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Sammanfattning 

 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot grundskolans tidigare år grundläg-

gande perspektiv på svenska, matematik och engelska 210 högsko-

lepoäng. 

 

Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 högskole-

poäng i utbildningsvetenskap. 

 

Titel: Millimetrar eller sjumilakliv.  

 En studie kring vilka avtryck diagnosmaterialet Diamant har satt på 

Limmaredsskolan. 

Engelsk titel: Millimetres or giant leaps.  

 A study on the impact of the assessment material Diamant at Lim-

maredsskolan. 

 

Nyckelord: Implementering, diagnos, matematik, bedömning.  

 

Författare:  Petra Ågren & Mari Öberg  

 

Handledare:  Christer Wede  

 

Examinator: Jörgen Dimenäs   

 

 

Bakgrund 
Bakgrunden tar upp matematik- och bedömningsforskning såsom måluppfyllelse inom ma-

tematik, betygssystemets förändring över tid, diagnoser i skolan, Diamantmaterialet samt 

olika former av bedömning.  Bakgrunden tar även upp olika strategier och perspektiv röran-

de policyimplementering i verksamheter. 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka vilka avtryck diagnosmaterialet Diamant har satt i verk-

samheten. Frågeställningar för studien: Hur har Diamant implementerats? Kan det urskiljas 

att Diamant används som ett formativt bedömningsinstrument? 

Metod 
Undersökningen är en studie som genomförs i samarbete med Tranemo kommun och Lim-

maredsskolan. Studie kan användas av skolan i deras utvärderingsarbete av matematikut-

vecklingen. Redskapet intervju har använts där gruppintervjuer har genomförts.  

Resultat 
De avtryck vi funnit i studien är att nivån på undervisningen har höjts beroende på att Dia-

mantmaterialet tillsammans med de nya matematikmatriserna ställer högre kunskapskrav 

jämfört med den tidigare undervisningen. Även en större medvetenhet hos pedagogerna vad 

gäller vikten av gemensam grundsyn på matematiken, gemensamt språkbruk samt diskus-

sioner gällande matematikprogressionen på skolan har upptäckts. Gällande implementering-

en av Diamantmaterialet har vi funnit att verksamheten befinner sig i implementeringsfasen, 

vilket innebär att förändringar genomförts i verksamheten men förändringen är ännu inte 

institutionaliserad. 
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1. Inledning 
 
Svenska barns måluppfyllelse i matematik har försämrats genom åren enligt Skolverket 

(2003). Internationella jämförelser visar att Sverige ligger sämre till, eller står relativt still 

vad gäller måluppfyllelsen i matematik i relation till jämförelseländerna. Detta ligger till 

grund för att matematiken i skolan ständigt är ett omdebatterat ämne.  

 

Diskussionen berör även Tranemo kommun och Limmaredsskolan där vår studie ägt rum. På 

skolan har de vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med problemen inom matematiken 

genom ett matematikprojekt som genomfördes 2009/2010 med syfte att förbättra kvalitén i 

matematikundervisningen. Projektet innebar bland annat studiecirklar, litteraturstudier och 

föreläsningar för pedagogerna samt laborativt arbete med matematiken i klassrummen. Ett 

delmål i projektet var att pedagogerna skulle bli insatta i Skolverkets diagnosmaterial Dia-

mant.  

 

Arbetet med Diamant är en del av den större matematiksatsningen på Limmaredsskolan och 

vår uppgift i denna uppsats är göra en studie kring vilka avtryck diagnosmaterialet Diamant 

har satt i verksamheten. Studien har skett utifrån ett uppdrag som kommunen givit oss, där 

vi som undersökare valt metod och tillvägagångssätt, samt gjort avgränsningar i samråd med 

vår uppdragsgivare och handledare. Uppdraget finns beskrivet i den tolkningsbas som ligger 

till grund för studien och som återfinns under rubriken metod. Tolkningsbasen har sedan 

mynnat ut i ett syfte som presenteras nedan. Vi vill även tydliggöra att Limmaredsskolan 

gett sitt medgivande till att vi benämner skolan vid namn i uppsatsen. 

 

2. Syfte 
 

Syftet är att undersöka vilka avtryck diagnosmaterialet Diamant har satt i verksamheten. 

 

Frågeställningar för denna studie:  

 

Hur har Diamant implementerats? 

Kan det urskiljas att Diamant används som ett formativt bedömningsinstrument? 

 

2.1 Uppsatsens disposition 

 

Dispositionen i denna uppsats är upplagd enligt följande. I bakgrundskapitlet sker en redo-

görelse av de faktorer som ligger till grund för studien vad gäller matematik och bedömning 

samt olika perspektiv kring policyimplementering. Metodkapitlet beskriver vad en utvärde-

ring är och att denna studies resultat kan användas i utvärderingssammanhang. En förklaring 

till varför dokumentanalys och tolkningsbas gjorts ges. Metodkapitlet klargör också val av 

redskap och hur urval, genomförande samt analys och bearbetning av data har gått till. Re-

sultatet har sedan analyserats och diskuterats mot den bakgrund och tolkningsbas som ligger 

till grund för studien.  
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3. Bakgrund 

 

I detta kapitel kommer relevant bakgrund att redogöras för vilken berör vår studie och dess 

syfte. Vi har valt att ge en beskrivning av hur måluppfyllelsen ser ut i matematik i interna-

tionella jämförelser, därefter följer en förklaring av hur betygssystemet har förändrats över 

tid och sedan en skildring av vad diagnoser syftar till, samt en beskrivning av Diamantmate-

rialet. Viktiga bedömningsbegrepp såsom formativ, summativ och lärande bedömning samt 

lärandeprogressioner och feedback/feedforward behandlas och sätts i relation till aktuell 

forskning. Feedback och feedforward är två närbesläktade begrepp som syftar till att ge 

återkoppling till eleven kring sitt lärande. I vissa avseenden i denna uppsats används be-

greppen synonymt, skillnader dem emellan beskrivs längre fram i kapitlet. 

 

3.1 Måluppfyllelse i matematik i internationella jämförelser 

 

Det finns flera studier på internationell nivå som genomförs för att jämförelser skall kunna 

göras mellan olika länders måluppfyllelse i skolan. Två av de som rör matematik är PISA 

och TIMSS vilka kommer förklaras nedan. 

 

På Skolverkets hemsida kan läsas att PISA (Programme for International Student Assess-

ment) är ett OECD projekt som genomförs vart tredje år i Sverige. Ett OECD projekt inne-

bär att studier görs på internationell nivå. Ett antal femtonåriga elever på olika skolor får 

genomföra prov inom tre kunskapsområden, matematik, naturvetenskap och läsförståelse. I 

undersökningen ligger varje gång tyngdpunkten på ett av de tre kunskapsområdena och år 

2003 var det matematik som stod i fokus. Resultaten från år 2003 visar att Sverige ligger 

något över OECD genomsnittet och att de länder som låg före år 2000 också ligger före år 

2003. Ur resultatet från PISA 2003 kan man inte urskilja någon signifikant försämring sedan 

år 2000 men man inte heller kan urskilja någon förbättring (Skolverket, 2004) 

 

TIMSS står för Third International Mathematics and Science Study. TIMSS - projektet är 

initierat av IEA (The International Association for the Evaluation of Educational Achieve-

ment). IEA är en organisation som genomför och granskar studier för att kunna göra jämfö-

relser olika länder emellan. Skolverket ansvarar för undersökningens genomförande i Sveri-

ge. TIMSS genomfördes för första gången år 1995 och syftar till att undersöka elevers kun-

skaper i matematik och naturvetenskap. Kunskapsproven innehåller alltid så kallade ankar-

uppgifter, alltså enhetliga uppgifter sedan tidigare prov för att jämförelser skall kunna göras. 

Förutom kunskapsproven har även enkäter använts bland elever, lärare och skolledare. En-

käterna ligger till grund för att skapa förståelse kring konsekvenserna av elevers olika för-

mågor. Sverige deltog för första gången med elever från årskurs 4 år 2007, tidigare har Sve-

rige enbart deltagit med elever från årskurs 8. Resultaten från år 2007 visar att elever i 

årskurs fyra presterar sämre i ämnet matematik än eleverna i jämförelseländerna. Sverige har 

även en betydligt mindre del högpresterande elever i ämnet matematik än övriga länder. 

Dock är de lågpresterande eleverna inte överrepresenterade i Sverige. Resultaten av under-

sökningen visar att svenska elever i årskurs 4 är relativt sett bättre på att sammanställa och 

tolka data men sämre när det gäller taluppfattning, aritmetik och geometri. Vidare kunde 
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man se att de svenska eleverna var sämre på att använda fakta och olika begrepp inom ma-

tematiken (Skolverket, 2008).  

