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”Användas eller inte användas?”- En kvalitativ studie om hur mellanstadielärare 

använder sig av resultaten från de nationella proven i årskurs 3 i matematik 

 

”Useful or not useful?” – A qualitative study about how intermediate level teachers use 

the results from the national tests for year 3 in mathematics 
 

 

Abstrakt 
Syftet med denna studie är att undersöka hur mellanstadielärare tar tillvara på de 

matematiska resultaten från de nationella proven i årskurs 3 samt undersöka vilka 

svårigheter som lärarna upplever att eleverna har baserat på provresultaten. 

 

Detta undersöks både utifrån fyra stycken intervjuer och resultaten från det nationella 

provet i matematik år 2014. Intervjusvaren används för att besvara båda 

frågeställningarna, och tillsammans med exempeluppgifter från det nationella provet i 

matematik för årskurs 3 år 2014 besvaras den andra frågeställningen. 

 

Bearbetning och analys sker utifrån tidigare forskning, variationsteorin samt dess 

begrepp lärandeobjekt, kritisk aspekt och variationsmönster. De svårigheter som lärarna 

uppfattar som generella i klasserna är bland annat muntlig kommunikation, 

problemlösning och multiplikationstabellen. Det visar sig även att överlämningarna 

mellan årskurs 3 och 4 är relevanta för lärarens arbete under höstterminen, då 

information utöver det matematiska kan ges. Förutom de matematiska svårigheter som 

finns generellt på gruppnivå, kan även elevernas resultat användas för att få de resurser 

och det stöd som eleverna behöver på individnivå, redan innan höstterminen börjar. 

 

 

Nyckelord 
Kritisk aspekt, lärandeobjekt, matematik, mellanstadielärare, nationella prov, 

svårigheter, variationsmönster, variationsteori, överlämningar. 
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1 Inledning 
När man diskuterar skolan hör man ofta frasen “det var bättre förr”. Åsikter om hur 

dagens betygsättning och bedömning går till i skolan är något som inte bara diskuteras 

bland politiker eller i media, utan av hela Sveriges befolkning. Alla har någon gång 

varit i kontakt med skolans värld och idag har elevernas vårdnadshavare rätt till mer 

insyn och påverkan på barnens utbildning än tidigare (Skolverket, 2017a). Just därför 

föll vårt intresse på ett ämne som gärna diskuteras både på riksdagsnivå, i media och 

privat; de nationella proven.  

 

Tidigare utfördes de nationella proven i grundskolans årskurs 5 samt årskurs 9 (Bagger, 

2015). Detta fick oss att reflektera över hur våra lärare i årskurs 5 kunde använda sig av 

elevernas resultat i ett formativt syfte, för att kartlägga kunskaper och planera elevens 

individuella utvecklingsplan under årskurs 6. Denna möjlighet har dock påverkats då de 

nationella proven numera utförs i slutet av varje stadie, då man vanligtvis byter lärare 

efter sommarlovet (Larson, 2014). Lärare i årskurs 3 har därför ingen användning av 

resultaten från de nationella proven, utan det är mellanstadielärare i början av årskurs 4 

som har användning för dessa resultat. Därför väcktes en tanke kring hur lärare på 

mellanstadiet tar del av resultaten från de nationella proven i årskurs 3.  

 

Syftet med de nationella proven är att i huvudsak “stödja en likvärdig och rättvis 

bedömning och betygssättning”(Skolverket, 2018a), men trots detta  

minskade likvärdigheten i skolan mellan 1998 och 2011 (Skolverket, 2017b). Detta 

syntes både på elevernas betyg, i Skolverkets databaser samt i internationella 

undersökningar (Bagger, 2015). Redan år 2006 gav därför Utbildningsdepartementet 

Skolverket i uppdrag att kartlägga elevers kunskaper genom att introducera nationella 

prov i yngre åldrar. Syftet med de nationella proven var då att de skulle fungera som 

“pedagogiska verktyg som stöder elevers utveckling” (a.a). Genom att identifiera de 

elever som behöver stöttning tidigare, skulle undervisningen kunna utvecklas utifrån de 

behoven. Vi ämnar därför ur ett lärarperspektiv att undersöka hur de matematiska 

resultaten från de nationella proven i årskurs 3 används av mellanstadielärare i årskurs 

4. Är de nationella proven i årskurs 3 enbart något som ska genomföras för en 

bedömning i årskurs 3 eller kan man även som mellanstadielärare använda sig av 

resultaten för fortsatt undervisning? 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur matematiklärare använder resultaten från 

de nationella proven som genomförs i årskurs 3 i sitt arbete på mellanstadiet. Vi ämnar 

även undersöka vilka matematiska svårigheter som mellanstadielärare uppfattar att 

eleverna har när de börjar i årskurs 4. 

 

1.2 Frågeställningar 
1. Hur använder sig mellanstadielärare av resultaten från de nationella proven i 

matematik i årskurs 3?  

 

2. Vilka svårigheter upplever mellanstadielärare att eleverna har baserat på de nationella 

proven i matematik i årskurs 3? 
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2 Litteraturbakgrund 
Studiens litteraturbakgrund är baserad på sekundärlitteratur och tidigare forskning, då vi 

framhäver nationella provets historia och syfte. Uppbyggnaden av det nationella provet 

för årskurs 3 kommer att beskrivas och därefter belyses användbarheten av det 

nationella provet. Resultat från det nationella provet i matematik år 2014 kommer att 

presenteras och lärarnas överlämning mellan årskurs 3 och 4 kommer att diskuteras. 

Slutligen kommer en sammanfattning att ges.  

 

2.1 Nationella provets historia 
I Sverige har det genom åren funnits olika tester att examinera elever och deras 

kunskaper på, och bestående har varit det centraliserade innehållet från statlig nivå 

(Lundahl, 2009). Under 1940-talet infördes de standardiserade nationella proven i 

grundskolan, vilket var samtidigt som matematiken fick sitt uppsving i skolans 

undervisning (Boesen, 2006). Redan år 1959 genomfördes de standardiserade proven i 

årskurs 3, och detta kom att genomföras årligen fram till 1980. Då infördes den nya 

läroplanen Lgr80, vilket innebar att betygen togs bort i de yngre åldrarna och 

resulterade även i en bortprioritering av proven i tredje årskursen (Klapp, 2015). De 

standardiserade proven genomfördes fortfarande, men främst för de äldre eleverna. I 

början av 1990-talet decentraliserades skolan och kommunerna tog över ansvaret för 

den pedagogiska verksamheten (a.a). Staten satte målen för undervisningen, men 

kommunerna förverkligade dem. I och med den mål- och kunskapsinriktade läroplanen 

Lpo94 infördes de nationella proven såsom de ser ut idag och började genomföras i 

årskurs 5 respektive årskurs 9 (Bagger, 2015). Det betyder att de nationella proven har 

funnits sen 1940-talet, men presenterats med olika namn och i olika former under tidens 

gång (a.a).  

 

År 2006 genomfördes flera nationella satsningar för att öka svenska elevers 

matematikkunskaper. Matematikkunskaperna sjönk drastiskt enligt flera stora 

kunskapsmätningar, såsom SiRiS1, TIMSS2 och PISA3, men även elevernas betyg och 

meritvärde sjönk. En satsning var då Utbildningsdepartementets önskning om ökad 

kartläggning av yngre elevers kunskaper (Bagger, 2015). Det grundläggande syftet var 

då, som dåvarande utbildningsminister Jan Björklund formulerade sig, att elever i behov 

av stöd skulle upptäckas tidigare och därmed få den hjälp de behöver innan de “halkar 

efter” (a.a:13). Resultatet blev att det nationella provet i tredje klass återinfördes, och 

från våren 2010 testas därför elever i årskurs 3 i matematik (Skolverket, 2018b).  

 
          ”Information om elevers kunskaper och skolors undervisning genereras bland annat genom          

          de nationella proven och förs ut i samhället och till beslutsfattare. På detta sätt är det nationella  

          provet en praktik som skapar ringar på vattnet, samtidigt som provet självt är en ring på vattnet 

          som härstammar någonstans ifrån” (Bagger 2015:1) 
 

Enligt Klapp kan införandet av nationella prov i årskurs 3 däremot även bidra med 

negativa aspekter, såsom minskad självkänsla och oroliga föräldrar (2015). Våren 2012 

kom även de nationella proven att bli obligatoriska i årskurs 6 istället för i årskurs 5, 

detta för att stödja lärarnas betygsättning i årskurs 6 (Skolverket, 2014a). Numera 

genomförs därför de obligatoriska nationella proven för grundskolan i årskurs 3, 6 och 9 

(a.a).  

                                                 
1 SiRiS – Skolverkets Internetbaserade Resultat – och kvalitetsInformationSystem 
2 TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study 
3 PISA – Programme for International Student Assessment 
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2.2 Nationella provets syfte 
Vad som är syftet med de nationella proven varierar beroende på vem frågan ställs till 

och vilken roll den personen spelar i skolan (Hirsh, 2016). Detta på grund av att olika 

personer har olika intentioner när de granskar de nationella proven, vare sig det är 

resultatet eller själva uppbyggnaden av proven (a.a). Enligt Skolverket är dock syftet 

med de nationella proven att verka som stöd för läraren och vara ett bidrag till att alla 

skolor i Sverige genomsyras av en likvärdig bedömning och betygsättning (Skolverket, 

2017a). Dock ska de nationella proven inte ha en examinerande roll i skolans värld 

(Klapp, 2015). När politiker granskar de nationella proven blir provets syfte att, förutom 

att verka som ett stöd, även ge en bild över hur Sveriges elever presterar. Alltså visa var 

resultaten bland elever ligger på en nationell nivå, vilket blir ett summativt sätt att 

använda de nationella proven på. Samtidigt ska de nationella proven också fånga upp de 

elever som inte når upp till de mål som är satta kunskapsmässigt, vilket även visar att de 

nationella proven kan användas på ett formativt sätt (Bagger, 2015; Nyström, 2004). De 

nationella proven har alltså olika syften beroende på vem som tillfrågas (Hirsh, 2016). 

