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Sammanfattning  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare uppfattar att kursen Matematik 1a påverkas av det obligatoriska nationella provet. 

Kursen har reviderats under senaste gymnasiereformen, men det nationella provet ser likadant ut som tidigare. En kvalitativ metod med öppen 

frågeställning används för att fånga lärares uppfattningar och svaren från intervjuerna analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I 

analysen används forskning från hur lärare reagerat vid tidigare skolreformer samt hur lärare hanterade nationella provet innan Gy11. 

 

Resultatet visar att provets inte direkt påverkar enskilda elevernas betyg i någon högre grad i förhållande till lärarens uppfattning innan 

provtillfället. Indirekt påverkas dock eleven genom att hela kursen inriktas på att ge goda förutsättningar att lyckas i det nationella provet. De 

yrkesrelaterade momenten som syftar till att göra kursen mer begriplig och konkret ges enligt lärarna mindre utrymme än vad som anges i Gy11 

eftersom dessa inte bedöms i nationella provet.  
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Inledning 
I mitt tidigare arbete som matematiklärare på gymnasiet undervisade jag i kursen 

matematik A på både Byggprogrammet och Naturvetenskapliga programmet och 

kände frustration över att denna kurs inte passade någon av målgrupperna. Den var 

för abstrakt och teoretiskt för byggeleverna vilka inte såg meningen med kursen men 

den var för enkel för de natureleverna som behärskade grundskolans matematik och 

de upplevde Matematik A som ett slöseri med tid. Diskussioner med lärarkollegor på 

den tiden handlade om hur man på bästa möjliga sätt kunde variera kursen mot 

respektive målgrupp utan att bryta mot Skolverkets styrdokument. I praktiken 

resulterade detta enbart i att byggeleverna fick mera tid och mer mängdträning på 

enkla uppgifter. Bättre än så upplevde jag inte att man kunde variera kursen utan att 

bryta mot Skolverkets direktiv.  

 

Dagens kursbeskrivning innehåller tre varianter av matematik; 1a, 1b och1c. 

Skillnaden mellan Matematik 1a och 1c är betydande, anpassningen med mer 

praktiska och yrkesrelaterade uppgifter för yrkeselever ska göras och alternativa 

examinationsformer uppmuntras av Skolverket. Jag är för närvarande inte aktiv 

matematiklärare, men uppfattar att kollegor som undervisar yrkeselever trots de nya 

direktiven ser svårigheter med att ge matematikkursen en alltför praktisk inriktning. 

En faktor som påverkar möjligheterna är att de nationella proven är utformade på 

samma sätt som tidigare och att inrikta kursen för kraftigt mot yrkesrelevans kan 

därmed ge sämre utfall i provresultatet. Hur denna balansgång mellan goda 

provresultat och relevanta yrkesberäkningar görs av olika skolor och av olika lärare 

vill jag undersöka. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare uppfattar att matematikkurser 

påverkas av det nationella provet samt hur bedömningsanvisningarna till de 

nationella proven överensstämmer med de nya krav och idéer som 

gymnasiereformen 2011 för med sig. Undersökningen avgränsar sig till att undersöka 

kursen Matematik 1a. 

Forskningsfråga 
Vilket inflytande har det nationella provet på undervisning och bedömning i kursen 

Matematik 1a?  
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Bakgrund  
En omfattande skolreform för gymnasiet, Gy11, genomfördes hösten 2011. 

(Skolverket, 2011) Som en del av denna ingår att skillnaderna mellan 

studieförberedande och yrkesförberedande program är mer markanta än tidigare. 

Förutom att yrkesrelevansen i samtliga kurser betonade på yrkesförberedande 

program så förordas ett mer formativt förhållningssätt till lärande. I Gy11 framgår 

även att elever bör ges möjlighet att visa sina kunskaper genom flera olika handlingar 

och lärare ska ta hänsyn till elevers olika styrkor och svagheter genom att undervisa 

och examinera på varierande sätt. 

 

Inom ämnet matematik har gymnasiets första matematikkurs länge varit föremål för 

diskussion inom yrkesprogrammet. Både Skolverket (Skolverket, 2005), 

Skolinspektionen (Skolinspektionen, 2010) och fristående forskare som Helena Korp 

(Korp, 2006) har utrett frågan om denna kurs är för abstrakt och teoretisk för att 

passa elever som valt ett yrkesrelaterat program. Bland annat ifrågasätt hur stor 

relevans ett omfattande, skriftligt och tidspressat nationellt prov kan ges i 

bedömningen av yrkesprogrammets elever. Korp (2006) hävdar i sin avhandling att 

det är olämpligt som mätinstrument då det är alltför anpassat mot de 

studieförberedande programmens utformning.  

 
För att motverka detta är första matematikkursen i Gy11 uppdelade som tre olika 

varianter: 1a, 1b och 1c. Fokus för Matematik 1a ligger på att yrkeseleven ska klara av 

att räkna rätt i matematiska beräkningar som är relevanta inom det yrke som 

utbildningen syftar mot. Läraren har med andra ord stora möjligheter att anpassa 

kursen efter målgruppen med yrkesrelaterade uppgifter för att motivera elever och 

ändå nå kunskapskraven. I Skolverkets direktiv angående nationella provet 

(Skolverket, 2016a) framgår även att nationella provet inte ska ses som ett 

examensprov. Lärare ska ta hänsyn till allt hen känner till om eleven, t.ex. det som 

eleven visat i muntliga resonemang eller i praktisk hantering. Skolverket (2016b) 

poängterar att provresultat och kursresultat inte är samma sak och att det finns 

många naturliga faktorer som kan påverka att det uppkommer olikheter. 

 
Trots detta har intresset för nationella provets resultat under de senaste åren varit 

mycket stort. Varje år sedan 2009 lämnar Skolverket på uppdrag av 

utbildningsdepartementet en redogörelse för hur stor skillnaden är mellan skolornas 
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provbetyg och kursbetyg. Den senaste (Skolverket, 2015), konstaterar liksom de 

tidigare att majoriteten av kursbetygen i matematik visserligen är högre än 

motsvarande provbetyg, men att det i sig inte behöver vara ett tecken på 

bedömningen inte är likvärdig. Under samma period har Skolinspektionen på 

uppdrag av regeringen genomför central kontrollrättning av nationella provet för att 

kontrollera att rättningsanvisningarna följs på liknande sätt i landets skolor. 

 
Styrdokumenten för Gy11 uppmuntrar alltså till att undervisa och examinera 

yrkesmatematiken praktiskt och invävd i profilkurserna samtidigt som de nationella 

proven är i stort sett oförändrade till utformningen och kontrolleras noggrannare. 

Detta gör det intressant att se hur pass mycket matematiklärare uppfattar att de 

anpassar sin matematikkurs mot elevens kommande yrke utan att därmed riskera att 

eleven misslyckas i det traditionella, skriftliga nationella provet. 

Perspektiv 
Studien angående lärares uppfattning om nationella provets påverkan på 

matematikkurser använder ett sociokulturellt perspektiv på lärande som 

utgångspunkt. Säljö (2010) framhäver att detta perspektiv innefattar människans 

förmåga att lära i samspelet med ett kollektiv. Erfarna och nyutexaminerade lärare 

blir utmanade på olika sätt i tolkningen av de nya styrdokumenten och måste 

tillsammans tolka hur de skrivna direktiven ska omsättas i praktiken i den operativa 

verksamheten. Enligt Säljö (2010) är det av central betydelse i det sociokulturella 

perspektivet att vi alla är utrustade med olika verktyg som är resurser vi använder för 

att förstå vår omvärld. Genom delaktighet och interaktion med andra människor sker 

ett lärande hos var och en samt sprids vidare till varandra. Som framförs av Säljö 

(2010) är det inte bara i rena studiesituationer som lärande sker. Lärare som ska ta 

till sig och tolka ändrade eller nya styrdokument påverkas med andra ord även av 

andra saker än regelrätt inläsning och diskussionsmöte med kollegor. Erfarenheter, 

medierapportering, diskussioner med föräldrar, nätforum, d.v.s. överallt där 

människor interagerar byggs kunskapsbilden vidare inom individen och kan påverka 

andras bilder. Detta perspektiv rymmer därmed ett konstruktivistiskt synsätt på 

lärande vilket innebär att det omfattar problematiken med ett vidgat 

kunskapsbegrepp som detta arbete ämnar undersöka. 

  



7 
 

Tidigare forskning 
Detta examensarbete kartlägger hur ett mätinstrument som det nationella provet kan 

påverka hur lärare planerar och genomför sitt arbete. Särskilt fokus ligger på 

Matematik 1a eftersom denna i och med Gy11 i läroplanen ger stor frihet att anpassa 

innehållet mot det yrke som eleven förväntas behärska efter gymnasieskola. I 

avsnittet om tidigare forskning kommer därför behandlas Karolina Muhrmans 

avhandling Inget klöver utan matematik! (2016) som kartlägger hur lärare förhåller 

sig till dessa nya direktiv och hur kravet på anställningsbarhet ställ mot kraven på 

generell matematikkunskap. Korps Lika chanser i Gymnasiet! (2006) beskriver hur 

nationella prov tolkas och behandlas olika mellan olika skolor och hur rättvisa de kan 

anses vara då elevers lärostilar och förutsättningar varierar. Denna avhandling är 

publicerad innan gymnasiereformen 2011, men då provens utformning inte ändrats i 

så stor grad är den relevant. Bengt Selgheds Ännu icke godkänd (2004) undersöker 

hur lärare tolkar och tillgodogör sig nya direktiv och riktlinjer från Skolverket och hur 

detta påverkar planering och bedömning i det praktiska lärararbetet. 

