
Student Lotta Dahlberg 
Vårterminen 2015 
Examensarbete, 30 hp 
Grundlärarprogrammet f-3, 240 hp  
 

 

 

”Om man inte klarar sig får 
man mer hjälp” 

Fyra elevers uppfattning om matematik och nationella 
prov i åk 3 

Lotta Dahlberg



 



 

Abstract 

The intension with this paper was to describe the understanding students in third grade had about mathematics 

and how these students, based on their previous mathematics experiences, apprehend the coming national tests in 

mathematics. After the test period the student was interviewed on how they experienced their participation in the 

test. The choice of method was the qualitative case study where the data was collected from interviews and 

observations. In the result that was found, the interviewed students described mathematics as counting. Students 

preferred easy math work and to solve routine tasks in math books instead of more demanding work. The 

students could not see mathematics as something they needed or used in daily life but they thought that as an 

adult, they would most likely need to count. Students were uncertain of what the national test was and an anxious 

mood prevailed before the tests. After the tests, the students thought the tests had been much more difficult than 

they expected. The overall conclusion for this paper is the discrepancy between policy documents relating to the 

subject of mathematics and the students perception and that students have apparently a little knowledge of the 

national tests before the test period despite the fact that the teacher had explained what it was.  
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1 Inledning 

 

Att valet föll på matematikämnet när det var dags för examensarbete blev efter den andra 

perioden av verksamhetsförlagd utbildning närmast ett behov, ett behov av mer kunskaper och 

ökad förståelse för elever och deras inställning till matematik. Jag mötte flera elever under 

praktikplaceringen som var i svårigheter gällande flera skolämnen vilket elever givetvis kan 

vara av olika anledningar. De elever som väckte nyfikenhet och undran var de elever med 

påtagligt stora svårigheter gällande matematik men inte i övriga skolämnen i samma 

utsträckning eller överhuvudtaget.  

 

Min egen matematikdebut i skolan var komplicerad och mycket av det räknande som blev rätt 

var sannolikt en ren slump. Jag kunde procedurerna men någon djupare förståelsen var det 

inte frågan om vilket kanske inte var konstigt då matematikundervisningen ofta haft en 

procedurell inriktning som inte fördjupat elevernas begrepps- eller resonemangsförmåga 

(Bently, 2012). 

I årskurs fyra var det dags att lära sig division och det hade inte varit svårare om läraren hade 

börjat prata ett främmande språk, det var helt omöjligt att begripa det som pågick framme på 

tavlan och de övningsuppgifter som förekom i matematikboken. Så plötsligt i åk 5 föll 

matematiken på plats och det blev enkelt och tydligt. En märklig men fantastisk känsla, allt 

var möjligt att räkna ut. Det var inte längre den trista proceduren som slumpmässigt stämde 

med facit utan all matematik blev en rolig utmaning.  

 

Att se hur vissa elever sliter med och våndas över de allra enklaste talkamraterna samtidigt 

som de i andra ämnen presterar väl, känns utifrån min egen skolstart välbekant men ger också 

en känsla av frustration. Utifrån de prestationer som bevittnades under praktikperioden ledde 

tankarna vidare till vad som komma skall när elever går i åk 3, de nationella proven och 

frågan som då föreföll intressant att undersöka inför examensarbetet var, hur elever ser på 

matematikämnet i allmänhet men företeelsen nationella prov i synnerhet och vilka 

föreställningar och förväntningar har eleverna utifrån sina kunskaper.  

 

Antalet elever i matematiksvårigheter varierar stort i litteraturen och i forskningssammanhang 

brukar antalet elever i matematiksvårigheter uppgå till mellan 6,4–15 procent (Malmer, 2002) 

av det totala antalet elever men det finns skolor där andelen icke godkända elever uppgår till 

25 procent (Engström, 2000). Variationen är stor och ingen samstämmighet råder i 

bedömning. Många elever har dock matematiksvårigheter och antalet elever som upplever 

dessa svårigheter ökar i omfattning ju högre upp i årskurserna de kommer. I de lägre 

årskurserna är omkring 3-6 procent av eleverna i matematiksvårigheter för att vid avslutad 

skolgång ha ökat till 20 procent av det totala elevantalet (Malmer, 2002).      

Att identifiera barn redan i 4-årsåldern som riskerar att utveckla matematiksvårigheter är 

enligt Lunde (2011) möjligt och en sådan identifiering skulle möjliggöra tidiga insatser och 

underlätta förebyggandet av matematiksvårigheter. Även Duncan et al. (2007) visar att det 
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råder en samstämmighet mellan kunskaper som förskolebarn uppvisar och senare skolresultat. 

Det ämne som har den största prognossäkerheten, där framtida resultat tydligast korrelerar 

med förskoleelevens kunskap är i ämnet matematik.  

De nationella proven i matematik infördes våren 2009. Anledningen till införandet var bl.a. att 

tidigt upptäcka elevers behov av särskilda stödinsatser och för att göra utbildning i 

grundskolan mer likvärdig i hela landet (Skolverket, 2009a) 

Med vetskap om matematikresultaten i Sverige och diskussioner rörande 

matematiksvårigheter samt de nationella provens fördelar och nackdelar genomfördes 

intervjuer med elever i åk 3. För att få en djupare bild av de intervjuade eleverna genomfördes 

också ett antal observationer. I en framtida yrkesroll som lärare bör elevernas berättelser i 

kombination med den fördjupning i ämnet som forskningsöversikten bidragit till ökat min 

kunskap om elevers upplevelser av ett flitigt debatterat ämne, matematik. Så också de 

svårigheter och möjligheter som ämnet erbjuder samt en insikt om elevers reaktioner inför 

provsituationer. 

 

2 Syfte 

 

Undersökningens syfte är tudelat, avsikten är dels att beskriva hur fyra elever i åk 3 tänker om 

matematikämnet i skolan och dels att se hur dessa elever utifrån sina tidigare 

matematikerfarenheter beskriver de kommande nationella proven i matematik samt hur dessa 

elever efter avslutad provperiod upplevde sitt deltagande i provperioden. 

 

För att besvara undersökningens syfte användes följande frågor: 

 

 Vad är matematik för fyra elever i åk 3? 

 Hur beskriver dessa elever de nationella proven i matematik innan provstart? 

 Hur upplevde eleverna genomförandet av de nationella proven i matematik? 
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3 Forskningsöversikt 

 

Sveriges resultat i matematik har vid internationella jämförelser gått från en toppnivå till en 

idag betydligt lägre placering. Matematiklärande är komplext och svårigheter uppstår hos 

elever på grund av olika orsaker och när de möter ämnet i skolan. Åtgärder för att komma till 

rätta med de sjunkande resultaten har debatterats och som ett resultat av detta infördes 

nationella prov i matematik för att i ett tidigt skede kunna identifiera de elever som är i 

svårigheter och behöver stöd i sitt lärande. Att delta i de aktuella proven skapar hos eleverna 

olika känslor av både positiv och negativ karaktär. Nedan följer en forskningsgenomgång 

rörande matematikresultaten i Sverige och matematiklärandet och dess svårigheter samt 

nationella prov och avslutningsvis elevers upplevelser av de aktuella proven. 

 

3.1 Nuläget i matematik i Sverige vid internationella jämförelser 

Sverige liksom många andra länder deltar i internationella mätningar av elevers resultat i 

skolan med ett regelbundet intervall. Några av de internationella undersökningarna som det 

ofta refereras till när det gäller kunskaperna i matematik är PISA, Programme for 

International Student Assessment, en studie som vart tredje år mäter 15-åriga elevers 

kunskaper inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse (Skolverket, 2014a). Den andra 

undersökningen är TIMSS, Trends in International Mathematics and Science Study, som 

undersöker kunskaper i matematik och naturvetenskap hos elever i åk 4 och åk 8 vart fjärde år 

(Skolverket, 2014d). Dessa internationella undersökningar visar att Sverige har sjunkit i 

rangordning gällande elevers kunnande i matematik under det senaste årtiondet. Resultatet av 

de internationella undersökningarna av matematikkunskaperna hos svenska elever 1995 

visade att eleverna låg i närheten av den internationella toppnivån (Skolverket, 2009b). I en 

sammanfattning av Sveriges resultat i den senaste Pisa undersökningen 2012 visade det sig att 

25 av 34 OECD-länder presterade signifikant bättre än Sverige i matematik. Våra nordiska 

grannländer presterade signifikant bättre än Sverige i samtliga tre undersökta 

kunskapsområden. I de PISA-undersökningar som genomfördes 2000 och 2003 var resultatet 

för de svenska 15-åringarna fortfarande signifikant över OECD-genomsnittet i alla tre 

undersökta områden. Vid undersökningen 2012 var det genomsnittliga resultatet signifikant 

lägre i samtliga delar av undersökningen jämfört med ett genomsnittligt OECD-land. De 

svenska eleverna har försämrat resultaten inte bara i absoluta mått utan också relativt andra 

länder (Skolverket, 2013). Även resultatet från undersökningen TIMSS 2011 visar på samma 

trend och resultat som ovanstående undersökning (Skolverket, 2012). 

Nu står inte resultaten av dessa undersökningar oemotsagda utan kritik framförs av såväl test 

som av resultatanalyser. I Ekonyheter 12 april 2011 intervjuas den danske professorn i 

statistik vid Köpenhamns universitet Svend Kreiner och han menar att utvärderingen av Pisas 

testresultat är osäkert. Han har gjort en genomgång av alla tester från 2006 och i t.ex. 

läsförståelse menar han att någon rangordning mellan länder inte är möjlig att göra på ett 

tillförlitligt sätt. Sverige skulle efter Kreisners tolkning av testet kunna hamna på som bäst 

fjärde plats och som sämst 31:a plats i läsförståelse. Också ämnet matematik har brister i 
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tillförlitligheten. Skolverket har i sin skrift, Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? 

(2009) tagit upp osäkerheten i de internationella testresultaten i bl.a. matematik. Osäkerheten 

består både av metodproblem vid genomförande av studierna och av osäkerhet vid analys av 

erhållna resultat. Vid kritisk granskning av testresultaten har forskare delvis gjort en annan 

tolkning av dessa än den officiella, detta primärt grundat på ålderbaserade urvalsprinciper 

(Gustafsson, 2009). Sveriges elever har i jämförelse med de flesta andra länders elever, färre 

år i skolan vid testtillfällena och effekten av antal skolår är vid testtillfället större än effekten 

av kronologiska år. Resultatet i matematik och naturkunskap är för yngre elever starkt kopplat 

till antalet år i skolan. Det finns en ålderseffekt i resultaten av dessa undersökningar 

åtminstone upp till 15 års ålder. Påpekas bör dock att även om korrigering sker med hänsyn 

till ålder och antal skolår så har de svenska elevernas resultat i matematik sjunkit över tid 

(Gustafsson, 2009).    

Forskning visar också att det finns andra brister i de internationella testerna och pekar på 

ytterligare en aspekt som påverkar resultaten. Elevernas inställning till genomförandet samt 

vilken relevans elever tillmäter dessa tester har stor betydelse för utfallet (Sjøberg, 2007). För 

att förtydliga sitt resonemang jämför Sjøberg i sin artikel Norge vilket i detta avseende 

sannolikt inte skiljer mycket från grannlandet Sverige med två högpresterande länder, Taiwan 

och Singapore. I de två asiatiska länder tillmäts testerna mycket större betydelse och testerna 

genomförs under högtidliga former vilket inte sker i Norge. 

Utifrån de bristande resultaten på de internationella mätningarna tillsattes på initiativ av den 

förre utbildningsministern Jan Björklund en expertgrupp från OECD för att granska det 

svenska skolsystemet. OECD-granskarna Beatriz Pont och Graham Donaldson skall lämna en 

slutrapport i april 2015. Dock finns preliminära uppgifter av OECD-rapporten att ta del av så 

som i lararnasnyheter.se (2014-12-02) där de båda utredarna Pont och Donaldson visar på 

faktorer som kan ha betydelse för de fallande svenska resultaten. De pekar bl.a. på bristen av 

ett gemensamt ansvarstagande och en tydlig ansvarsfördelning i den svenska skolan samt 

bristen på likvärdighet mellan skolor och kommuner. Donaldson menar att kvalitet och 

jämlikhet måste gå hand i hand och skötas systematiskt. Utredarna påpekar också att 

förväntningarna på de svenska eleverna måste höjas och lärmiljöerna behöver förbättras. Pont 

vill även lyfta fram och poängtera det svenska resultatet i PISA undersökningen vad det gäller 

skolk och sen ankomst. De svenska eleverna ligger på en genomsnittlig nivå gällande skolk 

men gällande sen ankomst, kommer de svenska eleverna mest försent av alla elever i OECD-

länderna och de sena ankomsterna ökar. I OECD-rapporten, What makes schools 

succesful menar man att skolor där det förekommer mycket sena ankomster och skolk har 

generellt lägre kunskapsresultat (Leijnse, 2014). OECD-rapporten kommer också att 

kommentera lärarnas kontinuerliga fortbildning samt en översikt av grundutbildningens inslag 

av pedagogik och ledarskap (Lärarnyheter.se 2014-12-02). I utredningen av den nya 

lärarutbildningen som startade 2011 finns framskrivet ett generellt kompetensbehov hos alla 

lärare inom ett antal kompetensområden, däribland allmändidaktik, Specialpedagogik och 

ledarskap (Utbildningsdepartementet, 2008).  Slutligen anses Sverige behöva någon form av 

utvärderingssystem med ett långsiktigt fokus (Lärarnyheter.se 2014-12-02).   
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3.2 Matematiklärande och dess svårigheter 

Det svenska styrdokumentet för grundskolan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Skolverket, 2011a) presenterar ett tydligt syfte med undervisningen i 

matematik och vad som skall ingår i matematiken för respektive årskurs. Matematik beskrivs 

som ett ämne som är omfattande både i vidd och i djup. Ämnet har en historia med influenser 

från många kulturer genom årtusendena. Matematiken som har utvecklats ur praktiska behov 

men som kan teoretiseras i det närmaste hur långt som helst och som till sin 

problematiserande karaktär kan och ska väcka ytterligare nyfikenhet och lust att utforska 

ämnet vidare. Matematiken som ämne är kreativt, reflekterande och problemlösande med en 

stark koppling till samhället och dess utveckling. För att fatta välgrundade beslut i vardagen 

och kunna delta i samhällets olika processer är det nödvändigt att ha tillägnat sig 

grundläggande matematiska kunskaper. Efter att ha genomgått grundskolans 

matematikundervisning skall förutsättningar ha erhållits för att både kunna formulera och att 

lösa problem med hjälp av matematiska strategier. Elever skall kunna använda de 

matematiska begreppen och se samband där sådana existerar samt lösa rutinuppgifter, kunna 

föra och följa dessa i det matematiska resonemanget, samtala och argumentera genom 

användandet av de matematiska uttrycksformerna. (Skolverket, 2011). Det handlar om att 

väcka lust och tilltro hos eleven för matematikämnet, speciellt då ämnet beskrivs som något 

var och en behöver i det dagliga livet. Trots aktuell skrivning i regelverket upplever 3-6 

procent av eleverna i de lägre årskurserna varken tilltro till ämnet eller upplever någon större 

lust att lösa matematikproblem. Dessa elever med bristande tilltro och minskad lust för 

matematiska problemlösningar ökar i antal ju längre upp i årskurserna de kommer (Malmer, 

2002).  

