor i en pilotstudie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infovoice.se/fou/
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Resultat  
 

Intervjuerna har transkriberats och jag har därefter letat efter mönster, likheter och olikheter. 

Dessa har sedan analyserats utifrån den teoretiska ansats jag valt, systemteori och den litteratur 

jag läst. Jag har använt begreppen helhetssyn, nivåer, information, konstans och variation från 

systemteorin för att analysera resultatet.  

 

Jag presenterar först resultaten under rubrikerna Lärarnas planering av sin undervisning 

i matematik och Lärarnas användning av resultaten på nationella proven, sedan följer 

analysen. 

 

Lärarnas planering av sin undervisning i matematik  

 

Iris, som arbetar på högstadiet, berättar att hon planerar utifrån sin långa erfarenhet som lärare. 

Hon vet hur lång tid vissa moment brukar ta och planerar tiden för momenten utifrån det. 

Gällande innehållet, säger Iris att hon kollar av det läromedel hon använder, mot 

styrdokumenten. 

 

Stämmer det med läromedlet vi har? Eller stämmer det inte?  

Stämmer det? Ok! Då kör vi på läromedlet! 

 

Om hon finner att läromedlet saknar vissa moment ”fyller hon på” med det som hon anser fattas. 

Hon kallar det för en balansgång. 

 

Hanna, som arbetar på mellanstadiet, berättar att hon, på samma sätt som Iris, utgår ifrån det 

läromedel hon använder. Hon kollar av att det stämmer med läroplanens mål, som hon säger. 

Om hon ser att något fattas, blir det ”lite klipp och klistra!”.  

 

Anna, även hon aktiv på mellanstadiet, arbetar däremot inte utifrån något läromedel. Hon har 

under 10 år arbetat fram ett eget arbetsschema som är stommen i matematikarbetet i hennes 

klasser. När hon berättar om varför hon valt att inte använda ett läromedel i matematik, säger 

hon: 

 

..det var så mycket trams i många matteböcker och de väsentligaste  

bitarna kanske inte ens fanns med, så nu gör jag så, nu plockar jag 
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det bästa ur olika läromedel och gör eget. 

 

När jag träffar Anna är hon mitt inne i ett stort förändringsarbete i sitt material. Hon omarbetar 

sina arbetsscheman utifrån de nya kunskapskraven och det centrala innehållet. Hon tycker att 

det har blivit väldigt tydligt i den nya läroplanen, vad som ska finas med i undervisningen. 

När jag intervjuar Tina och Maria, som arbetar på lågstadiet, berättar de att de lägger upp sin 

matematikundervisning på följande sätt: De jämför det läromedel de arbetar i med läroplanen. 

De upplever att det fattas mycket i det läromedel de använder sig av. Något som skiljer sig lite 

från de andra respondenterna är att Maria tar upp detta med vad eleverna arbetat med i tidigare 

årskurser. Hon berättar att det finns ”lokala stegar” på den skola där hon arbetar. I dessa stegar 

kan hon se vad föregående lärare gått igenom och om eleven deltagit och tillgodogjort sig 

momentet. För att hinna med, väljer hon då att lägga fokus på de moment av matematiken 

eleverna ännu inte stött på.  

På frågan: Hur planerar du din undervisning i matematik? svarar alla lärarna att de kollar av 

med läroplan och styrdokument.  Alla lärarna, utom Anna, använder sig av ett läromedel. De 

beskriver att de kontrollerar att läromedlet stämmer med läroplanen innan de använder det. 

Upplever de att något fattas i läromedlet ” blir det lite klipp och klistra”, som Hanna uttrycker 

det. Anna däremot arbetar utifrån ett eget material som hon egenhändigt tillverkar genom att 

klippa och klistra ur många olika läromedel. Hon använder alltså inte ett läromedel, utan tar det 

bästa ur många.  

 

Maria är den enda lärare som tar upp vad eleverna har med sig sen tidigare årskurser. Hon 

berättar om ett dokumenteringssystem med stegar och noteringar om hur eleverna tagit till sig 

undervisningen. Hon säger att hon ”lägger fokus” på de moment i matematiken som eleverna 

ännu inte stött på. Detta för att hon ska hinna med säger hon. 