 
2.2.1 Summativ och formativ bedömning  

Summativ bedömning syftar på att mäta den kunskap som eleven besitter vid ett 

specifikt tillfälle, för att sedan gå vidare till ett annat område. Eleverna får alltså inte 

möjlighet att förbättra det arbete som bedöms summativt (Alm, 2015). Formativ 

bedömning kännetecknas däremot av hur elevernas kunskaper testas för att sedan 

byggas på. Vid denna typ av bedömning kan alla elever i en klass till exempel få 

möjlighet att göra om ett prov, för att kunna visa ytterligare kunskaper än de som visats 

vid första provtillfället (Klapp, 2015). Eleverna äger sitt eget lärande under formativa 

bedömningar (a.a) 

 

Det finns undervisningssituationer där bedömningen både kan ske formativt och 

summativt, beroende på syftet (Alm, 2015). Det betyder att det varken behöver vara det 

ena eller det andra, utan även kan vara båda vid samma lärtillfälle. Exempel på detta är 

de nationella proven då resultaten formativt kan användas året efter i undervisningen 

men också summativt vid bedömning och betygsättnng i slutet på terminen (a.a).  

 

2.3 Nationella provets uppbyggnad 

De nationella proven varierar både i innehåll och uppbyggnad från år till år, och 

beroende på elevernas årskurs ökar även antalet ämnen. I årskurs 3 består provet av två 

ämnen, matematik och svenska/svenska som andraspråk, i årskurs 6 tillkommer 

engelska och i årskurs 9 tillkommer även NO och SO. Oavsett årskurs, är alla ämnen 

uppdelade i olika delprov för att ge eleven möjlighet att visa olika förmågor och olika 

kunskaper, både skriftliga och muntliga (Berg, 2014; Skolverket, 2018c). Delprov A är 

alltid en muntlig paruppgift medan delprov B-G är skriftliga individuella prov som 

varierar mellan olika förmågor. Nationella prov i matematik i årskurs 3 introducerades 

vårterminen 2010 och hade då sju olika delprov som representerade olika matematiska 

förmågor, framtagna utifrån kursplanens centrala innehåll (Berg, 2014). Antalet delprov 

varade fram till vårterminen 2016 då matematiken fick ytterligare två delprov. Det är 

numera därför nio delprov som genomförs inom matematik i årskurs 3. Proven varar 

vanligtvis under en period på 10 veckor, och skolan får då själv bestämma när de olika 

delproven ska genomföras. Detta för att proven ska bli naturligt integrerade i 

undervisningen. För att göra proven mer tilltalande för eleverna i årskurs 3, vävs också 

delproven varje år in i en berättelse om Nova och Troj som är med om olika äventyr 

(Skolverket, 2018c).  
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2.4 Nationella provens användbarhet i verksamheten 
Syftet med de nationella proven har tidigare nämnts, men hur används de? Något som är 

viktigt att reda ut, innan användningsområdet för de nationella proven redogörs, är 

vikten av att veta vad som ska bedömas i ett prov (Klapp, 2015). Även medvetenheten 

hos en lärare att skilja olika typer av prov åt visar en didaktisk medvetenhet hos läraren 

(Nyström, 2004). Ska provet exempelvis användas för att betygsätta eleven eller är 

provet utformat för att kartlägga elevens kunskaper? Det är även av vikt att läraren har i 

åtanke att det inte alltid behöver vara det matematiska som utgör svårigheter för 

eleverna i ett prov utan även den språkliga uppbyggnaden (Malmer, 2002). När det 

gäller de nationella proven klassas de som en storskalig bedömning som ska ge 

förutsättningar för en likvärdig betygsättning och diagnostisering på en nationell nivå 

(Nyström, 2004).  

 
2.4.1 Lärarens uppfattning av proven 

Forskning har gjorts för att få fram lärares synpunkter på de nationella proven, och 

flertalet faktorer har då gjort sig påminda. Vanliga negativa faktorer som framkommer 

är exempelvis stress hos både elever och lärare, tidsbrist, rättningar och bedömningens 

likvärdighet (Skolverket, 2014a). För att undvika stressade elever, måste den som 

praktiserar läraryrket förstå hur betyg och bedömning påverkar varje individ (Klapp, 

2015). Trots detta visar forskning att de nationella proven ofta tar över och styr 

undervisningen (Stenhag, 2010). Generellt ser lärare det som en plikt att förbereda sina 

elever för det nationella provet (a.a), men ofta genererar det istället stress och nervositet 

hos eleverna då de ser proven som slutgiltigt summativa (Skolverket, 2014a).  

 

Trots detta anser dock lärare överlag att proven som helhet är positiva, framförallt lärare 

i årskurs 3 (Skolverket, 2014a). 99% av lärarna ansåg att de matematiska nationella 

proven i årskurs 3 var bra utifrån kunskapskraven och framtida bedömningar, 98% av 

lärarna i årskurs 6 samt 95% i årskurs 9 samtycker (a.a). Proven stimulerar även lärare 

att “förbättra sin undervisningspraktik”, vilket är ett positivt resultat av proven (Hirsh, 

2016:68). Provens användbarhet väger därför upp de negativa faktorerna, annars hade 

utfallet inte varit så positivt. 

 
2.4.2 Elevernas uppfattningar av proven 

Om man byter perspektiv från läraren till eleven framhäver forskningen även här 

negativa aspekter på de nationella proven, då elevernas positiva inställning till proven 

minskar inför varje prov. I årskurs 3 är ungefär 84% av eleverna generellt positiva till de 

nationella proven, för att därefter sjunka till 63% i årskurs 6 och tillsist hamna på 36% i 

årskurs 9 (Hirsh, 2016). Även Skolverkets rapport menar att över 80% av eleverna i 

årskurs 3 är positiva till de nationella proven, dock är detaljerade siffror för årskurs 6 

respektive 9 inte benämnda (Skolverket, 2014a)  En av de mest framträdande negativa 

faktorerna är elevernas ängslan både inför och under proven (a.a). Då stressen och 

nervositeten är så pass påtaglig, resulterar detta i ett underpresterat provresultat och 

därmed även en försämrad självkänsla. Speciellt är det elever som redan är 

underpresterande i ämnet som påverkas mest av de nationella proven (Bagger, 2015). 

Pressen ökar ju äldre eleverna blir och därför blir elevernas inställning mer och mer 

negativ angående de nationella proven (Skolverket, 2014a; Klapp, 2015). 
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2.5 Resultatet av det nationella provet i matematik för årskurs 3, år 
2014 
Enligt SiRiS var det totalt 106 223 tredjeklassare elever som genomförde de nationella 

proven i matematik år 2014. SiRiS mäter de matematiska kunskaperna i procent, och 

detta år hade eleverna på nationella nivå bäst resultat i delprov C, där det procentuella 

resultatet blev 94.1%. Delprov C innebar år 2014 det matematiska området “mönster i 

talföljder/geometriska mönster”. Det delprov som eleverna fick sämst resultat i var 

delprov E “mätning, längd, proportionella samband”, där enbart 71.6% klarade proven. 

För att finna dessa resultat går man in på SiRiS länk (Skolverket, 2018d), och fyller i 

läsår 2013/2014. Det sammanlagda resultatet fick vi ut till denna forskningsstudie 

genom att summera alla de procentuella resultatet och dividerade det med antalet 

delprov. Det sammanlagda resultatet blev därmed 87.66%, vilket betyder att det 

sammantaget var 12.44% som inte klarade det matematiska proven i årskurs 3 

vårterminen 2014. 

 

Då studien kommer att fokusera på Kronobergs län, har även elevernas resultat från 

2014 granskats i denna studie. 2014 var det 2132 tredjeårs elever i Kronobergs län som 

deltog i de nationella proven i matematik (Skolverket, 2018d). Jämfört med det 

nationella resultaten, visar SiRiS även här att eleverna hade störst svårighet med delprov 

E “mätning, längd, proportionella samband”. Elevernas procentuella resultat var då så 

lågt som 67,9% . Det delprov som Kronobergs elever klarade bäst skiljde sig dock från 

det nationella resultatet. Kronobergs elever klarade bäst det muntliga delprovet, delprov 

A, med 93.2%. Det sammanlagda resultatet i Kronoberg blev därmed 87.14%, vilket 

betyder 0.52% sämre än resultatet på nationell nivå. Det var därför 12.86% i 

Kronobergs län som inte klarade de nationella proven i matematik.  

 

2.6 Överlämning 

Då denna studie undersöker hur resultaten från de nationella proven i matematik i 

årskurs 3 är användbara för matematiklärare i årskurs 4, så är överlämningen mellan 

låg- och mellanstadiet en relevant aspekt att ta hänsyn till. Vid ett stadiebyte är det 

många förändringar som sker, både för eleven och för läraren. Ett exempel på 

förändring är lärarens vetskap om elevernas kunskaper, då det vanligtvis sker ett 

lärarbyte när eleverna byter stadie (Larson, 2014). Därför är det av vikt att lärare i de två 

olika stadierna kommunicerar med varandra och ser till att relevant information 

förmedlas angående “elevernas individuella utveckling” (Larson, 2014:32). Denna 

kommunikation kallas överlämning. Larson (2014) betonar dock i sin forskning att 

lärare i de högre stadierna är dåliga på att använda sig av den information som 

överlämnas i samband med ett stadiebyte. Det betyder att lärare på mellanstadiet i 

allmänhet inte bygger vidare på elevernas tidigare kunskaper från lågstadiet, och 

dessutom att högstadielärare inte bygger vidare på mellanstadielärares information om 

eleverna. Som mellanstadielärare kan man dock bara påverka från ett håll, det vill säga 

när eleverna kommer från lågstadiet.  