De elever som brottas med problem i matematikämnet formuleras idag i skollagen som elever 

i matematikproblem. Detta är dock inte en självklar formulering utan uttryckssättet sker 

utifrån det perspektiv som lärare och pedagog utgår från. Starten till förändring i terminologin 

skedde under 1990-talet. Två olika kommittéer, SOU 1997:121 och SOU 1998:66 förde fram 

förslag att elever med matematiksvårigheter skulle vara elever i matematiksvårigheter istället 

för elever med matematiksvårigheter (Eriksson Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2011). I 

det specialpedagogiska fältet används båda benämningarna och de elever som benämns med 

matematiksvårigheter ses utifrån ett kategoriskt perspektiv. Det kategoriska perspektivet har 

den medicinska förståelsemodellen där elevens problem anses ligga hos individen själv. Det 

andra perspektivet, det relationella perspektivet där eleven anses vara i svårigheter, där finns 

möjligheter att genom yttre förändringar påverka tillståndet och eleven kan hjälpas ur sina 

problem (Sjöberg, 2006). 

Matematiskt kunnande är komplext varför en definition av matematiksvårigheter inte enkelt 

låter sig göras. Nationellt Centrum för Matematik, NMC har gjort en lista över de kunskaper 

som fordras för att vara matematiskt kompetent och som visar på ämnets komplexitet. Enligt 

listan behöver en elev ha: ett produktivt förhållningsätt, se kunskaperna utifrån ett 

helhetsperspektiv, ha begreppslig förståelse, behärska procedurer, ha kommunikations-

förmåga, vara strategisk kompetent och ha förmåga att  argumentera (min kursivering) 

(Eriksson, Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2011).  
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Lunde (2011) menar att det som är och kännetecknar matematiksvårigheter är brister i de 

enkla och grundläggande matematiska färdigheterna. Arbetsminnet och de språkliga 

färdigheterna har en stor betydelse och matematiksvårigheter anses sällan vara ett isolerat 

problem utan förkommer vanligen i kombination med att eleven också har andra svårigheter. 

Också Malmer (2002) anser att svårigheter i matematik har flera orsaker liknande de som 

Lunde påpekat, så som bl.a. språkliga färdigheter och kombinationsproblem av 

neuropsykiatrisk karaktär men hon vill också lyfta fram sambandet mellan dyslexi och 

matematiksvårigheter. Dock tycker Malmer att påfallande många elever inte har problem med 

matematik innan skolstart men får problem vid sitt möte med ämnet i skolan vilket då skulle 

vara ett uttryck för dålig pedagogik och bristande motivationsförmåga hos pedagoger. Reusser 

(2000) är av samma uppfattning och menar att det flesta misslyckanden inom 

matematikämnet inte har sitt ursprung i en neuropsykiatrisk diagnos utan det handlar om 

bristande förmåga hos lärare och en dålig lärmiljö.  

De 3-6 procent elever som är i svårigheter i matematik i de lägre årskurserna ökar efter hand 

och innan avslutad skolgång är 20 procent av det totala antalet skolelever i 

matematiksvårigheter (Malmer, 2002). 2011 års resultat på de nationella proven i matematik 

korrelerade med Malmers antal gällande elever i matematiksvårigheter, 20 procent av 

eleverna i åk 9 klarade inte gränsen för godkänt (Skolverket, 2011c). Vid 2014 års resultat av 

de nationella proven i matematik hade däremot 13 procent av det totala antalet elever i åk 9 

som genomförde proven ett icke godkänt resultat (Skolverket, 2014c).    

Att benämna svårigheter i matematik som dyskalkyli ställer sig en del forskare tveksamma 

till. Malmer (2002) intar ett försiktigt förhållningssätt till uttrycket och den innebörd som 

uttrycket givits. Tveksam förefaller också Sjöberg (2006) vara i sin avhandling, Om det inte 

är dyskalkyli – vad är det då? till de antal elever som bedömts ha dyskalkyli. Han menar att 

det medicinska perspektivet till viss del utifrån rådande hierarki mellan yrkesgrupper getts ett 

förträde när det gäller att definiera den grupp elever som är i matematiksvårigheter. Fokus har 

då hamnat på uttrycket dys-, det medicinska prefixet som sätts framför något som skall 

betecknas som illa fungerande, dålig (Lindskog & Zetterberg, 1978). Orsaker till 

matematikproblem letas då och ges en förklaring inom det neuropsykologiska området. I 

Sjöbergs avhandling berättade de elever som medverkade i aktuell studie att den främsta 

orsaken till deras matematiksvårigheter sannolikt inte låg på det medicinska planet utan mer 

på det organisatoriska planet. De angav bristande arbetsro, stora undervisningsgrupper och 

långa arbetspass som orsak till sina svårigheter. Andra brister som också lyftes fram var 

kommunikationen med läraren gällande dennes förklaringsförmåga och förmåga att uppfatta 

elevens behov av en lagom förklaring (min kursivering). Kenneman (2011) ger i sin uppsats 

också uttryck för just detta med personligt engagemang i studier, egen satsning på skolarbete 

och klasstorlek som avgörande för att klara av sina matematikstudier. Även Lundberg och 

Sterner (2009) har i sin forskningsgenomgång funnit liknande orsaker som Sjöberg och 

Kenneman. De har gjort en sammanställning över aktuell forskning inom området 

matematiksvårigheter. De menar att de i sin forskningsgenomgång sett att svårigheterna en 

elev upplever inom området tal och räkning har sitt ursprung i de många olika pedagogiska 
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faktorer som redovisatas ovan, dock kan det i vissa fall finnas en neuropsykologisk grund till 

upplevda problem i ämnet matematik (Lundberg och Sterner, 2009). 

 

3.3 Nationella prov i matematik 

Våren 2009 genomfördes nationella prov i matematik i åk 3 för första gången. De nationella 

proven sker under en period om ca två månade på vårterminen. År 2009 bestod 

matematikprovet av nio delprov (Skolverket, 2009a), vilket idag har reducerats till sju stycken 

delprov (Skolverket, 2014b). Dessa matematikprov ligger parallellt med de nationella proven i 

svenska. År 2014 deltog 97 % av alla elever i åk 3 i samtliga 7 delprov i matematik 

(Skolverket, 2014b). I ett pressmeddelande från Skolverket 2009 (Skolverket, 2009a) efter 

genomförandet av den första omgången av proven sas att resultatet skulle ses som ett 

redaskap för att upptäcka brister hos elever i ett tidigt skede. Man poängterade att det inte bara 

fick stanna vid en upptäckt utan att elever utifrån resultatet på aktuellt prov skulle ges relevant 

stöd (Skolverket, 2009a, 2011a). Syftesskrivningen är något förändrad 2014 då Skolverket 

skriver i ett PM att syftet med de nationella proven i matematik handlar om att få en 

likvärdighet i bedömningen mellan skolor. Proven skall också ge möjlighet till analys hur 

kunskapskrav uppfyllts, från nationell nivån ner till den enskilda skolenheten. Förutom denna 

information skall provresultatet också upplysa om den enskilde elevens förmåga och samtidigt 

utgöra en del av den samlade informationen lärare har om respektive elev (Skolverket, 

2014b). I den nedåtgående trenden i matematik skall de nationella proven idag således fylla 

fler funktioner, det handlar om likvärdiga bedömningar, kunskapskravens uppfyllse och 

upptäckt av brister i elevers kunskaper. Att handskas men det enskilda elevresultatet handlar 

inte bara om att konstatera utan också åtgärda. Elevers resultat skall ge möjlighet för lärare i 

nästa årskurs att utifrån de svårigheter som upptäckts, planera åtgärder och eventuellt ge extra 

stöd till de elever som anses behöva detta. I en undersökning som genomfördes av Heden 

(2013) studerades hur de nationella proven används på individnivå av en grupp lärare som 

undervisade i åk 4. Studien visade att av de 82 lärare som ingick i studien tog flertalet del av 

elevernas resultat på de nationella proven från åk 3. 36 procent av de 82 lärarna tog närmare 

reda på vad eleven faktiskt hade svårigheter med. 25 procent av lärarna anpassade inte sin 

undervisning efter provresultatet. 33 procent av lärarna i studien tyckte inte att de nationella 

proven tillförde någon ny kunskap om elevernas prestationer utan de ansåg sig veta lika 

mycket om vad eleven kunde vare sig hen gjort nationella proven eller ej. 75 procent av de 

tillfrågade lärarna ansåg att de elever som behövde stöd utifrån resultatet på nationella proven 

inte erhöll detta (Heden, 2013).  

 

3.4 Elevers upplevelser av nationella prov i matematik 

Att elever upplever oro och ångest inför provsituationer i allmänhet är vanligt förekommande. 

När oron handlar om matematik och matematikprov har man i undersökningar kunnat visa att 

elevers oroskänslor inför just detta skolämne inte bara påverkat dem under skoltiden utan 

dessa känslor har också i vuxen ålder styrt vilken yrkeskarriär man valt (Gregor, 2005). 
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För många elever i åk 3 innebär de nationella proven i matematik inga bekymmer. Cirka 80 % 

av eleverna genomför proven utan några större problem (Björkman, 2014). Sjöberg, 

forskningsledare för projektet, Vad gör testandet med eleverna? en studie kring nationella 

prov i matematik, Umeå universitet menar att om de nationella proven kan visa på vilka 

elever som behöver mer stöd utan att det blir en negativ upplevelse för den enskilde eleven är 

detta bra. Det föreligger dock en risk för att de elever som inte klarar av den press proven 

utsätter dem för tror att de är sämre än de är och då kan provsituationen skapa elever i 

matematikproblem. Vid intervjuer har elever beskrivit de känslor de haft inför de nationella 

proven i matematik och eleverna har berättat om nervositet, magsmärtor, sömnsvårigheter, 

rädsla och bekymmerskänslor (Björkman, 2014). Ett annat dilemma av negativ karaktär är 

provens tidskrävande utformning. Proven kan ta upp emot två månader i anspråk och under 

tiden proven pågår är specialundervisning reducerad vilket kan vara problematiskt för de 

elever som är i behov av detta (Björkman, 2014).   

 Elever i åk 3 är inte vana vid den situation som uppstår vid prov och kan därför förvånas av 

den miljö och det bemötande de får i ett klassrum vid provtillfället. Klassrummet är för dem 

känt som en plats för sammarbete, vägledning och hjälp från både kamrater och lärare. Vid 

provsituationen förvandlas klassrummet till något helt annat, varken hjälp eller sammarbete 

som eleven tidigare är van vid får förekomma. I Disciplined by tests (2013) fann man att tre 

diskurser, (enligt SAOL, samlingsnamn för sätt att resonera inom ett visst område) framträdde 

och präglade klassrummet och eleverna vid genomförandet av de nationella proven. I arbetet 

beskrivs en testdiskurs, en tävlingsdiskurs och slutligen en omsorgsdiskurs där både 

samverkan och motverkan av diskurserna förekommer (min kursivering). Test- och 

tävlingsdiskursen samverkade så tillvida att dessa lyfte fram och satte fokus på elevens 

prestationer i matematik vilket ledde till att eleven blev medveten om att det var möjligt att 

både lyckas och misslyckas i matematik. Dessa två diskurser kom dock på kollisionskurs när 

det gällde tidaspekten. I den ena diskursen, testdiskursen var inte tiden av betydelse utan att 

det var resultatet som var viktigt medan det i tävlingsdiskursen fanns en tidsaspekt som inte 

gick att bortse ifrån. Omsorgsdiskursen och testdiskursen förstärkte varandra så tillvida att 

båda diskurserna poängterade att tiden för att genomföra ett matematikprov inte var av 

betydelse vilket kunde reducera elevers stress. Hos läraren kunde dock test- och 

omsorgsdiskursen skapa motsättningar. Läraren skulle gå från att vara den som stödjer till att 

vara den som kontrollerar och övervakar aktivisterna i klassrummet (Sjöberg, Silfver och 

Bagger, 2013)   

Vid observationer och intervjuer av elever var testdiskursen tydligast och forskarna valde att 

kalla testdiskursen för den övergripande diskursen i sin analys. Miljön och lärarens agerande 

under provet förstärkte elevens känsla av allvar och de förstod att de nu skulle visa vad de 

hade lärt sig och vara duktiga elever. Ett icke godkänt resultat trodde vissa elever i 

undersökningen kunde leda till kvarsittning och de skulle inte få gå vidare till åk 4 (Sjöberg et 

al., 2013). 

Eleverna påverkades av tidaspekten trots att de visste att testresultatet var det viktigaste. 

Tävlingsdiskursen fanns i bakgrunden och eleverna uttryckte oro över att vara den siste som 

lämna in matematikprovet. I tävlingsdiskursen betydde tidig inlämning att eleven lyckats och 



9 
 

en sen inlämning på det motsatta. Omsorgsdiskursen påverkade också eleverna även om 

läraren försöker uppmuntra eleverna innan teststart samt hjälpte dem så mycket som det var 

tillåtet under provet så var dennes roll förändrad för att passa in i testdiskursen.  När läraren 

intog rollen som kontrollant och övervakare uppstod problem för flera elever och framförallt 

känsliga elever fick svårt att förhålla sig till lärarens attityd (Sjöberg et al., 2013). 

 

I en pilotstudie av Bagger och Nyroos (2013) undersöktes relationen mellan prestationen i 

matematik, ångest inför testsituationer och individens uppfattning om den egna förmågan i 

matematik i perspektivet av om man var en hög- respektive en svagpresterande elev (Bagger 

och Nyroos, 2013). I undersökningen sågs en koppling mellan en negativ eller osäker 

självbild i matematik och ökad oro inför matematikprov men inte till det faktiska resultatet. I 

den aktuella studien hade två elever valts ut, en hög och en svagpresterande som båda hade 

hamnat högt när ångestnivån undersöktes med CTAS, Childen´s Test Anxiety Scale av Wren 

& Benson 2004. Båda eleverna tvivlade på sina matematiska kunskaper, den ena eleven var 

rädd att mista sin höga status i matematik och den andra eleven var rädd att framstå som 

okunnig. De eleverna hade gemensamt var en osäkerhet över vad de skulle förvänta sig av de 

nationella proven, hur dessa skulle vara utformade samt vilka kunskaper som de förväntades 

besitta för att klara proven. Det som kom att skilja mellan de båda eleverna var att under 

genomförandet upplevde den högpresterande eleven ett ökat lugn då det visade sig möjligt att 

lösa provuppgifterna medan den svagpresterande eleven blev mer orolig för varje prov då 

varje prov blev en bekräftelse på den egna odugligheten. Bagger och Nyroos menar i sitt 

material att för att minska yngre elevers oro behöver de informeras om provens utformning 

innan de genomförs samt få hjälp att se sina egna styrkor och förmågor både före och efter 

provgenomförandet. Viktigt var också att informera eleverna om resultatet efter genomförd 

provperiod för att undanröja farhågor och fantasier rörande konsekvenserna av ett dåligt 

resultat.  
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 4 Metod och material 

 

I följande avsnitt beskrivs den metod som valts närmare, hur urval och datainsamling gått till 

samt hur materialet bearbetats och analyserats. Vidare redogörs också för de etiska 

ställningstaganden som ligger till grund för undersökningen och ett resonemang om 

uppsatsens tillförlitlighet och giltighet.   