 

 

Lärarnas användning av resultaten på nationella proven  

 

Iris berättar att hon känner en stor tidspress runt nationella proven på våren. Hon berättar att 

hon inte hinner annat än berätta för eleven hur det gått och sen är terminen slut. Något större 

arbete med att reparera brister hon sett i nationella proven finns det inte tid till, säger Iris.  

Iris anser inte att det brukar vara så att elever har fel inom ett område generellt, utan att det är 

utspritt. Hon brukar inte heller jämföra resultaten från tidigare klasser.  

 

På frågan om vilken betydelse nationella proven har för hennes undervisningsplanering i 

matematik, svarar hon: 
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...jag har inte tänkt mer än att jag är klar med eleverna när  

nationella proven kommer. Jag ska inte behöva ge så mycket mer… 

 

Resultaten på nationella proven använder hon för att jämföra med sin tidigare bedömning av 

det eleven gjort. På en direkt fråga om resultaten på nationella proven jämförs med hennes 

undervisningsplanering i matematik, svarar hon att det inte alls görs.  

 

Hanna berättar att hon brukar titta igenom proven för att se om det är många elever som har 

samma fel. Om det är det brukar hon ge dem en ”genomkörare igen” som hon kallar det. Hon 

berättar också att hon tittar på individresultaten och på gruppresultaten. Hittar hon samma fel 

tänker hon att det endera är hon som missat något i undervisningen eller att det är något eleverna 

har svårt för. Betydelsen av resultaten på proven, gällande hennes undervisningsplanering, är 

att hon tittar för att se om det är något moment hon inte hunnit gå igenom ordentligt, hon 

påpekar igen att det kan vara något de inte ”greppat”, eller att eleven glömt. Hon berättar också 

att det inte finns någon tid efter proven att repetera och reparera.   

 

Anna berättar att nationella provens betydelse för hennes lektionsplanering är stor: ”Det jagar 

mig med blåslampa!”. Hon berättar att hon i sitt klipp och klistra arbete, har svårt att hitta vissa 

delar/moment i de läromedel hon klipper ur. Till exempel nämner hon tredimensionella objekt. 

Hon känner en stor stress över att hon måste hinna hitta något att använda. Resultaten på 

nationella proven i matematik årskurs tre, ligger till grund för planeringen för fördjupningstiden 

i årskurs fyra, berättar Anna fortsatt.  Det är den tid som finns för att reparera de brister man ser 

i proven. Klassens samlade resultat på proven anser hon vara ett kvitto på hur hon har arbetat 

med matematiken. Om hon har jobbat för lite med något eller om hennes material har betydelse. 

Hon ser det som ”en vink inför nästa år”, som hon säger.  

 

Tina och Maria anser att nationella proven är ”superviktiga” för deras undervisningsplanering 

i matematik. De måste hjälpa eleverna att nå målen, annars kommer de ju att misslyckas nästa 

gång, som de uttrycker det. De säger att de i fortsättningen ska kolla resultaten på individnivå 

för att se om många missat samma sorts uppgifter. Då tänker de att de ska göra mindre grupper 

som jobbar runt dessa moment. När jag frågar om de jämför resultaten på proven med sin 

undervisningsplanering i matematik, svarar Maria: ”Ja, det måste man ju göra. Det är därför vi 

är här.” Tina säger:  

 

Är det så att man tittar på resultatet, så måste man ju titta på om 

det är så att vi har missat att undervisa om det här eller är  

det så att vi undervisat för dåligt? Då får vi göra på något 
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annat sätt kanske…     

  

Tre av lärarna uttrycker att det är en stor tidspress runt de nationella proven. Det är tufft att 

hinna gå igenom alla moment innan proven ska göras och det finns knappt med tid att reparera 

efteråt. De flesta släpper ju sina elever till nästa stadie/lärare på våren. Tina och Maria har 

däremot den fördelen att de har eleverna även i årskurs fyra. De kan då arbeta med de brister 

de ser utifrån provresultaten i årskurs tre. De kan organisera mindre grupper och lägga om sin 

undervisning till förmån för moment som måste repeteras. Anna har i de klasser hon tar emot i 

årskurs fyra, något hon kallar fördjupningstid. Det är den tid hon har att reparera bristerna hon 

ser i elevernas kunskaper.  