 

Enligt Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan (Skolverket, 2004) kan en nedgång 

i måluppfyllelsen urskiljas i flera ämnen i skolan. Det man kunde se i utvärderingen var att 

vissa grupper, framförallt pojkar hade svårt att nå de gällande målen. Vidare såg man även 

problematik kring bedömning av elevers kunskaper samt hur betyg skall sättas. Skolverket 

ser mycket allvarligt på denna nedgång i resultaten och ser ett behov av att samtliga tre an-

svarsnivåer bestående av stat, kommun samt rektorer och lärare inom skolan agerar, analyse-

rar och åtgärdar situationen. Vidare belyser man i rapporten svårigheter kring de rådande 

betygskriterier och kunskapsmål som styr skolans verksamhet. Utvärderingen sammanfattar 

att gällande styrdokument verkar svåra att förstå och tolka vilket därmed kan leda till att de 

inte förstås likvärdigt av verksamma inom skolan. Även lärares bedömnings och utvärde-

ringskompetens bör höjas för att de skall kunna motsvara de krav på kvalité som statliga 

läroplaner, kursplaner och betygskriterier föreskriver.   

 

3.2 Det svenska betygsystemets förändring över tid 

 

Lindberg (2005) redogör för betygssystemets förändring över tid och förklarar att bedöm-

ning av elevers kunskaper har ändrats från att ha varit relativ, till att på 1990-talet bli mål 

och kunskapsrelaterad. I det relativa betygssystemet rangordnades eleverna efter en normal-

fördelningsskala och kunskap ansågs som något objektivt mätbart. Det rådande mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet innebär att elevers prestationer skall sättas i relation till 

”mål att uppnå” och ”strävansmål” samt ”anvisningar om bedömningens inriktning” som 

finns som rubriker i kursplanerna för respektive ämne. Vi står i denna stund inför ytterligare 

en förändring i den svenska skolan och dess betygssystem genom att regeringen i oktober 

tog beslut om en ny läroplan (Lgr 11) samt nya kursplaner som träder i kraft hösten 2011. 

En förändring i de nya kursplanerna är att ”mål att uppnå” ersätts med kunskapskrav. 

 

I Sverige är vi jämförelsevis sena med att betygssätta elever sett ur ett europeiskt perspektiv. 

Enligt ett betänkande (Regeringens proposition, 2009/10:219) från regeringen, vill man änd-

ra på det svenska skolsystemet och införa betyg från höstterminen i årskurs 6. Betänkandet 

innehåller ett förslag om införandet av en sexgradig betygsskala som skall ersätta den nu 

gällande. Granskar man utvecklingen över tid och följer trenden i Europa under 2000-talet 

kan man dock se att betygen allt mer ersätts av skriftliga och muntliga omdömen. Lundahl, 

Román och Riis (2010) ställer sig kritiska till regeringens förslag om betyg från årskurs 6. 

Författarna anser att summativa omdömen som betyg eller betygsliknande omdömen har en 

mycket liten påverkanseffekt på elevers lärande. De menar att betyg inte ökar elevers an-

strängningar eller motivation. De grundar sina åsikter på den omfattande forskning som 

finns kring de negativa effekterna av tidig betygssättning. I diskussionen angående tidiga 

betyg kan man se att de länder som har tidig betygssättning placerat sig bland de sämst pres-

terande i internationella jämförelser. Frågan författarna ställer sig är om Sverige bör följa 

övriga Europa, trots forskningsresultat som talar emot tidig betygssättning. Författarna me-

nar att betyg enligt den forskning som finns har negativ effekt på lärandet hos både elever 

och lärare. Lundahl et al. (2010) vill även påtala att det finns delar i vårt svenska betygssy-
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stem som är centrala för elevers kunskapsutveckling. Dock anser författarna att diskussioner 

som förts angående tidiga betyg grundar sig i önskemål om tydligare läroplaner, kursplaner 

och mål som kan förstås av både pedagoger, elever och vårdnadshavare.  

 

3.3 Diagnoser i skolan 

 

Löwing och Kilborn (2002) menar att diagnoser används kontinuerligt i de flesta skolor 

idag, men att målet med diagnoserna inte alltid är fastställt. De menar vidare att pedagoger 

skall ha god kännedom om olika diagnoser och dess uppbyggnad för att kunna ta hjälp av 

dessa i arbetet med elevers kunskapsutveckling. En diagnos syftar till att ta reda på elevers 

individuella behov, kunskaper, förutsättningar och erfarenheter i olika stadier. Den skriftliga 

diagnosen påvisar kunskapsluckor eleven kan ha. Genom att intervjua eller samtala med 

eleven efter genomförandet av diagnosen kan man som pedagog upptäcka de tankeformer 

som orsakar elevens problem inom det aktuella området. Att enbart använda diagnoser utan 

resultatuppföljning och individuell planering utifrån resultatet, leder inte till kunskapsut-

veckling hos eleven enligt författarna. Det finns olika diagnoser som används olika beroende 

på målet med att genomföra diagnosen. Löwing och Kilborn (2002) skiljer på fyra typer av 

diagnoser. Fördiagnos används innan uppstarten av ett nytt kapitel. Resultatet ger en indika-

tion på vilka förkunskaper eleven besitter. Underhandsdiagnosen kan användas under tiden 

som undervisningen bedrivs och visar om eleven tillgodogör sig den undervisning som pe-

dagogen bedriver. Efterdiagnosen visar elevens kunskaper efter ett genomgånget kunskaps-

område och kan även fungera som ett mått på den undervisning som bedrivits. Översiktsdia-

gnosen är en kombination av de ovan nämnda och kan användas för att kartlägga en ny 

grupp elever eller vid uppstarten av ett nytt område i matematiken. Pedagoger skall enligt 

läroplanens riktlinjer: ”utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter 

och tänkande” och utifrån detta ”organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas 

efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmå-

ga” (Lpo 94, 2006 s.12).  

 

När det gäller diagnosmaterial för matematik, finns ett antal olika material att använda. Dels 

material som är utgivna av Skolverket och dels flera material som är utgivna av kommersiel-

la aktörer. Oavsett vilket diagnosmaterial från Skolverket som används är de utformade ut-

ifrån styrdokumenten, det vill säga kursplanen för matematik, som i sin tur bygger på Lpo 

94.  

 

3.4 Diagnosmaterialet Diamant 

 

Skolverket kom i januari 2009 ut med ett nytt diagnosmaterial för matematik för grundsko-

lans tidigare år, Diamant. Enligt Diamantmaterialets författare Löwing och Fredriksson 

(2009) är det tänkt att man som lärare skall kunna se var eleverna står inför ny undervisning, 

se var eleverna står efter genomgång av nytt avsnitt eller backa till en del som en elev visat 

sig ha svårigheter med. Det kan också vara så att man genom diagnosen upptäcker att en 

elev behöver ha större utmaningar inom matematiken. Det ligger på lärarens ansvar att följa 
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upp diagnoserna och planera undervisningen därefter. Tanken är inte att låta eleverna räkna 

liknande uppgifter som materialet innehåller för att få bra resultat på diagnoserna. För att 

kunna se att kunskapsutvecklingen hos eleverna går åt rätt håll, behöver man kartlägga vad 

eleverna kan för att därefter kunna planera sin undervisning enligt författarna. 

 

När det gäller framtagandet av Diamantmaterialet har konstruktörerna till materialet influe-

rats av auktoritativa matematikdidaktiker och matematiker. Loewenberg Ball, Ferrine-

Mundy, Kilpatrick, Milgram, Schmid och Schaar (2005) tar upp centrala punkter som ma-

tematikdidaktiker och matematiker kommit överrens om. Några av punkterna är: ”Automati-

cal recall of basic facts” vilket innebär att vissa algoritmer och procedurer är så generella 

och grundläggande att de måste behärskas automatiskt. Med algoritmer menas metodiska 

tillvägagångssätt för att lösa matematiska uppgifter, exempelvis uppställning av ett tal. 

”Learning algorithms” innebär att eleverna måste förstå och behärska algoritmer inom de 

fyra räknesätten. Eleverna måste förstå hur de fungerar och att algoritmerna bygger på vårt 

talsystem med basen 10. ”Fractions” innebär att, för att eleverna skall kunna förstå procent 

och förhållanden på djupet krävs goda kunskaper kring bråk. Det är också grundläggande för 

att förstå algebra. ”Teacher knowledge” innebär att läraren måste se innehållet i matemati-

ken ur ett större perspektiv och förstå de grundläggande idéerna som matematiken vilar på, 

det räcker inte med att bara förstå det aktuella innehållet (s. 1056-1058).   

 

Diamantmaterialet består av 55 diagnoser indelade i 6 områden, aritmetik, bråk och decimal-

tal, talmönster och formler, mätning, geometri samt statistik. Varje område är sedan indelat i 

mindre delområden. Till varje område finns så kallade flödesscheman som visar hur varje 

delområde är kopplade till varandra. Samtliga områden inleds med ett avsnitt som kallas 

didaktiska kommentarer, vilket beskriver de didaktiska teorierna som diagnoserna bygger 

på. Varje diagnos består sedan av en beskrivning av uppgifterna, en resultatblankett och ett 

facit. Det finns även ett utvecklingsschema och förslag på hur uppföljning kan se ut, utifrån 

resultatet på diagnoserna. Dock finns det delar som är centrala i kursplanerna för matematik 

som diagnoserna inte testar, dessa är problemlösning och att uttrycka sig muntligt.  