 

2.7 Sammanfattning av litteraturbakgrund 

I och med drastiskt sjunkande betyg, meritvärden och internationella provresultat i 

matematik under 2000-talets början, införde Utbildningsdepartementet år 2006 flertalet 

nationella satsningar i Sverige för att förbättra elevers matematikkunskaper. En av dessa 

satsningar var de nationella proven i årskurs 3, som ett verktyg för att synliggöra elevers 

matematikkunskaper redan i tidig ålder (Bagger, 2015). Skolverkets syfte med de 

nationella proven, är därför att skapa en nationellt likvärdig bedömning för att 
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synliggöra elevernas matematikkunskaper. Dock har syftet blivit aningen tvetydigt, då 

provens resultat både kan ses som summativa och formativa. Även provens 

användbarhet i skolans verksamhet har lyfts fram, både ur lärarens och ur elevens 

perspektiv. Till sist så nämns hur överlämningen mellan årskurs 3 och årskurs 4 kan 

påverka användbarheten av de nationella proven i verksamheten. 
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3 Teoretisk utgångspunkt 
Den teoretiska utgångspunkt som belyses i denna forskningsstudie är variationsteorin. 

För att denna utgångspunkt inte ska bli för bred kommer vi att fokusera på 

variationsteorins begrepp lärandeobjekt, kritiska aspekter samt variationsmönster. 

Slutligen kommer en sammanfattning av den teoretiska utgångspunkten att ges. 

 

3.1 Variationsteorin 
Variationsteorin är en tämligen ny teori som grundar sig på den fenomenografiska 

forskningsansatsen, en pedagogisk ansats som svensken Ference Marton har utvecklat 

(Lo, 2012; Marton & Booth, 2000). Den gemensamma grundtanken för variationsteorin 

är att lärande kännetecknas som förändringar i en persons synsätt att se olika fenomen 

och på så sätt ändra sitt paradigm, det vill säga ändra sitt levnadsmönster (Magnusson & 

Maunula, 2013). I denna forskningsstudie kommer några centrala begrepp inom 

variationsteorin att användas för att analysera studiens resultat (a.a). 

 
3.1.1 Lärandeobjektet 

Variationsteorins syn på lärande är att det inte kan ske om man inte vet vart fokus ska 

riktas. Därför finns lärandeobjektet som fyller funktionen att lärande alltid skall riktas 

mot ett centralt begrepp som även har många olika innebörder (Lo, 2014). Eftersom 

begreppet lärandeobjekt har många lydelser, är det av yttersta vikt att inte missta 

lärandeobjektet för lärandemål då dessa är två skilda saker (Magnusson & Maunula, 

2013). Lärandemål har ett bestämt slutmål och utgår från att läraren ställer sig frågan 

“kan eleverna lära sig en viss förmåga”. Lärandeobjekt utgår istället från frågan “Vad 

krävs för att eleverna ska kunna utveckla den förmåga vi önskar?” (Lo, 2014:53). 

Lärandeobjektet har inget specifikt slutmål till skillnad i från lärandemål där det ofta 

finns ett förväntat resultat (Lo, 2012).  

 
3.1.2 Kritiska aspekter 

För att maximera elevernas lärande, behöver läraren byta perspektiv och se 

lärandeobjektet från elevernas synvinkel (Lo, 2014). Vilka dimensioner i 

lärandeobjektet kommer eleverna ha lättare respektive svårare att förstå? Variationen av 

dimensioner som finns i lärandeobjektet är det som kallas för kritiska aspekter, 

variationsteorins andra centrala begrepp. Genom att vara medveten om de olika kritiska 

aspekterna har man som lärare större förutsättningar att fokusera på de avgörande 

dimensionerna i undervisningen. I undervisning om figuren pyramid finns exempelvis 

de kritiska aspekterna uträkning och begrepp. Inom variationsteorin kan de kritiska 

aspekterna därför beskrivas som ett verktyg för att förstå svårigheterna i 

inlärningsprocessen (Magnusson & Maunula, 2013).  

 

Förutom lärarens egna medvetenhet om de kritiska aspekterna, måste även eleverna bli 

medvetna om de olika kritiska aspekterna i lärandeobjektet. Detta för att eleven ska 

kunna ändra sitt synsätt på lärandeobjektet och se det från olika perspektiv, vilket är 

variationsteorins grundtanke (Lo, 2014) 

 
3.1.3 Variationsmönster 

Det tredje och sista centrala begreppet för vår studie är variationsmönster. 

Variationsmönster används för att medvetandegöra de olika variationerna som finns hos 

de olika kritiska aspekterna (Lo, 2014). Även om likheter i ett lärandeobjekt skulle 

synliggöras i en undervisningssituation, uppstår därför inte ett lärande. För att berika 

elevernas lärande krävs variation, det vill säga andra perspektiv (a.a). Variationsmönster 
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kan därför delas in i fyra olika perspektiv; separation, generalisering, kontrast samt 

fusion (Magnusson & Maunula, 2013). 

 

Generalisering och kontrast kan ses som två olika former av separation (Magnusson & 

Maunula, 2013). Generalisering handlar om att hålla det fokuserade värdet oförändrat, 

för att sedan separera de andra kritiska aspekterna från det fokuserade värdet (Lo, 

2014). I en matematisk undervisningssituation skulle man därför kunna ge exemplerna 

2+11=13, 4+9=13 och 7+6=13, där alla visar summan 13 men utifrån olika termer. 

Summan är det fokuserade värdet, som i det här fallet har generaliserats. Utifrån dessa 

exempel kan man därför visa en dimension av variation genom att variera termerna men 

ändå få samma summa. Kontrast är bättre om man vill synliggöra en ny kunskap, 

snarare än att bortse vissa saker (Magnusson & Maunula, 2013). Kontrastering handlar 

om att jämföra den nya kunskapen med en redan befäst kunskap, alternativt jämföra två 

snarlika kunskaper mot varandra för att synliggöra skillnaderna (Lo, 2014). I 

introduktionen av en ny geometrisk figur kan det exempelvis vara bra att jämföra den 

nya figuren kon med en pyramid, för att poängtera skillnaderna mellan figurerna och 

därmed separera dem från varandra. 

 

Fusion handlar om att variera lärandeobjektets olika kritiska aspekter med varandra, 

liksom att alternera ovanstående beskrivna variationsmönster, för att skapa en simultan 

variation (Lo, 2014). Exempel då fusion är ett bra val av variationsmönster, är vid 

bråkräkning. Ofta jämförs nämnare med nämnare och täljare med täljare, för att få 

samma förutsättning vid uträkningen. Detta är ett exempel på generalisering då täljaren 

är oförändrad men nämnaren varierar, och tvärtom. Däremot krävs det även att båda 

förändras och varierar med varandra, för att eleverna ska få en befäst kunskap i 

jämförandet av bråktal. Det krävs att bråktalet 3/6 jämförs både med 4/6 (samma 

nämnare), med 3/10 (samma täljare) och 2/8 (varken samma täljare eller nämnare) för 

att ge en varierad kunskapsbild. Eleverna lär sig då att vara koncentrerade både på 

nämnaren och på täljaren, för att kunna skilja dessa åt och inte ta det ena för givet (Lo, 

2014).  

 

3.2 Sammanfattning av teoretisk utgångspunkt 
Den teoretiska utgångspunkt som kommer genomsyra denna forskningsstudie är 

fenomenografins variationsteori, då det är variationen av lärarnas användning av 

provresultaten samt de svårigheter eleverna uppvisar som är av betydelse för våra 

frågeställningar. Genom teorin kommer tre relevanta begrepp att belysas: lärandeobjekt, 

kritiska aspekter samt variationsmönster. Det är utifrån olika variationsmönster som 

eleverna lär sig att se på lärandeobjektet från olika perspektiv, baserat på de olika 

kritiska aspekter som finns.  
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4 Metod 

Följande avsnitt kommer beskriva valet av metod för denna forskningsstudie samt 

beskriva det urval av lärare som kommer att delta i undersökningen. Därefter 

presenteras de etiska övervägande som vi har behövt ta hänsyn till under arbetets gång. 

Avsnittet avslutas med en kort beskrivning av studiens genomförande och materialets 

bearbetning. 

 

4.1 Kvalitativ metod 
Den metodinriktninig som användes i studien hade en kvalitativ karraktär, vilket 

innebär att forskaren vill komma nära objekten som ska undersökas för att kunna nå ett 

tillförlitligt resultat. Tillskillnad från motsatsen kvantitiv metod vill den forskare som 

använder sig av kvalitativa metoder fånga upp känslor, uttryck och kroppsspråk 

(Denscombe, 2016). Förslag på en metod som kan användas vid kvalitativa metoder är 

exempelvis intervjuer (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Då studiens frågeställningar undersökte hur mellanstadielärare använder sig av 

elevernas resultat från de nationella proven i årskurs 3, samlades information in både 

genom enkäter och intervjuer för att besvara frågeställningarna. Även om enkäter främst 

används som en kvantitativ metod, var metoden användbar i denna forskningsstudie för 

att få fram en kvantitativ indikation på hur många som tar del och använder sig av 

resultaten från de nationella proven i årskurs 3 (Patel & Davidson, 2011). Syftet att 

skicka en enkät till 63 olika skolor i 8 kommuner var för att få en tillförlitlighet i 

undersökningen, då enkäter generellt tenderar att få sämre svarsfrekvens jämfört med 

exempelvis intervjuer (Denscombe, 2016). Den indirekta kontakten med informanterna 

minskar motivationen att svara på enkätfrågorna, vilket i sin tur påverkar 

svarsfrekvensen. Även faktorer såsom längd och smidighet påverkar svarsfrekvensen 

för enkäter (a.a). Därför utformades ett e-postfrågeformulär som enkelt kunde 

vidarebefordras från rektor till skolans alla matematiklärare, enkelt besvaras via mail 

och som enbart innehöll 5 frågor. Enkäten utformades därför för att uppfylla enbart ett 

kvantitativt användningsområde, men där resultaten följdes upp av kvalitativa metoder. 