Inget klöver utan matematik 
En del av arbetet med Gy11-reformen syftade till att ändra yrkesprogrammens kurser 

så att dessa inte skulle vara alltför abstrakta och teoretisk vilket ansågs ha orsakat 

många elevavhopp. De generella matematikkunskaperna skolan gett eleven gjorde 

inte heller eleverna mer anställningsbara i yrkeslivets ögon. När läroplanen för Gy11 

togs fram gavs företrädare för yrkeslivet möjlighet att påverka innehållet. Karolina 

Muhrman (Muhrman, 2016) framhåller i sin avhandling Inget klöver utan 

matematik: En studie av matematik i yrkesutbildning och yrkesliv att denna 

påverka ses tydligast i ämnet matematik där kurs 1a i stor utsträckning visar en 

inriktning mot yrkeslivet. Muhrman (2016) konstaterar att ”Trots detta tyder 

rapporter och beskrivningar från yrkesföreträdare i olika forum, på att det 

fortfarande finns ett gap mellan skolans matematikundervisning och yrkeslivets 

behov av matematikkunskaper”. (Muhrman, 2016 s.10) 

 

Syftet med studien är att identifiera och öka förståelsen för de olika faktorer som 

inverkar på relationen mellan yrkeselevers kunskaper och de vad som krävs i 

praktiken i yrkeslivet. Muhrman (2016) har valt att begränsa studien till gymnasiets 

naturbruksprogram och har samlat material genom ett antal kvalitativa intervjuer av 

yrkeslärare, matematiklärare och lantbrukare. Även elever har intervjuats och svara 
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på enkäter. De övergripande frågeställningarna är bland annat: Varför ska eleven lära 

sig matematik? Vad är viktigt ur ett yrkesperspektiv? Hur påverkas 

matematikundervisningen av yrkeslivets behov? Vilka ramfaktorer påverkar 

matematikundervisningens organisation? Hur ser lantbrukets behov ut, i relation till 

läroplanen? Muhrman (2016) redovisar tydligt att hon inte anser att 

yrkesutbildningens enda syfte är att ge direkta yrkeskunskaper. Ett alltför 

yrkesspecialiserat innehåll i matematikkursen skulle ske på bekostnad av 

allmänbildning och vara hämmande för individen i samhället och för vidare studier. 

Fokus i denna studie ligger dock på ett yrkesperspektiv.   

 

Elever, yrkeslärare och lantbrukare har liknande uppfattningar om varför matematik 

är viktig. De grupperna nämner t.ex. ekonomiska aspekter och matematik som 

verktyg för att få förståelse för yrket och se samband. Yrkeslärare och lantbrukare ser 

även att den tekniska utvecklingen kan kräva mer kunskaper med tiden och därmed 

påverkas elevens chans att få jobb. Matematiklärarna har till stor del andra motiv till 

varför matematik är viktigt lantbrukselever. Flera anger att det är svårt att hitta 

konkreta exempel med yrkesrelevans, både på grund av okunskap i yrket, men även 

av rädsla för att matematiken förenklas för mycket och kunskapen begränsas om den 

kopplas för hårt till yrkesutövningen. Muhrman (2016) tycker sig se två olika kulturer 

angående varför matematik är viktigt, en med förankring i arbetslivskulturen och 

dess motsats där generella, icke kontextbundna kunskaper som man har nytta av som 

samhällsmedborgare förespråkas. I diskussionen angående vilken matematik som är 

viktig ur ett yrkesperspektiv framkommer även att det kan vara svårt att motivera 

elever att anstränga sig att lära de moment som inte går att koppla direkt till yrket om 

de tidigare jobbat med exempel där de ser nyttan i praktiken tydligt.  

Trots skillnader i uppfattning, är alla grupper i studien är överrens om att det finns 

fördelar med att knyta matematiken till det yrke som eleven valt. Eleven blir delaktig 

och motiverad och genom att ge yrkeslärare inflytande kan gymnasieprogrammet bli 

mer relevant mot det framtida yrket. Muhrman (2016) konstatera dock att det finns 

en mängd ramfaktorer som hindrar en god yrkesinfärgning. Några exempel är: tid, 

schema, gruppsammansättningar, motvilja att lämna matematikboken och oro för 

vad ett förändrat arbetssätt kan medföra. Muhrman framhåller att den främsta 

anledningen till att det är svårt att yrkesinfärga matematikundervisningen kan vara 

nationella proven.  
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Lärarna beskriver hur de känner en press att eleverna måste prestera bra på de nationella 

proven från sina huvudmän, bland annat för att höga resultat kan vara ett viktigt 

konkurrensmedel. Flera matematiklärare uttryckte en oro för att ett alltför infärgat 

arbetssätt skulle leda till att eleverna inte klarar uppgifterna på de nationella proven i 

matematik, eftersom de är av en generell karaktär och inte riktade mot någon specifik 

yrkesinriktning. (Muhrman, 2016 s.184) 

Muhrman (2016) framhåller att ämnesplanen i Gy11 möjliggör effektiv infärgning 

mot ett yrke, både genom att formuleringar i kunskapskraven och att det ges frihet att 

fokusera på de centrala innehåll som anses lämpligt. Hon påtalar även att det i 

beskrivningen till de nationella proven framgår att dessa inte mäter alla kursens 

kunskapskrav eftersom de inte kan ha yrkesuppgifter till alla olika yrkesprogram. 

Muhrman analys är dock att rädslan för dåliga resultat på nationella provet gör att 

lärare snarare prioriterar områden som brukar komma på dessa prov än områden 

som eleven kan få nytta av i yrkeslivet. 

Lika chanser i Gymnasiet? 
Helena Korps avhandling Lika chanser i Gymnasiet? En studie om betyg, nationella 

prov och social reproduktion är en av tre delar som ingår i ett större projekt med 

syftet att undersöka de nationella provens funktion i att främja en likvärdig 

betygssättning. Korps avhandling har syftet att ”ur ett reproduktionsteoretiskt 

perspektiv belysa de nationella provens användning och komplikationer som stöd för 

en likvärdig betygsättning i olika gymnasiemiljöer” (Korp, 2006 s.85). Förutom 

dilemmat angående nationella provets betydelse i betygsättningen så behandlar 

avhandlingen relationen mellan det nationella provet och t.ex. kursernas konkreta 

utformning och elevernas kulturella och språkliga erfarenheter. De skolmiljöer som 

utgör underlag för studien är fyra olika gymnasieskolor och fem olika program, både 

studie- och yrkesförberedande program. Elever, lärare och rektorer är intervjuade. 

De ämnen som studeras är matematik A, svenska B och engelska A. Generellt sett 

konstaterar Korp att det skiljer mycket mellan hur dessa ämnen hanteras. Hon ser 

skillnader mellan yrkes- eller studieförberedande program och att det präglas av 

klassmönster och genusmönster. De uppkomna olikheterna beträffande 

undervisning, förberedelse, genomförande och bedömning av nationella prov ger 

mycket skilda förutsättningar att nå de färdigheter som beskrivs i kursplaner och 

betygskriterier. 
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Ämnet matematik har i dagens betygsystem matematikkurser med olika inriktning. 

Matematik 1a syftar mot att elever inom sitt yrke ska använda matematiken som ett 

verktyg och räkna rätt med säkerhet. Matematik 1b och 1c ökar gradvis 

abstraktionsnivån och syftar till en större matematisk förståelse inför högre 

utbildning inom ämnet. Studien genomfördes i det betygssystem som var aktuellt 

före Gymnasieskola 2011. Detta innebar att alla program läste samma kurs, 

Matematik A, oavsett om eleven siktade på att läsa ytterligare fem matematikkurser, 

eller om eleven hankade sig igenom detta med stort besvär. Det framkommer i Korps 

studie att lärare ser detta som ett problem. Elever som behärskar grundskolans 

matematik ser kursen som alltför lätt och det blir slöseri med tid. Samtidigt är kursen 

alltför teoretisk för de elever som har svårt för matte och skulle behöva många 

yrkesintegrerade räkneuppgifter för motivation och konkret förståelse. ”Matematik 

A-kursen, som skulle passa alla, passar nu ingen, menar läraren.” Korp (2006, s.152). 

Vissa matematiklärare anpassar nivån på undervisning till gruppen medan andra 

håller kravnivån konstant eftersom det formellt sett är samma kurs trots skiftande 

elevgrupper. Både läromedel och förberedelser inför det nationella proven skiljer sig 

avsevärt mellan olika program. Korp (2006) framhåller att det inte är 

anmärkningsvärt att många elever får ett annat betyg på kursen än det på nationella 

provet då de nationella proven inte är avsedda att användas som examensprov, utan 

som ett bland många underlag. Korp redovisar ett antal argument för att nationella 

proven inte ska styra betygsättning och hävdar att ”Det finns en exempelvis en bred 

konsensus bland lärare såväl som elever om att de nationella proven passar bäst på 

studieförberedande program” (Korp, 2006 s.82). Hon menar att skillnaderna i 

användandet av de nationella proven är så stora att det strider mot vad skollagen 

säger och efterlyser bättre kunskap gällande tolkning av kursplaner och 

betygskriterier hos lärare såväl som hos rektorer. 

Ännu icke godkänt 
Det kriterierelaterade betygsystemet som infördes 1995 ställde nya och andra krav på 

lärare än det normrelaterade. Bengt Selghed undersöker i doktorsavhandlingen Ännu 

icke godkänt. Lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i 

yrkesutövningen hur gymnasiereformen fungerat i praktiken genom att intervjua 30 

behöriga lärare i ämnena engelska, svenska och matematik fem år efter införandet. 

Den övergripande frågeställningen är hur lärare erfar betygssystemet. De 

underliggande frågeställningarna som är relevanta att söka svar på är då. 1) Vilka 
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olika uppfattningar om hur det nya kunskapssystemet kan urskiljas? 2) Vilka 

konsekvenser får de nya styrdokumenten i lärararbetet? 3) Vilka aspekter säger sig 

lärare urskilja vid betygsättning? Gymnasiereformen 1994 var på många sätt mer 

omfattande än de ändringar som genomfördes 2011. Selghed doktorsavhandling är 

dock intressant eftersom den tydligt visar svårigheter när en hel yrkeskår med olika 

erfarenheter och uppfattningar samtidigt ska byta perspektiv på kunskap och 

lärande. Selghed(2004) konstaterar en spridning i hur lärare erfar det nya 

betygssystemet och delar in åsikterna i fyra kategorier som sträcker sig från 

uppfattningen att det handlar om en helt förändrad kunskapssyn till uppfattningen 

att det egentligen inte är någon skillnad från det gamla systemet. Selghed framhåller 

att detta är otillfredsställande men kan bero på det snabba införandet och att ”I 

denna studies intervjuer framhåll av merparten lärare att kompetensutveckling inte 

erbjudits lärarna i samband med övergången till det nuvarande 

betygssystemet.”(Selghed, 2004, s.200). 