 

4.1 Fallstudie som vetenskaplig metod 

Fallstudien är en undersökningsmodell som används då en specifik händelse, ett skeende eller 

en social grupp skall undersökas och man vill få en förståelse för den livsvärld individen eller 

gruppen lever i (Hartman, 2004). Det finns en önskan att den erhållna kunskapen skall vara 

djupgående med avseende på det som undersöks. Undersökningen beskrivs ofta i ord istället 

för i siffror och tabeller vilket gör fallstudien som regel till kvalitativ (Merriam, 1994). Den 

kvalitativa fallstudien kan sägas vara en ”intensiv, helhetsinriktad beskrivning och analys av 

en enda enhet eller företeelse” (Merriam, 1994, s. 29).   

 

4.2 Undersökningsmetod  

För att genomföra undersökningen valdes den kvalitativa fallstudien som betonar beskrivning 

och tolkning i en avgränsad kontext, då denna enligt Merriam (1994) också är passande inom 

det pedagogiska fältet. Ett ”kvalitativt angreppssätt har som främsta syfte att förstå 

innebörden av en viss företeelse eller upplevelse” (Merriam, 1994, s.30) och ger möjlighet att 

gå på djupet för att upptäcka saker som kanske inte varit synliga vid en mer ytlig 

undersökning (Denscombe, 2009). Då målsättningen var att djupgående beskriva en 

elevgrupps inställning till matematik och de nationella proven före och efter genomförandet 

föll valet på aktuell metod.  

 

4.2.1 Intervju  

I den kvalitativa fallstudien hämtas informationen från bland annat intervjuer och 

observationer (Merriam, 1994). Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att förstå 

den intervjuades vardagsvärld ur dennes perspektiv (Kvale, 2009). Känslor, åsikter, 

erfarenheter och uppfattningar behöver ofta utforskas på djupet och då utgör intervjun en 

lämplig metod (Denscombe, 2009). Så också vid studier av ett fåtal personer samt om 

undersökningen sträcker sig över en kortare tidsperiod så fungerar intervjun bra (Merriam, 

1994). 

Önskan var att ta del av informanternas åsikter, tankar och erfarenheter rörande vissa frågor 

men ändå ge möjlighet till ett friare samtal, varför valet föll på den delvis strukturerade 

intervjun, s.k. halvstrukturerad/semistrukturerad (Denscombe, 2009). Den som intervjuar styr 

samtalet in på en fråga och sen får intervjupersonen fritt ge sin bild, mening eller utveckla 
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samtalet utifrån grundfrågan (Kvale, 2009). Önskan var inte bara att eleverna skulle svara på 

frågeställningarna utan gärna också en vidareutveckling av svaren. Frågeställningarna (bilaga 

1) fick vara mer av ett ”skelett” i samtalet för att intervjun skulle upplevas friare vilket 

underlättar följsamheten gentemot informanterna.   

Eleverna som skulle intervjuas var mellan nio och tio år gamla. Att intervjua barn innebär 

vissa svårigheter. Det råder mellan den vuxne intervjuaren och de intervjuade barnen ett skevt 

maktförhållande. Kvale (2009) menar att det är viktigt att intervjuaren undviker att bli 

förknippad med en akutoritet, i det här fallet läraren samt att barnen vid intervjun inte skall 

uppfatta att det finns ett rätt svar på frågorna som ställs. Kvale fortsätter med 

rekommendationen att försöka genomföra intervjun med barnen i deras naturliga miljö för 

bästa resultat. 

 

4.2.2. Observation 

Observationer av elevgruppen valdes för att få en fördjupad bild av de elever som ingick i 

undersökningen.  Observation bygger på ögats direkta registrering av ett skeende och erbjuder 

ett pålitligt sätt att samla in data (Denscombe, 2009). För att observationen ska kunna anses 

vara ett vetenskapligt verktyg bör den vara planerad och systematisk. Observatörer ser olika 

saker i samma situation och för att minimera detta och därigenom öka undersökningens 

validiteten och reliabiliteten används ett observationsschema. Observationen i denna 

undersökning fick bli strukturerad där avvikelser från elevens arbetande med det nationella 

provet registrerades, tidpunkten när det skedde och vilken typ av händelse noterades. 

Observatörens roll i en undersökning kan se olika ut. Rollen som observatör blev i den här 

undersökningen blev delatagande observatör där rollen som iakttagare var helt öppen, 

eleverna kände observatören och visste att deras arbete skulle iakttas. Även om det var 

intervjuerna som uppsatsen byggde på var det av intresse att få en fördjupad bild av eleverna 

och se på dem också utifrån ett annat perspektiv än lärarens bedömning och elevernas egna 

ord. Att se på det undersökta i flera perspektiv ger förutsättningar för en s.k. triangulering 

vilket kan användas för att stärka eller förtydliga det som studeras (Denscombe, 2009).  

 

4.3 Urval av informanter  

För att eventuellt få en svarsvariation skulle elevgruppen innehålla elever med varierade 

matematikkunskaper. I den kvalitativa undersökningen används till skillnad mot den 

kvantitativa undersökningen ändamålsenliga urval. Det är inte av intresse att belägga ett 

samband mellan olika variabler i en större grupp individer utan det är individer som kan ge 

den djupgående kunskapen som efterfrågas och som är intressanta att undersöka (Hartman, 

2004). Valet av skola gjordes utifrån personlig kännedom för att förenkla urvalsprocessen, 

skolvalet fick bli ett bekvämlighetsurval. Urvalet av informanterna gjordes i en och samma 

klass och de elever som valdes ut var kända av uppsatsförfattaren. Bedömning och urval av 

dessa elever överläts till klassens ordinarie matematiklärare då hon ansågs besitta den bästa 

kunskapen om dessa elever (Merriam, 1994). Informanterna kom slutligen att bli 4 stycken 
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elever där en elev av ordinarie lärare ansågs högpresterande i matematik, två elever 

medelpresterande och en elev svagpresterande i matematik.  

Intervjuerna med dessa fyra elever, kompletterande med observationer som gjordes, blev 

utgångspunkten för denna uppsats. 

För att informera vårdnadshavare om den kommande undersökningen skickades ett brev 

(bilaga 2) hem till samtliga elevers vårdnadshavare i den aktuella klassen då urvalet av elever 

ännu inte var känt. I brevet framgick varför eleverna skulle bli intervjuade och ingen 

vårdnadshavare avböjde medverkan. 

 

4.3.1 Informanterna 

I en kvalitativ undersökning kan undersökningen utgöras av en enda individ till en större 

grupp, program, händelse eller begrepp. Även om det handlar om ett avgränsat system finns 

där otaliga händelser och berättelser vilket gör det omöjligt att intervjua alla eller observera 

alla (Hartman, 2004; Merriam, 1994). För att nå en djupgående förståelse av elevernas 

matematikåsikter utifrån forskningsfrågorna begränsades antalet informanterna till fyra 

stycken. Skolan som eleverna gick på var en skola med barn från förskola upp till elever i 

årskurs sex. Skolan hade två klasser av vardera årskursen 2014 och låg i utkanten av en 

medelstor stad. Skolan såväl som informanterna är i uppsatsen anonyma så också till kön då 

elevgruppen inte var stor. Eleverna hade gått tillsammans sedan förskoleklass på den aktuella 

skolan.  

 

4.4 Studiens genomförande 

Intervjuer och observationer i aktuell studie genomfördes under ca två månader under 

vårterminen 2014. 

 

4.4.1 Intervju 

Först togs kontakt med rektor på den aktuella skolan och klassläraren i den klass där 

undersökningen skulle genomföras. Rektor gav sin tillåtelse till att använda lektionstid och 

skola för undersökningen. Brev med information till vårdnadshavare sändes ut i god tid. 

Därefter ombads klassläraren att göra ett urval av elever med olika kunskaper i matematik. 

Tid för intervju av utvalda elever bestämdes med klassläraren och intervjuerna genomfördes 

under ordinarie lektionstid. Intervjuerna tog mellan 15-20 minuter per elev och genomfördes 

under två dagar veckan innan start av de nationella proven våren 2014. Vid intervjuerna 

ställdes en fråga (bilaga 1) och sedan fick informanter prata fritt utifrån denna, svarade de på 

frågor som senare skulle komma togs inte dessa upp igen.  

Det finns tre grundläggande tekniker för att dokumentera intervjuer, inspelning av samtalet, 

nedtekning simultant samt nedtecknande efter avslutad intervju (Merriam, 1994). Här 

användes simultan nedteckning vid samtliga intervjuer. Eleverna fick nya namn och bara 



13 
 

intervjuaren visst vilken elev som doldes bakom namnen. Detta gällde både vid renskrivande 

av intervjuerna och vid observationerna.  

För att få eleverna att känna sig bekväma genomfördes intervjuerna på elevernas skola. För att 

dessutom få dem att slappna av trots att intervjun genomfördes i ett litet kontor, möblerades så 

att informant och intervjuare satt på samma sida skrivbordet. Frukt dukades upp för att 

eleverna möjligen skulle uppleva situationen mer positiv och som Kvale (2009) påpekar, det 

kan vara underlättande för barn att hålla på med något annat samtidigt som samtalet pågår.   

 

4.4.2 Observation 

Vid de tre observationer som genomfördes under perioden de nationella proven pågick 

gjordes alltid observationen från samma ställe i klassrummet, från mitten på den ena 

långväggen. Sittande något högre än eleverna erhölls en överskådlig bild av klassrummet. 

Eleverna visste inte att det endast var fyra stycken av dem som iakttogs utan de trodde att 

samtliga elever i klassen studerades. Merriam (1994) menar att det är viktigt att veta vilket 

syfte man har med observationen och syftet var att fördjupa bilden av informanterna. Fyra 

kolumner skapades, en för varje elev där noterades det som avvek från det tysta arbetet med 

att lösa det aktuella provet i matematik samt klockslag. Det noterades också när respektive 

elev var klar med sitt prov.  

Elevernas resultat på samtliga prov registrerades efter avslutad provperiod för de nationella 

proven i matematik.     

 

4.5 Etik 

I de forskningsetiska principerna finns det fyra krav som skall uppfyllas, det är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav 

är antagna och utgivna av Vetenskapsrådet 2002 och gäller tillsvidare i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Informationskravet, där forskaren skall informera 

respondenten om studiens syfte togs i beaktande och informationsbrev utgick till samtliga 

vårdnadshavare i den aktuella klassen då eleverna var under 15 år. Utskicket skedde i god tid 

för att alla skulle ges möjlighet att avböja sitt barns medverkan i den kommande studien 

(bilaga 2). Vid den inledande intervjun informerades eleverna om samtyckeskravet, att det var 

helt frivilligt att medverka och eleverna kunde avbryta eller avstå helt från att delta i studien, 

problemet var dock snarare det motsatta, alla elever ville vara med. Eleverna liksom skolan är 

anonyma genom hela studien för att uppfylla konfidentialitetskravet. Eleverna är kallade vid 

ett fingerat namn och det är endast författaren som vet vem som döljer sig bakom respektive 

namn för att inte någon obehörig skall kunna ta del av det insamlade materialet. 

Nyttjandekravet tydliggör att det insamlade materialet endast får användas i forskningssyfte. 

När studien var klar förstördes allt material från intervjuer och observationer.  
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4.6 Databearbetning och analys 

Kvale (2009) beskriver intervjuanalysen i sex steg, i den första delen beskriver informanten 

sin livsvärld, dvs. berättar spontant om sina upplevelser och känslor i förhållande till ett ämne. 

Det andra steget innebär att informanten under själv intervjun upptäcker nya innebörder i det 

som beskrivs. I det tredje steget tolkar intervjuaren informationen och återkopplar denna 

tillbaka för att informanten skall kunna bekräfta om den som intervjuar uppfattat det sagda 

korrekt. De tre första stegen genomförs under själva intervjun med informanterna varför dessa 

är avklarade när intervjuerna genomförts. Det fjärde steget utgörs av tolkning av 

intervjumaterialet och intervjuerna struktureras för analys. Material som förefaller irrelevant 

sorteras ut och det kvarvarande materialet analyseras för att klarlägga informantens 

uppfattning. Det femte och sjätte steget används inte i detta arbete men skulle ha inneburit en 

ny intervju med informanterna utifrån forskarens tolkning av de första intervjuerna samt en 

beskrivning och en tolkning av informanternas förändrade beteende utifrån de insikter 

vederbörande vunnit under forskningsintervjun.  

När intervjumaterial så som i Kvales fjärde steg ska struktureras sker det i fem steg: det 

insamlade materialet strukturas på lämpligt sätt för att göras hanterbart och därefter 

genomläses materialet tills förtrogenhet uppnåtts. Sen tolkas materialet, det kodas, rådata 

etiketteras, koder grupperas till kategorier vilka koderna sen sorteras in under. Bland 

kategorier och koder skall sen samband och teman identifieras. I det sista steget utvecklas 

generella slutsatser baserade på de samband som setts i datamaterialet. Den kodning som görs 

kan ha olika grunder, i det här arbetet kom kodningen att grundas på en åsiktsinriktning/åsikt 

(Denscombe, 2009). Det analysverktyg som sen användes fokuserade på meningskodning, 

meningskoncentrering och meningstolkning (Kvale, 2009).  

De tre första stegen av bearbetningen slutfördes vid intervjutillfället. Vid genomläsning och 

strukturering av intervjuerna framträdde efterhand ett svarsmönster grundat på åsikter som 

kunde sorteras utifrån forskningsfrågor och så småningom underkategorier till dessa. 

Analysen genomfördes därefter med hjälp av meningskoncentrering och meningstolkning 

utifrån ett hermeneutiskt perspektiv.  

 

4.6.1 Hermeneutiskt perspektiv 

”Hermeneutiken är läran hur man når förståelse för människors livsvärld genom tolkning” 

(Hartman, 2004, s.193). Hermeneutiken handlar ursprungligen om tolkning av juridiska, 

religiösa och litterära texter för att på så sätt nå en giltig och ömsesidig förståelse av texters 

innebörd. Detta har sedan kommit att utvidgas för att också omfatta diskurser och även 

handlingar (Kvale, 2009).              

En hermeneutisk teori beskriver hur individer och grupper uppfattar sin situation precis såsom 

den är och upplevs av dem snarare än att förklarar och analyserar (Hartman, 2004; Kvale 

2009). Det hermeneutiska perspektivet kom att användas vid såväl empiriinsamlingen som vid 

tolkningen av intervjusvaren.    
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Vid intervjuerna av de utvalda eleverna i åk 3 berättade om sina upplevelser och känslor i 

förhållande till det aktuella ämnet och detta kom att ligga till grund för den tolkning som 

skedde i det fjärde analyssteget (Kvale, 2009) och som därmed möjliggjorde en ökad 

förståelse för hur elever i åk 3 kan uppfatta ämnet matematik och de nationella proven i 

samma ämne. 