 

3.5 Bedömning  

 

Bedömning kan ses på flera olika sätt vilket kommer att redogöras för i kapitlet. Lindström 

(2005) menar att oavsett vilken typ av bedömning som används så bör det ses som ett red-

skap för utveckling och lärande.  Vidare tar han upp vikten av vad som bedöms och varför 

bedömningen görs. Bedömning bör ses som en integrerad del av undervisningen och peda-

goger måste se till att eleverna vet vilket syfte bedömningen har, för att bedömningen skall 

fungera som ett stöd i lärandet. Fokus skall inte läggas på det eleven redan kan utan bedöm-

ningen skall sträva mot vad eleven kan utveckla härnäst. Lindström lutar sig mot Vygotskij 

och dennes beskrivning av den proximala zonen för utveckling, vilket innebär att eleven 

strävar mot ny oupptäckt kunskap i samspel med andra.  
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3.5.1 Lärande bedömning och feedback 

 

Jönsson (2009) menar att syftet med lärande bedömning är att ta reda på var eleven befinner 

sig i förhållande till uppsatta mål samt hur eleven skall arbeta vidare för att nå målen. Han 

förklarar att den lärande bedömningen inte följer de traditionella mönster som många peda-

goger använder sig av i undervisningen. Det traditionella mönstret består av planering, un-

dervisning och bedömning vilket resulterar i ett mått på lärande. I den lärande bedömning 

Jönsson beskriver, vänder man på ordningen och börjar med de aktuella mål som skall upp-

nås, nästa steg blir hur kunskaperna skall bedömas och därefter kan man planera undervis-

ningen för eleverna vilken skall ses som ett underlag för fortsatt lärande. 

 

I läroplanen står det att bedömning bör ske tillsammans med eleven och det är viktigt för 

eleven att känna sig delaktig i hur olika mål skall uppnås (Lpo 94). Ett lämpligt forum där 

lärare, föräldrar och elev gemensamt diskuterar elevens utveckling är de obligatoriska ut-

vecklingssamtalen som genomförs en gång per termin. Här utvärderas uppsatta mål och nya 

utarbetas för eleven. Fokus ska ligga på hur skolan skall arbeta för att eleven skall nå de ak-

tuella målen (Skolverket, 2009). Jönsson (2009) ger uttryck för det som står i läroplanen 

genom att belysa att en viktig aspekt i lärande bedömning är, att man påtalar framsteg för 

eleverna och medvetandegör dem om deras kunskapsutveckling.  

 

Det finns forskning som jämför och undersöker samband mellan olika sorters elevbedöm-

ning och vilken kunskap den genererar hos elever. Lundahl, Román och Riis (2010) beskri-

ver att pedagogen har en mycket stor betydelse för elevers kunskapsutveckling. De visar 

även på fördelarna med feedback som ett effektivt pedagogiskt redskap. Hur feedback ges, 

av vem och i vilken situation den ges inverkar på mottagandet hos eleven. Feedback som ges 

till eleven skall vara informationsrik och frekvent för att främja lärandet hos eleven. Folke-

Fichtelius och Lundahl (2010) benämner den typ av feedback som syftar till att ge eleven 

information om uppgiften som sådan, hur lärprocessen framskridit samt information om 

möjliga alternativa tankegångar som feedforward.  

 

I Lundahl, Román och Riis (2010) rapport beskrivs en studie gjord av Hattie och Timperley 

där dessa undersökte hur olika sorters feedback kan främja olika typer av lärande och kun-

skapsutveckling hos eleverna. De upptäckte i sin undersökning att feedback är som mest 

effektiv när den informerar om hur ett mål skall nås. Minst effekt hade den feedback som 

innefattade beröm, belöning eller bestraffning. Vidare framhåller de utifrån sin undersök-

ning att de faktorer som gynnade elevers lärande var tydlig målbeskrivning, kartläggning om 

var eleven befinner sig på väg mot målet, samt hur eleven skall ta sig till målet vilket Jöns-

son (2009) beskriver som lärande bedömning. Lundahl, et al. (2010) menar att feedback ut-

ifrån Hattie och Timperleys studie kan riktas mot fyra nivåer. Uppgiftsrelaterad feedback 

kan ges för att eleven skall kunna använda informationen som ges för att lösa uppgifter utan-

för den aktuella situationen. Den processrelaterade feedbacken ges för att hjälpa eleven att 

avfärda felaktiga antaganden eller välja andra strategier. Eleverna skall även uppmärksam-

mas på processerna bakom lösningar på uppgifter. Den metakognitiva processen ämnar träna 

eleverna i att använda rätt studieteknik samt att själva kunna söka rätt feedback i relation till 

uppgiften. Lundahl, et al. (2010) avslutar sin rapport med reflektion kring att regeringen har 
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som målsättning att höja standarden i den svenska skolan. Ur ett vetenskapligt perspektiv 

anser författarna att mest angeläget för att kunna göra detta är att satsa på fortbildning av 

lärares bedömningskompetens i första hand. 

 

Även Korp (2003) anser att feedback till elever i kvalitativ form har visat sig vara effektiv 

när det gäller elevers kunskapsutveckling. Eleverna behöver förklaringar i de olika bedöm-

ningsmomenten för att kunna se målen som ett medel för att utveckla sitt lärande. Hon för-

klarar vidare att lärande är en social process och att en stor del av bedömningen kan göras i 

grupp då elever lär av varandra och tränar sig i att förklara sitt resonemang. Dessutom blir 

resultatet av detta arbetssätt att elevens perspektiv tar plats i klassrummet vilket även Dysthe 

(1996) påpekar vikten av. Dysthe menar att elevernas röster skall vara i fokus likväl som 

pedagogens i det flerstämmiga klassrummet som syftar till att utveckla elevers kunskaper. 

 

3.5.2 Formativ bedömning och lärandeprogression 

 

Jönsson (2009) menar att den formativa bedömningens syfte är att ge eleven feedback och 

hitta lämpliga vägar för att eleven skall nå de uppställda målen. Den stora skillnaden mellan 

den summativa och den formativa bedömningen är enligt Jönsson, att den formativa bedöm-

ningen har ett pedagogiskt syfte, vilket betyder att både undervisningsmetoder och elevens 

behov står i fokus. Korp (2003) behandlar begreppet formativ bedömning på följande sätt. 

Hon menar att all bedömning som hjälper eleven att utvecklas och nå ny kunskap är forma-

tiv och att man inte ger upp förrän eleven har lärt sig det som var syftet med undervisningen. 

Vidare pekar hon på att det är processen, vägen till kunskapen som står i fokus vid den for-

mativa bedömningen, inte själva resultatet. Ett rätt eller fel svar talar inte om hur elevens 

tankebanor sett ut vid det aktuella lärtillfället, oftast minns inte eleven hur denne resonerade 

för att hitta sitt svar. Korp menar att de syften som är vanligast förekommande i den forma-

tiva bedömningen är att pedagogen skall hitta elevens problemområde och sätta in rätt hjälp-

insatser samt kontrollera elevens förkunskaper för att kunna planera undervisningen. Vidare 

framhåller hon att pedagogen skall sträva efter att motivera och hjälpa eleven att bli mer 

reflekterande över sin kunskapsutveckling för att eleven skall lära sig att utvärdera vilka 

lärandestrategier som leder till kunskap.  

 

En studie har gjorts i USA där man undersökt pedagogers kunskaper i relation till formativ 

bedömning. Heritage, Jinok, Vendlinski och Herman (2009) har kommit fram till att peda-

goger är bra på att se vad elever kan och vilken nivå de befinner sig på i sin kunskapsutveck-

ling, men att de är sämre på att avgöra vilket nästa steg i lärandeprocessen är. Det är av 

största vikt att en korrekt analys görs av elevers aktuella kunskaper och att dessa sätts i rela-

tion till de mål som skall uppnås. Misslyckas man med detta kan det leda till att undervis-

ningen i nästa steg inte följer elevens lärandeprogression och på så vis uppstår det kunskaps-

luckor hos eleven. Vidare förklarar författarna att pedagoger måste ha tydliga uppfattningar 

om vilka förmågor och vilken förståelse som en företeelse föregås av för att kunna avgöra 

vilket nästa steg är i utvecklingen hos eleven. De menar också att läroplaner inte är till nå-

gon större hjälp i detta avseende då de inte har ett tydligt förlopp av hur lärandet skall gå till, 

de är ofta organiserad utifrån mer omfattande kunskapsblock och inte nedbrutna i mindre 

delar. I artikeln tar författarna upp att intresse har väckts för lärandeprogressioner inom olika 
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ämnen och att dessa är till stor hjälp för pedagoger att få en helhetssyn över vad eleverna 

skall lära sig från de mest elementära till de högsta nivåerna. Med lärandeprogressioner me-

nas att läro- och kursplaner är nedbrutna till mindre delar som visar på en tydlig progression 

inom ämnet. Heritage et al. (2009) menar att utifrån lärandeprogressioner kan pedagoger 

urskilja vilka de mest grundläggande nyckelprinciperna är inom ämnet för att sedan planera 

vilka element som krävs för att nå kortsiktiga mål. Formativ bedömning kan ses som ett me-

del att följa hur elevers lärande utvecklas mot de kortsiktiga målen. Om kartläggningen vid 

formativ bedömning exempelvis en diagnos, visar att eleven saknar vissa grundstenar kan 

man som pedagog gå tillbaka med hjälp av lärandeprogressionen och på samma sätt gå 

framåt i progressionen om det visar sig att eleven redan besitter de grunder som krävs. Lä-

randeprogressioner kan alltså underlätta för pedagoger att göra en avvägning av hur under-

visningen skall se ut och vilka kunskaper som skall läras härnäst hos elever. Vidare hävdar 

författarna att enbart lärandeprogressioner inte räcker för att uppnå goda resultat, utan bred 

kunskap inom ämnet i samspel med formativ bedömning och lärandeprogressioner hjälper 

pedagoger att veta vad som skall undervisas härnäst.  