 

Gymnasiereformen 1994 medförde till exempel att uppförande och närvaro inte får 

vägas in i betygsättningen, men att kunskaper som eleven förvärvat på annat sätt än i 

skolan ska göra detta. Selghed(2004) noterar att ”En aspekt som lyfts fram är olika 

sätt att bedöma förordade kunskapstyper. Risken erfars stor att traditionella prov, 

som främst mäter faktakunskap, kan komma att dominera betygsunderlaget” 

(Selghed, 2004 s.125) dvs, när det uppstår osäkerhet kring hur nya ämnesplaner ska 

tolkas kan lärare välja beprövade metoder för att inte göra fel eller vara orättvisa. 

Oavsett hur stor del av bedömningen som sker genom skriftliga prov anges de flesta 

lärare i studien att de nationella proven ger god hjälp att förtydliga kursen och dessa 

bedömningskriterier. Många lärare använder även nationella proven som 

planeringshjälp då de kan anses indikera vad som är viktigt. Selghed påpekar att 

tidigare studier visar att nationella prov kan påverka olika lärare på olika sätt. En 

kategori lärare ser nationella proven som det viktigast styrinstrumentet, viktigare än 

kursplanemål och betygskriterier, medan andra lärare motsätter sig provens 

betydelse och går andra vägar. 
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Metod 

Metodansats  

Syften med studien är att identifiera lärarnas egna uppfattningar om på vilket sätt de 

anser sig påverkade av det nationella provet i sin yrkesutövning. Det är därför 

naturligt att använda en kvalitativ metod där respondenterna själva kan utvecklar de 

uppfattningar de har om detta utan att styras i detalj av givna frågeställningar. 

Analysen av en kvalitativ metod kan göras på många olika sätt och det finns inga 

absoluta regler. Fejes och Thornberg (2015) konstaterar att ”Eftersom varje kvalitativ 

studie är unik så kommer även det analytiska efterarbetet att vara unikt” (Fejes & 

Thornberg, 2015, s.36). I denna studie kommer analysen utgöras av kategorisering, 

en av de fem huvudmetoderna som anges i Fejes & Thornberg (2015). I denna metod 

uppmärksammas skillnader och likheter i intervjuernas innehåll för att kunna 

kategorisera uppfattningar och sätta en lämplig beskrivande rubrik på varje. Det är 

själva kategorisystemet som sedan är huvudresultatet och utgör grund för mer 

systematisk analys av hur uppfattningarna förhåller sig till varandra. Enligt Fejes & 

Thornberg (2015) kan kvalitativ forskning riskera att bli subjektiv om den inte utförs 

med god kvalitet. Både i intervjusituationen och vid kategorisering är det en fördel att 

vara insatt i det avhandlade ämnet, men det innebär även att det kan vara svårt att 

förhålla sig objektiv. Forskaren har inte, som i en kvantitativ studie, tillgång till 

exakta svar. ”I stället beskriver forskaren en tolkning av verkligheten, där hans eller 

hennes bakgrund och kunskap blir ett aktivt redskap i tolkningsprocessen” (Fejes & 

Thornberg, 2015, s.20). Fejes & Thornberg (2015) menar dock att rätt utförd är det en 

metod som tillåter diskussioner om erfarenheter och insikter för att ge ökad 

förståelse utan att forskaren styr resultatet. 

Fenomenografi 
En fenomenografisk metodansats har valts för att belysa skillnader i olika lärares 

uppfattningar angående nationella provets betydelse i matematikkursen. Det jag vill 

undersöka är lärares egna uppfattningar och reflektioner över hur de själva påverkas, 

inte nödvändigtvis mäta lärares kunskaper om vad som står i styrdokument och 

lärarhandledningar knutna till nationella provet. Dahlgren och Johansson (2015) 

beskriver fenomenografi som ”en metodansats som är väl lämpad för att beskriva 

människors tankar om olika fenomen i omvärlden” (Dahlgren & Johansson, 2015, 

s.162). Forskningsfrågan måste därför vara av öppen karaktär och röra något som 

intervjupersonerna är bekanta med i någon grad. Dahlgren och Johansson (2015) 
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anger att ett problem som kan uppkomma i denna metod är att svaren kan bli 

tillrättalagda för att låta politiskt korrekta eller rabblas upp mekaniska utan att återge 

vad intervjupersonen egentligen själv uppfattar och anser. För att undvika detta kan 

”forskaren så att säga bädda in fenomenet som undersökningen gäller” (Dahlgren & 

Johansson, 2015, s.165), denna strategi används för att få lärare att reflektera över 

provets betydelse utan att de känner sig utmanade av detaljerade, konkreta frågor 

som kan uppfattas som ifrågasättande. Metoden är kvalitativ och har som syfte att 

hitta ett begränsat antal sätt som beskriver hur ett fenomen kan uppfattas. 

Dataanalysen kan ske på olika sätt. Jag har för avsikt att följa den som Dahlgren och 

Johansson (2015) föreslår som består av följande steg för att hitta skillnader och 

likheter i åsikter: 

• Att bekanta sig med materialet, gå igenom intervjumaterial flera gånger. 

• Kondensation, hitta de delar, passager, i intervjun som är mest betydelsefulla. 

• Jämförelse, hitta delar där utsagorna varierar i frågor som berör varandra.  

• Kategorisera, slå samman passager som berör varandra och ge dem passande rubrik.  

Starrin och Svensson (1994) beskriver svårigheten i att jämföra olika respondenters 

utsagor utan att styra den intervjuade i sina tankebanor. Jag tar detta i beaktande 

genom att dela in intervjun i två faser. Den första fasen låter jag respondenten prata 

helt ensam för att vara säker på att det som sägs utgör just de egna uppfattningarna 

utan min påverkan. Under fas två kan jag flika in en motfråga, be om förtydligande 

eller introducera ett område som jag tror att respondenten kan ha åsikter om. Antalet 

intervjuade bör vara så pass stort att många olika perspektiv och förhållningssätt 

kommer fram, men så pass litet att det inte leder till många upprepningar som inte 

tillför något nytt. Som hos alla kvalitativa metoder finns det möjlighet att hitta ännu 

fler aspekter angående samma fenomen om antalet intervjuade ökas enligt Starrin 

och Svensson (1994). 

Urval 
Studien görs i ett sociokulturellt perspektiv och av praktiska skäl har den ett 

begränsat antal respondenter. Ett taktiskt urval har därför gjorts för att synliggöra de 

olika uppfattningar som kan uppkomma i olika grupperingar och sammanhang. 

Starrin och Svensson (1994) poängterar att fenomenografiska studier bör utgå från 

intervjupersoner med olika erfarenheter av den undersökta företeelsen. Enligt Starrin 

och Svensson (1994) är det helt legitimt att handplocka respondenter för att kunna 



14 
 

återge de olikheter som eventuellt framkommer utifrån de olika värderingar och 

attityder som finns i grupper av olika kön, ålder, erfarenhet, utbildningsbakgrund och 

social bakgrund. Starrin och Svensson (1994) förtydligar iden bakom metoden enligt 

följande: 

Fenomenografins forskningsintresse handlar inte om att skatta hur stor andel av 

populationen som har en viss uppfattning av en företeelse eller av ett objekt. Snarare 

handlar det om att identifiera kvalitativt olika uppfattningar som kan täcka större delen 

av variationen i uppfattningar i populationen. (Starrin & Svensson 1994, s 122) 

Mot bakgrund av detta har intervjuer genomförts i både friskolor och kommunala 

skolor i två olika kommuner. De intervjuade lärarna utgörs av både män och kvinnor 

i olika åldrar och med mycket skiftande lärarerfarenhet. Den gemensamma 

nämnaren är att alla har haft ensamt ansvar för kursen Matematik 1a minst ett läsår.  

 

Skola 1 är en friskola med 230 elever i en kommun med 135ooo innevånare. Skolan 

har ett studieförberedande och två yrkesförberedande program. Lärare A har arbetet 

på skolan sedan 2005, hon undervisar huvudsakligen i matematik och är även 

verksam inom mattelyftet. Lärare B på samma skola undervisar i fysik, teknik och 

matematik. Han har varit verksam som lärare i fem år. Den tredje läraren från skolan 

som deltagit i studien är lärare C, hon är relativt nyexaminerad och har genomfört 

kursen Matematik 1a en gång. 

 

Skola 2 är den största kommunala skolan i samma kommun som skola 1. Skolan har 

1500 elever fördelade på skolans sex yrkesutbildningar och fyra studieförberedande 

program. Lärare D har arbetat på skolan i 25 år, huvudsakligen med matematik inom 

bygg-, fordon- och elprogrammet. 

 

Skola 3 ligger även denna i samma kommun som skola 1. Skolan har ca 1200 elever 

och har både yrkesförberedande program och studieförberedande program. Många 

program är av estetisk karaktär. Lärare E arbetar som matematiklärare och har även 

lång erfarenhet av utvecklingsarbete inom gymnasiematematiken. Han har t.ex. varit 

inblandad i PRIM-gruppens arbete. PRIM står för PRov I Matematik och gruppens 

forskningsfokus ligger på bedömning av  kunskap och kompetens. PRIM-gruppen 

konstruerar nationella prov på uppdrag av Skolverket. 

 



15 
 

Skola 4 är en kommunal skola som ligger i en grannkommun med 30000 innevånare. 