 

Anna, Hanna, Tina och Maria, ser resultaten på nationella proven som ett svar på deras 

undervisning. De menar att om eleven misslyckas på proven måste de titta på sin undervisning, 

och planera den utifrån det. Iris däremot jämför inte alls resultaten på nationella proven med 

sin undervisningsplanering. Hon anser att hon är klar med eleverna när nationella proven 

kommer. Hon nämner inget om kommande klasser och att ändra sin undervisning inför det, om 

det skulle visa sig finnas ett behov av det i provresultaten.  

 

Analys 
 

I analysen kopplar jag mitt resultat till följande systemteoretiska begrepp, helhetstänkande, 

nivåer, information, konstans och variation. 

Begreppen finns förklarade under rubriken teoretisk utgångspunkter. 

 

Helhetstänkande 
 

Jag har i min studie undersökt hur fem delar av tre system, fem lärare på tre skolor, planerar sin 

undervisning och hur de använder resultat på nationella prov och fått berättat hur just deras 

arbete bidrar till systemets utveckling och förhoppningsvis förbättrade resultat.  

 

Skolan med alla dess delar kan utifrån systemteori ses som en helhet, ett system, skolsystemet. 

Det är en omfattande struktur, med många delar och nivåer. För att det ska bli ett fungerande 

system behöver alla delarna kombineras och finnas. Alla delarna behöver finnas för att systemet 

skall fungera. Skolsystemets uppbyggnad spänner ifrån riksdag och regering, som bestämmer 

och beslutar som högsta instans, ända ner till varje förskola. Mängder av delar, skolor och 

instanser, som måste finnas för att systemet skall vara komplett.  
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Nivåer och information 
 

Det dagliga arbetet i skolan med alla fasta och rörliga ramar är också delar av en helhet (Löwing, 

2004). På frågan: Hur planerar du din undervisning i matematik? svarar alla lärarna att de kollar 

av med läroplan och styrdokument. Enligt min förståelse av systemteorin kan man här säga att 

styrdokument och läroplan är den högre nivån, en fast ram enligt Löwing (2004) som lärarna 

måste rätta sig efter. På sin egen nivå kan de sedan tillrättalägga och planera för nästa nivå- en 

rörlig ram enligt Löwing (2004) – att lära ut till eleverna.   

 

Utifrån hur jag förstår systemteoretiskt tänkande kan man se nationella proven som en variation 

och ny information som kommer in i systemet. Något som ställer till lite kaos och utmanar, i 

varje fall om man tar till sig resultaten och omarbetar den nya informationen, resultaten på 

proven. Resultaten - informationen, ger systemeffekter. Några av lärarna i studien berättar att 

de, i de fall det finns tid, repeterar moment de ser varit svåra för eleverna. 

Maria berättar också att hon i sin undervisningsplanering tar med vad eleven kan sen tidigare. 

Hon berättar att de på hennes skola har ett dokumenteringssystem med stegar och noteringar 

om vad eleverna har visat att de kan. Maria kan då lägga fokus på de delar som hon ser att 

eleven ännu inte stött på.  

 

Konstans och variation 
 

Lärarna i undersökningen berättar att de till viss del tänker om utifrån resultaten och 

informationen som kommer systemet till del. I systemteoretiskt tänkande är proven en konstans 

då proven återkommer varje läsår. Variationen är att våga tänka om, att våga förändra sin 

undervisning så att eleverna lyckas bättre på vägen mot målen. Det ger effekter på flera nivåer.  

Från individen till det nationella perspektivet. Lärarnas undervisning utvecklas, elevernas 

resultat förbättras, skolans resultat och renommé förbättras, vilket gör att kommunens resultat 

i en nationell jämförelse förbättras. Det kan ge effekter i form av gott rykte och kan göra att 

flera föräldrar flyttar sina barn till den skola som har bättre resultat.  

 

Iris berättar ju att hon inte alls jämför elevernas resultat på nationella proven med sin 

undervisningsplanering i matematik. Tänk om hennes elever har dåliga resultat till en följd av 

att hennes undervisning brister, och hon undviker att titta på sin egen undervisning. Då är hon 

en del i systemet som indirekt kanske drar ned skolans resultat i kommunen, men även i landet. 

Det är en långsökt tanke, men den håller teoretiskt. 