 

För att kunna besvara frågeställningarna genomfördes fyra intervjuer med 

mellanstadielärare i matematik. Syftet med intervjuerna var att fördjupa enkätfrågorna 

likväl som att få en mer detaljerad bild av lärares perspektiv på de nationella proven 

som genomförs innan eleverna kommer till klassen. Intervjufrågorna utformades därför 

för att vara mer öppna och lågt strukturerade, men ändå med en hög grad av 

standardisering (Patel och Davidson, 2011). Det betyder att intervjufrågorna var ställda 

för att öppet kunnas besvaras av infomrmanterna, men ändå i en förutbestämd ordning. 

Intervjun började med några inledande frågor för att få information om 

bakgrundsvariablerna, för att därefter komma in på de djupare frågorna. Likaså 

avslutades intervjun med en neutral fråga, för att ge informanten tillfälle att ge 

ytterligare information som inte redan hade blivit sagd. Detta är en typiskt kvalitativ 

uppbyggnad på intervju (a.a). Intervjufrågorna finns som bilaga III.  

 

4.2 Urval 
Vid urvalet som skedde vid utdelandet av enkäten var intentionen att nå en så bred 

grupp som möjligt för reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2011). Därför kontaktades alla 

rektorer verksamma på mellanstadiet i Kronobergs län, 63 skolor och 8 kommuner, via 

mail där de uppmanades att vidarebefordra enkäten till sina mellanstadielärare som 

undervisade i matematik. Rektorerna valdes utifrån tillgången till deras mailadresser på 
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kommunernas hemsidor eftersom det oftast inte stod vad benämnda lärare på hemsidan 

undervisade i för ämne. Tid sparades också på detta sätt att dela ut enkäten på 

(Denscombe, 2016), då rektorerna verkade som ett mellanled. Dock fick de lärare vars 

mailadress och befattning stod på kommunernas hemsida enkäten skickad till sig 

personligt också.  

 

De personer som intervjuades valdes ut på olika sätt. Två personer valdes ut eftersom 

dessa lärare visat intresse då de besvarade enkäten, se bilaga IV. De två andra 

personerna valdes ut utifrån tidigare kontakt. Urvalet för intervjuerna grundar sig alltså 

dels på en mailkontakt där valet av tillfrågade lärare baseras på en tidigare kontakt, men 

också på visat intresse genom enkäten att medverka i en intervju. Urvalet bestod alltså 

av tidigare kontakter men även det motsatta. 

 

 Utbildning Erfarenhet Undervisar i… 

Informant 1 Grundskollärare 1-6 4 år Årskurs 4 

Informant 2 Saknas  -  Årskurs 3-4 

Informant 3 Grundskollärare 1-7 27 år Årskurs 5 & årskurs 9 

Informant 4 Grundskollärare 1-7 20 år Årskurs 4 
Tabell 1 – Presentation av studiens informanter. Gjord av Ida Robertsson & Caroline Svensson 

 

4.3 Etiska övervägande 
Enkäterna som skickades ut via mail till rektorerna att vidarebefordra, utformades för att 

uppmuntra till deltagande. Uppmuntran att deltaga kan påverkas av den tydliga 

information som lämnades till de som deltog där alla deltagare i enkäten fick samma 

information (Olsson & Sörensen, 2011). Enkäten var bland annat anonym då ingen som 

deltog kunde spåras om personen inte lämnade sin mailadress frivilligt på femte frågan 

för att eventuellt kontaktas av forskarna (Olsson & Sörensen, 2011).  

 

Vid intervjuerna delades ett missivbrev ut där deltagarna fick uppmaningar om att de 

när som helst hade rätt att avbryta intervjun men även att deras deltagande skulle 

framställas på ett anonymt sätt i arbetet (Vetenskapsrådet, 2002). Forskarna hade 

tillstånd att spela in intervjuerna för att de lättare skulle kunna analyseras vid ett senare 

skede i arbetets gång, tillståndet är viktigt för att informanterna ska känna en trygghet 

under intervjun (Patel & Davidsson, 2011). Anonymiteten speglades även vid 

transkriberandet av de olika intervjuerna då ingen utomstående kunde skilja på vem av 

forskarna som ställde frågan eller vem informanten var, vid åskådning av 

transkriberingarna (Olsson & Sörensen, 2011). Gällande användandet av ett gammalt 

nationellt prov kontaktades Skolverket för tillåtelse att exemplifiera ett av deras gamla 

nationella prov i matematik för årskurs 3 (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom det är tre 

års sekretess på nationella prov i Sverige så fick vi tillåtelse att använda det senaste 

tillgängliga provet, från vårterminen år 2014, i denna studie. Dock fick detta prov inte 

bifogas som bilaga, utan uppgifterna fick enbart exemplifieras för att tydliggöra 

elevernas resultat.    

 

4.4 Genomförande 
För att besvara studiens två frågeställningar har både enkäter och intervjuer utförts. 

Även det nationella provet i matematik från år 2014 har använts i denna undersökning, 

då som ett verktyg för resultat och analys. 
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4.4.1 Enkäter 

En enkät skickades ut i form av ett Google Formulär till 80 personer. Enkäterna 

skickades huvudsakligen till rektorer men även direkt till matematiklärare om 

mailadress fanns att tillgå på kommunernas hemsidor. Då enkäten skickades till länets 8 

kommuner, så hämtades mailadresserna från respektive kommuns hemsida, där vi fick 

gå in på varje skolas kontaktinformation. Mailet som skickades ut innehöll ett 

missivbrev, bilaga I, där enkätens syfte motiverades och även den beräknade 

tidsåtgången (för att besvara enkäten) på 2 minuter nämndes. Dessa 80 personer ombads 

även att vidarebefordra enkäten till alla matematiklärare på skolans mellanstadium, 

vilket resulterade i en oförutsedd storlek på provgruppen. Detta gjorde att antalet lärare 

som fick enkäten till sitt förfogande förblev okänt. Sammantaget skickades mailet till 

minst en person/skola, på 63 olika skolor i Kronobergs län. Enkätfrågorna med 

svarsalternativ ligger som bilaga II. Förhoppningen var att få svar från åtminstone 30 

personer, så efter två veckor, när vi enbart fått ihop 24 svar, skickades en påminnelse till 

de 80 personerna. Återigen förmanades dem att vidarebefordra enkäten till alla 

mellanstadielärare inom matematik. Enkäten hölls därefter öppen ytterligare en vecka, 

och kunde därför sammantaget besvaras under tre veckors tid.  

 
4.4.2 Intervjuer 

För att kunna besvara frågeställningarna följdes enkätfrågorna upp med intervjuer av 

fyra lärare. Två av dessa lärare undervisade i årskurs 4, en i årskurs 3-4 och en i årskurs 

5. De fyra intervjuerna utfördes under fyra olika dagar, två där båda forskarna var med 

och två där enbart en forskare närvarade. Dock spelades alla fyra intervjuerna in med 

hjälp av mobiltelefonens röstinspelning, för att därefter transkriberas. Detta gjordes dels 

för att återuppta diskussionen som var under intervjun för att underlätta analyserandet, 

och dels för att jämföra intervjuerna med varandra. Alla fyra intervjuer inleddes med tre 

neutralt inledande frågor, såsom elevernas årskurs, lärarens utbildning samt hur länge 

läraren varit verksam i matematik. Därefter ställdes mer öppna frågor, frågor som under 

intervjuerna delades upp i två delar; “nationella prov” och “överlämning”. Anledningen 

till detta var för att få en tydligare struktur under intervjun. Slutligen avslutades 

intervjuerna med den neutralt öppna frågan “Något mer som du vill delge som du inte 

känner har blivit sagt?”. Alla intervjufrågor ligger som bilaga III. Varje intervju tog 

ungefär 30 minuter, beroende på diskussionerna och antalet följdfrågor. 

 
4.4.3 Det nationella provet i matematik för årskurs 3, år 2014 

Då den andra frågeställningen behandlar elevernas eventuella svårigheter i matematik, 

har vi använt oss av de nationella proven i matematik från år 2014. Både resultaten på 

nationell nivå, uppgifterna från de sju delproven samt lärarmaterial har granskats för att 

kunna se vad eleverna hade för matematiska svårigheter detta år. Det nationella provet 

har därför inte granskats i sig, utan har snarare använts som ett verktyg för att förstå 

elevernas allmänna svårigheter. 

 

4.5 Bearbetning av material 
Enkäterna skickades ut via Google Formulär, som gjordes till färdiga cirkeldiagram 

baserat på svaren som kom in. Dessa cirkeldiagram gjordes dessutom med procentuella 

beräkningar, vilka vi har använt oss av i vår bearbetning.  