Skolan har ca 1500 elever och har både studieförberedande och yrkesförberedande 

program. Skolan har slagits samman med andra och blivit större under de fem år 

lärare F har arbetet på skolan, lärare F undervisar i yrkesprogrammets kurser, även 

matematikkursen. Lärare F är i grunden tekniker men jobbar som yrkeslärare. 

Insamlingsmetod 
I studien vill jag hitta egna åsikter, reflektioner och förhållningssätt hos ett antal 

lärare som är väl bekanta med begreppen. Det passar därför bäst att genomföra 

individuella, semistrukturerade intervjuer. Denna intervjuform innebär att fånga in 

så mycket tankar och åsikter som möjligt utan att intervjupersonen känner sig styrda 

av konkreta, begränsade frågor. Rent praktiska innebär det att intervjuaren 

presenterar ett ganska allmänt frågeområde som väcker reaktioner hos den 

intervjuade. I idealfallet gäller det sedan att lyssna noga på vad som sägs och med 

små medel, både verbala och ickeverbala, uppmuntra den intervjuade att fördjupa, 

konkretisera och spinna vidare. Dahlgren och Johansson (2015) kallar detta för 

probing. För att beröra de ämnen som undersökningen är tänkt att avhandla är det 

bättre att intervjuaren har en intervjuguide att snegla på för att avgränsa samtalet i 

en riktning än att ha ett antal konkreta frågor som gör situationen mer stel och 

uppstyrd. 

Genomförande 
För att hitta variation i uppfattningar med relativt få respondenter gjordes ett taktiskt 

urval. I datainsamlingen intervjuades lärare från både stora och små skolor i två olika 

kommuner och med olika huvudmän. När jag undersökte hur ett centralt 

styrinstrument påverkar lärare i sin utövning användes en strategi som inte gjorde 

deltagarna provocerade så att de intog försvarsställning. Jag ville inte heller att de ska 

försöka återge ”det rätta svaret” för att visa att de vet vad som står i styrdokumenten. 

En mycket neutral och öppen frågeställning inledde undersökning. Jag håll mig 

lyssnande, men neutral under intervjun för att inte lägga mina egna funderingar i 

munnen på personen. Intervjuguiden visades inte för respondenten och användes 

under första delen av intervjun till att bocka av de områden som jag hoppades att de 

själva skulle beröra. I de fall som jag ville ställa en motfråga eller be om förklaring 

antecknade jag detta för att återkomma till senare under intervjun. De uppfattningar 

som respondenten gav uttryck för utan att jag preciserat en fråga betraktade jag som 
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viktigast. När de spontana åsikterna angående forskningsfrågan upphörde 

kompletterade jag med mina motfrågor och introducerar frågeställningar som inte 

hade kommenterats automatiskt. Tidpunkten för intressanta passager noterades för 

att vid bearbetningen lättare hitta dessa vid analysen. Samtliga intervjuer ägde rum i 

avskilda rum vid en tidpunkt som passade bra för respondenterna. Intervjuerna tog 

40-60 minuter att genomföra, besöket hos lärare E pågick i närmare 90 minuter och 

skedde delvis under en rundvandring på skolan och i skolkaféet. Intervjuer med 

lärare A och lärare C skedde av praktiska skäl delvis med båda respondenterna 

närvarande samtidigt. 

Etiska överväganden 
Forskning är nödvändigt för att fördjupa kunskap och förståelse. Både samhället och 

individerna är beroende av forskning för att utvecklas och kan därför anses ha 

berättigat krav på att den bedrivs effektivt. Vetenskapsrådet (2002) framhåller dock 

att i detta krav, kallat forskningskravet, måste även hänsyn tas till att samhällets 

enskilda medlemmar har rätt till integritet och skydd mot förödmjukelse eller skada. 

Denna rättighet kallas individskyddskravet och är utgångspunkten för 

forskningsetiska överväganden. Det grundläggande individskyddskravet utgörs av 

fyra allmänna krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Jag kommer här redovisa hur min studie uppfyller kraven för 

individskydd. 

 

Samtliga intervjuade lärare i detta examensarbete har i förfrågan om att medverka 

uppmärksammats på att det är frivilligt och att intervjun avser att fånga upp deras 

uppfattning angående nationella provets påverka i arbetet med matematik. Det har 

tydligt framgått att de själva bestämmer hur lång tid de kan avsätta och att de har rätt 

att själva avgöra i vilken grad de vill besvara frågor. Därmed är informationskravet 

uppfyllt enligt direktiv från Vetenskapsrådet. 

 

Ingen av respondenterna är minderårig och behöver samtycke från vårdnadshavare. 

Jag har i inledningen av intervjuerna berättat att de kan avstå från att svara eller 

avbryta intervjun när de själva önskar och att jag då inte kommer att efterfråga vilken 

orsak som ligger bakom detta. Respondenterna har erbjudits att läsa igenom mina 

transkriptioner från intervjun, men samtliga har avböjt. Samtyckeskravet är i och 

med detta uppfyllt. 
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Konfidentialitetskravet uppfylls genom att avidentifiera både namn och skolan i det 

slutliga examensarbetet. I arbetet med transkriberingen behåller jag förnamn och 

skolnamn för att lättare bearbeta materialet. Nyttjandekravet är med självklarhet 

uppfyllt då resultatet datainsamlingen enbart kommer att som grund för detta 

examensarbete och därefter kasseras. 

Metoddiskussion 
Urvalet av respondenter resulterade i en rik variation av uppfattningar angående 

forskningsfrågan. Strategi för att hitta lärares egna uppfattningar utan min påverkan 

var framgångsrik. Studien kunde dock fördjupas genom att undersöka även 

yrkeslärares syn på hur matematiken påverkas av nationella prov och hur den kan ges 

större betydelse i yrkesämnen. Mitt resultat består nu enbart av matematiklärares 

uppfattningar i denna fråga. En kvalitativ metod som baseras på semistrukturerade 

intervjuer med öppen frågeställning är till sin natur svårt att betrakta som helt 

reliabel och valid, något som (Bryman, 2002) påpekar kan användas som kritik av 

metoden. Det är ändå att föredra framför en kvantitativ metod när forskaren inte på 

förhand vet, men vill utforska, vilka typer av uppfattningar de intervjuade själva 

tycker är relevanta. Även om metoden i viss mån alltid blir subjektiv genom att det är 

forskaren som tolkar svar och kategorisera dessa så fångar den ändå deltagarnas 

uppfattning. Bryman redogör för ett antal olika skillnader mellan kvantitativ och 

kvalitativ forskning, bl.a.  angående forskarens uppfattning kontra deltagarnas 

uppfattning.  

I en kvantitativ undersökning är det forskaren som styr: hans eller hennes intressen eller 

frågor är det som strukturerar undersökningen. I en kvalitativ undersökning är det 

deltagarnas perspektiv – vad de uppfattar som viktigt och betydelsefullt – som är 

utgångspunkten. (Bryman, 2002 s.272) 

Syftet med studien är att fånga lärares uppfattning om hur nationella provet påverkar 

matematikkursen. Lärare ombeds inte värdera detta eller redogöra för Skolverkets 

exakta formuleringar. Med detta som utgångspunkt passar en fenomenografisk 

metod bra och en semistrukturerad intervju underlättar att fånga upp så många 

uppfattningar som möjligt utan att styra den intervjuade. Resultatet från 

datainsamlingen anses kunna besvarar lärares uppfattningar angående 

forskningsfrågan.  
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Resultat 
Resultatet visar att samtliga intervjuade lärare, om än i varierande grad, anser att 

matematikkursen 1a består av två olika spår som kan vara svåra att kombinera. Dels 

ska ämnet infärgas av det yrkesprogram som eleven går men undervisningen får inte 

ge avkall på grundläggande matematikkunskaper av mer generell karaktär. Lärarna 

konstaterar att det nationella provet bara behandlar rena matematikkunskaper utan 

den koppling till yrkeslivets krav som Gy11 förespråkar. Resultatet av studien 

angående nationella provets inflytande i gymnasieskolan beskriver lärares 

uppfattningar utifrån följande kategorier: 

 

• Prioritering av kunskapskrav 

• Samverkan med yrkeslärare 

• Repetitionsträning inför nationella provet 

• Gamla nationella prov 

• Yrkesrelevans 

• Provbetyg för enskild elev 

• Stöd för likvärdig bedömning 

Lärare använder det nationella provet som en indikation på vad som är viktigt i 

kursen och hur skriftliga uppgifter bör bedömas. Yrkesrelaterade uppgifter 

genomförs eftersom det ingår i kursen men ges inte lika stor betydelse i vare sig 

planering eller bedömning som den mer allmänna matematiken. nationella provet 

har inte så stor inverkan på enskilda elevers kursbetyg, men kursen i sig påverkas av 

att provresultatet bedöms som viktigt för skolan. Samtliga lärare anser att det är bra 

med nationella prov som konkret beskrivning av kursen trots att de inser att några 

delar inte bedöms. De sju kategorierna som utgör studies resultat kan indelas i tre 

teman: Planering, Val av uppgifter och Bedömning 

Planering 
De tre kategorierna Prioritering av kunskapskrav, Samverkan med yrkeslärare och 

Repetitionsträning inför nationella provet kan hanteras enskilt, men påverkar i 

många avseenden varandra. För att underlätta analysen kommenteras och diskuteras 

dessa tre under det gemensamma temat Planering.  
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Prioritering av kunskapskrav 

Lärare upplever sig i viss mån styrda att prioritera de delar av kursen som brukar ges 

stor betydelse på nationella provet. Lärare B vid skola 1 berättar att han i början av 

sin yrkesbana tog väldigt lätt på nationella prov eftersom han ansåg att de provade fel 

saker på ett yrkesprogram. Ganska snart kände han sig tvungen att ändra sin 

uppfattning och är nu mycket tydlig med att nationella prov för honom utgör ett 

viktigt underlag för kursen. Det som han tidigare ifrågasatte ser han nu som en grund 

för planeringen av kursen. 