 

3.5.3 Summativ bedömning 

 

Jönsson (2009) pekar på att den summativa bedömningens syfte är att exempelvis ange ett 

visst antal rätt vid provtillfälle eller att ge elever betyg och att summativ bedömning innefat-

tar någon form av sortering eller rangordning av den som bedöms. Han förklarar vidare att 

den summativa bedömningen i elevers betyg kan ses som en samlad och komprimerad 

mängd information om elevens kunskaper i en enda beteckning. Bedömningen i ett betyg är 

en komprimerad form av feedback och innehåller flera mål som eleven har strävat mot. 

Dock talar betyget inte om var på kunskapsvägen eleven befinner sig, eller vilka åtgärder 

eleven skall ta till för att utvecklas vidare och här ligger den stora skillnaden mellan summa-

tiv och formativ bedömning. Korp (2003) anser att den summativa bedömningen, exempel-

vis betyg, har ett värderande moment vilket kan ha stor betydelse för den som bedöms. Även 

Pettersson (2005) styrker detta genom att påstå att ifall bedömning inte följs upp och utvär-

deras kan det innebära att eleven uppfattar det som kritik, viket kan få följderna att denne 

inte vågar gå vidare i sin lärprocess av rädsla att göra fel. Korp menar vidare att vilken typ 

av bedömning man som pedagog väljer beror till stor del på vilket syfte bedömningen har 

och vad bedömningen skall leda till. Hon beskriver former av summativ bedömning som 

behövs i olika situationer. Certifikation är en slags summativ bedömning som syftar till att 

garantera att en person har fullgoda studieresultat och innehar en viss kompetens. Denna 

funktion kan vara att sortering sker av de som inte är behöriga till en utbildning eller ett ar-

bete. Differentiering är den bedömning som sker när ett visst antal platser inte räcker till i 

förhållande till antal sökande.   

 

När vi nu har avslutat bakgrunden rörande matematik och bedömning, kommer vi i det föl-

jande att övergå till att presentera olika perspektiv rörande policyimplementering.  

 



 11 

3.6 Olika strategier och perspektiv rörande policyimplementering  

 

Enligt Håkansson (2006) har pedagogers och rektorers uppfattning och tolkningar av re-

formprocesser stor betydelse för hur väl det faller ut i vardagsarbetet. Det är inte självklart 

att det från första stund fungerar. Samspel mellan policy och praktik måste få ta tid enligt 

Håkansson. Många pedagoger har idag så fullt upp i det vardagliga arbetet, att de helt enkelt 

väljer att inte engagera sig, eller gör aktivt motstånd mot nya reformer. Håkansson menar 

vidare att villkoren på skolorna har stor betydelse för hur väl förändringsarbetet faller ut. Det 

ställs ofta stora krav på rektorer att implementera förändringar när det gäller reformer i sko-

lan och de har kommit att stå i fokus för ett framgångsrikt förändringsarbete. Det är trots allt 

viktigt med en god kommunikation mellan pedagoger och rektor, eftersom kommunikation 

är en av grundförutsättningarna för ett framåtskridande arbete. För att arbetet skall vara me-

ningsfullt krävs det att förändringen har ett tydligt syfte och att pedagoger upplever ett be-

hov av förändringen. 

 

Berg (2003) menar att implementering är en process där berörda på olika nivåer i hierarkin 

tar ställning till det som skall implementeras. Beslut rörande det som skall implementeras 

kan beskrivas utifrån två perspektiv enligt Berg, top-down eller bottom-up. Top-down inne-

bär att beslut fattas av högre instanser exempelvis politiker och dessa beslut verkställs i sin 

tur av den aktuella verksamheten, exempelvis en enskild skola och de verksamma där. Bot-

tom-up innebär att en implementeringsprocess startar i den aktuella verksamheten, där sak-

kunniga inom kategorin har en påverkan och kunskap kring vad som behöver implemente-

ras.  

 

Lundström (2009) beskriver förändringsarbetet utifrån tre olika faser, initierings-, imple-

menterings- och institutionaliseringsfasen. I initieringsfasen konstateras behov av förändring 

och en lägesbedömning görs. Även de berörda av förändringen görs delaktiga och viktiga 

beslut fattas. Implementeringsfasen innebär att bestämda handlingar tas i bruk och leder till 

förändringar i verksamheten. Institutionaliseringsfasen innebär att de handlingar och föränd-

ringar som tagits i bruk är en naturlig del av verksamhetens arbete. Enligt författaren tar det 

många år för ett förändringsarbete att bli institutionaliserat.  

 

Arvidsson och Jämsvi (2006) menar att implementering är en process som innehåller flera 

delar. De som deltar i processen uppmanas av någon eller några att förhålla sig till någon 

form av förändring som skall leda till utveckling. De berörda skall förses med rätt verktyg 

för att kunna förverkliga och genomföra det för verksamheten aktuella programmet. Med 

program menas de förändringar som skall implementeras. Tolkningar av det program som 

skall implementeras grundar sig i hur de berördas referensramar och ansvarsområden ser ut. 

Författarna menar vidare att formuleringarna kring programmet måste vara lätta att förstå för 

att de skall tjäna som vägledning i den gällande verksamheten och att ett program inte är 

implementerat förrän det som skall göras, görs utan vidare reflektion kring görandet vilket 

Lundström (2009) benämner som att ett förändringsarbete är institutionaliserat.  
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4. Metod 
 

I denna studie har vi tagit del av tillvägagångssätt i hur utvärdering kan genomföras, då vår 

studie kan användas av Limmaredsskolan i deras utvärdering av utvecklingsarbetet med ma-

tematiken. Följande kapitel inleds därför med en redogörelse av vad en utvärdering är för att 

tydligöra hur en sådan kan gå till. Därefter följer en presentation av den tolkningsbas och 

dokumentanalys som ligger till grund för vår studie. Slutligen beskrivs det redskap vi använt 

oss av och hur urval, genomförande och analys av resultat gått till. Även de etiska övervä-

gandena vi förhållit oss till kommer att redovisas.  

 

4.1 Vad är en utvärdering? 

 

Jerkedal (2005, s.83-102) beskriver åtta steg i en utvärdering som bör övervägas. 

 

1. Syften med utvärderingen 

2. Extern och/eller intern utvärdering 

3. Att identifiera berörda grupper 

4. Hur kartlägger man vad berörda grupper önskar få belyst i utvärderingen 

5. Vad ger kartläggningen och vilka frågor kan utvärderingen belysa 

6. Design, insamling och bearbetning av data 

7. Att rapportera utvärderingsresultatet 

8. Hur får man utvärderingsresultatet utnyttjade 

 

Jerkedal (2005) menar vidare att det finns en uppfattning hos utvärderingsforskare vilket bör 

ses som att det inte existerar någon regelrätt utvärdering som måste följas, utan att varje ut-

värdering är unik. Både Jerkedal (1990) och Lindgren (2006) menar att uppföljning och ut-

värdering ibland används synonymt men att det är viktig att skilja på begreppen. Lindgren 

(2006) menar att det är svårt att ange en precis olikhet mellan begreppen, men att skillnad 

mellan uppföljning och utvärdering ligger i att uppföljning görs kontinuerligt enligt rutiner 

och är oftast en process som görs internt. Utvärdering däremot sker inte sällan som en extern 

process och kräver en djupare analys där vår studie kan bidra med relevanta och användbara 

resultat.  

 

Jerkedal (2005) menar att det finns fyra huvudsakliga syften vid utvärderingar, formativ, 

summativ, prognostisk- och implementeringsutvärdering. Formativ utvärdering innebär att 

man stödjer och främjar förbättringar av ett pågående program. Med program menas en för-

ändring som pågår i en verksamhet eller som har genomförts. Summativ utvärdering innebär 

värdering och bedömning av ett program vilket kan fungera som underlag för vidare sats-

ning. Prognostisk utvärdering syftar till att kunna förutspå hur ett visst program kommer att 

falla ut, genom att studera förutsättningar och målsättning med programmet. Utvärdering av 

implementering innebär att man undersöker huruvida ett program har blivit implementerat 

eller ej.  