 

De fyra intervjuerna spelades in på mobiltelefonernas röstinspelning, därför behövdes 

intervjuerna transkriberas och sammanställas innan materialet kunde analyseras 

(Denscombe, 2016). Detta skedde genom att intervjuerna delades upp och sedan 

diskuterades tillsammans. Genom transkriberingarna har ytterligare detaljer 
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framkommit som vi inte tänkte på under intervjuerna, men som kom att vara väldigt 

relevanta i vår resultat- och analysdel. 
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5 Resultat & analys 
I detta avsnitt kommer intervjuernas resultat att presenteras. Studiens frågeställningar 

kommer att stå i fokus och är därför indelade i två underrubriker.  

 

5.1 Hur använder sig mellanstadielärare av resultaten från de 
nationella proven i matematik i årskurs 3?  
Utifrån intervjuerna svarar tre av fyra informanter att de önskar att de hade haft tid att 

använda sig av resultaten i starten av årskurs 4 men att de inte har det. Detta på grund av 

olika faktorer som har påverkat deras tid och engagemang. När tid väl finns, så används 

elevernas resultat från de nationella proven i årskurs 3 på olika sätt av de olika 

informanterna. Informanterna använder sig av resultaten för att planera undervisningen 

både på gruppnivå och individnivå. Planering på gruppnivå innebär att läraren tittar var 

klassen generellt har sina brister, bråk har tagits upp som exempel, och att läraren då har 

använder sig av läromedel eller andra matematikuppgifter som fokuserar på bråk. På 

individnivå planeras undervisningen enskilt för varje elev, bland annat genom digitala 

lärplattformar där eleverna får träna enskilt. Resultatet används också för att tillsätta 

stöd och resurser för eleverna i årskurs 4, dock har inte informant 2 samma upplevelse 

som informant 3 kring upplevelsen av detta sätt att använda proven på. Överlämningen 

är något som är gemensamt för alla fyra informanter, att resultatet muntligt redogörs vid 

överlämningen från årskurs 3 till årskurs 4.  

 

Analys av första frågeställningen 

Genom att använda resultaten från de nationella proven på en gruppnivå så plockar 

lärarna ut det lärandeobjekt som eleverna i helklass behöver arbeta med på sikt. 

Informant 1 nämner mätning som ett lärandeobjekt och hen ställer sig frågan hur 

eleverna i helklass ska lära sig att förstå lärandeobjektet, speciellt den kritiska aspekten 

omvandling. Lo (2012) menar att genom att arbeta med flera olika läromedel och med 

olika matematikuppgifter i helklass, så visar läraren på en variation genom kontrastering 

och generalisering av olika metoder och lösningar. Undervisning som sker på en 

individnivå planeras i likhet med den undervisning som sker på gruppnivå utifrån 

resultaten på de nationella proven. Det som skiljer undervisningsmetoderna åt är att på 

individnivå plockar läraren ut de specifika delar som varje elev behöver träna på utifrån 

resultaten från de nationella proven i årskurs 3. Informant 3 låter exempelvis eleverna 

arbeta individuellt med matteportalen.se utifrån deras individuella resultat från proven. 

Lärandeobjektet blir alltså mer specifikt och vägen till att nå lärandeobjektet blir 

elevnära (Magnusson & Maunula, 2013).  

 
           ”Det kan också vara så att jag behöver resurser till klassen, då är det klart i augusti. Det  

        ska inte behöva gå två månader in på terminen, vilket jag ser som en enorm vinst. ” - Informant 3 

 

Citatet ovan visar på en överlämning som gynnar både lärare och elev. Mer detaljerad 

information ges vid överlämning på informant 3s skola, såsom vilka elever som fått 

göra de nationella proven i liten grupp, vilka som fått läshjälp eller vilka som fått mer 

tid under proven. Läraren får därefter adekvata resurser till klassen inför höstterminen, 

redan innan den har börjat. Eleverna får då den hjälp och det stöd som behövs tidigt. 

Detta kan hjälpa elever vid inlärningen av olika matematiska lärandeobjekt, då de får 

det individuella stöd som de är vana vid från årskurs 3. Informant 3 använder sig därför 

inte av resultaten på så sätt att hen arbetar mer med de lärandeobjekt som klassen 

generellt har svårt för eller elevernas individuella svårigheter, utan snarare utifrån varje 

elevs specifika förutsättningar som användes vid proven i årskurs 3. Man bryter inte upp 
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det koncept som eleverna har använt tidigare, vilket både kan vara positivt och negativt. 

Det positiva är att de kunskaper som eleverna har i början av årskurs 4 kan formas och 

vidareutvecklas liksom tidigare, genom att utmana de perspektiv som redan tidigare har 

utmanats, och därmed skapa nya paradigm (Magnusson & Manunula, 2013). Detta sätt 

att använda resultaten på bidrar till att eleven hamnar i en trygghetszon där hen inte 

utmanas till att ändra sitt synsätt kring olika fenomen inom ämnet matematik (Lo, 

2014). Detta blir en negativ aspekt av att överlämna information om de resurser och 

stöd som använts under de nationella proven i årskurs 3.  

 

5.2 Vilka svårigheter upplever mellanstadielärare att eleverna har 
baserat på de nationella proven i matematik i årskurs 3? 
För att besvara den andra frågeställningen kommer både intervjuer och ett gammal 

nationellt prov att användas. Detta prov är det nationella provet i matematik för årskurs 

3, år 2014. Hädanefter kommer detta prov att benämnas enbart som nationellt prov eller 

provet. Baserat på informanternas svar kommer därför exempeluppgifter att belysas från 

detta prov. Underrubrikerna är indelade utifrån de tre främsta svårigheter som 

informanterna upplevde att eleverna har. 
 
5.2.1 Muntlig kommunikation 

En svårighet som informanterna upplever att eleverna har i det egna klassrummet är 

muntlig kommunikation. Det anser två av fyra lärare, fast det betonas utifrån två olika 

perspektiv: att kommunicera matematik och använda begrepp. Muntlig kommunikation 

är alltid ett eget delprov i de nationella proven, delprov A. År 2014 var det 103 609 

elever totalt som genomfört provet, varav 96.1% klarade kravnivån (Skolverket, 

2018d).   

 

Muntlig kommunikation kan ses som en kritisk aspekt till de flesta lärandeobjekt inom 

matematiken, men även som ett lärandeobjekt i sig. För att uppnå Skolverkets (2017a) 

kunskapskrav behöver eleven kunna kommunicera matematik och resonera om dess 

innehåll, vilket kan ses som ett lärandemål (Lo, 2012). Dock är det en svårighet som en 

del elever har, enligt informant 2, att kommunicera matematik. Denne berättar i 

intervjun att en elev i klassen själv hade kommit på ett sätt som underlättade i räkning 

av nians multiplikationstabell.  
 

          “Jag nappade direkt, och sa till honom att “det här ska du få tala om för de andra”, men då stod han där  

            framför de andra och hade jättesvårt att komma till sak.” - Informant 2 

 

På SiRiS (Skolverket, 2018d) finns resultatet för varje nationellt prov indelat utifrån 

olika bakgrundsfaktorer. Liksom de andra delproven i matematik år 2014, har 

bakgrundsfaktorn “nyinvandrade elever” sämre resultat i delprov A jämfört med 

bakgrundsfaktorn “totalt exklusive nyinvandrade elever” (a.a). I kategorin 

“nyinvandrade elever” var det enbart 85.4% som klarade kravnivån, medan det var 

96.4% exklusive de nyinvandrade eleverna. Att muntligt diskutera och resonera 

matematik kräver ett gott ordförråd, både språkligt och matematiskt, därför är 

förutsättningarna lägre för de nyinvandrade eleverna redan från början i delprov A. 

Under intervjuerna frågade vi aldrig hur klassuppsättningarna ser ut, utan diskuterade 

klasserna mer generellt. Därför vet vi inte om det är många svenska som 

andraspråkselever i dessa två klasser där muntlig kommunikation anses vara en 

svårighet, men det kan vara en anledning.  

 



  
 

16 

Även informant 1 anser att muntlig kommunikation är en svårighet, särskilt ur ett 

speciellt perspektiv; användandet av begrepp. Det muntliga kan även i denna situation 

ses som både en kritiskt aspekt (muntlig kommunikation behövs för att befästa begrepp) 

samt ett lärandeobjekt (begrepp behövs för att stimulera den muntliga kommunikationen 

och resonemang). Eftersom variationsteorin förespråkar lärande ur olika perspektiv, är 

även begreppsperspektivet en viktig aspekt för att poängtera den muntliga svårigheten 

(Lo, 2014). Informant 1 anser att eleverna i klassen är relativt duktiga på att muntligt 

diskutera matematik, men att de matematiska begreppen inte kommer med i dessa 

diskussioner. Utifrån bedömningsunderlaget för delprov A kan man läsa att det ”prövar 

elevens förmåga att kommunicera och resonera matematik muntligt samt att använda 

matematiska begrepp inom kunskapsområdet Problemlösning” (Skolverket 2014b:6). 

Detta betyder att begrepp har en viktig roll i muntlig kommunikation, och att denna 

kritiska aspekt bör utvecklas. I det nationella proven får eleverna både bilder och 

frågekort att diskutera, vilket kan ha bidragit till det goda resultat som eleverna fick 

2014. Exempel på bild att muntligt diskutera vid dessa tillfällen är bild 1. 

 

 
Bild 1 – Exempel på lärarmaterial Äp 3 2013-2014 Ma Bild A2. Foto: Caroline Svensson 
 

Det skulle kunna ses som ett alternativ inom variationsmönster, då informant 1 inte 

använder sig av bilder med sin klass utan snarare låter eleverna diskutera matematik 

kring de aritmetikuppgifter4 som görs i undervisningen. Ett år har gått sedan 

informantens elever gjorde det nationella provet i matematik och de behöver därför mer 

krävande undervisning, då mellanstadiet har högre kunskapskrav på eleverna 

(Skolverket, 2017a). Bilder underlättar dock för de elever som har språkliga svårigheter. 