Så fort jag har NP i en kurs så tänker jag ju ifrån början på det, när jag börjar kursen. NP 

det första man sätter in i planeringen. När är NP? Och sedan lägger jag upp hela min 

planering efter det, alltså allt ska ju ha gåtts igenom till dess. Och gärna tid att repetera 

också. (lärare B) 

Även Lärare A och Lärare C från samma skola uttrycker att de ger nationella provet 

större betydelse i planeringsstadiet än tidigare och att det som prioriterar ner blir 

sådant som inte mäts i provet. 

Jag tänker jättemycket på NP och att de ska ha ett NP, mycket mer nu än jag någonsin 

har gjort tidigare. Vi pratade mycket om det, då, när vi planerade upp kursen. (lärare A) 

Resultatet visar att lärare är mycket medvetna om vilka kunskapskrav och förmågor 

som examineras på nationella provet och planerar moment för att klara dessa i första 

hand. Man är medveten om att det i viss mån sker på bekostnad av yrkesrelaterade 

kunskapskrav som läggs in mer pliktskyldigt för att uppfylla kraven i Matematik 1a. 

Lärarna i studien tycker det är bra att det finns möjlighet att jobba med 

yrkesrelaterade uppgifter, men prioriterar sällan dessa. Lärare E på skola 3 utmärker 

sig genom att öppet redovisa vad han ser som viktigast, han uttrycker sig i termer 

som provkurs och yrkesmatten när han prata om de två olika inriktningarna som 

lärare ser i Matematik 1a.  

Jag skulle tänka mig så, om man ser det över ett läsår, så skulle jag tro att men lägger 70-

80% på den här kursen som är ”provkurs” och så försöker man då, emellanåt, få in lite 

annat, om man hittar tidningsartiklar, om man hittar material eller gör en lite större 

uppgift, vad det nu ger? Ibland som mattelärare… så…”ja, det här det gav ju inget! Haha! 

(lärare E) 

Även de lärare som redan i planeringsfasen lägger in annat än praktiska 

övningar i matematikundervisning har olika uppfattning om hur detta ska 

göras med hänsyn till yrkesrelevansen som anges i Gy11. Några är noggranna 
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med att efterlikna de praktiska problem som kan uppkomma i yrket för att 

eleven ska motiveras. Andra anger att det är viktigaste är att den praktiska 

övningen är lagom svår och att det viktiga är att eleven lär sig att utgå från en 

verklighet som kan omsättas i matematiska termer. 

Samverkan med yrkeslärare 

Resultatet av studien visar att lärare har olika uppfattningar och idéer angående hur 

matematikkursen bör planeras och hur mycket av kursen som kan genomföras med 

exempel och i miljöer som är relaterade till yrkesinriktningen. Lärarna betonar att de 

är positiva till möjligheten att blanda in matematikundervisningen i praktiska 

yrkesuppgifter men att det finns många praktiska problem att få in detta i 

planeringen. Det främsta skälet som framförs är brist på tid, att skapa relevanta 

uppgifter kräver tid för att möta yrkeslärare och tar enligt lärare ofta väldigt lång tid 

att genomföra med eleverna i förhållande till hur stor del av kunskapskraven som 

behandlas. Framförallt påverkas detta i slutet av kursen då verksamheten präglas av 

förberedelse inför nationella provet som inte innehåller yrkesrelaterade uppgifter.   

Lärare C från skola 1 undervisar både elever från El- och energiprogrammet, EE, och 

elever från Naturbruksprogrammet, NB. Hon vill använda yrkesrelevanta exempel för 

sina elever men hamnar i samma situation som många av de övriga respondenterna: 

Vi började planera med flera exempel från yrken, men nu har vi släppt ganska mycket av 

det..eftersom vi har blandade EE med NP så blev det…Och så blev det ont om tid… Vi 

hade väl velat göra det mer. Vi försökte lite med det i simuleringar med Ohms lag..vi har 

gjort det några gånger under våren då NB varit borta. (lärare C) 

Lärare A och Lärare C berättar att det på skolan går en EE-klass med övervägande 

killar och en NP-klass med bara tjejer. För utjämna könsfördelningen har man i 

matematikundervisningen mixad ihop dessa till två blandade klasser. Det minskar 

möjligheten att jobba med yrkesrelaterade problem under lektionstid, men 

fördelarna med en lugnare stämning i de könsblandade grupperna jämfört med 

renodlade kill- och tjejgrupper bedömdes överväga.  

 

Uppfattningen om hur en samverkan med yrkeslärare kan genomföras varierar. 

Några utnyttjat kontakten med yrkeslärare för att få yrkesnära övningsexempel som 

kan behandlas på matematiklektionen under ledning av matematikläraren. Andra 

försöker att hitta tillfällen där eleven själv kan använda matematik i sin praktik i 

yrkesämnet. Ingen av respondenterna anger dock att det finns någon utarbetad plan 
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för detta vid kursens start. Gemensamt för samtliga respondenter är att de ser sig 

själva som ensamt ansvarig för hela planeringen av matematikkursen och blandar 

inte någon yrkeslärare i grundplaneringen. En av de intervjuade lärarna uppgav att 

hen inte längre var intresserad av att arbeta tillsammans med yrkeslärare eftersom 

det inte gav något mervärde att tala om. 

Repetitionsträning inför nationella provet 

Mot slutet av kursen uppger fem av de sex intervjuade lärarna att en betydande del av 

matematiklektionerna ägnas åt att förbereda eleverna för nationella prov. Under den 

perioden upphör man i stort sett helt med den yrkesinriktade matematiken. 

Verksamheten varierar, några jobbar med repetition av begrepp och tekniker, andra 

går igenom hur lösningar ska redovisas för att vara fullständiga. En del lärare 

anpassar övningsuppgifter efter vad han vet om den enskilda eleven, andra lärare 

jobbar med klassgenomgångar. Den gemensamma nämnaren är att det till stor del är 

nationella provet som utgör grunden i verksamheten. Både lärare B, lärare E och 

lärare F är öppna med att de kan prioritera ner områden som sällan ger många poäng 

på provet om de får ont om tid i slutet av terminen.  

 

Lärare Ds uppfattning skiljer sig från de övriga lärarna genom att han inte anser sig 

genomföra någon renodlad provträning. Han tycker att detta haussar upp provet för 

mycket och eleverna blir stressade. Lärare D uppger att han ser till att vara klar i god 

tid med alla moment i kursen innan nationella provet och försöker att med alla medel 

att avdramatisera dess betydelse. Även andra lärare hävdar att det inte handlar om 

någon taktisk provträning bara för att gott resultat på nationella provet. De menar att 

en kurs ändå bör sammanfattas mot slutet oavsett om det genomförs ett nationellt 

prov eller inte. 

Val av uppgifter 
Kategorierna Gamla nationella prov och Yrkesrelevans innehåller uppfattningar som 

står i kontrast till varandra. En och samma lärare kunde under intervjun ge uttryck 

för uppfattningar som stod emot varandra. För att belysa motsättningarna hanteras 

dessa kategorier under temat Val av uppgifter. 

Gamla nationella prov  

Resultatet visar att lärare tycker sig ha stor nytta av att gamla nationella prov när de 

skapar egna övningsuppgifter och prov. Man upplever att nationella prov 
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konkretiserar de ganska allmänna och öppna direktiven som finns i ämnesplanerna. 

Lärare F vid skola 4 berättar att nationella prov och bedömningsanvisningarna är 

några av de få dokument från Skolverket som skapar goda pedagogiska diskussioner i 

matematiklärargruppen. I studien pratar lärarna om nationella prov som att de är en 

del av kursbeskrivningen med samma betydelse som ämnesplanerna. Framförallt i 

repetitionen inför nationella provet används gamla prov för att vänja elever vid 

formuleringar och begrepp som kan vara svåra för eleven utan träning. Lärare B vid 

skola 1 utrycker sig så här om hur han jobbat med repetition i slutet av kursen: 

Alltså om jag har NP i en kurs så tittar jag ju mer på NP kanske än på centrala innehållet i 

kursen. Så jag utgår nog mer från ”det här kan nog dyka upp på ett NP”, vad är det man 

tittar på, vilken typ av frågor ställs? Så jag inte hittar på egna, jag kollar verkligen, så jag 

formulerar mig…så att de är beredda på formuleringen, för det är väldigt speciellt på NP. 

(lärare B) 

Hur detta påverkar de uppgifter och övningar som används i undervisningen under 

läsåret varierar dock. Vissa uppfattningar ger utryck för att nationella prov kan ses 

som en stark indikation på vilken svårighetsgrad och komplexitet som en elev bör 

behärska i respektive betygssteg och att större delen av kursen bör användas för att 

nå denna nivå för den allmänna, abstrakta matematiken. Studiens resultat belyser att 

många lärare som ser att kursens ämnesplaner inte stämmer överens med vad som 

testas i det nationella provet anpassar därmed övningsuppgifter mer mot vad som 

förväntas komma på nationella prov än vad som förväntas möta eleven i det framtida 

yrket, framförallt under senare delen av kursen när man närmar sig provtillfället. 

Lärare F vid skola 4 kommenterar dock att man som lärare egentligen borde kunna 

tänka tvärtom. Eftersom det nationella provet testar elevens kunskaper noggrant i 

den kontextlösa, abstrakta delen av Matematik 1a så borde ett större utrymme ges till 

den konkreta yrkesrelevanta delen under lektionstid, som ett komplement för att 

täcka in hela kursens kunskapskrav bättre. 