 

 



 13 

Sundh, Wede och Berg (2005) ger en definition av utvärdering, nämligen ”kontroll mot 

standard” vilket vi uppfattar som att standard är det mål eller program som skall utvärderas 

och att sättet det utförs på är kontrollen, som kan vara av karaktären summativ eller formativ 

som beskrivs ovan. 

 

Utgångspunkterna för vår studie finns nedtecknade i den tolkningsbas som ligger till grund 

för studien och som presenteras nedan. Studiens syfte har ventilerats på ett arbetsplatsmöte 

för att de berörda inom undersökningen skall bli medvetna om vad det är som skall undersö-

kas. Lärarlagen har också tidigare uttryckt sitt intresse för att studien genomförs och att re-

sultatet kan användas som en del av skolans utvärdering av matematikutvecklingen. I sam-

råd med vår uppdragsgivare och handledare har vi förberett hur resultatet av studien ska pre-

senteras. Det bestämdes att resultatet av studien skulle presenteras på en arbetsplatsträff på 

skolan inför pedagoger, rektor, utvecklingsledaren och eventuellt ytterligare intressenter. 

Det kan möjligen bli aktuellt att presentera studien vid annat tillfälle.  

 

4.2 Vad är en tolkningsbas? 

 

Enligt Sundh, Wede och Berg (2005) utgör tolkningsbasen ett underlag för studien. Tolk-

ningsbasen innehåller en beskrivning av hur vi tolkat vårt uppdrag utifrån vår uppdragsgiva-

re samt en sammanfattning av den dokumentanalys som gjorts vilken presenteras längre 

fram i kapitlet. Tolkningsbasen tjänar till att klargöra innehåll och mål med studien och vi 

kan gå tillbaka till tolkningsbasen under studien för att kontrollera att vi undersöker det vi 

ska och inget annat. Nedan följer en beskrivning av hur vi tolkat vårt uppdrag utifrån samtal 

med utvecklingsledaren i kommunen och rektorn på den berörda skolan, samt en samman-

fattning av det vi kunnat utläsa ur dokumentanalysen. 

 

4.2.1 Tolkningsbas för denna studie 

 

Efter samtal med utvecklingsledaren i den berörda kommunen har vi tolkat vårt uppdrag 

enligt följande: Vi ska genomföra en studie med syfte att undersöka vilka avtryck diagnos-

materialet Diamant har satt i verksamheten. Enligt utvecklingsledaren är arbetet med Dia-

mant ett utvecklingsarbete inom matematikundervisningen på den berörda skolan. Intresse 

finns då att undersöka huruvida användandet av Diamant påverkar matematikundervisning-

en. Frågor som uppstår när det gäller matematikutvecklingen är, hur medvetna är pedago-

gerna i valet av kartläggningsmaterial och tillför Diamant något inom utvecklingsarbetet för 

matematiken. Diamantmaterialet är tänkt att vara ett verktyg för att kartlägga eleverna och 

ligga till grund för undervisningen i matematik. Det är viktigt att pedagogerna skiljer mellan 

medel och mål när det gäller utvecklandet av matematikundervisningen. Om Diamant endast 

används som avstämning av elevernas kunskaper och pedagogerna inte arbetar vidare med 

resultatet blir användandet av Diamant ett mål i sig. Om pedagogerna istället planerar för 

fortsatt undervisning utifrån kartläggningen, fungerar Diamantmaterialet som ett medel för 

den formativa undervisningen.  
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Efter samtal med rektorn på den berörda skolan har vi tolkat vårt uppdrag enligt följande: 

Skolan deltog i ett matematikprojekt under läsåret 2009/2010 med syfte att öka måluppfyl-

lelsen inom matematiken. Ett av delmålen med projektet var att pedagogerna skulle bli insat-

ta i Diamant samt koppla diagnoserna till kommunens matematikmatriser (se dokumentana-

lysen s. 15). Anledningen till att rektorn är intresserad av att vi genomför studien är för att 

matematikutvecklingen skall hållas vid liv. Mycket tid har avsatts för matematikprojektet 

såsom fortbildning bland pedagoger och kartläggning av undervisningen på skolan. Intresse 

finns därför i att undersöka vilka avtryck diagnosmaterialet Diamant har satt i verksamheten 

för att skolan sedan skall kunna utvärdera verksamheten ur denna punkt.   

 

Ur dokumenten som finns beskrivna i dokumentanalysen nedan har vi kunnat utläsa att Di-

amantmaterialet förväntas användas som kartläggningsmaterial för fortsatt planering av un-

dervisning med syfte att höja måluppfyllelsen i matematik. Pedagogerna är insatta i Dia-

mantmaterialet enligt redovisningen av matematikprojektet och diagnoserna skall vara kopp-

lade till matematikmatriserna. Vidare kan vi se att tid avsätts för att pedagogerna skall kunna 

analysera elevernas kunskapsutveckling.  

 

4.3 Dokumentanalys 

 

Skolan styrs på nationell nivå av Skollag, Läroplan (Lpo 94 för närvarande, Lgr 11 från och 

med hösten 2011) och kursplaner för respektive ämne. Utöver detta finns dokument på lokal 

nivå som är mer eller mindre styrande för verksamheter. Utifrån vårt syfte att göra en studie 

kring, vilka avtryck diagnosmaterialet Diamant har satt i verksamheten, behöver vi veta vil-

ka lokala dokument som kan vara relevanta i sammanhanget för att analysera implemente-

ringsförfarande rörande Diamant. En dokumentanalys har gjorts för att ligga till grund för 

tolkningsbasen som i sin tur ligger till grund för studien. Dokumentanalysen skall i denna 

studie inte ses som något resultat utan har använts med syfte att ta reda på vad som står i 

olika dokument rörande Diamant, vilka skolan förväntas förhålla sig till och som vi sedan 

kan relatera till i resultatet. Nedan kommer vi att presentera de dokument som rör matemati-

ken på skolan och vilka grupper på olika nivåer inom skolan dokumenten är utformade av.   

 

 Riktlinjer och rutiner för kunskapsuppföljning och kunskapsutveckling i Tranemo 

kommun 2009/10 

Dokumentet är framtaget med hjälp av rektorsgruppen i kommunen. Enligt utvecklingsleda-

ren i kommunen är det meningen att dessa riktlinjer och rutiner för kunskapsuppföljning 

som finns nedtecknade i dokumentet skall följas och det är rektorns sak att se till att det som 

står i dokumentet blir presenterat för de verksamma i kommunen och att det följs.   

 

 Utvecklingsplan för grundskolan i Limmared läsåret 2010/11 

Dokumentet är en plan för de utvecklingsområden på skolan som kommer att prioriteras 

utifrån kvalitetsredovisningen föregående år och där vi har fokuserat på det som står angå-

ende matematik. Dokumentet är framtaget av pedagoger och rektor på skolan, där rektor har 

det yttersta ansvaret. 
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 Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervisning-

en – Matematiksatsningen 2009 

Dokumentet är en redovisning av det genomförda matematikprojektet på skolan som skick-

ats in till Skolverket. Specialpedagogen är den som skickat in ansökan inför projektet och 

sedan fyllt i redovisningsmallen och vidarebefordrat den till Skolverket. 

 

 Matematikmatriser gällande matematikundervisning  

Dokumenten består av strävansmål och uppnåendemål där matematikutvecklargruppen i 

kommunen brutit ner dessa till vad som bör undervisas i respektive årskurs för att få en 

gemensam progression att gå efter. 

 

 Kartläggning av matematikundervisningen i Tranemo kommuns grundskolor och 

gymnasium.   

Dokumentet togs fram av matematikutvecklargruppen i kommunen när det bestämdes att 

matematiken skulle vara ett prioriterat område i kommunen för att kartlägga hur det såg ut i 

verksamheterna vid den aktuella tidpunkten. 

 

Mot bakgrund av det som beskrivits ovan har vi valt ut tre av dessa dokument som vi finner 

mer relevanta för vår studie än andra då de innehåller föreskrifter gällande matematikunder-

visning. Dessa tre är: Riktlinjer och rutiner för kunskapsuppföljning och kunskapsutveckling 

i Tranemo kommun 2009/10, Utvecklingsplan för grundskolan i Limmared läsåret 

2010/11samt Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i matematikundervis-

ningen – Matematiksatsningen 2009. Dessa dokument har studerats utifrån en förenklad 

tredelad nivåmodell enligt Berg (2003), vilket innebär att mål, innehåll och regler urskiljts 

gällande matematik. Med mål menas vilka avsikterna är, eller vad man vill med ett visst 

fenomen, i detta fall det övergripande ämnet matematik. Innehåll syftar till att förstå vad det 

handlar om, vilket innehåll som förväntas i verksamheten. Med regler menas om det finns 

påbud som icke är förhandlingsbara utan måste göras. En dokumentanalys enligt det sätt 

Berg beskriver är ett sätt att kunna ta del av flera dokument och på ett relativt enkelt sätt få 

en överblick av vad de handlar om.  Dokumenten kan analyseras var för sig men också rela-

teras och jämföras på olika nivåer där man kan urskilja både vad dokumenten innehåller, 

men också vad de inte innehåller. Nedan redogörs för vilka mål, innehåll och regler dessa 

dokument innehåller.  