 

4.6.2 Analys 

Vid meningstolkning sker tolkningen i en cirkulär rörelse som kallas hermeneutisk spiral eller 

hermeneutisk cirkel (Kvale, 2009). Detta innebär att det sker en ständig process mellan 

delarna i materialet och helheten. Detta ger möjlighet till en fördjupad förståelse av mening i 

ett material (Kvale, 2009).  

Intervjuareffekten går inte att bortse ifrån och den tolkning och analys som forskaren gör 

utgår från en egen förförståelse och en egen uppfattning om världen. ”Vårt kön, vår ålder, vårt 

etniska ursprung, till och med vår yrkesstatus, är sidor av vårt ”jag” som inte går att ändra på” 

(Denscombe 2009, s. 245). Forskaren präglas i sitt arbete med analysen av sina tidigare 

uppfattningar och tolkningsresultaten kommer därför att bli en konklusion av forskarens 

förförståelse och informanternas livsvärld (Merriam, 1994). 

För att undvika efterkonstruktioner och missuppfattningar rörande anteckningarna renskrevs 

intervjuerna direkt efter genomfört samtal och lästes sedan igenom ett antal gånger för att om 

möjligt vid analysen senare hitta samband som inte tydligt uttrycktes (Kvale, 2009).  

Efter förberedelse och genomläsning genomfördes analysen och samtliga uttalanden 

markerades med en initial för var och en av informanterna. Efter ytterligare genomläsning 

fick samtliga uttalanden/åsikter en färgmarkering utifrån den forskningsfråga uttalandena 

kunde härröra till. Ett tiotal genomläsningar senare växte slutgiltig ett antal kategorier eller 

teman under respektive forskningsfråga fram. Dessa kategorier blev tydligare då meningarna 

koncentrerades, s.k. meningskoncentration. Detta innebär att intervjupersonernas svar dras 

samman till en kortare formulering på några få ord, dock utan att huvudinnebörden går 

förlorad (Kvale, 1994). Det kom att bli 4 kategorier under de första 2 forskningsfrågorna och 

den tredje forskningsfrågan kom att få 5 olika kategorier. Kategoriseringen görs utifrån hur 

intervjuaren uppfattat informanternas berättelser (Kvale, 2009). 

 

4.6.3 Analysens struktur   

Utgångspunkten för analysen har varit studiens syfte och forskningsfrågor. Svaret på de tre 

forskningsfrågorna har kategoriserats enligt nedan. I de olika kategorierna har sedan 

elevuttalandena sorterats in för att på så sätt lyfta fram variation i förklaring och innehåll i 

elevberättelserna.  

Forskningsfråga 1 (se syftet) har delats upp i fyra kategorier: 

 Eleverna beskriver själva ämnet matematik 
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 Eleverna värderar ämnet matematik 

 Eleverna förklarar varför de behöver lära sig matematik 

 Elevernas åsikter om matematikprov 

Forskningsfråga 2 (se syftet) har delats upp i fyra kategorier: 

 Eleverna förklarar vad nationella prov är 

 Eleverna berättar hur det känns inför proven 

 Eleverna förklarar hur proven går till och vilka konsekvenser resultatet får 

 Samtal med föräldrar och kompisar om proven 

Forskningsfråga 3 (se syftet) har delats upp i fem kategorier: 

 Eleverna berättar hur det var att ha nationella prov i matematik 

 Eleverna beskriver proven, svårighetsgrad och mängden prov 

 Eleverna delger känslan efter utförd provomgång 

 Samtal med föräldrar och kompisar om proven under och efter provomgång 

 Eleverna förklarar varför man måste ha nationella prov i matematik 

Vidare analys kommer att ske i diskussionsdelen där resultaten kommer att analyseras mot 

tidigare forskning. 

 

4.7 Tillförlitlighet 

En fallundersökning skiljer sig inte från annan vetenskaplig undersökning när det gäller 

strikta vetenskapliga krav som ställs. För att få en uppfattning om en undersöknings validitet 

och reliabilitet bör dock samtliga i undersökningen förekommande komponenter studeras. 

Merriam (1994) menar att oberoende vilken typ av forskning som genomförts så är validitets- 

och reliabilitetsfrågor något som skall beaktas genom undersökningens alla delmoment, 

insamlingen-, analysen- och tolkningen av informationen. 

 

4.7.1 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om en undersöknings tillförlitlighet. Man kan också kalla det för 

undersökningens stabilitet (Wikström, 2013). Reliabiliteten handlar om hur resultatet i en 

undersökning kan upprepas (Kvale, 1997; Merriam, 1994). Begreppet reliabilitet tillämpas på 

kvalitativa undersökningar på liknande sätt som vid annan forskning. Reliabiliteten inom den 

naturvetenskapliga forskningen handlar ofta om att det finns en sanning. Resultatet kommer, 

om reliabiliteten är hög, att överensstämma oavsett vem som utfört undersökningen så länge 

den genomförts på samma sätt eller med samma instrument som föregående undersökning. 

Detta är inte lika givet inom samhällsforskningen då människor och deras beteenden sällan är 

statiska utan förändras över tid samt låter sig sociala inramningar och forskarens involverande 

i undersökningen inte kopieras (Denscombe, 2009; Merriam, 1994). Tillförlitligheten kan 

stärkas, så också den inre validiteten (beskriver i vilken mån resultatet stämmer överens med 
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verkligheten) inom kvalitativ forskning genom användning av flera metoder för insamling av 

data och analys (Denscombe, 2009; Merriam, 1994). För att få en fördjupad bild av de elever 

som ingick i undersökningen har två metoder använts för insamling av data, intervjuer och 

observationer. Nedtecknandet av informanternas berättelse skedde ordagrant, men 

missförstånd kan ske genom hela intervjuprocessen, både vid lyssnandet och vid 

nedtecknandet. För att förhindra missförstånd och tolkningsfel användes motfrågor av ledande 

karaktär genomgående för att kontroller och verifiera om intervjuaren uppfattat det berättade 

korrekt. Kvale (2009) menar att just dessa ledande frågor prövar tillförlitligheten i 

informanternas svar och ökar reliabiliteten i en intervjuundersökning. Intervjuerna 

genomfördes och renskrevs i direkt anslutning till avslutad intervju av samma person vilket 

kan bidra till att öka tillförlitligheten. Också analyserna av intervjuer och observationer har 

utförts av samma person vilket kan utifrån en kunskap om materialet ge en ökad tillförlitlighet 

men det bidrar givetvis också till en bristande intersubjektivitet.  

 

4.7.2 Validitet 

Validitet är mätningens relevans, rätt sak skall ha mätts på rätt sätt (Wikström, 2013; Kvale, 

2009). Vissa forskare anser att den kvalitativa forskningen är svår att bedöma som valid då 

resultatet av mätningarna sällan presenteras i form av siffror utan som en beskrivande text. 

Sett i ett bredare perspektiv kan dock validiteten betyda, undersöker metoden vad den är 

avsedd att undersöka, vilket medför att kvalitativ forskning kan leda till valid kunskap (Kvale, 

2009). ”Är data av rätt typ för att undersöka ämnet och har data uppmätts på ett riktigt sätt?” 

(Denscombe, 2009, s.378). Intervju är en vanligt använd metod för att samla in kvalitativ data 

(Merriam, 1994). I de intervjuer som genomfördes berättade eleverna om sina åsikter och 

tankar om matematikämnet och de nationella proven rörande samma ämne. Här finns en risk 

att informanterna har varit s.k. politiskt korrekta och svarat så som de tror att de bör svara 

istället för att ge uttryck för sina egentliga tankar och åsikter. Intervjuarens framgång beror på 

det samspel som uppkommer mellan forskaren och den intervjuade samt forskarens tydlighet 

över vad denne önskar få ta del av genom intervjun.  Då det är möjligt att under intervjun 

undersöka svar, få förtydliganden och ställa olika typer av motfrågor kan intervjun som 

insamlingsinstrument vara bra (Merriam, 1994). Genom undersökningen har Kvales (2009) 

validering av de sju stadierna i en intervjuundersökning hafts i åtanke för att om möjligt få 

relevans genom hela arbetet.        

 

4.7.3 Generaliserbarhet 

Extern eller yttre validitet handlar om i vilken grad ett undersökningsresultat är tillämpbart i 

andra situationer än den undersökta, hur generaliserbara är resultaten. Om generaliserbarhet 

ska föreligga måste den inre validiteten vara klarlagd och i kvalitativa studier är den inre 

validiteten ofta hög. Merriam (1994) menar dock att ett kännetecken i kvalitativ forskning är 

dess idiografiska drag, alltså undersökningen av en unik händelse eller ett skeende på djupet 

och i den statistiska bemärkelsen är då inte generalisering ett mål för kvalitativ forskning och 

då inte nödvändigt att göra. Det finns två ståndpunkter gällande den externa validiteten, den 
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ena ståndpunkten är att det inte är möjligt över huvudtaget och den andra menar att det är 

möjligt genom att nyttja gängse urvalsmetoder på ökat antal fall rörande undersökt företeelse. 

Den här undersökningen har utifrån detta perspektiv en låg generaliserbarhet då de var fyra 

elever som intervjuades och dessa gick på samma skola. En ökad extern validitet skulle 

möjliggöras genom ett ökat antal informanter från flera skolor över ett större geografiskt 

område. Å andra sidan var målet med undersökningen att studera ett antal elevers förhållande 

till matematik och nationella proven djupgående inte att ta fram en generell förståels. Merriam 

(1994) påpekar att ett sätt att se på generaliserbarheten är att lämna avgörandet till läsaren 

som får ta ställning till om undersökningen passar in i hens situation. Generaliserbarheten i 

denna undersökning ligger då med andra ord i betraktarens ögon.  
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5 Resultat  

 

Resultatet av intervjuerna presenteras med utgångspunkt i de tre forskningsfrågor som 

formulerats i uppsatsens syftesbeskrivning. Utifrån intervjuerna genomförda före och efter 

nationellt prov i matematik har ett antal underkategorier till varje forskningsfråga kunnat 

urskiljas. Kommande resultatredovisning har utgått från forskningsfrågorna och delas under 

varje forskningsfråga upp i underkategorier. Elevernas svar finns under de olika kategorierna 

samt citat för att belysa det enskilda elevuttalandet. Elevernas uttalanden kommer att 

betecknas med det fingerade namnet vid citering under de olika underkategorierna till 

forskningsfrågorna.   

 

5.1 Vad är matematik för fyra elever i åk 3? 

En sammanställning av elevsvarens variation och fördelning finns i tabell 1, bilaga 3.   

Eleverna fick fritt beskriva vad de ansåg att ämnet matematik var och av de fyra eleverna som 

intervjuades ansåg tre att matematikämnet handlade om att räkna, dock kunde en av dessa 

elever se räknandet som ett verktyg för att lösa en uppgift eller ett problem. En av eleverna 

såg matematikämnet som endast problemlösning och nämnde inte alls att räkna explicit. 

Räknesätten togs upp och benämndes som plus, minus och gånger. Räknesättet division 

nämndes inte alls av någon av eleverna. Eleverna uttryckte sig bland annat enligt följande: 

”Ja matematik…det är att räkna” (Neo).  

”matematik är att räkna… det är +, -, x och =”(Mio). 

”matematik är roligt, det är problemlösning, siffror och svåra tal”(Lo).  

När informanterna skulle värdera matematikämnet så beskrevs matematik som både roligt och 

tråkigt men också lätt och svårt. Det var roligt när man kunde svaret på uppgifterna och det 

gick bra. Det var roligt att göra matematikarbete som inte var så krävande såsom att räkna i 

matematikboken och göra tabelltester vilket eleverna hade gjort många gånger. Det var tråkigt 

när matematiken ställde högre krav och blev svårare såsom vid problemlösning. 

”Jag är bra på matte, det känns roligt att ha matte och kul när det går bra. Det är tråkigt när jag 

inte kan eller det är långa tal…och svåra” (Kim).  

”Det finns olika sorters matte, matteboken är kul och abakus är kul. Problemlösning är tråkigt 

för det är svårt och jag kan inte så bra” (Lo).  

”Matematik känns så där, jobbigt när man måste tänka…både lätt och svårt, tabelltester är 

lätt” (Neo). 

Eleverna förklarade varför de behövde lära sig matematik och tre av dem hade likadana tankar 

omkring anledningen till matematikämnet. De lade stor vikt vid att förklara dels att man 

behövde kunna matematik när man blev vuxen och arbetade och dels vilka arbeten som 
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innehöll mycket matematik och krävde extra matematisk kompetens. En elev gjorde dock 

ingen koppling till vuxenlivet utan såg matematiken som ett verktyg för att räkna presenter.  

”Man måste kunna matte som vuxen för att kunna arbeta och sälja saker. Man måste 

mäta…om man är lärare…” (Lo). 

”Viktigt att kunna matte när man blir stor, mycket som är lite matte…jobb innehåller matte 

och räkning…man räknar egentligen ganska ofta” (Neo).  

”Matte är viktigt för man behöver kunna räkna…räkna presenter…” (Mio).  

Elevernas åsikter om matematikprov var samstämmiga och alla fyra eleverna ansåg att 

matematikprov var roliga och tre av eleverna poängterade att tabelltesterna var speciellt 

roliga.  

”Matteprov är roligt ibland, tabelltester är bra” (Lo).  

”Matteprov är kul! Speciellt tabelltester…” (Kim)  

”Matteprov är roliga, alla prov är roliga, speciellt tabelltester” (Mio).  

 

5.2 Hur beskriver eleverna de nationella proven i matematik innan provstart? 

Eleverna hade inga erfarenheter av nationella prov då den första intervjun genomfördes och 

de fick berätta fritt vad de visste om proven samt sina föreställningar om provens 

konsekvenser. Svarsvariationerna finns i tabell 2, bilaga 4. 

När eleverna skulle försöka förklarar vad nationella prov var för något funderade de en stund 

och tre av dem kom fram till att trodde att proven var någon sorts test och en av eleverna 

visste inte alls vad det var men hade förstått att man inte skulle stressa när man genomförde 

proven.  

”Nationella prov är olika prov i matte och svenska” (Lo).  

”Vet inte riktigt vad det är….som vanligt matteprov, som kontroll?” (Kim).  

”Nationella prov….minns inte vad man ska göra men det går inte på tid och man ska inte 

stressa” (Mio).  

Trots en uppskruvad stämning som motsade eleverna något så påstod alla fyra elever att de 

hade en positiv känsla inför proven som snart skulle genomföras. Två av eleverna kunde dock 

också känna negativa känslor inför proven.  

”Känns inget särskilt när jag tänker på nationella prov…det är lugnt” (Neo).  

”Nationella prov känns varierat…roligt, spännande och läskigt” (Lo).  