Yrkesrelevans 

Lärare E från skola 3 menar att man som lärare kanske höjer nivån på en del 

uppgifter som används i undervisningen för att klara E-gränser på nationella prov, 

inte för att det framgår i kunskapskraven att det behövs, han säger: 

Proven är ju inte dåliga, men ibland är de väldigt speciella… Hur de utarbetas… det är ju 

väldigt lite som är ren aritmetik, det finns ju nästan inte… det blir ju mycket 

tillämpningar i situationer, men inte tillämpningar i yrkesrollen. Det skulle ju finnas 
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med, ett prov för liknande yrken och det är ju inte nödvändigt att de jämför med 

varandra. De är ju duktiga på att göra prov, men de vrider till det ganska mycket, det är 

inte så mycket vardagskunskaper. Det är frågan om de gör det för att få en svår uppgift 

eller… Sen påverkar det också många lärare… att det ska vara så jävla svårt, att det ska va 

det… de ska fan i klara, det blir nästan lite konstigt. (lärare E) 

Resultatet visar att det uttrycks en vilja att anamma Gy11s direktiv om att 

yrkesanpassa matematiken men att detta i praktiken inte görs i någon större 

omfattning på de skolor som ingår i studien. Förutom de praktiska problem som 

nämnts i avsnittet planering uttrycker lärare att det finns en svårighet att skapa 

uppgifter som är relevanta i yrket och ändå kan bedömas i många nivåer ur 

kunskapskriterierna. Lärare F säger: 

Yrkesmatten blir ofta lite enkel, ganska många beräkningar som liknar varandra… och 

kanske eleverna gör det mekaniskt utan att fatta till slut. Men är det kanske lite av 

meningen… att faktiskt räkna rätt så allt fungerar. Man kan ju inte hitta på luriga tal i 

yrkesmatten som inte alls finns i verkligheten, så jag vet inte… man är ju också glad när 

de klarar sig och ser meningen. (lärare F) 

Studiens resultat visar att många lärare är tveksamma till att yrkesinriktade övningar 

ger ett stort mervärde i just matematikundervisningen. Lärarna ser inte att eleverna 

automatiskt blir mer motiverade och det är svårare att nå djupare matematisk 

kunskap i de moment som genomförs i praktisk yrkestillämpning. Studien visar även 

att lärare accepterar och förhåller sig till att kursen har två olika inriktningar och att 

det bara är den ena, den kontextlösa delen, som testas på nationella provet. Även de 

lärare i studien som uteslutande undervisar på yrkesprogram anser att det är befogat 

att ge den allmänna matematiken stort utrymme eftersom det är en förutsättning för 

att klara sig i samhället idag och ger möjligheter till vidare studier eller för att 

behärska ny teknik inom yrket i framtiden.  

 

Studiens resultat visar att det är mycket varierande i vilken utsträckning praktiska 

övningar och yrkesrelaterade moment som planeras in i kursen och hur de bedöms. 

Några använder dessa för att lätta upp undervisningen med annat än teori, andra för 

att eleverna ska se praktisk nytta av matematiken men ingen av lärarna har någon väl 

utarbetad strategi för hur det genomförs.  
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Bedömning  
De två kategorierna Provbetyg för enskild elev och Stöd för likvärdig bedömning 

berör bedömning med ur olika perspektiv. Det finns vissa beröringspunkter vilket gör 

det lämpligt att belysa kategorierna i det gemensamma temat Bedömning. 

Provbetyg för enskild elev 

Lärare D är den som tydligast använder provet som en ren kontrollfunktion och 

hävdar att han redan innan nationella provet är klar med sin bedömning av 

individuella elever och använder provet i huvudsak för att utvärdera sin egen insats 

och bedömningsförmåga. Övriga lärare resonerar varierande angående hur stor 

betydelse nationella provet ska ges i bedömningen av enskilda elever. Gemensamt är 

att lärare ser nationella prov som en del av många bedömningstillfällen och att det 

inte ska dra ner för mycket om eleven tidigare uppvisat förmågor men misslyckas på 

provet. Studiens resultat visar dock att lärare är osäkra på var gränsen går, och på 

vilket sätt det är rimligt att bedöma en elev som godkänd i kursen om hen 

underpresterar i det skriftliga nationella provet i förhållande till lärarens uppfattning 

om eleven under läsåret. En del lärare går tillbaka och tittar på noggrannare på 

tidigare resultat, andra uppger att de låter eleven jobba mer i det område hen 

misslyckades i under det nationella provet. 

 

Det framkommer i studiens resultat att lärare inte är så bekymrade ur ett 

rättviseperspektiv över om en elev som bedöms som godkänd inte når upp till E-

gränsen på det nationella provet. Orsaker som nämns som förklaringar till skillnaden 

mellan provbetyg och kursbetyg är t.ex. att elever på yrkesprogram generellt lyckas 

sämre på skriftliga prov än praktiska övningar, att provets gränser ligger på en högre 

nivå än styrdokumenten indikerar för Matematik 1a och att språkbruket i nationella 

prov är abstrakt och främmande för elever på yrkesprogram.  

 

Det finns hos lärare en förståelse för att det kan vara svårt att skapa ett unik 

nationellt prov för varje yrkesprogram, men många av de intervjuade lärarna 

uttrycker frustration över att proven innehåller för mycket generell matematik och 

teoretiska begrepp vilket passar dåligt som en värdemätare för kursen Matematik 1a. 

Framförallt framkommer det att lärare tycker att E-kraven blir svåra är svåra att nå 

på nationella provet för elever som har svårt för abstrakt matematik men lyckats visa 
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förståelse i muntliga resonemang och praktiska uppgifter under läsåret. Lärare C från 

skola 1 uttrycker det så här: 

Vi sållar lite, vi har koll på vad som brukar komma och förbereder dem på just såna 

uppgifter också. För jag upplever att det är…de lindar in allting mycket mer på NP. Jag 

tycker det krävs flera tolkningar för E-poäng. I kursplanen står det bara ”enkla 

tolkningar”, så vi försöker förbereda dem för inlindade uppgifter också. (lärare C) 

Några lärare kommenterar att yrkeseleverna dessutom inte får möjlighet att visa vad 

de kan i de yrkesrelaterade uppgifterna som annars kunde dragit upp betyget. I 

denna fråga går dock åsikterna isär, lärare E hävdar tex. att: 

Det är ju ingen som är uttalat duktig i matematik som rör just bara programmet… det är 

ju sällan elever är väldigt duktiga på yrkesmatte men svaga på generell matte eller 

tvärtom. Så man kan ibland ifrågasätt när man men betygsätter… jag kanske skulle gått 

helt på det, eller helt på det…(lärare E) 

Lärare A tycker däremot att det är ett dilemma i bedömning: 

Det är tråkigt bara med matte 1a att det är så mycket av den teoretiska delen, när de 

verkligen själva säger att det är den delen de testar. Då kanske det är halva kursen som 

borde vara karaktärsämnes, den delen kanske de är grymma på, det borde kanske kunna 

uppväga. (lärare A) 

Stöd för likvärdig bedömning 

Resultatet av studien visar att lärare anser att den viktigaste funktionen hos det 

nationella provet är som stöd för likvärdig bedömning och därmed rättvisa betyg. En 

viss kritik framkommer mot att provet är för teoretiskt och kan uppfattas testa så 

många centrala begrepp som möjligt istället för att ge flera tillfällen att bedöma 

förmågor. Lärare B vid skola 1 uttrycker sig lite raljerande:  

Det som jag tycker är svårt är ju att det är poäng, man ska titta på förmågor egentligen, 

även om det stämmer ganska bra. Det gör att man får välja lite taktiskt mot slutet… 

repetera centralt innehåll eller utveckla förmågor… Skolverket är ju lite otydliga också, de 

vill ju ha ett NP, de vill ju att vi ska utveckla förmågor men de vill testa dem på centralt 

innehåll på samma sätt som 1967. (lärare B) 

Även andra lärare uttrycker att nationella provet inte täcker in kursens kunskapskrav, 

men att det ändå fungerar mycket bra som handledning och bedömningsstöd. Lärare 

B som undervisar i fysik tycker att det egentligen kunde räcka att Skolverket, som i 

fysikkursen, delade ut ett tydligt bedömningsunderlag istället för ett obligatoriskt 

nationellt prov för yrkesprogrammen. Studien visar att lärare ser resultatet från 
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nationella provet som en kontroll på hur undervisning fungerat i stort, ett kvitto på 

lärarens kursupplägg under året. Lärare D säger till exempel ”om 40 av mina 65 

elever missar en sak så är det nog fel min undervisning inte på eleverna”. 

Lärarna i studien påpekar att det inte enbart är vid det obligatoriska provtillfället som 

det nationella provet påverkar bedömningen av kursen. Alla skolorna i studien 

använder sig av gemensam rättning där man går igenom handledningen tillsammans 

och sedan rättar någon annan lärares elever. Detta innebär att rättningsmallen i sig 

är ett viktigt dokument som genomsyra synen på rättning och bedömning mer än det 

som står i ämnesplanen. Några av de intervjuade lärarna ser detta som en fara, då ett 

fåtal bedömningsexempel kan ges för stor betydelse. Majoriteten uppskattar dock de 

konkreta anvisningarna. Lärare F konstaterar att man måste vara lite praktisk i sitt 

yrke: 

Det står ingenstans att man måste genomföra prov för att bedöma… men det är ju det 

enklaste… enklast för eleverna också se hur det går… och… och är man nu tvungen att ha 

nationella prov så vore man ju dum om man inte lät de skriftliga likna det och få hjälp 

med rättvis bedömning. (lärare F)  
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Diskussion 
Lärare i studien lyfter fram ett antal kategorier vilka beskriver hur de förhåller sig till 

det nationella provet och hur de uppfattar att det påverkar arbetet med kursen 

Matematik 1a.  Kategorierna inordnas i tre olika teman och resultatet från varje tema 

kommer nu diskuteras utifrån forskning och mina tolkningar. 