 

Dokument 1: Riktlinjer och rutiner för kunskapsuppföljning och kunskapsut-

veckling i Tranemo kommun 2009/10 

 

Mål: Det övergripande målet med dokumentet är att redogöra för vilka kartläggningsmateri-

al som kan användas som ett led i att öka måluppfyllelsen inom olika ämnen och Diamant 

nämns som ett sådant instrument. Syftet med Diamant är kartläggning av elevers kunskaper 

som underlag för fortsatt planering. Tanken är att Diamant skall användas under flera år för 

att följa elevens kunskapsutveckling. 
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Innehåll: Diamantdiagnoserna syftar till att: ta reda på om alla elever har nödvändiga för-

kunskaper inför ett nytt moment i undervisningen, identifiera elever som behöver större ut-

maningar för att undvika att dessa elever känner sig understimulerade i matematikundervis-

ningen, kartlägga elever som kommit långt i sin kunskapsutveckling, stämma av undervis-

ningen genom att efter ett genomgånget avsnitt ta reda på om undervisningen lett till upp-

ställda mål, samt att ta reda på om en uppföljning eller ett åtgärdsprogram lett till önskat 

resultat.  

 

Regler: Vi finner inga regler eller påbud som måste efterföljas då det inte står att pedago-

gerna skall använda Diamantmaterialet.   

 

Dokument 2: Utvecklingsplan för grundskolan i Limmared läsåret 2010/11  

 

Mål: Fler elever skall nå de nationella kunskapsmålen för matematik samt höja andelen ele-

ver i år 3 och år 5 som uppnår målen i samtliga delprov i de nationella proven. Eleverna i år 

F-6 skall också klara att lösa testen som har att göra med ”förståelse för tal” ur boken Att 

förstå och använda tal.  

 

Innehåll: Eleverna skall genomföra de olika testen som är avsedda för årskursen samt ges 

tid att muntligt diskutera och argumentera för sina och andras problemlösningar. Material 

kommer att köpas in för att träna olika matematiska begrepp och kunna ge extra stöd. Tid 

kommer att avsättas för att lärarna skall kunna analysera och fördjupa sig i elevernas kun-

skapsutveckling inom matematiken.  

 

Regler: Alla elever gör första testet ur boken Att förstå och använda tal v.34 alt. 35 och 

andra testet v. 49 år 2010. 

 

Dokument 3: Redovisning av utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i mate-

matikundervisningen – Matematiksatsningen 2009  

 

Mål: Målet med matematikprojektet var att eleverna skulle utveckla en god talförståel-

se/taluppfattning, utveckla effektiva beräkningsstrategier särskilt inom området subtraktion 

samt ge eleverna tid att diskutera matematik muntligt och få bekräftelse för sina tankegång-

ar. Ett delmål för pedagogerna var att de skulle bli insatta i Diamantmaterialet och koppla 

diagnoserna till matematikmatriserna.  

 

Innehåll: Pedagogerna har blivit insatta i diagnosmaterialet Diamant och kopplat diagno-

serna till matematikmatriserna. Studiecirklar, litteraturstudier och föreläsningar för pedago-

gerna har ägt rum även laborativ matematik har förekommit i klassrummet. Arbetet kommer 

att fortskrida med uppföljning av eleverna med hjälp av testen ur boken Att förstå och an-

vända tal. Prioriteringar kommer att läggas på algoritmuppställningar för eleverna samt att 

kommunicera matematik i klassrummet.  

 



 17 

Regler: Vi finner inga regler eller påbud som måste följas då detta är en redovisning av vad 

som hittills genomförts i verksamheten. 

 

Även matematikmatriserna för matematikundervisningen har betydelse för vår studie, då vi 

där kan utläsa om Diamantdiagnoserna har kopplats till respektive område inom matemati-

ken vilket uttrycks i tolkningsbasen som ett delmål med matematikprojektet . Dock går det 

inte att analysera matematikmatriserna utifrån den tredelade modell Berg (2003) beskriver, 

då det inte finns skrivet några mål, innehåll eller regler, utan det är ett resultat av pedago-

gernas arbete med att bryta ner strävansmål och uppnåendemål till vad som skall undervisas 

i respektive årskurs.  

 

4.4 Intervju som redskap för datainsamling 

 

Lantz (2007) beskriver att informationen från en intervju sammanställs och analyseras i 

form av data som kan ha olika användningsområden. En väl genomförd intervju speglar re-

spondentens uppfattningar och upplevelser som senare klargörs i slutsatsen av det bearbeta-

de materialet. Den väl genomförda intervjun ger data som uppfyller särskilda krav på an-

vändbarhet. Dessa krav är att metoden måste ge tillförlitliga resultat och att dessa måste vara 

giltiga, Det skall även vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna, vilket vi kom-

mer att sätta i relation till vår studie under rubriken tillförlitlighet och giltighet. 

 

Trost (2010) beskriver att i en intervju skiljer man på olika grader av standardisering och 

strukturering. En intervju med hög grad av standardisering innebär att frågor ställs i en viss 

ordning och har fasta svarsalternativ samt att man inte ger någon ytterligare förklaring av 

frågorna som intervjuare. Låg grad av standardisering innebär att man som intervjuare ställer 

frågor i den ordning som passar och följdfrågor kan ställas vid behov, språkbruket är ofta 

öppet och inte så formellt. När det gäller strukturering menar Trost (2010) att man måste 

skilja på studien som sådan och själva intervjuerna. Om intervjuerna syftar till att undersöka 

ett specifikt ämne och inget annat så har studien hög grad av struktur, där själva intervjufrå-

gorna kan vara av hög eller låg grad av struktur beroende på vilka svarsalternativ det ges 

möjlighet till.  

 

Denna studie som sådan har en hög grad av strukturering och intervjuerna har utifrån syfte 

och tolkningsbas varit strukturerade med öppna svarsalternativ. 

  

4.4.1 Flera intervjuare 

 

Att vara fler intervjuare bör ses ur både intervjuarens och den intervjuades synvinkel enligt 

Trost (2010). Ur intervjuarens synvinkel kan intervjun ofta bli bättre och man kan få ut rik-

ligare datamängd om man är två, det förutsätter dock att man som intervjuare är samspelta 

annars kan följden bli motsatt. Ur den intervjuades synvinkel kan denne känna sig trängd av 

flera intervjuare, vilket bör undvikas. Då vi har valt gruppintervju som metod har vi inte sett 

några problem med att vara två intervjuare utan enbart fördelar, då vi anser att vi fått ut en 
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rikligare datamängd och kunna stödja varandra under intervjun genom att föra intervjun 

framåt.  

 

4.4.2 Gruppintervju  

 

I gruppintervjun samspelar flera respondenter och bygger upp sin berättelse tillsammans. 

Enligt Thomsson (2002) är det en fördel i gruppintervjun om personerna känner tillit till 

varandra då det är lättare att prata inför varandra i gruppen. Vid gruppintervju tar ett visst 

fokus mer eller mindre plats under intervjun, i det här fallet diagnosmaterialet Diamant. Vi-

dare är gruppintervju särskilt lämpligt som metod då man söker kunskap i en samverkans-

process som vidare skall leda till ett kunskapsbyggande i gruppen enligt Thomsson. Vi valde 

gruppintervju då det passar vår studie eftersom diagnosmaterialet Diamant är relativt nytt för 

pedagogerna och intervjun kan ses som ett lärtillfälle. 

 

I gruppintervjun är det viktigt att alla kommer till tals och får säga sin mening. Intervjuaren 

skall tänka på att ge alla utrymme under intervjun för att den skall bli meningsfull för de 

inblandade enligt Thomsson (2002). Under intervjun är det viktigt att deltagarna inte värde-

rar det någon säger. Medrespondenterna kompletterar med sina erfarenheter och tankar un-

der intervjun. Intervjuarens uppgift är att presentera ämnet för intervjun samt hålla samtalet 

igång. Intervjuaren måste även vara medveten om att de egna reflektionerna och tankarna 

inte skall dominera under intervjun. Ibland kan det vara nödvändigt att bryta för att släppa in 

de deltagare som inte kommit till tals under intervjun (Thomsson, 2002). Förtjänsterna med 

en gruppintervju är det samspel och kunskapsuppbyggande som sker respondenterna emel-

lan. Under intervjun skapas ny förståelse kring ämnet och intervjuaren får en intressant pro-

cess att följa och analysera. I samtalet kan det framkomma argument och åsikter som annars 

kan vara svåra att nå enligt författaren. 

 

Trost (2010) förklarar att det finns nackdelar med att intervjua flera personer samtidigt. 

Nackdelar kan vara att tystlåtna i gruppen inte kommer till tals då de mer konversabla ofta 

kan ta överhanden av intervjun. Vidare kan det vara så att man kan få ett slags majoritetssvar 

av den orsaken att de intervjuade kan påverkar varandra, på så vis kan det vara svårt att ur-

skilja nyanser i svaren. Något Trost påpekar är, att man måste beakta etiska problem som 

kan uppstå vid gruppintervjuer. Eftersom de intervjuade inte har någon tystnadsplikt innebär 

det att det som sägs vid intervjun kan föras vidare av de personer som intervjuas samtidigt. 