 
5.2.2  Problemlösning   

Tre av fyra informanter påpekar att problemlösning i allmänhet är en stor svårighet för 

eleverna i deras klasser på mellanstadiet. Även om “problemlösning” inte finns som 

matematiskt område i provet år 2014, finns området “enkla problem” vilket 

informanterna tolkar som problemlösning. Detta är delprov D, som består av 7 uppgifter 

av 4 olika slag. Av de 103 719 elever som gjorde delprov D år 2014 var det 95.4% som 

klarade kravnivån (Skolverket, 2018d). 

 
     “- Vad skulle du vilja säga att eleverna har för svårigheter i årskurs 4? 

       - Problemlösning, helt klart. Mycket text, att vända ihop det, titta utanför ramarna, diskutera    

         matematik. Att svara på frågan; Hur tänker du? och Varför tänker du så?” - Informant 2 

                                                 
4 Läran om att räkna med tal, tex de fyra räknesätten. 
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Detta citat belyser många olika kritiska aspekter inom problemlösning, varav “mycket 

text” återkommer i tre av intervjuerna, fast i olika uttryck. Detta kan bero på en 

progression i utbildningen, då informant 1 även betonar textbaserad undervisning i 

frågorna om överlämning. Denne upplever att det är ett “stort hopp” mellan årskurs 3 

och årskurs 4 och att det kräver mycket av elevernas energi. Det blir längre dagar, fler 

ämnen och mer avancerade läromedel med mer textbaserade uppgifter. Utifrån denna 

information kan man därför ifrågasätta validiteten i informanternas svar, då dessa är 

mellanstadielärare som ska kräva mer från eleverna. Lågstadielärarna som genomför de 

nationella proven i årskurs 3 kanske inte upplever problemlösning som en svårighet 

eftersom den mer textbaserade undervisningen inte börjar förrän efter sommarlovet. 

Frågan återstår då om huruvida resultaten från de nationella proven är jämförbara med 

mellanstadiets undervisning med mer krävande kunskapskrav. Informant 3 nämner 

varken begreppet problemlösning eller textbaserade problem som en svårighet i klassen, 

däremot undervisar denne i årskurs 5 till skillnad från de andra som undervisar i årskurs 

4.  

 

En ytterligare kritisk aspekt som belyses under intervjuerna är svårigheten att komma 

igång med problemlösningsuppgifterna, då elever har svårt att identifiera vilket 

räknesätt som ska användas. Informant 4 menar att texten sällan är ett problem i sig, 

utan snarare de specifika ord som ska identifiera räknesättet. Exempel på sådana ord 

finns i uppgifterna i delprov D, ord såsom “ändra”, “ska bort” och “tillsammans”. 

 

 
Bild 2 – Uppgift 3 från delprov D i matematik år 2014. Foto: Caroline Svensson 

 

Liksom delprov A, var det färre “nyinvandrade elever” som klarade kravnivån jämfört 

med den kategori elever där de nyinvandrade är exkluderade. Av de elever som 

kategoriseras som nyinvandrade var det 90.1% som klarade kravnivån, jämfört med de 

95.5% elever där de nyinvandrade eleverna är exkluderade. Just i delprov D kan denna 

skillnad i resultat bero på de ord som informant 4 betonar, eftersom språksvaga elever 

inte är lika förtrogna med “signalord” såsom infödda elever är. I uppgift 3 kan man se 

exemplet med Troj i elevernas material, detta för att leda in eleverna på rätt metod, se 

bild 2. Enligt lärarmaterialet ska läraren även tillsammans med eleverna lösa en 

exempeluppgift innan provet börjar, se bild 3. Detta kan bidra till att ordet “ändra” inte 

får så stor vikt, då eleverna ändå förstår vad de ska göra. Detta kräver dock att de 

nyinvandrade eleverna förstår de muntliga instruktionerna, som även de innehåller ordet 

“ändra”. En annan fördel med att lösa en exempeluppgift gemensamt på tavlan är att 

tydliggöra vad rutorna betyder, då utformningen av uppgiften inte är så bildligt tydlig.  
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Bild 3 – Lärarmaterial för uppgift 1-4 i delprov D. Foto: Caroline Svensson 

 

Även om det inte finns någon bakgrundsfaktor som mäter lässvaga elever på SiRiS, så 

kan man tyda att även dessa elever har svårigheter med att läsa och tyda de ord som 

avgör räknesättet i en problemlösningsuppgift. För att underlätta både för svenska som 

andraspråkselever och lässvaga elever, kan man lyfta de kritiska aspekter som utvecklar 

det matematiska ordförrådet, som underlättar vid valet av räknesätt (Magnusson & 

Maunula, 2013). En kritisk aspekt är då de jämförelseord som alltid kopplas till addition 

respektive subtraktion. I addition bör jämförelseord såsom större, äldre och tyngre att 

varieras med de jämförelseord som alltid kopplas till subtraktion, exempelvis mindre, 

yngre och lättare. Uppgifter bör därför formuleras tvärtom ibland, såsom ”Kalle är 12 år 

och fyra år äldre än sin syster, hur gammal är Kalles syster?” Signalordet äldre i det här 

fallet betyder inte addition, utan subtraktion. Dessa variationer bidrar till att eleverna får 

nya perspektiv på uppgifter, såsom variationsteorin förespråkar (Lo, 2014).  

 
5.2.3  Multiplikationstabellen  

Alla fyra lärare påpekar att multiplikationstabellen är något som eleverna generellt har 

svårigheter med när de börjar årskurs 4. Två av dessa lärare nämner också att 

multiplikationstabellen är viktig för att eleverna ska kunna klara kraven i framtida 

årskurser. Vid granskningen av det nationella provet är inte multiplikation ett fristående 

delprov, utan man finner ströuppgifter i de andra delproven där multiplikation kan vara 

ett alternativ. 

 

 
Bild 4 – Uppgift 6 från delprov D i matematik år 2014. Foto: Caroline Svensson 

 

Ett exempel på uppgift i det nationella provet där eleven skulle kunna räkna 

multiplikation, är uppgift 6 i delprov D, se bild 4. Utifrån uppgift 6 a) så har eleverna 

två alternativ, antingen att använda sig av multiplikation (7x50, antalet veckodagar 

multiplicerat med 50 bladlöss) eller att att välja addition, 50 bladlöss sju gånger 

(50+50+50+50+50+50+50). Det första alternativet med multiplikation kan ses som den 

mest effektiva metoden, vilket även informant 3 förespråkar i diskussionen kring 

multiplikation. Bedömningsunderlaget för det nationella provet framhäver att “en 

godtagbar strategi” i delprov D både kan vara ord, bilder och/eller symboler, men vilket 

räknesätt som ska användas är inte omnämnt (Skolverket, 2014b). Både multiplikation 
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och addition är därför godtagbara räknesätt i provet. Här syns därför även en förmåga 

hos eleven att välja vilken metod som individuellt är mest lämplig vid lösningen av 

denna uppgift. Genom att använda sig av variationsteorin kan man ställa sig frågan vad 

det finns för variationsmönster vid lösandet av en uppgift som 6 a). Innan eleverna 

möter en uppgift som denna, krävs det att läraren har gett handledning för att hjälpa 

eleverna urskilja vilken metod som kan användas. För någon som har studerat 

matematik längre än årskurs 3 kanske det är självklart att använda sig utav 

multiplikation vid lösning av denna uppgift, men för en nybliven årskurs 4 krävs det en 

ledande hand och en lärare som visar hur eleverna ska gå tillväga för att lösa denna typ 

av uppgift (Lo, 2012). Informant 3 vill visa eleverna att multiplikationstabellen är 

nödvändig för att göra aritmetiska uträkningar effektiva, och menar att 

“multiplikationstabellen är något som måste sitta. Det är det enda jag kräver att eleverna 

ska kunna när de lämnar årskurs 6, annars tar det för lång tid att räkna.” Det informant 3 

syftar på med detta citat är att denna kritiska aspekt inte ska ta fokus från det aktuella 

lärandeobjektet.  
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6 Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras studiens undersökningsmetod samt det resultat som 

framkommit. Avsnittet avslutas med olika förslag på fortsatt arbete.  

 

6.1 Metoddiskussion 
I denna forskningsstudie har både kvalitativa metoder och kvantitativa metoder använts 

för att få fram ett resultat. Detta har gjort att forskningsstudien fått väldigt mycket 

material att bearbeta, vilket gjorde det svårt att plocka ut det som var mest relevant för 

våra frågeställningar. Därför var det till vår fördel att vi var två personer som utförde 

denna forskningsstudie, eftersom det både var tidsbesparande och materialet kunde 

diskuteras (Denscombe, 2016). Enkäten som skickades ut fungerade som ett experiment 

där vi ville ha reda på om lärare faktiskt använder sig av resultaten från de nationella 

proven i årskurs 3, för att till exempel planera sin undervisning. Olsen och Sörensen 

(2011) trycker på vikten att man innan påbörjad forskningsstudie tar reda på relevansen 

för fortsatt arbete med studien. Enkäten hade från början syftet att hjälpa oss att besvara 

frågeställningarna, men i resultat och analysdelen ansåg vi den som orelevant och därför 

fick den funktionen som urvalsverktyg. Två personer valdes då ut för intervju, men i 

övrigt har inte enkäten används för att fastställa ett resultat. 