 



24 

 

Alla lärarna, utom Anna, har ett läromedel de arbetar med som grund för sin 

matematikundervisning. Anna däremot klipper och klistrar ihop allt sitt material i matematik. 

Som lärare har man informationen i systemet genom kursplaner och centralt innehåll. Det finns 

numera klara riktlinjer för vad läraren/mottagaren ska undervisa om. Däremot väljer läraren 

metoden själv. Hur hon genomför sin undervisning och vilket läromedel hon anser passa hennes 

syften (och uppfyller kraven) bäst. För Anna har nya läroplanen skapat lite oreda i hennes 

system (unfreezing). Hon måste skapa ordning genom att komplettera sitt egenhändigt gjorda 

material (moving). Sedan måste hon implementera det nya i och låta det falla på plats 

(refreezing). Variation skapar förändring och utveckling.  

 

Metoddiskussion 
 

Man kan inte genom att intervjua så få lärare dra några generella slutsatser utifrån deras svar. 

Man kan bara analysera vad just dessa personer tycker och tänker runt de frågor jag ställer. Det 

är en svaghet i denna undersökning. En annan svaghet är att jag inte kunnat använda mig av de 

svar som jag anser gav en mer rättvisande bild av verkligheten. Jag syftar då på de intervjusvar 

jag förlorade när min telefon gick sönder. De svar jag fått använda nu, är enligt min mening lite 

tillrättalagda. Svaren från den första omgången intervjuer, skulle ha gjort att resultatet blivit lite 

annorlunda. Jag fick boka in nya intervjuer och svaren från respondenterna blev denna gång 

något annorlunda. Under de första intervjuerna var jag medvetet återhållsam gällande 

information runt vad min undersökning skulle handla om. Den information de fick var att den 

handlade om nationella proven i matematik, inte mer. Detta för att verkligen få svar som inte 

var tillrättalagda, utifrån vad man som lärare ”bör” svara, göra och tycka. Utifrån minnet 

kommer jag ihåg att flera av lärarna inte alls lade någon vikt vid att jämföra resultaten på 

nationella proven i matematik, med den egna undervisningen. Fler av dem hade inte tänkt på 

att det skulle kunna göras en analys av uppgifterna på uppgiftsnivå, och därigenom se ”svaga 

områden”. Min bild är att de hade lite mer ”korrekta” svar när jag intervjuade dem andra 

gången. För det är ju konstaterat att resultaten på proven har en del att göra med den 

undervisning läraren bedrivit. Respondenterna uttryckte det som att eleverna hade misslyckats 

på proven, när det lika gärna skulle kunna ha svarat att de, som undervisande lärare, inte nått 

upp till sin ambition att lära ut matematik på ett sätt som eleverna förstod och tog till sig.  De 

har, tror jag, tänkt igenom frågor och svar och svarar i intervju nummer två ”rätt”.  

 

I intervjun där jag intervjuade två personer samtidigt kan jag i efterhand se att det hade varit 

bättre att träffa dem enskilt, då den ena läraren pratade mycket och den andra var lite mer 

avvaktande. Jag kunde se lite samma mönster vid det andra intervjutillfället, men när de gick 

med på att träffa mig igen, ville jag inte krångla med dem.  
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Om jag skulle göra en liknande undersökning med intervjuer igen, skulle jag prova 

intervjufrågorna på några respondenter, en pilotstudie för att se om frågorna fungerade. En del 

av mina frågor gick in i varandra och gjorde ibland att det ibland blev lite upprepning. 

En intervju och dess svar är inte likställt med att det faktiskt är så som respondenten säger. Man 

kanske svarar att man gör på det sätt man vet att man borde, men i verkligheten gör på ett annat.  

Utan att kunna redogöra för om, eller på vilket sätt det kan ha påverkat min studie, bör ändå 

nämnas att jag under arbetets gång har bytt handledare. 

 

Diskussion 
 

När vi satt där och analyserade de nationella proven, min kollega och jag, väcktes så många 

intressanta tankar. Vi tyckte ganska snart att detta skulle kunna vara en guldgruva. Att gå 

igenom proven område för område och sedan uppgift för uppgift och leta mönster. Man kunde 

snabbt se om det handlade om ett område där många elever inte tagit till sig undervisningen, 

alltså det var många elever som hade fel på flera frågor inom samma område. Det borde ju få 

mig som undervisande lärare att fundera. Jag har antagligen inte riktigt nått fram med min 

undervisning. Jag måste gå igenom detta moment igen. 