För att undvika att information som kommer fram vid intervjuerna skall kunna brukas mot 

någon enskild vid ett senare tillfälle inledde vi intervjuerna med att upplysa om att detta är 

deras gemensamma önskning, att vår studie är en del i utvärderingen av verksamheten och 

hänvisade till tidigare arbetsplatsmöte där information om studien gavs. 

 

4.5 Urval 

 

Urvalet har skett utifrån samtal med vår uppdragsgivare och vår handledare. Innan studien 

inleddes tillfrågade utvecklingsledaren skolor i kommunen som kommit igång med använ-

dandet av Diamant om de var intresserade av att delta i studien. Utifrån detta visade ett antal 
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skolor intresse. Den aktuella skolan valdes på de grunder att det arbetat med att utveckla 

matematiken i och med deltagandet i matematikprojektet som beskrivits tidigare. För att få 

en så bred uppfattning som möjligt av vad pedagogerna anser, valde vi att intervjua de två 

arbetslagen på skolan, år F-2 samt år 3-6. Detta val grundar sig i fördelarna med gruppinter-

vju enligt Thomsson (2002) som beskrivits ovan.  

 

4.6 Genomförande 

 

Vi genomförde två gruppintervjuer på den berörda skolan. Pedagogerna var indelade i sina 

respektive arbetslag, F-2 och 3-6 med åtta respektive sex pedagoger i arbetslagen. De hade 

tidigare fått reda på att vi önskade genomföra gruppintervjuer men hade inte fått tillgång till 

några frågor. Dock var pedagogerna innan intervjun informerade kring att det var Diamant 

som skulle diskuteras. Vi var inlästa på området och hade förberett våra intervjufrågor ut-

ifrån syfte och frågeställningar. Lantz (2007) menar att förberedelser i form av bakgrunds-

kunskap och att relevanta frågor utformats är av största vikt vid genomförandet av intervju-

er. 

 

Vi träffade pedagogerna på den berörda skolan, de hade bestämt i vilket rum vi skulle 

genomföra intervjuerna.  Vi fick tillgång till rummet innan pedagogerna kom och kunde 

förbereda ljudupptagning och vårt material. Gruppen satt vid ett stort bord där alla kunde se 

varandra där vi intervjuare satt på en långsida med gruppen framför oss. Inledningsvis pre-

senterade vi oss för gruppen, därefter förklarades syftet med studien och att uppdraget givits 

av den aktuella kommunen. Pedagogerna var sedan tidigare insatta i studien eftersom de fått 

ge sitt medgivande om medverkan till vår uppdragsgivare. Efter presentationen informerades 

gruppen om de etiska överväganden som vi förhållit oss till vilka är framtagna av Veten-

skapsrådet (2002). Vi berättade att intervjuerna kommer att spelas in på band för att vi skall 

kunna gå tillbaka och lyssna igen för att säkerställa vissa svar. Vidare informerades gruppen 

om att vi har tystnadsplikt om allt som sägs under intervjun men att gruppen inte har det 

gentemot varandra. Därför är det viktigt att alla vet att det som sägs inom gruppen under 

samtalet inte kan användas mot varandra vid senare tillfälle. Vidare berättade vi att vi har ett 

antal öppet konstruerade frågor som vi vill ha svar på genom gruppdiskussion. Vi ställer 

frågor, lyssnar och ber om förtydligande vid behov. Strukturen på samtalen var öppen och 

ordet gavs inte till var och en av deltagarna, utan alla släpptes in under samtalets gång. Varje 

intervju varade cirka 45 minuter. Därefter tackade vi för deras medverkan.  

 

4.6.1 Etiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram forskningsetiska principer med syfte att skydda be-

rörda parter som ingår i undersökningar av olika slag. De forskningsetiska principerna har vi 

övervägt och förhållit oss till i vår studie vilket beskrivs nedan. Informationskravet innebär 

att ”forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgif-

tens syfte”. Vid intervjuerna informerade vi pedagogerna muntligt om vår studie och dess 

syfte för att de skall ha insyn i vad det är som undersöks. Samtyckeskravet innebär att delta-

gare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Vi förklarade för 
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pedagogerna att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien utan vidare förklaring. 

Konfidentialitetskravet innebär att ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”. Vi informerade pedagogerna om att vi inte kom-

mer att nämna några namn eller personuppgifter i rapporten. Genom valet av vårt redskap, 

gruppintervju, blir deltagarna mer neutrala än vid enskilda intervjuer och det blir därför lät-

tare att avidentifiera enskilda deltagare. Nyttjandekravet innebär att ”uppgifter insamlade om 

enskilda personer får endast användas för forskningsändamål”. Detta har följts genom att vi 

endast använt det insamlade materialet för vår studie och förvarat det på ett säkert sätt så att 

inga obehöriga har tillgång till det. 

 

4.7 Analys och bearbetning av data 

 

Inledningsvis lyssnade vi igenom de inspelade intervjuerna och var och en av oss förde an-

teckningar kring det sagda. Därefter jämfördes våra anteckningar för att upptäcka eventuella 

skillnader i våra tolkningar. Vid eventuella skillnader gick vi tillbaka till inspelningen för att 

lyssna igen och diskutera vad vi hört. Slutligen lyssnades intervjuerna igenom ytterligare en 

gång för att säkerställa att vi fått med allt.  

  

Analys av datamaterialet har skett utifrån vad Kvale och Brinkmann (2009) benämner me-

ningskoncentrering, vilket vi uppfattar som att analysen är en process där viktiga tyngdpunk-

ter i datamaterialet urskiljs. Dessa tyngdpunkter syftar till att ge svar på studiens syfte och 

de forskningsfrågor som ligger till grund för studien. Författarna menar att detta arbete sker 

utifrån olika steg där datamaterialet delas upp och analyseras i mindre delar. Malmqvist 

(2007) menar att man grupperar och sorterar materialet för att forskningsfrågorna skall kun-

na besvaras. Han menar vidare att genom sortering och gruppering blir materialet mer över-

skådligt och ovidkommande material sorteras bort.  

 

Mot bakgrund av vårt syfte, vilka avtryck diagnosmaterialet Diamant har satt i verksamhe-

ten, har materialet sorterats i olika meningsenheter för att gruppera de tyngdpunkter som 

framkommit i intervjuerna. Analysen av resultatet har lagts upp utifrån den processgång som 

sker vid implementering av program och dessa faser beskrivs av Lundström (2009) som ini-

tiering, implementering och institutionalisering.  

 

4.8 Giltighet och trovärdighet 

 

Det redskap man väljer att använda i sin undersökning skall vara noga avvägt för att passa 

studien. I samråd med vår handledare kom vi fram till att gruppintervju kunde passa som 

verktyg i vår studie. Genom att be någon erfaren och vetenskapligt skolad person om råd, i 

vårt fall vår handledare, i valet av metod ökar giltigheten i undersökningen enligt Kihlström 

(2007).  I en gruppintervju framkommer en helt annan kunskap än i den individuella inter-

vjun eftersom deltagarna skapar berättelsen tillsammans och under samtalet växer nya kun-

skaper fram (Thomsson, 2002). I undersökningar är det av största vikt att resultatet redovisas 
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på ett sätt så att det lätt förstås av både deltagare och läsare av studien. Kihlström benämner 

detta som studiens kommunicerbarhet. Görs denna på ett tydligt sätt ökar den ytterligare 

giltigheten i undersökningen. I vår studie har vi försökt skriva på ett sätt som är lätt att förstå 

och som inte lämnar några lösa trådar som kan försvåra förståelsen av rapporten. 