 

I den enkät som skickades ut kunde fråga 3, “Tar du som mellanstadielärare del av 

resultaten från de nationella proven som genomförs inom matematik i årskurs 3?”, 

besvaras antingen med ja eller nej. I samband med enkätfråga 5, gavs det enda tillfället 

för att öppet fylla i ett svar då lärarna kunde fylla i sina mailadresser. Detta resulterade i 

att några lärare fyllde i vad de tolkade som “tar del av” i detta fält. I efterhand kan vi 

därför kritiskt se på enkätfråga 3 som otydlig. För att förtydliga denna fråga hade vi 

kunnat ge förslag på hur lärarna “tar del av” resultaten och hur dem används. Patel och 

Davidsson (2011) betonar vikten av att analysera frågorna innan insamlingstillfället, 

vilket vi inte gjorde tillräckligt för att få de kvalitativa inslag som vi hade behövt för att 

kunna använda enkätens data till våra frågeställningar. Förslag hade då kunnat vara 

olika användningsområden för hur resultaten kan vara användbara, till exempel färdiga 

svarsalternativ eller öppna frågor där lärarna får svara med egna ord.  

 

Vid granskning av intervjufrågorna kunde även de ha förtydligats, för att reducera 

orelevant data. Vi hade kunnat analysera intervjufrågorna mer noggrant innan 

intervjuerna, och därmed minska antalet följdfrågor. Patel & Davidsson (2011) trycker 

dock på vikten av ett djupare intresse för de frågor som ställs, vilket var det vi gjorde 

med våra följdfrågor. Ja och nej frågor hade inte lämpat sig för våra intervjufrågor och 

utökningen som sker genom följdfrågorna har gjort att vi känner oss mer förberedda 

inför vårt framtida yrke än innan forskningsstudiens början. 

 

Vi ställer oss även kritiska till en referens i litteraturbakgrunden, Hirsh 2016. 

Författarens rapport om vad lärare anser om det nationella provet är på uppdrag av 

Skolverket, vilket även de nationella proven är. Detta resulterar i huruvida rapporten 

speglar lärarnas verkliga åsikter, eller inte. Dock ser vi rapporten som relevant eftersom 

det finns få dokumentationer som behandlar de känslor som lärare har inför de 

nationella proven. 

 

Vid forskningsstudier som denna är det viktigt att all data som samlas in genom enkäter 

och intervjuer endast behandlas och är tillgänglig för de som har utfört 

forskningsstudien (Vetenskapsrådet, 2002), dessa riktlinjer har genomsyrat arbetet. 



  
 

21 

Studiens syfte har redovisats genom missivbrev för alla som har deltagit, och deltagande 

personer har också fått information om att de när som helst under studien kan avsluta 

sin medverkan. Liknande beslut som dessa har gjort att studien följer de etiska principer 

som rekommenderas.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
Till skillnad från de användningsområden för de nationella proven som Nyström (2004) 

förespråkar, har vår studie belyst att resultaten från de nationella proven även kan 

användas på olika sätt i verksamheten. Två av de informanter som medverkar i 

undersökningen är relativt nya inom det pedagogiska yrket, de har båda arbetat mindre 

än 5 år som mellanstadielärare. De andra två har däremot mer än 20 års erfarenhet, 

vilket visar sig på vissa svar i intervjuerna. Båda dessa betonar att de egentligen inte 

behöver använda sig av elevernas matematiska resultat från de nationella proven, 

eftersom de ändå “ser” på vilken kunskapsnivå som eleverna ligger. Ett exempel där 

denna kunskapsnivå skulle kunna uppfattas av erfarna lärare är om eleverna använder 

sig av addition eller multiplikation i uppgifter såsom uppgift 6 i delprov D, se bild 4. 

Erfarenheten kan synliggöras i Stenhags (2010) forskning som påstår att de nationella 

proven ofta styr undervisningen, då erfarna lärare undermedvetet kunskapsmäter 

eleverna kontinuerligt i sin lärarroll. Detta kan betyda att de mellanstadielärare som inte 

är lika erfarna är mer beroende av provresultaten för att planera sin undervisning och 

garantera eleverna det stöd de behöver, redan från start. De nationella proven kan då ses 

som en summativ utgångspunkt som planeringen grundas på, medan erfarna lärare 

använder sig av resultaten formativt och låter dem genomsyra fortsatt undervisning 

(Alm, 2015). 

 

Informant 3 delger att resurser och stöd finns tillgängligt i dennes undervisning redan 

från första skoldag på höstterminen, baserat på den information som förmedlas under 

överlämningen. Denna informant är den enda som nämner resurser och stöd som en 

påföljd av provresultaten i matematik. Detta kan påverka resultatet på den första 

frågeställningen, då denne lärare är den enda av de fyra informanterna som är från den 

kommunen. För det första upplevs överlämningen av informant 3 som mer positiv 

jämfört med de andra informanterna i denna studie. Till skillnad mot vad Larson (2014) 

betonar i sin studie, så använder sig mellanstadielärare på denna skola av den 

information som lågstadieläraren ger under överlämningen. Larson (2014) menar att 

genom en överlämning som denna lärare får ger det en chans för läraren att bygga 

vidare på elevernas individuella kunskaper sedan tidigare. För det andra kan denna 

kommun ha mer ekonomiska resurser tillägnade skola och utbildning, jämfört med 

andra kommuner i Kronobergs län. Dessa faktorer påverkar tillförlitligheten i det 

resultat som studien har gett, då alla informanter inte har samma ekonomiska 

förutsättningar vid exempelvis överlämningar och stöd i undervisningen. 

 

Studiens andra frågeställning, angående de matematiska svårigheter som eleverna 

upplevs ha i början av årskurs 4, har resulterat i tre svårigheter: muntlig 

kommunikation, problemlösning samt multiplikationstabellen. Muntlig kommunikation 

har visat sig vara en svårighet på olika sätt. För att analysera resultatet används SiRiS 

och utifrån dess olika kategorier valde vi att använda oss av kategorin “nyinvandrade 

elever” (Skolverket, 2018d). Därför är det viktigt att poängtera att resultatet hade kunnat 

sett annorlunda ut kring denna svårighet om vi utgått ifrån en annan kategori, till 

exempel “föräldrars högsta utbildning”. Dålig muntlig kommunikation inom matematik 

behöver inte alltid bero på dåligt ordförråd hos eleven eller bristande kunskap kring 

vilka matematiska begrepp eleven kan använda sig av (Malmer, 2002). Vid en muntlig 
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provsituation skulle exempelvis begreppet “addition” kunna avgöra om eleven kan 

besvara frågan eller inte, och därmed visa de matematiska kunskaper som krävs för den 

godkända kunskapsnivån. Denna språkliga svårighet kommer dock eleverna alltid att 

behöva bemöta, oavsett årskurs, då den muntliga provdelen är återkommande inför varje 

nationellt prov (Berg, 2014). Andra aspekter som kan påverka de muntliga 

resonemangen inom matematik, är självkänsla och stress (Bagger, 2015), vilket skulle 

kunna vara det som informant 2s elev drabbades av när hen skulle förklara sin idé inför 

klassen. Detta är också något som eleverna kan drabbas av under de nationella proven 

och påverka deras möjlighet att visa sina matematiska kunskaper.  

 

Resultaten som framkom från frågeställningens andra svårighet, problemlösning, är att 

de kritiska aspekterna textmängd samt signalord, är generella svårigheter. Utifrån den 

uppgift som exemplifieras i resultat och analys, bild 2, kan man även kritisera 

utformningen av uppgiften. Den är inte tydlig, och skulle kunna misstas för en talföljd, 

vilket elever på lågstadiet arbetar mycket med. Detta kan ha påverkat den statistik som 

SiRiS presenterar angående delprov D, då en del av eleverna mycket väl kan ha 

missuppfattat rutornas innebörd. De inser eventuellt inte att den första tomma rutan ska 

innehålla symbolerna för de olika räknesätten, och att den tredje rutan alltid ska 

innehålla ett likhetstecken. Det betyder att även om eleven förstår signalorden och inte 

har några problem med textbaserade uppgifter, är den här typen av uppgift ett 

bekymmer. Den kritiska aspekten att välja räknesätt kan leda till att vissa elever blir 

osäkra och får sämre självkänsla i den här typen av uppgifter (Bagger, 2015). 

 

I intervjuerna nämner även informanterna multiplikationstabellen som en svårighet, och 

att det finns mer eller mindre effektiva sätt att räkna på. I alla uppgifter i delprov D, som 

vi huvudsakligen har granskat i resultat och analysdelen, är det tillåtet att använda 

miniräknare (Skolverket, 2014b). Därför ställer vi oss frågan kring användandet av 

miniräknare på lågstadiet, om det är något som brukar användas i undervisningen. I så 

fall kan användandet kopplas till multiplikationstabellen, då miniräknare i tidigare 

stadier påverkar elevernas utvecklande av de effektiva metoder som informant 3 vill 

poängtera. De elever som använder miniräknare i uppgifter såsom “nyckelpigan”, bild 

4, kanske inte söker den mest effektiva lösningen utan de orkar lösa uppgiften genom att 

addera talet 50 sju gånger. Detta ger negativa konsekvenser på mellanstadiet då eleverna 

förväntas kunna lösa uppgifter effektivt, bland annat genom multiplikation. Stenhag 

(2010) betonar att lärare känner ett ansvar att förbereda sin elever så som de anser är på 

bästa sätt, därför beroende på hur läraren förbereder eleverna inför proven kan 

miniräknaren antingen hjälpa eller stjälpa.  

 

Inför studien hade vi uppfattningen att elevresultaten från de nationella proven i 

matematik i årskurs 3, både kunde användas summativt och formativt (Alm, 2015). 