Detta att man lämnar ifrån sig eleverna strax efter att man genomfört proven i årskurs tre och 

årskurs sex, är ju ett litet problem kan jag tycka. Det kräver ju att övertagande lärare ganska lätt 

och snabbt kan få en översikt av vad som behöver repeteras i den nya klassen. Man skulle kunna 

tänka sig något sorts övergångsformulär, där lämnande lärare skriver och informerar. En analys 

över resultaten och vad de kan bero på kan leda till en reflektion över den egna undervisningen 

och de rörliga ramarna. Jag tänker då på reflektion på gruppstorlek, möjlighet till grupptimmar, 

sättet att undervisa, läromedel med mera.  

 

Om jag hade kunnat använda svaren från den första omgången intervjuer, tror jag att resultatet 

blivit lite annorlunda. Jag fick boka in nya intervjuer och svaren blev något annorlunda. Jag 

kommer ihåg att flera av lärarna inte lade någon vikt vid att jämföra resultaten på nationella 

proven i matematik, med den egna undervisningen. Min bild är att de hade lite mer ”korrekta” 

svar när jag intervjuade dem andra gången. Kanske har dessa lärare fått en liten inblick i hur 

man skulle kunna använda sig av nationella provresultaten. Det kan ju vara så att de aldrig 

reflekterat över dessa frågor som jag faktiskt kom och ställde vid det första intervjutillfället. 

Nästa gång jag kom och frågade igen, hade de kanske, både medvetet och omedvetet, funderat 

och bearbetat det vi pratat om och ändrat sin syn på det hela. När det gäller livsberättelser pratar 

man om att de intervjuer man gör får respondenten att reflektera över sin situation genom att 

denne får berätta om den och kanske komma till nya insikter (Goodson, Sikes, 2001). 
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Jag upplever det så att många lärare lägger en hel del krut på att träna inför nationella proven i 

matematik. Man tränar på gamla prov och försöker att förbereda eleverna för det som komma 

skall. Det visade sig ju också i den utvärderingsstudie som genomfördes 2003 av dessa prov, 

och som resulterade i en rapport: Prövostenar i praktiken: grundskolans nationella provsystem 

i ljuset av användares synpunkter (Naeslund, 2004). Frågorna gällde främst provens funktion, 

pedagogiskt och praktiskt, hur man värderar dem och vilken betydelse de har för lärare och 

elever. Studien bygger på enkäter och intervjuer med lärare och elever. Ingen av lärarna talar 

om att detta görs och att alltså nationella proven på det sättet påverkar lektionsplaneringen. 

Studien visar dock att proven påverkar lärares undervisningsplanering. Lärarna repeterar och 

övar med eleverna inför de nationella proven. I matematik är det mycket repetition av moment 

som man tror kommer att testas i proven. Man använder också gamla nationella prov att öva 

på.   

 

När det gäller hur undervisningen påverkas efter proven, av resultatet, kan man i studien se att 

lärare tycker att det är ett problem att man släpper eleverna till nästa stadie efter proven. De har 

då ingen möjlighet att hjälpa de elever som påvisar brister i resultaten på proven. När jag 

intervjuade lärarna Tina och Maria, som arbetade i årskurs tre, såg de en stor vinst i att arbeta 

åldersintegrerat, alltså att fortsätta med samma elever i årskurs fyra. De kan då reparera och 

repetera de moment som eleverna haft svårt med på nationella proven. Tina och Maria anser att 

nationella proven är ”superviktiga” för deras undervisningsplanering i matematik. De måste 

hjälpa eleverna att nå målen, annars kommer de ju att misslyckas nästa gång, som de uttrycker 

det. De säger att de i fortsättningen ska kolla resultaten på individnivå för att se om många 

missat samma sorts uppgifter.  

 

Precis som Olof Lundén och Mattias Peterson konstaterar i sin studie, Det nationella provets 

påverkan (2009), tycker jag att det är mycket intressant att märka i mina första intervjuer att 

lärarna lägger så lite vikt vid sin egen undervisnings betydelse för elevernas resultat på 

nationella proven, för att sedan höra dem svara mer politiskt korrekt i de upprepade 

intervjuerna, att det är självklart att man ska tänka att man som lärare inte nått fram med 

undervisningen.  