Planering 
De lärare som ingår i studien har varierande åsikter angående hur de yrkesrelaterade 

kunskapskraven kan hanteras på ett bra sätt i kombination med de mer teoretiska 

momenten. I praktiken ser jag dock att samtliga respondenter i praktiken styrs i sin 

övergripande planering av liknande prioriteringar. Nationella provet genomförs ett 

givet datum då eleven bör vara redo att genomför det efter sin bästa förmåga. Lärare 

grundar sin planering på att hinna med samtliga delar i det centrala innehållet i god 

tid för att även låta elever repetera inför provtillfället. Överlag är respondenterna 

positiva till att infärga kursen med yrkesrelaterade ämnen, men det ges inte någon 

större betydelse i grundplaneringen. Det nämns mer som något extra i kursen som 

man kan använda i mån av tid och för att lätta upp och stödja den ”vanliga 

matematiken”. Det framgår i resultatet att ingen av de intervjuade lärarna planerar 

kursen i samråd med yrkeslärare. Dessa kan tillfrågas under terminens gång 

angående uppgifter, men det ses mer som ett extraarbete än som en tillgång och 

avlastning. 

 

En av stora förändringarna i Gy11 var att kravet på yrkesrelaterade uppgifter blev 

tydligare och är inskrivet i både det centrala innehållet och i kunskapskraven. T.ex. 

att eleven ska ”avrundar på ett för karaktärsämnena relevant sätt.”(Skolverket 2011, 

s.92) och kunna lösa ”matematiska problem och problemsituationer i 

karaktärsämnena” (Skolverket 2011, s.93). I ämnets syfte anges det att ” När så är 

lämpligt ska undervisningen ske i relevant praxisnära miljö.”(Skolverket 2011, s.90). I 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning (Skolinspektionen, 2014) konstateras att 

förändringarna i Gy11 inte har slagit igenom i den omfattning som de borde. 

Skolinspektionens rapport betonar vikten av att stärka elevens yrkesidentitet redan 

tidigt i utbildningen och skapa en tydligare koppling mellan de 

gymnasiegemensamma ämnena och yrkesämnena. Enligt rapporten är detta viktigt 

för att skapa ett sammanhang för eleven, motivera till studier och motverka avhopp 

som är ett problem på yrkesprogram idag. 
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I studiens resultat framgår att lärare är fullt medvetna om kravet på yrkesrelevans 

och det görs i viss mån av de tillfrågande lärarna, men man ser inte att det är så stor 

pedagogisk vinst som anges t.ex. i Skolverkets kvalitetsgranskning. Lärare hävdar att 

andra faktorer spelar större roll för inlärningen än yrkesrelevans, t.ex. 

gruppsammansättningar, lagom svåra praktiska övningar och tydlig struktur i 

kursplaneringen, faktorer som kan inverka negativt på möjligheten till yrkesrelevant 

innehåll. Ett hinder som många nämner är brist på kompetens i yrkesämnen hos 

matematiklärare och brist på matematikkompetens hos yrkesläraren. Detta skulle 

kunna överbryggas genom ett utvecklat samarbete vid kursplanering och vid 

genomförande. Detta ser dock inte någon av respondenterna som ett realistiskt 

förslag p.g.a. tidsbrist och schemahinder. Ett återkommande argument för att 

yrkesrelaterade moment är lägre prioriterade är att de bidrar för lite till förståelse i de 

förmågor som mäts i nationella provet i förhållande till hur mycket tid de tar i 

anspråk. Detta förhållningssätt stämmer bra med det som framkommer i Karolina 

Muhrmans (Muhrman, 2016) avhandling angående matematik på 

Naturbruksgymnasium. Där framkommer tydligt att  

”Flera matematiklärare uttryckte en oro för att ett alltför infärgat arbetssätt skulle leda 

till att eleverna inte klarar uppgifterna på de nationella proven i matematik, eftersom de 

är av en generell karaktär och inte riktade mot någon specifik yrkesinriktning. 

(Muhrman, 2016 s.185).  

Detta ointresse för att prioritera matematiken i yrkeskontexten, om än motiverat med 

goda argument, kan möjligen förstärkas av att ämnet matematik av tradition är 

isolerat från övriga ämnen. Muhrman(2016) framhåller detta som en hindrande 

ramfaktor. Hon konstaterar att bland ämneslärare är det just matematiklärare som 

tydligast håller fast vid vad tydliga gränser angående vad som är giltig kunskap och 

vad som inte är det i sitt ämne. Hennes avhandling visar att: 

Matematiklärarna visar en stolthet över sitt ämne och de lägger stor vikt vid dess innehåll 

och vill inte att det ska ändras eller förvanskas. De visar en stark tro på betydelsen av 

”rena” generella matematikkunskaper för att ge eleverna bra möjligheter i samhälls- och 

yrkeslivet och för vidare studier. 

(Muhrman, 2016 s.185). 

Muhrmans(2016) studie anger att samarbete mellan yrkeslärare är något som trots 

goda intentioner är svårt att genomföra i praktiken. Förutom de faktorer som nämnts 
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tidigare såsom tidsbrist, fel kompetens och organisatoriska hinder uppmärksammar 

Muhrman även att problem kan uppstå p.g.a. olika syn på didaktik. En maktkamp 

kan uppstå mellan den kontextlösa matematikkunskapen för djupare generell 

förståelse och en mer praktisk syn på matematik som ett av många verktyg som ska 

användas för att lösa en uppgift. Muhrman beskriver att det förkommer att 

yrkeslärare vid gemensam planering känner att de mötts av ”förakt” och inte känner 

att de ses som ”riktiga” lärare i allmänteoretiska ämnen. Muhrman hävdar även att 

matematiklärare kan uppleva att ämnets klassifikation löses upp och blir svagare när 

man inför ett arbetssätt med yrkesinriktad matematik. 

Val av uppgifter 
Lärare på yrkesprogram kritiserar nationella provet för att innehålla uppgifter som är 

onödigt tillkrånglade för att motsvara de krav som anges för Matematik 1a. Man 

påpekar även att yrkeselever inte får tillfälle att visa vad de kan i de moment som har 

yrkesrelevans under provtillfället. Samtidigt anger matematiklärare på yrkesprogram 

att de har stor nytta av gamla nationella prov för att tydligt utläsa vad som krävs i 

kursen och anpassar till stor del sina egna prov efter detta för att förbereda eleverna, 

framförallt under repetition inför nationella provet. Även Lärare D, som hävdar att 

han inte lägger någon tid till ren provförberedelse, nämner senare i intervjun när han 

resonerar angående likvärdighet att en stor del av senaste provet bestod av frågor 

från gamla nationella prov. 

 
Skolverkets direktiv anger att ”De nationella proven kan också bidra till att 

konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna, och en ökad måluppfyllelse för 

eleverna.”(Skolverket, 2016a). Jag upplever att lärare tolkar detta som att den mest 

konkreta presentationen av kursen finns att hitta i nationella provets utformning och 

svårighetsnivå. Det är det centrala styrdokument som samtliga matematiklärare i 

kursen Matematik 1a måste förhålla sig till och som generera en mätsiffra som är 

offentlig. Risken är stor att nationella provet därmed får orimligt stor betydelse för 

hur uppgifter konstrueras under kursen. Ett belägg för detta är att även de lärare som 

tydligt uttrycket att det anser att nationella provet är mer lämpat för att mäta resultat 

i matematik 1c än Matematik 1a vill ge sina elever en bättre chans till gott resultat 

genom prioritera provträning framför yrkesrelaterade matematikförmågor mot slutet 

av kursen. Muhrman (2016) kommer i sin avhandling fram till liknade slutsatser 

angående matematikundervisning på Naturbruksprogrammet. Hon framhåller att 
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matematiklärare kan prioritera ner uppgifter som relaterar till elevernas 

yrkesinriktning eftersom dessa inte tas hänsyn i nationella provet och att ”För lärarna 

blir därför ett bra resultat på de nationella proven viktigare än vad som står i 

kunskapskraven.”(Muhrman, 2016 s.185) 

 

Även de lärare som positiva till möjligheten att integrera yrkesämnen i matematiken 

gör det med perspektivet att det är matematik som ska läras med yrkesrelevanta 

uppgifter eller projekt. Det nämns inte att det är större förståelse för yrket som ska 

nås och att matematiken kan vara ett verktyg för detta. Några lärare ser 

yrkeskopplingen som en ren motivationshöjande faktor som i stort sett är synonym 

med praktiska övningar i allmänhet. 

 

Selghed (2004) beskriver hur olika lärare reagerar på olika sätt vid förändringar av 

skolsystemet. Vid övergången från det normrelaterade till det målrelaterade 

betygssystemet hittas en stor variation angående hur lärare uppfattade förändringen. 

Uppfattningarna variera alltifrån att de båda systemen är synonyma till att det 

uppfattas som att det nya systemet definierar en helt ny kunskapssyn. Förändringen i 

och med Gy11 är av mindre karaktär än den 1994 som Selghed beskriver. Gemensamt 

är att lärare upplever att de fått för lite tid och resurser för att till fullo tolka de nya 

direktiven och anpassa sin undervisning efter denna. Selghed(2004) beskriver hur 

lärare reagerat på det uteblivna stödet enligt två huvudlinjer. Den första linjen söker 

stöd externt och tar gärna hjälp av läromedel, färdiga prov samt bedömningsmallar. 

Den andra huvudlinjen söker stöd internt, genom att utarbeta prov och 

bedömningsunderlag gemensamt på skolenheten och låta innehållet i och resultatet 

av nationella provet styra undervisningen. Selghed(2004) konstaterar att lärare 

reagerar som de flesta andra yrkeskårer, om förändringar känns oklara och om man 

blir osäker i sin yrkesutövning så söker man sig till något som är tydligt definierat och 

kan ersätta det uteblivna stödet. Han menar att det är fullt begripligt eftersom: 

Ingen yrkeskategori vill bli avslöjad med att inte klara av det uppdrag man fått i uppgift 

att utföra. De känner sig svikna. Därför söker de stöd där de känner sig trygga och där 

självkänslan och anseendet inte ifrågasätts. (Selghed, 2004 s.193) 
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Bedömning  
I resultatet av studien angående nationella provets inflytande nämner samtliga 

respondenter tidigt i intervjun att de ser en stor nytta med provets funktion som hjälp 

för likvärdig bedömning och därmed rättvisa betyg i en kurs där de inte självklart kan 

tolka gränserna annars. Lärarna kommer även in på problematiken angående hur 

man stort inflytande provresultatet ska ges i den samlade bedömningen av enskilda 

elever. Skolverket (2016a) anger det huvudsakliga syftet enligt följande: 

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

bedömning och betygssättning, och ge underlag för en analys av i vilken utsträckning 

kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå. 