”Det känns roligt och jobbigt med nationella prov. Det är roligt för att man lär sig saker men 

jobbigt för man måste skriva så mycket siffror och bokstäver…” (Mio) 
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När eleverna skulle förklarar hur de nationella proven går till och vilka konsekvenser 

resultatet skulle få var samtliga elever säkra på att de under proven skulle få den hjälp och den 

tid de behövde precis på samma sätt som under en vanlig matematiklektion. De var alla fyra 

trygga i sin förvissning om detta. Två av eleverna trodde också att läraren skulle påpeka om 

de gjorde fel så det hade möjlighet att korrigera felen innan de lämnade in proven. De två 

andra eleverna trodde att de skulle få hjälp i efterhand om det visade sig ha många fel på 

proven eller om de inte klara dessa. En annan konsekvens var att man kunde bli ledsen om det 

inte gick bra men utsparkad från skolan skulle de inte bli. 

”Om man inte klara det, då blir man ledsen men det visar man inte” och ”Läraren peppar och 

ger hjälp om man gör fel” (Lo).  

”Man får inte göra om matteproven men man får mer hjälp av läraren om man inte klarar” 

(Neo).  

”Om man inte klarar provet får man göra om det tills man klarar det. Man får den hjälp man 

behöver under proven” (Mio).   

Eleverna hade uppmanats att inte prata om de nationella proven vilket upplevdes som ett 

dilemma och det hade tolkats mer eller mindre bokstavligt av eleverna. Några hade inte alls 

pratade om proven med någon, varken med föräldrarna hemma eller med kompisar i skolan 

medan några hade pratat litegrann med syskon och klasskompisar.  

”Jag har inte pratat med någon om proven, vi får inte prata om proven i skolan”, ”Jag har inte 

pratat hemma om nationella proven” (Kim).  

”Jag har pratat med klasskompisar om proven och jag känner mig inte orolig”, ”Jag har inte 

pratat med någon hemma om proven…och inte med någon annan” (Neo).  

”Inga andra har pratat om nationella prov på skolan. Vi har inte pratat med varandra i 

klassen”, ”Jag har inte pratat med mamma och pappa om proven. Jag har pratat med min 

bror…han har frågat när…” (Lo).  

 

5.3 Hur upplevde eleverna genomförandet av proven i matematik? 

Efter avslutad provperiod genomfördes åter en semistrukturerad intervju med samma elever 

som tidigare för att ta reda på hur eleverna upplevt provperioden. Eleverna fick också den här 

gången prata fritt och de frågor som redan besvarats under elevernas berättande ställdes inte. 

Svarsvariationerna finns i tabell 3, bilaga 5. 

Provperioden var nu slut och eleverna berättade hur det hade varit att ha nationella prov. Här 

var det fyra betydligt tröttare elever och under intervjun upplevdes barnen som mindre glada 

men samtidigt lugnare i jämförelse med det första intervjutillfället. En elev var dock mer 

entusiastisk.  

”Det var bra med nationella prov” (Kim).  
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”Det har varit kul och jobbigt med nationella prov…känner mig nöjd…trodde inte jag skulle 

klara mig…” (Lo).  

”Ibland var det lite kul med matteprov. Matteproven var inte som jag trodde. Trodde det 

skulle vara mattesagor men det var mest att räkna” (Mio).   

När eleverna skulle beskriva proven utifrån svårighetsgrad och vad de tyckte om antalet prov 

gick åsikterna isär då proven upplevts både som svåra, lätta, tråkiga och roliga. Tre av 

eleverna beskrev de olika proven mestadels utifrån svårighetsgrad medan en av eleverna, Mio, 

beskrev om proven hade varit roliga eller tråkiga.  

”Proven var som jag tänkte mig, en del var lite svårare och andra var lättare”, ”jag gillade alla 

proven och det var inte för många” (Kim).  

”Matten var rolig och svenskan var tråkig”, ”proven var både lätta och svåra”, ” det var 

mycket prov på en gång…eller lagom…” (Lo).  

”Matteproven var tråkiga, svenskan var roligare”, ”Det var för mycket prov! Hälften hade 

varit lagom…” (Mio).  

Tre av eleverna signalerade tydligt att det var skönt att provperioden var över. Det hade varit 

en intensiv period med många prov som tagit mycket tid i anspråk och förändrat skolveckorna 

under flera månader. 

”Det är fortfarande kul med matte men skönt att det är över!” (Kim).  

”Skönt att det är över!” (Mio).  

”Skönt att det är över, jag vill inte göra fler prov…” (Neo).     

Eleverna hade varit tillsagda av läraren att inte prata om de nationella proven utanför 

klassrummet. Detta sannolikt för att inte avslöja frågor och resultat då alla elever på skolan 

inte gjorde provet samtidigt och för att undvika en upptriggad stämning. Samtliga eleverna 

erkände vid intervjun efter proven att de hade pratat både med föräldrar och med kompisar. 

Det hade varit svårt för eleverna att inte få prata om proven och de berättade med viss 

skamsenhet att de hade brutit mot lärarens uppmaning. 

”Jag har berättat om proven hemma. Min bror var intresserad”, ”jag har pratat med kompisar 

och andra i klassen om hur svårt det var och hur många poäng man fått” (Lo).  

”Jag har inte pratat med någon hemma om proven”, ”har pratat med kompisar om proven...vi 

var tillsagda att inte prata om proven…” (Kim).  

”Jag har pratat med mamma och pappa om proven, de har frågat och jag har berättat”, ”jag har 

pratat med kompisar...”(Mio).  

På frågan om nationella provens giltighet ansåg samtliga elever att det var nödvändigt att ha 

nationella prov då proven bidrog till kunskapsprogress. Tre av eleverna trodde att man blev 
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duktigare på matematik om man deltog i proven och en av eleverna menade att deltagandet 

sporrade till att bli bättre i ämnet.  

”Jag har inte förändrats av matteproven…”, ”man ska fortsätta ha nationella prov, det sporrar 

till att bli bättre” (Lo).  

”Man måste ha nationella prov… man blir duktig på matte av proven…”jag har inte fått 

tillbaka alla proven…” (Neo).  

”Man blir duktigare på matte om man gör nationella proven…man lär av felen…”, ”resultatet 

är viktigt..” (Mio). 

 

5.4 Observationer 

Observationerna under de tre provtillfällena användes för att studera hur informanterna 

arbetade under proven. Vid observationerna noterades systematiskt allt informanterna gjorde 

utöver det tysta arbetet med proven. Klockslag och händelse noterades för var och en av 

eleverna.   

Dagen startade med att eleverna som vanligt kom in i klassrummet när det ringde in. 

Klassrummet såg ut som vanligt och eleverna satte sig lugnt på sin plats. När alla elever hade 

satt sig informerades de om att klassrummet skulle möbleras om för att fungera som provsal 

för de nationella proven. Eleverna var informerade om att de skulle ha nationella prov men 

hade sannolikt glömt bort att det var just den här dagen. En oro spreds i rummet och glada 

ansikten blev allvarliga. Bänkarna drogs isär och det blev vissa svårigheter att få till logistiken 

då en del elever behövde mer yta för att få lugn omkring sig och ingen skulle kunna titta på 

den andres prov. När läraren till slut var nöjd över bänkplaceringen satt alla eleverna alldeles 

tysta i sina bänkar. Läraren gav därefter instruktioner om det aktuella provet och klassen 

gjorde tillsammans en övningsuppgift som var tänkt som en instruktion till klassen. Eleverna 

uppmanades att ta fram det dem behövde och det blev lite rörigt en stund. Det kan vara svårt 

att hitta det man behöver i bänken när man är nervös. Till slut var dock samtliga elever klara 

med sina bestyr och provet kunde starta. Nationella proven i matematik inleddes 2014 med en 

saga om barnen Troj och Nova med tema naturen, ”Berättelsen har till syfte att leda in 

eleverna i uppgiften och avdramatisera provsituationerna” (Skolverket, 2015). Sagan samlade 

eleverna i den aktuella klassen och viss ro lägrade sig under sagolyssnandet.  

Tre av de observerade eleverna uppvisade ett likartat beteende under det första delprovet. Det 

var den högpresterande eleven som jag valt att kalla Kim och de medelpresterande eleverna 

jag valt att kalla Lo och Neo. Eleverna var fokuserade under hela provtiden men antalet 

minuter eleverna behövde för att färdigställa provet skiljde. Gränsen för godkänd nivå på 

detta delprov var 15 poäng av totalt 23 poäng. Kim gjorde sitt prov utan avbrott och var klar 

med sitt prov efter 3 minuter och 20 sekunder. Kim valde att läsa igenom provet och lämnade 

in det efter 4 minuter och 10 sekunder, Kims resultat var 23 poäng/23 poäng. Lo genomförde 

sitt prov fokuserat och räckte upp handen för att få hjälp efter 5 minuter. Efter 8 minuter och 

41 sekunder lämnade Lo in provet och resultatet var 23 poäng/23 poäng. Neo gjorde liksom 
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de andra eleverna provet fokuserat men långsammare. Neo räckte upp handen för hjälp efter 2 

minuter och 30 sekunder, gjorde sedan klart provet utan avbrott och lämnade in efter 18 

minuter och 30 sekunder, resultatet var 23 poäng/23 poäng. Den sista eleven som jag valt att 

kalla Mio, som var den svagpresterande eleven, använde betydligt längre tid och var inte lika 

fokuserad under provgenomförandet. Efter 40 sekunder räckte Mio upp handen första gången 

och Mio kom sen att räcka upp handen vid 11 tillfällen till under provtiden. Efter 3 minuter 

och 20 sekunder var koncentrationen negativt påverkad och Mio började titta sig omkring i 

rummet. Mio kom under tiden som provet genomfördes att snurra runt på stolen, räkna på 

fingrarna och be om pedagogiskt material vilket fick ett nekande svar. Efter 11 minuter och 

20 sekunder började Mio att sudda stora delar av de lösta uppgifterna vilket skedde igen efter 

20 minuter. Mio blev påtagligt trött och gäspade frekvent mot slutet av provskrivandet. Mio 

var klar med sitt prov efter 30 minuter och 30 sekunder. Mio hade 10 poäng/23 poäng. 

Vid nästa observationstillfälle liknade förloppet i provsituationen det första tillfället. 

Skillnaden initialt var när eleverna klev in i klassrummet och observatören redan var på plats, 

då stannade samtalet upp och glädje förbyttes i allvar då eleverna förstod att det var en 

provdag. Detta prov hade en gräns för godkänt på 8 poäng av totalt 13 poäng. Kim och Lo 

genomförde provet fokuserat utan avbrott och Kim var klar efter 5 minuter och 35 sekunder 

och resultatet var 13 poäng/13 poäng. Lo var klar efter 9 minuter och 50 sekunder och hade 

ett resultat på 12 poäng/13 poäng. Neo höll på något längre och hann räcka upp handen en 

gång samt räkna en del på fingrarna. Efter 15 minuter och 30 sekunder signalerade Neo att 

hen var klar men ångrade sig och började sudda. Neo rättade en uppgift och lämnade in efter 

16 minuter och 50 sekunder och hade ett resultat på 12 poäng/13 poäng. Även vid detta prov 

höll Mio på betydligt längre för att genomföra provet och använde en del av tiden till att vänta 

på hjälp. Mio räckte upp handen första gången efter 50 sekunder och kom sedan att behöva 

hjälp vid ytterligare 9 tillfällen under provet. Efter 3 minuter och 20 sekunder började Mio 

noggrant titta på sin bänkgrannes prov och det gjorde Mio vid två tillfällen till. Mio använde 

konsekvent fingrarna vid sina beräkningar, efter 33 minuter och 40 sekunder var 

koncentrationen låg och Mio suddade en del av sina lösningar. Mio var klar efter 37 minuter 

och 30 sekunder och hade 7 poäng/13 poäng. 

Det tredje provtillfället som observeras liknade de två första. Gränsen för godkänt på detta 

prov var 11 poäng av totalt 18 poäng. En av eleverna, Neo var frånvarande vid detta tillfälle 

varför Neo inte redovisas här annat än med resultat. Neo genomförde detta prov senare 

tillsammans med klassläraren och gjorde enligt läraren provet utan att ställa några frågor, Neo 

fick 14 poäng/18 poäng. Kim genomförde provet fokuserat men avbröt efter 12 minuter och 

30 sekunder för att sudda en hel sida. Kim gjorde därefter klart provet och lämnade in efter 16 

minuter och 30 sekunder och hade ett resultat på 18 poäng/18 poäng. Lo räckte upp handen 

efter 6 minuter och 40 sekunder. Behövde räkna på fingrarna under uppgiftslösandet och fick 

hjälp igen efter 10 minuter och 20 sekunder vilket Lo inte bett om eller signalerat att hen 

behövde. Lo var klar efter 16 minuter och 30 sekunder, resultatet var 14 poäng/18 poäng. Mio 

började som vid de tidigare proven med att nästan omgående räcka upp handen, den räcktes 

upp efter 30 sekunder. Mio behövde därefter hjälp ytterligare 7 gånger fram till dess att provet 

avbröts efter 1 timme och 15 minuter då det var dags för rast. Mio var då påtagligt trött, 
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gäspade och gnuggade ögonen. Mio fick slutföra provet vid ett senare tillfälle. Under 

genomförandet var Mio tidvis okoncentrerad och snurrade en del på stolen. Mio fick 6 

poäng/18 poäng.                

 

5.5 Sammanfattning av resultat  

De elever som läraren valde ut för studien hade enligt hennes bedömning olika förmågor i 

matematik. En elev ansågs som högpresterande, två elever var medelpresterande och en fjärde 

elev bedömdes som svagpresterande i matematik. I texten nedan ges en sammanfattning där 

de för studiens mest relevanta resultat lyfts fram. Dessa resultat har strukturerats utifrån 

respektive forskningsfråga och kommer sedan att ytterligare diskuteras i diskussionsavsnittet.  

När eleverna beskrev vad matematikämnet var för dem så var det spontana svaret att det var 

att räkna. Några elever förtydligar dock att räknandet är ett sätt för att lösa problem. Samtliga 

elever värderade matematikämnet som både tråkigt och roligt, det var roligt när det var lätt 

och de kände att de lärde sig men tråkigt när det var svårt och de inte förstod. När eleverna 

under intervjun skulle förklara varför de hade matematik i skolan var tre stycken mycket 

tydliga med att det var något man behövde som vuxen och när man arbetade. En av eleverna 

såg på matematiken som ett verktyg för att kunna räkna presenter. Samtliga fyra elever 

upplevde de matematikprov de dittills hade haft som roliga. 

Eleverna som stod inför provperioden i nationellaprov var inte helt säkra på vad dessa prov 

egentligen var men eleverna menade ändå att det var någon sorts prov, kontroll och test. En 

elev visste dock inte vad det var. Trots en viss osäkerhet inför vad som skulle komma så 

uppgav alla elever, i en något forcerad stämning, att de hade en positiv känsla inför proven 

men några kunde också känna negativa känslor. Elevernas erfarenhet av att genomföra prov 

var begränsad och provsituationen var relativt ny. Samtliga elever var säkra på att de skulle få 

hålla på så länge de behövde för att genomföra proven samt få all den hjälp av läraren så som 

de brukade få under matematiklektionerna. Två av eleverna trodde att läraren skulle ge hjälp 

under provet om man gjorde fel medan två av eleverna menade att om man gjorde många fel 

skulle man att få extrahjälp efter avslutad provperiod. Konsekvenserna av proven var att man 

kunde bli ledsen om det gick dåligt men man skulle dock tillåtas att göra om proven tills man 

klarade dem. Eleverna hade uppmanats att inte prata om de nationella proven med varandra 

vilket tolkats mer eller mindre bokstavligt av eleverna. Ingen av eleverna hade pratat med sina 

föräldrar om proven men två av dem hade pratat med klasskompisar om kommande prov. 