Många forskningsresultat visar också att läraren är av stor betydelse för elevers resultat. Det är 

en stor skillnad hur olika lärare lyckas så att eleverna når goda resultat. Det är inte 

ämneskunskaper hos läraren som har störst betydelse, utan den ämnesdidaktiska kompetensen, 

alltså hur lärare klarar att undervisa varierat i ett ämne, som betyder mest för elevens resultat. 

(Skolverket, 2009, Löwing, 2004).  

I min blivande yrkesroll som speciallärare kommer jag att möta elever som har kunskapsluckor, 

och som inte förstått vissa moment i matematiken. Jag kommer efterfråga resultat på de 

nationella proven, inte bara poäng och betyg utan jag kommer att vilja se det faktiska provet. 
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Detta för att då kunna se vilken sorts fel eleven gjort och inom vilket område. Det är naturligtvis 

inte hela svaret på en elevs problematik, men det kan vara en viktig del. 

Kanske kommer jag som speciallärare gå in och handleda lärarna och få dem att våga titta på 

sin undervisning på ett nytt sätt.  

 

Vidare forskning 
 

Vidare forskning som skulle vara intressant är exempelvis en undersökning där man följer ett 

projekt runt nationella proven. Projektet skulle då kunna vara att man tittar på resultaten och 

sätter det i relation till sin egen undervisning. Utifrån det man ser, 

förändrar/utvecklar/modifierar man sin undervisning där det ser ut att vara relevant. Därefter 

tittar man på de resultat man får och ser om det går att utläsa någon skillnad och om den 

skillnaden går att koppla till den förändrade undervisningen. 

Frågor väcks också runt lärarnas förståelse runt syftet med nationella proven och hur 

undervisningen skulle kunna anpassas för att eleverna skulle vara bättre rustade att arbeta 

utifrån det reflekterande och konsekvenstänkande sätt som proven numera är uppbyggda.   Det 

är ju ett syfte med proven, att lärarna ska stimuleras till en ämnesutveckling. Gör de det? 

En annan fråga som väcks är tidsåtgången runt de nationella proven. Det tar väldigt mycket tid 

från övrig undervisning och det tar väldigt mycket tid för lärarna när de ska rätta och 

dokumentera. En studie gällande tiden och var den tas ifrån vore intressant, och välkommet i 

lärarkåren skulle jag tro.  

 

Slutsats 
 

När jag frågar lärarna vad som ligger till grund för deras undervisningsplanering i matematik, 

svarar de att de använder sig av läroplanerna och styrdokumenten. Dock är det ingen som 

nämner de nationella proven då de tillfrågas om hur de planerar sin undervisning. 

När jag sedan frågar om de nationella provens betydelse säger alla utom en att de använder 

sig av resultaten för att titta på sin undervisning.  

 

De nationella proven kan vara en tillgång för läraren. Om läraren vill att de ska vara det. Om 

läraren tittar på sin undervisning och jämför med resultaten kan kanske luckor täppas till och 

framtida svårigheter att nå kunskapskraven minskas. 

 

Efter denna undersökning är jag ännu mer övertygad om att de nationella proven i matematik 

är en källa till kunskap och utveckling, som kan tas till vara i större utsträckning än vad jag tror 

görs idag.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 

 
 

1. Hur planerar ni er undervisning i matematik? 

 

2. Hur väljer ni ut vad som är viktiga delar i matematikundervisningen? 

 

3. Hur arbetar ni med Np i matematik? Förberedelser? Efterarbete? 

 

4. Vilken betydelse anser ni att de nationella proven har för er undervisningsplanering i 

matematik? 

 

5. Hur används resultaten på de nationella proven i matematik? 

 

6. Jämförs resultaten på Np i matematik med er undervisningsplanering i matematik? 

 

7. Vilken betydelse har den jämförelsen för din fortsatta undervisningsplanering i matematik?  

 

8. Vilken betydelse anser du att gruppens/klassens samlade resultat på Np i matematik har? 

 

9. Jämförs elevens enskilda resultat med gruppens/klassens samlade resultat på Np i matematik? 

 

 