Isåfall skulle resultaten användas summativt för att bedöma eleverna i årskurs 3, men 

även formativt över tid då resultaten kan användas i fortsatt undervisning på 

mellanstadiet. Utifrån de resultat som framkommit stämmer detta till en viss del, att 

man som mellanstadielärare baserar matematikundervisningen på provresultaten och 

arbetar framåt. Dock menar de erfarna lärarna att de nationella proven inte enbart är 

något man bygger vidare på, utan även arbetar formativt mot. 
           

         “Det är nästan mer som att det nationella provet är som ett kvitto för mig själv att jag har 

                              gjort mitt arbete rätt under de senaste 3 åren” - Informant 3 

 

Vår nya uppfattning efter denna forskningsstudie är därför att man som 

mellanstadielärare inte bara kan använda sig av de nationella proven i årskurs 3 på olika 
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sätt för att arbeta mot de nationella proven i årskurs 6. Man kan även i årskurs 6 

använda resultaten från de nationella proven för att se tillbaka på de tre år som man 

undervisat elevgruppen och reflektera över sin egen undervisning, som ett kvitto. Detta 

kan ses som en redan pågående process hos de erfarna lärarna, dit vi som lärarstudenter 

en dag hoppas att nå.  

 

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Då denna studie fokuserar på hur mellanstadielärare använder sig av elevernas resultat 

från de nationella proven i matematik i årskurs 3, är det av intresse att även undersöka 

hur lågstadielärare ser på elevernas resultat. Då mellanstadielärare och lågstadielärare 

har olika kunskapskrav att arbeta mot, så kan också resultaten ses utifrån de olika 

perspektiv som gestaltas i undervisningen.  

 

Studien undersöker även vilka matematiska svårigheter som mellanstadielärare upplever 

att eleverna har baserat på de nationella proven i årskurs 3. Ett förslag på fortsatt 

forskning skulle därför kunna vara att undersöka möjligheterna till att hjälpa eleverna 

med dessa svårigheter, inte enbart att identifiera de mest generella. Fortsättningsvis 

hade man även kunnat byta perspektiv, och undersöka vilka matematiska svårigheter 

som eleverna själva upplever att de har, baserat på de nationella proven. 
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Bilagor 

Bilaga I Missivbrev 

 

Missivbrev för självständigt arbete II – April och maj 2018 

  

Hej! 

Vi heter Ida Robertsson och Caroline Svensson och vi studerar grundlärarprogrammet 

med inriktning åk 4-6 vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi läser vår sista termin och gör 

just nu vårt andra självständiga arbete i matematik. I detta arbete kommer vi att granska 

hur det nationella provet i matematik för årskurs 3 följs upp i undervisningen på 

mellanstadiet. 

  

Våra frågeställningar för detta examensarbete är: 

1. Hur använder sig mellanstadielärare i matematik av resultaten från de nationella 

proven i årskurs 3? 

2. Vilka svårigheter upplever mellanstadielärare att eleverna har baserat på de nationella 

proven i matematik i årskurs 3? 

 

Dessa frågeställningar kommer vi ha i åtanke under intervjuerna. Vi vill även informera 

om att syftet med vårt arbete är att vi ska utvecklas som blivande lärare, detta är alltså 

inte någon bedömning av er som deltagande lärare. Deltagande lärare kommer i vårt 

arbete att vara anonyma, både till namn och till arbetsplats. 

  

Det är helt frivilligt att delta och man får när som helst under arbetet dra sig ur om man 

ändrar sig utan att behöva förklara varför, hör bara av er till oss då. Innan publicering 

kommer ni även att få ta del av er medverkan i examensarbetet för ett godkännande. 

  

 

Har ni frågor är ni välkomna att ställa dem! Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Ida Robertsson 070 43 32 312, ir222xc@student.lnu.se  

Caroline Svensson 076 80 30 701, cs222xn@student.lnu.se  

 

______________________________________________________________________ 

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner att deltaga under dessa 

förutsättningar. 

  

________________________________                   _____________________________ 

Deltagande lärare                                                       Datum 

  

________________________________                   _____________________________ 

Ida Robertsson                                                              Caroline Svensson 
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Bilaga II Enkätfrågor 
 

Självständigt arbete II - Nationella prov 

  

Vi heter Ida Robertsson och Caroline Svensson och vi studerar grundlärarprogrammet 

med inriktning åk 4-6 vid Linnéuniversitetet i Växjö. Vi läser vår sista termin och gör 

just nu vårt andra självständiga arbete i matematik. I detta arbete kommer vi att granska 

hur det nationella provet i matematik för årskurs 3 används i undervisningen. Vi vore 

därför tacksamma om ni vill medverka i denna undersökning genom att besvara denna 

enkät. Undersökningen sker anonymt då varken verksamma lärare eller skolor kommer 

att benämnas vid namn i vårt arbete. Enkäten består av fem frågor och tar ca. 2 min att 

besvara. 

 

Tack på förhand! 

Ida & Caroline 

  

1.      I vilken klass undervisar du för tillfället i? 

·         Årskurs 4 

·         Årskurs 5 

·         Årskurs 6 

·         Jag undervisar i flera årskurser på mellanstadiet 

  

  

2.      Har du någon gång genomfört ett nationellt prov i matematik som lärare? 

·         Ja 

·         Nej 

·         Jag har deltagit vid rättning av nationella prov 

  

3.      Tar du som mellanstadielärare del av resultaten från de nationella proven som 

genomförs inom matematik i årskurs 3? 

·         Ja 

·         Nej 

  

4.      Om JA på fråga 3: Använder du dig av elevernas resultat? (t.ex. vid 

lektionsplanering eller individuella planeringar) 

·         Ja 

·         Nej 

  

5.      Om du har svarat JA på fråga 4, får vi eventuellt kontakta dig för en intervju? 

Vänligen fyll i din mailadress nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga III Intervjufrågor 
 

 

Uppvärmningsfrågor: 
  

1. Vilken klass undervisar du för tillfället i? 

 

Årskurs 4 

Årskurs 5 

Årskurs 6  

Undervisar i flera årskurser 

 

2. Hur länge har du arbetat som verksam lärare? 

  

_____________________________________________ 

  

 

3. Vad har du för sorts lärarutbildning? 

  

_____________________________________________ 

  

  

Nationella prov: 
  

4. Har du någon gång genomfört ett nationellt prov som lärare? 

 

Ja  

Nej 

 

5. Tar du som mellanstadielärare del av resultaten från de nationella proven i årskurs 3? 

  

Ja 

Nej 

  

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

  

6. Använder du som mellanstadielärare dig av resultaten från de nationella proven i 

årskurs 3? 

 

Ja 

Nej 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

  

7. Hur följer du upp de nationella proven från årskurs 3 i din undervisning? 

  



  
 

IV 

Jag planerar höstens första lektioner utifrån resultaten 

 

Jag sätter upp individuella mål utifrån elevens resultat 

 

Jag lägger mer fokus på de områden klassen generellt hade problem med 

 

Jag följer upp de nationella proven på följande sätt… 

  

 ____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

8. Vet du hur strukturen för delproven är på de nationella proven? 

 

__________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 

  

  

9. Vilka matematiska områden upplever du att eleverna i årskurs 4 generellt har 

svårigheter i? Alternativen är hämtade från det nationella provet i matematik 2014 för 

årskurs 3. 

  

A. Muntlig  kommunikation 

B.  Överslagsräkning, huvudräkning 

C. Mönster i  talföljder, geometriska  mönster 

D.  Positionssystemet, enkla  problem 

E. Mätning  längd, proportionella  samband 

F. Symmetri,  skriftliga  räknemetoder 

G.  Huvudräkning,  förståelse för räknesätten 

  

 

____________________________________________________________ 

 

  

10. Hur upplever du att dina elever känner inför de nationella proven? 

 

____________________________________________________________ 

  

  

  

11. Hur känner du inför de nationella proven? 

 

____________________________________________________________ 

 

  

12. Vilka fördelar finner du med de nationella proven? 

 

____________________________________________________________ 



  
 

V 

 

____________________________________________________________ 

 

13. Vilka nackdelar finner du med de nationella proven? 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________  

  

  

 

Överlämning vid stadiebyte: 
 

14. Hur tänker du kring överlämnandet från årskurs 3 till årskurs 4? 

 

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

15. Hur sker överlämnandet av resultaten ut av de nationella proven? 

 

____________________________________________________________ 

 

16. Hur tänker du kring överlämnandet från årskurs 6 till årskurs 7? 

 

____________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________  

  

 

 

17. Ger du själv vidare information och resultat från de nationella proven i årskurs 6? 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

  

18. Har du arbetat på en annan skola tidigare, hur ser det ut där angående 

överlämningen av de nationella proven? 

 



  
 

VI 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

  

  

  

19. Något mer som du vill delge som du inte känner har blivit sagt? 

 

___________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VII 

Bilaga IV Resultatet från enkätfrågorna 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VIII 

 

 

 

5. Om du har svarat JA på fråga 4, får vi eventuellt kontakta dig 

för en intervju? Vänligen fyll i din mailadress nedan. 

6 svar 

 
Kommentar fråga 3: Tagit del av vilka som var godkända/ej godkända, men inte mer detaljerat 

än så. 

Nej 

BORTTAGEN MAILADRESS NR 1 

BORTTAGEN MAILADRESS NR 2 

BORTTAGEN MAILADRESS NR 3 

Jag går igenom elevens Iup - där får jag reda på det mesta jag behöver om eleven i ex matte. 

Efter det så får jag prova eleven på delar som hen har "missat". Det är inte alltid min bild 

stämmer med resultatet. Det kan vara saker kring eleven som gjort att hen har missat. Oftast 

har eleverna klara Np. 