Efter avslutad provperiod intervjuades åter de fyra eleverna för att få veta hur de upplevt 

genomförandet av proven. Eleverna var inte lika odelat entusiastiska vid det andra 

intervjutillfället. Tre av de fyra eleverna beskrev proven utifrån svårighetsgrad medan den 

fjärde eleven beskrev proven utifrån om de varit tråkiga eller roliga. Någon var tydlig över att 

hälften av proven hade varit tillräckligt.  Att de inte skulle prata om proven hade varit ett 

dilemma för eleverna som det hade varit svårt att förhålla sig till. De ”bekände” ändå att de 

hade pratat om proven, både med föräldrarna, med kompisar och andra i klassen. Eleverna 
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ansåg att man skulle ha nationella prov för att man förbättrades i matematik under 

provgenomförandet och proven kunde sporra till förbättring i ämnet.   

Vid de tre observationerna som genomfördes var situationen likartad under 

provgenomförandet. Den elev som av läraren hade valts ut för att hen var högpresterande i 

matematik var fokuserad genom hela provgenomförandet och behövde ingen hjälp under 

proven. Eleven var snabbt klar och hade samtliga rätt på de observerade delproven. De två 

medelpresterande eleverna behövde hjälp någon enstaka gång, tog lite längre tid i anspråk och 

gjorde goda resultat. Den elev som läraren ansåg var svagpresterande i matematik använde 

mycket av provtiden till att räcka upp handen, var tidvis ofokuserad och tittade då och då på 

grannens resultat. Eleven behövde mycket tid för att slutföra sina prov och vid ett tillfälle 

avbröts provet då 1 timme och 15 minuter hade förflutit sedan provstart. Eleven nådde aldrig 

upp till godkänd nivå på de tre observerade proven. 
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6 Diskussion  

 

Syftet med studien var att beskriva hur ett antal elever i åk 3 tänkte om matematikämnet i 

skolan. Då syftet var tudelat var avsikten också att ta redan på hur dessa elever utifrån sina 

tidigare matematikerfarenheter beskrev den kommande perioden av nationella prov i 

matematik samt hur de efter avslutad provperiod upplevt sitt delatagande. För att få en 

fördjupad bild av de fyra elever som ingick i studien genomfördes också observationer vid tre 

provtillfällen. Detta avsnitt inleds med resultatanalys och diskussion utifrån studiens syfte och 

de tre forskningsfrågorna där analysen sker mot tidigare forskning. Därefter följer en 

metoddiskussion om de metoder som använts i arbetet.   

 

6.1 Resultatanalys och Diskussion            

Den diskussion som här följer är strukturerad utifrån syftet och studiens forskningsfrågor. 

Ingen uppdelning i underkategorier har gjorts. De tre forskningsfrågorna som diskussionen 

strukturerats utifrån är: 

 Vad är matematik för fyra elever i åk 3?   

 Hur beskriver dessa elever de nationella proven i matematik innan provstart? 

 Hur upplevde eleverna genomförandet av de nationella proven i matematik? 

I undersökningen av de fyra eleverna i åk 3 menade dessa att matematik var att – räkna. Då 

inkluderas inte alla fyra räknesätt utan bara addition, subtraktion samt multiplikation. 

Eleverna använde inte dessa begrepp utan sa plus, minus och gånger. En av eleverna såg dock 

räknandet som vägen till problemlösning medan en av eleverna såg matematik som just 

problemlösning. Hen lyfte inte själva räknandet explicit utan det är underförstått något som 

måste göras för att komma fram till en lösning på ett problem. Utifrån styrdokumentens 

skrivning råder en diskrepans mellan intensionen i styrdokumenten och de intervjuade 

elevernas uppfattning av själv ämnet (Skolverket, 2011). Må så vara att eleverna är yngre men 

de ska när vårterminen har nått halvvägs i åk 3 stött på så mycket mer matematik utifrån det 

centrala innehållet i kursplanen att deras beskrivning skulle kunnat se helt annorlunda ut. 

Kling Sackerud (2006) har i en licentiatuppsats skrivit om diskrepansen mellan intensionerna 

i styrdokumenten och elevernas uppfattning om matematik. Hon menar att eleverna såg 

matematiken som tal och siffror som skulle hanteras i en matematikbok vilket väl 

överensstämmer med dessa fyra elevers uppfattning i min undersökning då de menade att 

matematik var att räkna och det var kul att göra i matematikboken. Den andra matematiken, i 

den mån den uppmärksammades, den som inte löstes i matematikboken var mer jobbig då den 

krävde att man tänkte vilket var besvärligt. 

Matematik är jobbigt, de uttryckte samtliga fyra elever i intervjuerna även om det var ett 

ämne som också kunde vara roligt. Matematik var jobbigt när det var svårt och krävande som 

vid t.ex. problemlösning. Det eleverna betecknade som roligt var rutinuppgifterna, 

matematikboken där de fick räkna på i egen takt och tabelltester, något som de haft många 
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gånger och gjorde på rutin. Undervisningen i de tidigare åren präglas ofta av att lärandet skall 

vara lustfyllt och matematik anses ofta som ett favoritämne (Skolverket, 2003). När lärandet 

inte längre upplevs som lustfyllt utan blir besvärligt och krävande förlorar eleverna lusten att 

lära och i ämnet matematik märks detta relativt tidigt (Skolverket, 2003). Informanterna 

menade att det var bara roligt med matematik när det gick bra och de kunde, utmaningen när 

de inte förstod ansågs inte lustfylld utan tvärtom, det var bara jobbigt att tänka. I 

styrdokumenten slås fast att utbildningen inom skolväsendet skall ge elever ”en livslång lust 

att lära” (Skolverket, 2011, s. 7). Malmer (2002) menar att det är viktigare att ge barnen just 

lusten att lära, viktigare än att ge dem lärdom. Hon anser också att lusten att lära bara kommer 

med den djupare förståelsen av ett ämne och beklagar att så få elever når fram dit. Som 

blivande lärare upplevs här ett dilemma, hur ska eleverna som väljer de enkla rutinuppgifterna 

nå en djupare förståelse av matematiken och därigenom också hitta den där lusten till 

lärandet? Malmer menar att för detta har lärare ett stort ansvar vilket jag kan hålla med om 

men sannolikt måste detta ansvar delas av flera.  

I styrdokumenten ska matematikundervisningen ge förutsättningar i livet för att kunna ta del i 

och av samhällets utveckling och göra välgrundade beslut. Matematiken behövs i det dagliga 

livet i allt från hemmet till arbetsplatser (Skolverket, 2011). I intervjun med eleverna var 

dessa mycket tydliga med att matematik lärde man sig för att man behövde det som vuxen och 

då främst på arbetet. Eleverna såg ingen direkt nytta med kunskaperna just nu i sitt eget liv, 

bara en av informanterna kunde se nyttan av att kunna räkna sina presenter när hen fick 

sådana. Det kan tyckas märkligt att eleverna inte är medvetna om att de redan har erfarit 

nyttan av matematik otaliga gånger, de har sannolikt handlat, bakat, delat upp saker mellan 

syskon och vänner. De har gjort pärlplattor och skapat mönster och tessileringar, trätt 

halsband i färgvarianter men aldrig använt matematik? Också Kling Sackeruds (2006) 

informanter gjorde samma koppling till framtiden, matematik var inte något som 

nödvändigtvis behövdes här och nu utan det var i vuxen ålder som matematikkunskaperna 

skulle komma att behövas. Är det en slump att både eleverna i den här undersökningen och 

eleverna i Kling Sackeruds licentiatuppsats (2006) inte ser det dagliga användandet av 

matematiken utan betraktar ämnet som något de kan tänkas behöva i framtiden? Sannolikt 

inte, tyvärr, då undersökningarna har gjorts på olika elever, på olika skolor med flera års 

mellanrum bör inte slumpen i någon större utsträckning kunnat spela in. 

De här delarna av resultatet där eleverna beskrivit matematikämnet, värderat det samt berättat 

om när de matematiska kunskaper kan vara användbara ger en bild av den diskrepans som 

råder mellan styrdokumentens intensioner och elevers uppfattning (Skolverket, 2011). För att 

nå en djupare förståelse i ett ämne behöver sannolikt detta föregås av en lust att lära. Lusten 

att lära som i sin tur kommer genom den djupare förståelsen av ett ämne (Malmer, 2002). I 

vilken ände skall läraren börja? Via lusten att lära till fördjupning i ämnet eller genom 

fördjupning hitta lusten till att lära? Kanske omöjligt att svara på men möjligt att svara på är 

att ett fördjupat matematiskt kunnande för dessa elever knappast kommer att uppnås i 

rutinuppgiftsräknande. Detta i kombination med att eleven inte ser något nytta i det dagliga 

livet förrän i vuxen ålder är en utmaning för varje pedagog.  
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Eleverna i undersökningen var osäkra på vad den kommande perioden skulle innebära. Tre av 

eleverna förstod att det var någon sorts test de skulle utsättas för men hur det skulle gå till 

visste ingen av eleverna. Då de inte haft liknande prov tidigare var elevernas förförståelse den 

vanliga matematiklektionen och utifrån elevernas beskrivning av de nationella proven skulle 

det inte att skilja mycket mellan en vanlig matematiklektion och ett provtillfälle. Något som 

eleverna var noga med att poängtera var att provet inte gick på tid och de skulle få all den tid 

de behövde för att genomföra provet. Detta skulle rimligtvis kunna vara lugnande för 

eleverna, det var bara en vanlig matematiklektion men den stämning som rådde under 

intervjun motsade detta. Det rådde en påtaglig nervositet när eleverna intervjuades. Sjöberg 

har i intervju med Björkman (2014) beskrivit elevers känslor inför proven och nervositet är en 

av de känslor som elever har berättat om tillsammans med magsmärtor, rädsla och 

bekymmerskänslor och sömnpåverkan. Den här typen av känslor beskrevs också av några av 

de intervjuade eleverna.  

Det första observationstillfället sammanföll med det första skriftliga provtillfället. Det 

uppstod oro och ängslan när eleverna förstod att det var dags att göra det första provet och 

bänkar separerades för att förvandla klassrummet till en provlokal. Man har vid undersökning 

funnit att tre diskurser tydligt präglar klassrummet under ett provgenomförande. Det är en 

test-, en tävlings- och en omsorgsdiskurs som parallellt existerar under arbetet med ett prov 

(Sjöberg et al. 2013). Omsorgsdiskursen blev allra först synlig. Läraren försökte hjälpa 

eleverna in i provsituationen så mycket som möjligt och var tillåtet men det var en tydlig 

förändring och eleverna skulle inte alls komma att få den hjälp och det stöd som de var vana 

vid. Klassrummet blev fysiskt stängt där samarbete inte tilläts. Det här var en förändring som 

eleverna inte hade räknat med utifrån vad de uppgivit vid intervjun. Omsorgsdiskursen med 

lärarens förändrade attityd och möjlighet att hjälpa påverkar den svagaste och känsligaste 

eleven mest (Sjöberg et al. 2013). Tre av eleverna som intervjuats verkade inte ta någon större 

notis om lärarens förändrade attityd utan de fokuserade intensivt på provskrivingen. Den 

fjärde eleven, den som av läraren bedömts som svagpresterande är enligt min tolkning 

sannolikt den känsligaste av de intervjuade eleverna. Grund för denna tolkning är att jag vid 

flera tidigare tillfällen tillbringat tid både i klassrummet och följt eleven under raster. Hen 

behövde hjälp för att klara sitt räknande och pedagogiskt material vilket hen vanligtvis 

använder men här nekades att nyttja. Den omsorg eleven vanligtvis får av sin lärare liknade 

inte den situation som nu rådde och elevens beteende påverkades påtagligt. Provskrivandet 

fungerade inte, koncentrationen sjönk och eleven hade svårt att samla sig under provet. 

Mycket tid gick åt till annat än själva provskrivningen och det påverkade sannolikt också 

resultatet. Den känsliga eleven drabbades här tydligt av lärarens förändrade attityd. 

Omsorgsdiskursen påverkade inte bara den här eleven som ingick i undersökningen, utifrån 

mina iakttagelser påverkades också de andra eleverna som jag vet dagligen brottas mer än 

andra med matematikämnet vilket var uppenbart under samtliga observationer. Den miljö som 

proven skapade, som dessutom pågick under två månader, var inte en lärmiljö som dessa 

elever behövde.  

Av de andra två diskurserna, tävlingsdiskursen och testdiskursen var testdiskursen den diskurs 

som kommunicerades och dominerade klassrummet. Tidsaspekten som är en del av 
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tävlingsdiskursen poängterades flera gånger vara helt oväsentlig. Eleverna upplevdes inte 

stressa med sina prov och det blev inget tävlande om handuppräckning när de var klara. De 

uppmanades av sin lärare att ta det lugnt då det var antalet rätt på provet som räknades. 

Klassrumssituationen var likartad under alla tre observationerna som genomfördes. Sjöberg et 

al. (2013) menar att testdiskursen är den övergripande diskursen i klassrummet vilket också 

framträdde tydligt i min studie.  

I samtalet innan provstart var stämningen lätt uppjagad och det fanns en osäkerhet hos 

eleverna, inte bara över hur det skulle gå för dem på provet utan också över vad ett nationellt 

prov kunde vara. När den andra intervjun genomfördes rådde ett lugn hos eleverna, proven 

var över och nu visste alla elever vad nationella prov innebar. I Baggers och Nyroos (2013) 

pilotstudie av ångest inför testsituationer i matematik kan elever ha ångest oavsett om de är 

hög- eller svagpresterande. De menar att eleverna behöver informeras om hur provet faktiskt 

ser ut innan de genomförs för att förhindra onödig oro. Alla eleverna som intervjuades 

uppvisade ett forcerat beteende inför proven, kanske skulle de ha varit lugnare om de haft en 

större vetskap om vad som skulle komma.  

Eleverna behöver också få hjälp att se sina styrkor och förmågor före och efter 

provgenomförandet, det är en trygghet att veta vad man kan och inte. Hur det såg ut med 

vetskapen gällande de egna styrkorna och svagheterna hos eleverna i undersökningen går inte 

att svara på annat än att samtliga, hög-, medel- och svagpresterande elever uppvisade 

nervositet inför proven i matematik. Dock i efterhand är den högpresterande eleven Kim den 

mest positiva både till antalet prov och till provens utformning. Det stämmer väl in med 

Bagger och Nyroos (2013) resultat där den högpresterande eleven upplevde en positiv känsla 

vid varje prov då det visar sig vara möjligt att lösa matematikuppgifterna och den initiala 

ångestnivån reduceras för varje prov. Tvärtom gällande den svagpresterande eleven i min 

studie som får sina begränsningar i matematik bekräftad vid varje provtillfälle.   

Vårterminen 2014 när den här undersökningen genomfördes deltog 97 procent av alla 

Sveriges elever i åk 3 i samtliga sju delprov i matematik. Av de elever i åk 3 som deltog i alla 

sju delproven klarade 65 procent att nå upp till kravnivåerna för godkänt (Skolverket, 2014b). 