(Skolverket, 2016a) 

Vidare beskriver Skolverket(2016a) att nationella provet kan användas för att 

konkretisera ämnesplanerna. Det betonas att provet inte ska betraktas som ett 

examensprov som är viktigare än annan information som läraren har om elevens 

kunskap. I Skolverket (2016b) förklaras än mer utförligt att inte för stor betydelse bör 

läggas i enskilda elevers resultat. Det betonas att ”Provbetyget ger information om 

elevens samlade kunskapsnivå i förhållande till det som provet prövat”(Skolverket, 

2016b), d.v.s. inte nödvändigtvis det som hela kursen ska pröva. Det 

uppmärksammas att elevens provresultat kan påverkas av tillfälligheter och att 

kursbetyget ska bestå av flera bedömningar samt att kursbetyg och provbetyg kan 

skilja sig åt. I den senaste av de årliga redovisningarna som Skolverket lämnar till 

Utbildningsdepartementet, Skolverket (2015), påpekas det att: 

De nationella proven är inga examensprov och det finns inga regleringar som styr i hur 

hög grad ett nationellt prov ska påverka kursbetyget. Det är läraren själv som avgör hur 

hon eller han ska tolka hur det nationella provets resultat ska vara ett stöd för 

betygssättningen. Resultaten på nationella prov och betyg måste alltid tolkas, diskuteras 

och sättas i sitt sammanhang. (Skolverket, 2015 s.3) 

I en analys av sambandet mellan nationella prov och kursbetyg på gymnasiet 

(Skolverket, 2009) konstateras att det finns stora skillnader mellan hur lärare sätter 

betyg i förhållande till resultatet från det nationella provet, men att detta inte behöver 

betyda att betygen inte sätts likvärdigt. I analysen påpekas det att två klasser med 

liknande resultat från det nationella provet mycket väl kan ha olika kunskaper som 

motiverar skillnaden som uppkommer i klassernas kursbetyg eftersom ”det bara är 

den enskilde läraren som sätter betyg som har all tillgänglig information om sina 
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elevers kunskaper – proven är inte examensprov som täcker alla mål och en lärare 

har många andra betygsunderlag för en elev. Det finns inga nationella bestämmelser 

för hur kursbetygen ska förhålla sig till provresultaten, varken på individ-, klass-, 

skol- eller nationell nivå.”(Skolverket, 2009 s.6). Korp (2006) framhåller att det 

skiljer alltför mycket i vilka förutsättningar en elev eller elevgrupp har att lyckas på 

det nationella provet för att det ska vara relevant som bedömningsunderlag. Faktorer 

som kön, social bakgrund, språk, skola, lärarkompetens och gymnasieprogram kan 

spela en stor roll för chansen att lyckas i ett skriftligt, tidspressat prov. Hon hävdar 

att ”Det finns en exempelvis en bred konsensus bland lärare såväl som elever om att 

de nationella proven passar bäst på studieförberedande program”. (Korp, 2006 s.82) 

 

Skolverket och avhandlingar betonar med andra ord i många olika dokument att det 

nationella provet inte är avsett att styra bedömningen av enskilda elever samt att det 

kan passa olika bra som mätinstrument för olika elevgrupper. Samtidigt indikeras att 

detta är en viktig fråga då det finns ett stort antal rapporter och avhandlingar 

angående just avvikelsen mellan kursbetyg och provbetyg. Även i media och i 

diskussioner mellan skolor kan resultatet användas som ett mått på skolans kvalitet. 

Resultatet på nationella provet och dess avvikelse från kursbetyg är lätt att mäta och 

en siffra är alltid ett starkt argument i en debatt där det inte ges tid eller utrymme att 

se mer komplexa samband. En skola med mycket stark koppling till yrkesämnen i sin 

matematikundervisning kan i och med sin prioritering riskera att anklagas för att ge 

glädjebetyg om eleverna uppfyller kriterierna i praktiken men inte behärskar 

abstrakta, kontextlösa matematikprov. 

 

Denna oro för avvikelser mellan nationella provets resultat och kursbetyg genomsyrar 

lärarnas resonemang om nationella provets inflytande på bedömningen. Det 

poängteras att nationella provet är bra för att få hjälp i bedömningen, men det 

förkommer stor osäkerhet på hur mycket vikt som ska läggas vid det som elever visar 

i yrkesrelaterade områden, och hur det kan uppväga de förmågor som elever har 

svårare att visa i abstrakt matematik. På individnivå uppger lärare att de inte låter ett 

dåligt resultat på nationella provet inverka alltför mycket på enskilda elever. Även om 

många kritiserar provet för att beta av centralt innehåll istället för att bedöma 

förmågor i olika grad så använde man provet för att bekräfta att det betyg man tänkt 

ge eleven inte avviker alltför mycket neråt. Om så är fallet letar man orsaker och kan 
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även ge extra stöd för att låta eleven uppvisa vad hen kan istället för att sänka 

kursbetyget. Intressant nog uppkom inte frågan om hur de hanterar fallet när en elev 

överträffar den tidigare bedömningen. Detta kanske kan vara en indikation på att 

yrkeslärare inte har så stora förväntningar på yrkeseleverna och snarare siktar på att 

de kan hålla samma nivå i teoretiska prov som i praktiska och muntliga moment. 

 

Lärare uppger att de är medvetna om att de inte behöver ta avgörande stor hänsyn till 

gruppen provresultatet då ett yrkesprogram bör använda varierande 

examinationsformer för att se elevers förmågor. Ändå är det i mångt och mycket 

nationella provet, och inte kunskapskriterierna, som sätter standarden för hur 

förmågor ska bedömas i kursen överlag. Lärare anger nationella provet, framförallt 

dess bedömningsanvisningar, är ett av de dokument som används som utgångspunkt 

i betygsdiskussioner. Vid en ändring i styrdokument kan osäkerhet uppstå vad som 

gäller och man håller gärna fast vi något som är tydligt och inte går att ifrågasätta, i 

detta fall nationella prov. Detta ger ytterligare en indikation till matematiklärarna att 

det viktiga i Matematik 1a är att kunna hantera ren matematik, inte förstå 

tillämpningar. 

Avslutande slutsatser 
De intervjuade lärarna är tydliga med att de inte ger det nationella provet alltför stor 

vikt när de bedömer enskilda elever. Man uttrycket att det bara är ett av många 

bedömningstillfällen och att det egentligen inte passar särskilt bra för många elever 

som valt yrkesinriktat program eftersom de bör få tillfälle att visa vad de kan i 

praktisk tillämpning som komplement. Lärare framhåller att de för det mesta har 

bedömt elevens kunskaper innan nationella provet och detta egentligen inte behöver 

för betygsättningen för enskilda individer annat än vid tveksamma fall. 

 

Trots detta är det tydligt att provets existens i sig påverkar hela kursens utformning i 

mycket hög grad i många andra avseenden. Hela tidsplaneringen och anpassning av 

övningsuppgifter bestäms av provdatum och innehållet i tidigare nationella prov. 

Provuppgifterna ses som en indikation på vad eleven bör klara och rättningsmallen 

betraktas som hjälp att förstå bedömningskriterier för kursen. 

 



34 
 

Lärarna är väl medvetna om att de kan, och bör, låta elevens kommande yrke infärga 

kursen och att matematiken kan hanteras även på praktikplatserna, det görs i viss 

utsträckning men inte på något väl strukturerat sätt av lärarna i denna studie. Att 

prioritera de yrkesanpassade momenten ses inte som ett lämpligt alternativ då lärare 

är väl medvetna om att nationella provens resultat granskas av Skolinspektionen och 

media. Lärare är därför måna om att eleven, och därmed skolan, bör ges bästa 

förutsättning att erhålla ett gott resultat på nationella provet. 

 

Min slutsats blir att nationella provet bidrar till att upprätthålla den starka 

klassificering som matematikämnet har. Att ändra fokus på 

matematikundervisningen från isolerad kunskap till ett praktiskt verktyg kräver att 

matematiklärare utmanar sig själva och tar sig tid och besväret att tänka nytt och 

komma runt de hinder som uppstår för att förverkliga de ambitioner som anges i 

ämnesbeskrivningen i Gy11. När en kvalitetskontroll, som det nationella provet är, 

inte uppmuntrar detta så är risken stor att det ses som en signal till lärare att hålla 

fast vid det gamla invanda synsättet på matematikundervisning.   
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Bilaga 1, Intervjuguide 
 
Förnamn Efternamn 
Skolform 
 

 

Storlek på skola 
 

 

Antal ämneskollegor i dagligt arbete 
 

 

Antal år aktiv som matematiklärare 
 

 

 

Fas 1. 

(Samtal med reflektioner, öppen frågeställning som respondent får tolka och styra. 
Intervjuaren lyssnade och neutral, men får delta med begränsade motfrågor.) 
 
Hur uppfattar du? 
Vilket inflytande har det nationella provet på undervisning och bedömning i kursen 
Matematik 1a? 
 
 
 
Fas 2. 
 
(Välj att introducera några samtalsområden som kan komplettera fas 1) 
 

• Ser du andra uppfattningar hos kollegor? 
• Annorlunda om inte NP skulle genomföras? 
• NPs påverkan på examinationsformer 
• NP inverkan på bedömning  
• Hur hanterar du elev som missat provet 
• NP för komplettering 
• Samstämmighet mellan styrdokument/läroböcker/NP 
• Om du fick välja, skulle du genomföra NP  
• NPs påverkan på planering  
• Exempel på yrkesanpassad matematik 
• Tycker du att NP speglar kursens innehåll 
• Tycker du att NP-uppgifternas karaktär/svårighetsgrad speglar kursen 
• Hur stor del av kursen ägnas åt NP-träning 
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