Mio uppnådde aldrig kravnivåerna och delar således sitt resultat med 35 procent av Sveriges 

elever. Eleverna på skolan i undersökningen följer enligt skolverkets databas SIRIS resultatet 

i riket i stort men utmärker sig på två av delproven, E och F, där eleverna gör ett tydligt sämre 

resultat än riksgenomsnittet.  

 

6.2 Metoddiskussion 

I den kvalitativa undersökningen är syftet som regel att förstår innebörden av en upplevelse 

eller företeelse, det handlar inte om hypotesprövning utan om insikt, beskrivande och tolkning 

(Merriam, 1994). Avsikten med uppsatsen var att låta en grupp elever delge sina erfarenheter 

och tankar om matematik och nationella prov. Valet av metod föll därför på den kvalitativa 

deskriptiva fallundersökningen där informationen kan hämtas från intervjuer och 

observationer (Merriam, 1994). Den kvalitativa forskningsintervjun ger möjlighet att förstå 

och ta del av en annan människas verklighet ur dennes perspektiv (Kvale, 2009). Detta 
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förutsätter att den som intervjuas delger sina åsikter och tankar ärligt. Samtalet med 

informanterna skulle vara relativt fritt till sin karaktär men viss information behövdes för att 

svara på forskningsfrågorna varför intervjun fick bli semistrukturerad (Denscombe, 2009). 

Detta föll väl ut och samtalet med eleverna upplevdes av mig som både fritt och otvunget. 

Dock bör man ta i beaktande, det ojämlika förhållande som råder mellan den vuxne som 

intervjuar och eleven som intervjuas. Intervjuaren förknippades sannolikt i det här fallet med 

den verksamhet intervjun handlar om vilket medför att eleverna utifrån detta kan ha försökt 

vara politiskt korrekta och svarat så som denne tror att hen förväntas svara (Kvale, 2009). 

Med bara intervjuerna att tillgå skulle informanterna upplevts mycket lika gällande matematik 

och nationella prov.  

Även om det var utifrån intervjuerna som uppsatsen skulle skrivas så ville jag ha en djupare 

bild av eleverna som ingick i undersökningen och använde därför också observationer. 

Deltagande observationer är kanske den viktigaste metoden när informations samlas in vid 

fallundersökningar (Denscombe, 2009; Merriam, 1994). Observationerna som gjordes hade 

ett tydligt syfte, att fördjupa bilden av eleverna genom att studera hur informanterna arbetade 

under provgenomförandet. Observationerna var planerade och registrering skedde 

systematiskt. Att observationen har ett tydligt syfte underlättar och möjliggör inte bara för 

annan forskare att på ett likartat sätt observera likartade företeelser. Det underlättar också i 

detta fall för den ovane observatören i observationssituationen. Det händer mycket i ett 

klassrum och utan ett strikt observationsschema är det lätt att stress uppstår vid registrering av 

händelser och man tappar bort både händelser och registrering av tidpunkter. Vid 

observationerna var eleverna inte medvetna om att det bara var de fyra informanterna som var 

i fokus. Detta borde ha medfört att eleverna uppförde sig naturligt under provskrivningen. 

Observationerna som gjordes av informanterna uppfyllde väl min målsättning med 

fördjupning. Eleverna som vid intervjuerna haft liknande åsikter om matematik uppvisade 

sinsemellan en stor variation när de genomförde matematikproven. Med bara intervjuerna att 

tillgå skulle det ha varit svårt att se en variation mellan eleverna i undersökningen men i 

kombination med observationerna blev dock bild av eleverna annorlunda och tanken på att 

vissa svar varit s.k. politiskt korrekta förstärktes.  

Både skolan och eleverna var kända av mig sedan tidigare vilket inneburit både för- och 

nackdelar. Att vi var bekanta innebar att eleverna kunde vara trygga i intervjusituationen och 

förhoppningsvis svara ärligt och öppet under intervjun. Också observationerna kunde 

genomföras utan att det troligtvis störde eleverna eller att det upplevdes som konstigt eller 

främmande att jag satt i klassrummet och iakttog dem. Min kännedom om eleverna kan också 

ha inneburit något negativt då detta, om än omedvetet, kan ha påverkat både under 

intervjuerna och under observationerna. Att samma person har samlat in data och senare 

också gjort analyserna medför en bristande intersubjektivitet men det kan i bästa fall ha 

bidragit till en ökad reliabilitet.   

Valet att föra anteckningar under samtliga intervjuer beror på en vana sedan många år och 

upplevdes av mig inte störa i samtalet med eleverna. Hela intervjun skrevs ned ordagrant för 

att sedan renskrivas i direkt anslutning till intervjun. Det finns naturligtvis för- och nackdelar 

med att föra anteckningar. Fördelen är, om allt hinner skrivas ned, att efter avslutad intervju 
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finns allt nedtecknat. En inspelning är dock säkrare, om tekniken fungerar, dessutom bör det 

vara lättare att höra hur något sägs utifrån sättet i kombination med röstläge vilket går förlorat 

vid nedteckning.   

För att kunna gå på djupet med eleverna begränsades elevantalet till fyra stycken elever. Det 

låga elevantalet ger en låg generaliserbarhet av undersökningen och resultatet får läsas som 

den begränsade fallstudie det är.  

  

6.3 Slutreflektioner 

Jag anser att undersökningen som gjorts har uppfyllt mitt syfte och gett mig svaret på de 

forskningsfrågor jag initialt ställde. Eleverna i undersökningen berättade om matematikämnet 

och vad de visste om de nationella proven. Att de faktiskt hade de åsikter som de uttyckte i 

intervjuerna är svårt att värdera. Vissa elevsvar var sannolikt justerade för att vara politiskt 

korrekta vilket kan anas utifrån vissa av citaten i resultatredovisningen.  

Matematikresultat i Sverige sägs vara i fritt fall och studenter väljer i hög grad bort matematik 

och andra naturvetenskapliga ämnen under gymnasiestudierna. Skolreformer, byte av 

huvudmän för skolan och omorganisationer som avlöst varandra det senaste årtiondet har inte 

lyckats vända resultatet i skolan. De åtgärder med vetenskaplig evidens som förs fram 

försvinner ofta bland åtgärder som presenteras från skolpolitiskt håll. Viktiga faktorer för 

framgång ignoreras och försvinner bekvämt i mer eller mindre oväsentliga diskussioner. Hur 

vänder vi resultatet i skolan i största allmänhet och i de naturvetenskapliga ämnena och 

matematik i synnerhet? Är nationella provens införande 2009 en del av läkprocessen för det 

sår som matematiken är i svensk skola eller är det ett Bamse-plåster? Alla som satt ett plåster 

på barnets sår vet att det inte påverkar läkprocessen men såret syns inte.  

Frågorna och funderingarna rörande den svenska skolan är många fler i antal än de seriösa 

svaren. Under april månad ska förhoppningsvis några svar ges av OECD-granskarna Pont och 

Donaldson i deras slutrapport om den svenska skolan. Ett smakprov har redan lämnats där de 

pekar på brister i likvärdighet, kvalitet och jämlikhet. Det handlar om förväntningar på elever, 

utveckling av lärmiljöer men också fortbildning av lärare (lararnasnyheter.se, 2014-12-02). 

Det är anmärkningsvärt att mycket av det som kritiseras av utredarna lyfts fram som 

grundpelare i den första delen av den svenska läroplanen (Skolverket, 2011) under avsnittet 

Skolans värdegrund och uppdrag. Utredarna lyfter också det faktum att där mycket skolk och 

sena ankomster förekommer, där är kunskapsresultaten låga, de svenska eleverna kommer 

mest försent i hela OECD-området (Leijnse, 2014).  

I den här skolverkligheten som beskrivits befinner sig fyra elever som låtit mig ta del av deras 

tankar omkring matematik och nationella prov. Vad kommer att hända med Kim, Lo, Neo och 

Mio på vägen genom skolan? Eleverna anses av sin lärare vara hög-, medel- respektive 

svagpresterande i ämnet matematik. Detta till trots skiljer det inte mycket i deras tankar och 

åsikter omkring matematikämnet. Inte heller resultatet på de nationellaproven skiljer 

nämnvärt i den här studien mellan den hög- respektive de medelpresterande eleverna. Den 

elev som inte klarar godkänt på något av de nationella delproven, Mio, ligger anledningen till 
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svårigheterna på det organisatoriska planet så som tidigare presenterats? (Kenneman, 2011; 

Lundberg, 2009; Malmer, 2002; Sjöberg, 2006; Sterner, 2009). Kommer Mio att få den hjälp 

hen behöver eller kommer hen att tillhöra de 75 procent elever som mellanstadielärarna i 

undersökningen av Hedén (2013) menade inte får den hjälp de behöver och har rätt till utifrån 

resultatet på de nationella proven (Skolverket, 2009a, 2011a). Är Mio redan nu predestinerad 

att tillhöra de ca 20 procent elever som inte klarar godkänd nivå i matematik i åk 9? (Malmer, 

2002; Skolverket, 2011c). Trots olika resultat och förmågor i matematik tycker både Kim, Lo, 

Neo och Mio om de enkla uppgifterna i matteboken men inte det svårare problemlösandet 

som ställer krav på tänkandet. De nationella provens genomförande och utformning var långt 

ifrån vad eleverna hade föreställt sig. Upplägget liknade inte det som eleverna ansåg vara 

lustfyllt, den vanliga matematikboken, tabelltester eller mattesagor utan det var svåra 

matematikuppgifter – där man behövde tänka.  

Slutligen, får studien några konsekvenser för mig som blivande lärare i mitt framtida 

yrkesutövande? Ja med största sannolikhet, arbetet med uppsatsen har gett mer kunskap i 

ämnet och många tankar och funderingar har väckts vad beträffar matematik och 

matematikdidaktik. Vikten av tydlig kommunikation både när det gäller ämnet matematik och 

när det gäller provsituationer kan inte överskattas. De didaktiska frågorna, vad, hur och varför 

måste kommuniseras så också de yngre eleverna förstår. Hur ska eleverna annars ges 

förutsättningar att se nyttan av den matematik de använder dagligen. Att tydlig beskriva 

provsituationer och dess konsekvenser för att undvika en oacceptabel oro är viktigt och i en 

ständigt pågående formativ bedömning bör ingen elev behöva fundera över sina styrkor och 

eventuella svagheter. Kan en tydlighet i kommunikationen tillsammans med en genomtänkt 

matematikdidaktik ge en fördjupad förståelse i matematik och genom detta väcka den där 

lusten till lärande? Ja det får framtiden utvisa. 

 

6.4 Slutord 

Med mer tid till förfogande skulle en större studie ha kunnat genomföras med fler elever från 

olika skolor vilket skulle ha möjliggjort en ökad generaliserbarhet. Frågor har väckts under 

tiden intervjumaterialet bearbetats, bland annat framträdde ett sidospår som jag inte hade 

förväntat mig och väckte min nyfikenhet. Eleverna upplevde ett dilemma när de inte fick 

samtala om de nationella proven med någon. Samtalsförbudet gällde enligt eleverna såväl 

med föräldrar som med kamrater i och utanför skolan. Lärarens intension har sannolikt varit 

att förhindra avslöjande av uppgifter och provsvar då alla elever på skolan inte gjorde proven 

samtidigt samt att undvika att eleverna triggar varandra gällande proven. Eleverna hade dock 

uppfattat det som rörde samtalet kategoriskt, inget prat fick förekomma. Här uppstod 

dilemmat, pratet var något som eleverna behövde om inte annat så för att få ventilera sin oro. 

Vid den andra intervjun erkänner eleverna, om än lite skamset och genom att dra på orden att 

de hade trotsat uppmaningen och pratat, pratat både med föräldrar och med kamrater om 

provet. Det kan inte ha varit lärarens avsikt att förbjuda allt prat men hur uppstod en 

uppfattning som denna? Alla de intervjuade eleverna hade märkligt nog samma uppfattning.  



34 
 

Kommunikation är svårt, vi har intensionen att säga en sak men den som lyssnar hör något 

helt annat. Möjligheten att få samtala omkring provet var viktig för eleverna och det skulle 

vara intressant att gå vidare och närmare studera den information och den kommunikation 

som sker i olika klassrum innan de nationella proven genomförs och därefter få ta del av hur 

informationen uppfattats av olika elever. Finns det en diskrepans mellan det sagda och det 

uppfattade eller var mitt sidospår bara en slump?  

  



35 
 

7 Referenslista 

 

Bagger, A., Nyroos, M. (2013). Performance, anxiety and mathematical self-image. Department of Science and 

Mathematics Education, Umeå University. Department of Applied Educational Science, Umeå 

University. 

Bentley, P-O. (2012). Skolverket. Utökad undervisningstid i matematik. [Elektronisk]. Stockholm: Skolverket. 

Tillgänglig: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2884     

Björkman, K. (2014). Proven kan skapa elever i problem. Origo, 2, 30-31. 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 

(2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Duncan, Greg J., Chantelle, Dowsett J., Claessens, Amy, Magnuson, Katherine, Huston, Aletha C., Klebanov, 

Pamela, Pagani, Linda S., Feinstein, Leon, Engel, Mimi, Brooks-Gunn, Jeanne, Sexton, Holly, & 

Duckworth Kathryn (2007). School Readiness and Later Achievement. [Elektronisk]. Developmental 

Psychology, 43, (6), 1428-1446. Tillgänglig: 

<http://proxy.ub.umu.se:2150/journals/dev/43/6/1428.pdf>.  

Engström, A., (2000, januari). Specialpedagogik för 2000-talet. [Elektronisk]. Nämnaren nr 1. Tillgänglig: 

http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/2631_00_1.pdf 

Eriksson-Gustavsson, A., Göransson, K. & Nilholm, C. (red.) (2011).Specialpedagogisk verksamhet i 

grundskolan. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Gregor, A. (2005). Examination anxiety: Live with it, control it or make it work for you?. School Psychology 

International, 26(5), pp. 617-635.   

Gustafsson, J-E. (2007). Kunskaper och färdigheter I grundskolan under 40 år: En kritisk granskning av resultat 

från internationella jämförande studier. [Elektronisk]. Göteborgs universitet. Tillgänglig: 

www.pol.gu.se/Assets/1283/1283658_jan_erik_gustavsson.pdf 

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. (2., [utök. och kompletterade] 

uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Hedén, C. (2013). Nationella proven i matematik i årskurs 3 Ett verktyg eller en hyllvärmare?. (VT13-IPS-01 

SLP600). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik 

Kenneman, M. (2011). ”Det beror ju mycket på vad man har för lärare” Tolv elevers berättelser om 

matematiksvårigheter i grundskolan. (Examensarbete från Speciallärarprogrammet inriktning 

matematik). Umeå universitet, Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap, 901 87 Umeå. 

 Kling Sackerud, L. (2006). X i fokus, flickor och matematik. (Licentiatuppsats från Institutionen för matematik, 

teknik och naturvetenskap). Umeå universitet, 901 87 Umeå. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Leijnse, E. (2014, januari, 17). Tipsen som ministern efterlyser finns redan. Sydsvenskan.se   

Lindskog, B.I. & Zetterberg, B.L. (1978). Medicinsk miniordbok. Stockholm: Nordiska bokh.. 

Lundberg, I. & Sterner, G. (2009). Dyskalkyli - finns det?: aktuell forskning om svårigheter att förstå och 

använda tal. Göteborg: Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet. 

Lunde, O. (2011). När siffrorna skapar kaos: matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv. (1. 

uppl.) Stockholm: Liber. 

Lärarnyheter.se (2014). OECD: Oklart vem som har ansvar i svensk skola. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2014/12/02/oecd-oklart-vem-har-ansvar-svensk-skola   

Malmer, G. (2002). Bra matematik för alla: nödvändig för elever med inlärningssvårigheter. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

Merriam, S.B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

Reusser, K. (2000). Success and failure in school mathematics: effects of instruction and school environment. 

European Child & Adolescent Psychiatry, 2000, Vol.9(2), pp. 17-26.  

Sjöberg, G. (2006). Om det inte är dyskalkyli - vad är det då?: en multimetodstudie av eleven i 

matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv. Diss. Umeå : Umeå universitet, 2006. Umeå. 

Sjöberg, G., Silfver, E., Bagger, A. (2013). Disceplined by tests. Unpublished manuscript, University of Umeå, 

Department of Science and Mathematics Education. 

http://umea-primo.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=viewOnlineTab&gathStatTab=true&ct=display&fn=search&doc=TN_springer_jour10.1007%2fs007870070006&indx=1&recIds=TN_springer_jour10.1007%2fs007870070006&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=4&dscnt=0&frbg=&scp.scps=scope%3A%28UMUB_MODS_DATABASER%29%2Cscope%3A%28UMUB_DIVA_MODS%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_ARKIV_MODS%29%2Cscope%3A%28SC_DIVA%29%2Cscope%3A%28UMUB_ALEPH%29%2Cscope%3A%28UMUB_SFX%29%2Cscope%3A%28UMUB_WARC%29%2Cscope%3A%28%22UMUB%22%29%2Cscope%3A%28UMUB_FOARK_SAMLINGAR_MODS%29%2Cprimo_central_multiple_fe&tab=default_tab_umub&dstmp=1430589320012&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&vl(freeText0)=Reusser%20Kurt%20Success%20and%20failure&vid=UmUB


36 
 

Sjøberg, S. (2007). PISA and ”Real Life Challenges”:Mission impossible? In Hopeman (Ed): PISA according to 

PISA. Does PISA Keep What It Promises?. Wien: LIT Verlag. 

Skolverket (2003). Lusten att lära - med fokus på matematik. Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002. 

[Elektronisk]. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1148  

Skolverket (2009a). Tidig upptäckt av kunskapsbrister med nationella prov i åk 3. [Elektronisk]. Stockholm: 

Skolverket. Tillgänglig: http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2009/tidig-

upptackt-av-kunskapsbrister-med-nationella-prov-i-arskurs-3-1.86324  

Skolverket (2009b). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?: kunskapsöversikt om betydelsen av olika 

faktorer : sammanfattande analys. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2011a). Föräldrars utbildningsnivå slår igenom tidigt visar nationellaprov i åk 3. [Elektronisk]. 

Stockholm : Skolverket. Tillgänglig: http://www.skolverket.se/om-

skolverket/press/pressmeddelanden/2011/foraldrars-utbildningsniva-slar-igenom-tidigt-visar-

nationella-prov-i-arskurs-3-1.128448 

Skolverket (2011b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2011c). Var femte klarade inte provet i matematik. [Elektronisk]. Stockholm: Skolverket. 

Tillgänglig: http://www.skolverket.se/omskolverket/press/pressmeddelanden/2011/var-femte-klarade-

inte-provet-i-matematik-1.162124 

Skolverket (2012). TIMSS 2011, Svenska grundskoleelevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett 

internationellt perspektiv. [Elektronisk]. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2942 

Skolverket (2013). PISA 2012, 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturkunskap. 

[Elektronisk]. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3127 

Skolverket (2014a). PISA i korthet. [Elektronisk]. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa 

Skolverket (2014b). PM-Resultat från nationella prov i åk 3, vårterminen 2014. Elektronisk. Stockholm: 

Skolverket. Tillgänglig: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3337 

Skolverket (2014c). Resultat från ämnesproven i årskurs 9, vårterminen 2014. [Elektronisk]. Stockholm: 

Skolverket. Tillgänglig: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3351 

Skolverket (2014d). TIMSS i korthet. [Elektronisk]. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig:   

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/timss 

Skolverket (2015). Nationella prov i årskurs 3. [Elektronisk]. Stockholm: Skolverket. Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/alla-nationella-prov-i-skolan/arskurs-3 

SOU 2008:109. En hållbar lärarutbildning. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

Svenska akademien (2006). Svenska akademiens ordlista över svenska språket [Elektronisk resurs] . (13. uppl.) 

Stockholm: Svenska akademien. 

Sveriges radio (2011). Tolkning av elevers tester ifrågasätts. [Elektronisk]. Stockholm. Tillgänglig: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4450342 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig Forskning. 

Elektronisk. Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Wikström, C. (2013). Konsten att göra bra prov: vad lärare behöver veta om kunskapsmätning. (1. utg.) 

Stockholm: Natur & Kultur. 

  



37 
 

Bilagor 

 

Bilaga 1 

Frågor som kan ställas vid behov: 

Vad är matematik? 

Hur känns det i magen när man säger matematik? 

Är matematik viktigt för dig? 

Om så, varför? 

Hur är en bra mattelärare? 

Vad tycker du om matematik-prov? 

Vad är nationella prov? 

Är det något som är jobbigt eller roligt? 

Pratar ni om nationella proven hemma? 

Har du hört något om nationella proven av kompisar eller andra på skolan? 

Vad händer om man inte kan frågorna på nationella provet? 

Efter: 

Hur var det att ha nationella prov? 

Vad tycker du om proven? 

Hur känns det efter na-proven? 

Vad tycker du om antalet prov? 

Var proven som du trodde? 

Måste man ha nationella prov? 

Varför? 

Har ni diskuterat proven hemma? 

Med kompisar? 

  



38 
 

Bilaga 2 

Missivbrev 

Umeå 2014-01-19 

 

Hej, 

Jag heter Lotta Dahlberg och skall påbörja ett examensarbete inom 

lärarutbildningen med inriktning mot åk F-3 vid Umeå universitet. Arbetet ska 

färdigställas under våren 2015. Examensarbetet handlar om 

matematikundervisning och fokuserar på de nationella proven i åk 3. Att jag 

vänder mig till er beror på att jag redan haft förmånen att träffa era barn och 

känner dem ganska väl.  

Inför och efter de nationella proven senare i vår skulle jag mycket kort vilja 

samtala med 5 slumpmässigt utvalda elever under ca 10-20 minuter. Samtalet 

med respektive elev genomförs en kort tid innan de nationella proven samt 

ytterligare ett samtal några dagar efter utfört prov. Samtalet kommer att vara 

mycket avslappnat och eleverna kommer själva att styra samtalets riktning och 

innehåll. Skola och elever kommer naturligtvis att vara helt anonyma i det 

senare skrivna materialet.  

Om du känner att du inte vill att ditt barn deltar i något samtal vill jag att du 

mailar mig på min e-post adress nedan, du behöver givetvis inte förklara något 

utan det räcker med ett ”nej” och barnets förnamn. 

Har du några frågor får du gärna höra av dig, jag är alltid nåbar på min 

mailadress. 

 

Med vänlig hälsning,  

Lotta Dahlberg 

Mail adress: lotta.dahlberg@smartcentrum.se 
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Bilaga 3 

Fördelning av elevsvar på de olika underkategorierna forskningsfråga 1. 

Tabell 1. Fördelning av elevsvar på olika kategorier för forskningsfråga 1: Vad är matematik 

för fyra elever i åk 3? 

Eleverna 

beskriver 

ämnet 

matematik 

Kim Lo Mio Neo 

Att räkna x  x x 

Att lösa problem  x x   

+, -, x, =   x  

Siffror  x   

Eleverna 

värderar ämnet 

matematik 

Kim Lo Mio Neo 

Tråkigt x x x  

Kul x x x  

Något jag är bra 

på 

x    

Svårt x x  x 

Jobbigt     

Lätt    x 

Eleverna 

förklarar 

varför de 

behöver lära 

sig matematik 

Kim Lo Mio Neo 

Används när 

man är på 

affären 

x    

Behövs på 

arbetet när man 

blir stor 

x x  x 

Viktigt att 

kunna räkna 

presenter 

  x  

Man räknar 

egentligen ofta, 

jämt 

   x 

Mår bra och blir 

glad av att 

kunna saker 

 x   

Elevernas 

åsikter om 

matematikprov 

Kim Lo Mio Neo 

Roliga x x x x 

Tabelltester är x x x  



40 
 

kul 
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Bilaga 4 

Fördelning av elevsvar på de olika underkategorierna forskningsfråga 2. 

Tabell 2. Fördelning av elevsvar på olika kategorier för forskningsfråga 2: Hur beskriver 

eleverna de nationella proven i matematik innan provstart? 

Eleverna 

förklarar vad 

nationella prov 

är 

Kim Lo Mio Neo 

Jag vet inte x    

Går inte på tid   x  

Man ska inte 

stressa 

  x  

Olika tester  x  x 

En kontroll x    

Eleverna 

berättar hur 

det känns inför 

proven 

Kim Lo Mio Neo 

Roligt  x x  

Spännande  x   

Läskigt  x   

Bra x    

Lugnt    x 

Jobbigt   x  

Eleverna 

förklarar hur 

proven går till 

och vilka 

konsekvenser 

resultatet får 

Kim Lo Mio Neo 

Läraren hjälper 

om man gör fel 

 x   

Om man inte 

kan – gå vidare 

x    

Gör inget om 

man inte klarar 

x  x  

Inte klarar, då 

får man mer 

hjälp av läraren 

x  x x 

Man blir ledsen 

om man inte kan 

 x   

Samtal med 

föräldrar och 

kompisar om 

proven 

Kim Lo Mio Neo 

Pratat med 

kompisar 

  x x 
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Vi får inte prata 

om proven 

x x   

Pratat med 

familjen 

 x   

Inte pratat med 

familjen 

x  x x 
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Bilaga 5 

Fördelning av elevsvar på de olika underkategorierna forskningsfråga 3. 

Tabell 3. Fördelning av elevsvar på olika kategorier för forskningsfråga 3: Hur upplevde 

eleverna genomförandet av nationella proven i matematik? 

Eleverna 

berättar hur 

det var att ha 

nationella prov 

i matematik 

Kim Lo Mio Neo 

Inget särskilt    x 

Kul x x x  

Jobbigt  x x  

Nöjd x x   

Inte som jag 

trodde 

  x  

Eleverna 

beskriver 

proven, 

svårighetsgrad 

och mängden 

prov 

Kim Lo Mio Neo 

För många prov  x x  

Svårare än jag 

trodde 

x x  x 

Tråkiga   x  

Lättare än jag 

trodde 

x x   

Lagom många 

prov 

x   x 

Vet inte om det 

var för många 

prov 

   x 

Roliga  x   

Eleverna delger 

känslan efter 

genomförd 

provperiod 

Kim Lo Mio Neo 

Skönt att det är 

över 

 x x x 

Matte är 

fortfarande kul 

x    

Eleverna har 

pratat med 

föräldrar och 

kompisar om 

proven under 

och efter 

Kim Lo Mio Neo 
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provperioden 

Pratat hemma  x x x 

Inte pratat 

hemma 

x    

Pratat med 

kompisar 

x x x  

Inte pratat med 

kompisar 

   x 

Eleverna 

förklarar 

varför man 

måste ha 

nationella prov 

i matematik 

Kim Lo Mio Neo 

Sporrar till 

förbättring 

 x   

Proven gör att 

man blir 

duktigare 

x  x x 
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Bilaga 6  

Observation 1, Delprov B 

Tabell 4  

Aktivitet Kim Lo Mio Neo 

Prov start På en gång På en gång På en gång På en gång 

Hand 

uppräckning 

 Efter 5 min  Efter 2 min, 30 

sek 

Efter 40 sek, + 

ytterligare 10 

ggr 

Fingerräkning - - - Efter 8 min + 

större delen av 

resterande tid 

Koncentrationen 

sjunker, oro 

- - - Efter 3 min, 10 

sek + 5 ggr 

Gör inget/Sitter 

och tittar 

- - - Efter 3 min, 20 

sek 

Tittar på 

grannens prov 

- - - - 

Suddar del av 

provet 

- - - Efter 11 min, 20 

sek + ytterligare 

1 ggr  

Ber om 

pedagogiskt 

material 

- - - Efter 13 min, 10 

sek 

Läser igenom 

provet 

Efter 3 min, 20 

sek 

- - - 

Klar, lämnar in Efter 4 min, 10 

sek 

Efter 8 min, 41 

sek 

Efter 18 min, 30 

sek 

Efter 30 min, 30 

sek 
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Bilaga 7  

Observation 2, Delprov C 

Tabell 5  

Aktivitet Kim Lo Mio Neo 

Prov start På en gång På en gång På en gång På en gång 

Hand 

uppräckning 

- - - Efter 50 sek + 

ytterligare 9 ggr 

Fingerräkning - Efter 6 min, 50 

sek 

Efter 12 min, 21 

sek 

Efter 9 min, 54 

sek + större 

delen av 

resterande tid 

Koncentrationen 

sjunker, oro 

- - - Efter 37 min, 43 

sek 

Gör inget/Sitter 

och tittar 

- - - - 

Tittar på 

grannens prov 

- - - 3 min, 20 sek + 

ytterligare 2 ggr 

Suddar del av 

provet 

- - Efter 15 min, 39 

sek 

Efter 33 min, 40 

sek 

Ber om 

pedagogiskt 

material 

- - - - 

Läser igenom 

provet 

- - Efter 15 min, 30 - 

Klar, lämnar in Efter 5 min, 35 

sek 

Efter 9 min, 50 

sek 

Efter 16 min, 50 

sek 

Efter 37 min, 30 

sek 
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Bilaga 8 

Observation 3, Delprov F 

Tabell 6  

Aktivitet Kim Lo Mio Neo 

Prov start På en gång På en gång - På en gång 

Hand 

uppräckning 

- Efter 6 min, 40 

sek 

- Efter 30 sek + 

ytterligare 7 ggr 

Fingerräkning - Efter 8 min, 11 

sek 

- - 

Koncentrationen 

sjunker, oro 

- - - Efter 7 min, 30 

sek + många fler 

ggr 

Gör inget/Sitter 

och tittar 

- - - Efter 6 min, 24 

sek +ytterligare 

6 ggr 

Tittar på 

grannens prov 

- - - - 

Suddar del av 

provet 

Efter 12 min, 30 

sek 

- - - 

Ber om 

pedagogiskt 

material 

- - - - 

Läser igenom 

provet 

- - - - 

Klar, lämnar in Efter 16 min, 30 

sek 

Efter 16 min, 30 

sek 

- Avbryts efter 1 

timme, 15 min 

 