 

Trovärdigheten i en undersökning är viktig för att studien skall anses som stabil. Trost 

(2010) beskriver vikten av att de som intervjuar frågar på samma sätt om det sker fler än en 

intervju samt att tillvägagångssättet blir lika vid alla intervjutillfällen. I vår studie förberedde 

vi en arbetsgång för att vi skulle kunna utföra våra två intervjuer på samma sätt vid båda 

tillfällena. Genom att använda denna arbetsgång stärks trovärdigheten i resultatet. Vidare 

beskriver Trost olika komponenter som ökar trovärdigheten i undersökningen. Objektivitet 

är en komponent vilken handlar om hur olika intervjuare registrerar de svar som fås genom 

intervjun och att fokus hålls på det aktuella ämnet. Därefter jämförs svaren och har man tol-

kat svaren lika ökar trovärdigheten i undersökningen. Kihlström (2007) beskriver fördelarna 

med att man som intervjuare har prövat metoden innan och inte känner sig obekväm i situa-

tionen. Vi två som genomför denna studie har båda utfört intervjuer, sammanställt och ana-

lyserat resultat tidigare under utbildningen. Det är viktigt för trovärdigheten i undersökning-

en att man inte är obekant med den metod man valt att använda sig av. Genom att vara två 

personer som genomför intervjuerna och samtidigt spela in dem på band förstärks undersök-

ningens trovärdighet. Genom att lyssna igenom banden flera gånger kan man kontrollera att 

man inte hört fel eller missat något. Genom inspelningen kan man även kontrollera sig själv 

så att inga ledande frågor ställts under samtalet (Kihlstöm, 2007).  
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5 Resultat 
 

5.1 Inledande resultatdel beträffande implementeringen av Diamant 

 

När det blev aktuellt med matematikprojektet och skolan fick ansöka om pengar hos Skol-

verket för att utveckla matematiken, uttryckte pedagogerna att Diamant var något de ville 

lära sig mer om och därför kunde vara en del av projektet. Utvecklingsledaren och bild-

ningschefen i kommunen hade tidigare gett matematikutvecklaren och specialpedagogen i 

uppdrag att presentera Diamant och materialet introducerades för pedagogerna under ett 

arbetsplatsmöte på skolan. Pedagogerna diskuterar kring de tankar de hade när Diamant blev 

aktuellt och beskriver att man måste följa med i utvecklingen. Det gäller såväl den personli-

ga som den yrkesmässiga utvecklingen. De drar paralleller till andra yrken där ständig ut-

veckling sker, man kan inte stanna kvar i det gamla utan måste ständigt sträva framåt. De 

menar att det hela tiden kommer nya direktiv som man inte ifrågasätter utan tar till sig och 

försöker göra användbara: 

 

Att säga stopp och stoppa huvudet i sanden det var ju inte aktuellt, utan då gäller det att ta till sig 

det och försöka att greppa det och göra det användbart, hur ska jag hantera det? och det är ju det 

man jobbar med hela tiden, det är inte bara att ta det och köra det rakt av, utan hur ska jag an-

vända det i min verksamhet och hur ska jag få ut det bästa av det.  (Pedagog ur F-2) 

 

Pedagogerna berättar att de inte måste använda alla diagnoser utan materialet skall ses som 

ett hjälpmedel i undervisningen för att kartlägga elevers kunskaper och se vilka krav som 

ställs på eleverna i respektive ålder. Innan mötet hade pedagogerna fått bekanta sig med de 

delar som var aktuella för den årskurs de är verksamma i och sedan kopiera upp materialet 

själva. Pedagogerna anser att det är svårhanterligt med lösa papper i en pärm och om det 

förutsätts att Diamant skall användas så skall det satsas pengar på att köpa in inbundet Dia-

mantmaterial: 

 

Ska vi ha det ska skolan satsa pengar på det, och tycker det är en ledningsresurs. (Pedagog ur 3-

6) 

 

Pedagogerna anser alltså att det inte skall tas av läromedelspengar utan istället skall led-

ningsresurser användas till att köpa in inbundet Diamantmaterial. 

 

Gruppen berättar att studiecirklar hölls under matematikprojektet och att en av dessa gick ut 

på att pedagogerna skulle studera Diamantmaterialet och det för dem aktuella avsnitt avsett 

för respektive årskurs. Pedagogerna ansåg att detta var ett bra sätt att bli insatta i materialet. 

Det förstärktes dessutom av att specialpedagogen och matematikutvecklaren hade fått ta del 

av Diamantmaterialets författares tankar kring hur materialet skulle användas för respektive 

årskurs, vilket specialpedagogen och matematikutvecklaren i sin tur delgav pedagogerna. 

Diamantmaterialet beskrivs som stort och omfattande där man får plocka relevanta delar 

efter behov. Pedagogerna uttrycker att man inte kan läsa det rakt av och sedan förväntas 

kunna använda det fullt ut. Pedagogerna berättar att tid till att studera Diamantmaterialet och 

hur man kan använda det fanns under matematikprojektet. Pedagogerna förklarar att varje 
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pedagog under matematikprojektet var friställd från undervisning i två veckor då tid fanns 

till att bli insatt i Diamant, men att tiden skulle räcka till mycket, till exempel att studera 

boken Att förstå och använda tal, föreläsningar, observationer och till att genomföra tester. 

De upplevde att tiden var ganska knapp och att de har fått tagit sig tid till att bli insatta i Di-

amant utifrån behov. I nuläget beskrivs att ingen gemensam tid finns avsatt för att diskutera 

Diamant: 

 

Nu har vi läsförståelse så nu pratar vi inte gemensamamt om det längre utan det är upp till varje 

nu att komma ihåg det vi gjorde i kursen och hålla det levande. (Pedagog ur 3-6) 

 

Pedagogerna menar att det är upp till varje arbetslag att diskutera Diamant på arbetslagstid 

som finns avsatt varje vecka och att det till viss del också har förekommit. De anser att tid 

bör avsättas för gemensamma diskussioner eftersom Diamant tillsammans med matematik-

matriser är levande dokument och att det är en process som ej kan vara perfekt från början.  

 

5.2 Upptäckter vid introduktionen av Diamant 

 

Pedagogerna berättar att matematikutvecklargruppen i kommunen till en början försökte 

koppla Diamantdiagnoserna till de redan existerande matematikmatriserna som var kom-

mungemensamma. Vid närmare granskning upptäcktes att kunskapskraven i matematikma-

triserna inte stämde överrens med kunskapskraven i Diamant. Därför gjordes matematikma-

triserna om och Diamantdiagnoserna kopplades till respektive kunskapsområde i matemati-

ken. När pedagogerna skulle genomföra de nationella proven i år 3 år 2009 upptäckte de att 

kunskapskraven var högre i de nationella proven, Diamant och matematikmatriserna än i den 

undervisning som bedrevs: 

 

Det var så mycket mer än vad man trodde att de skulle, att vi skulle gå igenom, var låg de, var 

ska vi lägga vår matematikundervisning. Diamant låg väl på den kravnivå som nationella proven 

fast vår undervisning låg inte riktigt lika högt, vi såg det, att det här har vi inte haft så lågt ner i 

åldrarna innan. (Pedagog ur 3-6) 

 

Vid upptäckten av detta satte sig pedagogerna vid genomgången av de nationella proven för 

år 3 och år 5 och diskuterade vad som krävs i varje årskurs och vad eleverna hade haft svårt 

respektive lätt för. Detta anser pedagogerna är viktigt för att kunna förbereda kommande 

elever på bästa sätt genom att bedriva undervisning som ligger i linje med de krav som ställs 

utifrån de nationella målen.  

 

5.3 Användningsområden vad gäller Diamant 

 

Några pedagoger anser att man oftast använder de mål och de diagnoser som finns i läro-

medlet, vilka är kopplade till varje kapitel i boken och de anser att dessa testar kunskaper 

som är relevanta till det som de har arbetat med i boken. I diskussionen lyfts det dock att 

man måste vara medveten om att läromedlet inte är komplett. 
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I intervjuerna framkom flera aspekter kring användandet av Diamant. Generella åsikter är att 

Diamant är ett bra stöd när det gäller planering av undervisning och vad eleverna förväntas 

kunna i respektive årskurs. En pedagog berättade att man kan titta i Diamant och se vilka 

krav som ställs och sedan plockas material fram anpassat till det som skall läras. Flertalet 

påtalade att Diamant används som fördiagnos för att se vilka kunskaper eleverna besitter och 

var man skall lägga ribban när man planerar sin undervisning. Likaså används det efter ett 

område för att se resultatet av undervisningen:  

 

Att avsluta ett område, att se vad har det blivit för resultat utav den här undervisningen. (Peda-

gog ur 3-6) 

 

Pedagogerna anser att det är viktigt att ta reda på vart undervisningen har lett, för att därifrån 

kunna hitta flera vägar för elevens kunskapsutveckling:  

 

göra en test, vem kan och vem kan inte, men vad gör man åt det sen, det är ju det vi har pratat 

om, vad gör vi sen, låter vi det bara vara då, den klarade inte det! Vi kollar av och hur jobbar vi 

med det för att de ska nå detta, följer man inte upp det finns det ingen anledning att testa något 

heller. (Pedagog ur F-2) 

 

Pedagogerna menar att man måste följa upp diagnoser för att de skall vara till någon nytta 

och att man som pedagog måste se till sin undervisning och vilka andra metoder som kan 

användas för att eleverna skall tillägna sig nya kunskaper. Efter en fördiagnos letas lämpligt 

arbetsmaterial fram för att eleven skall ta till sig de aktuella kunskaperna och efter genom-

gånget arbete testas eleven igen för att se om kunskaperna befästs. Pedagogerna anser att de 

får en bra bild av var eleverna befinner sig med hjälp av Diamant och matriserna. Samtidigt 

påpekas att alla elever inte behöver göra samma diagnoser, utan de kan användas utifrån 

behov. Vid åtgärdsprogram anser pedagogerna att Diamant kan vara ett bra verktyg för att 

utvärdera kortsiktiga mål och att det på så vis blir tydligt att utvecklingen gått framåt. De 

menar också att Diamant kan användas när kunskaperna hos en ny elev skall kartläggas.  

 

Ett fåtal pedagoger förklarade att de har använt Diamantdiagnoserna som en form av feed-

back till eleverna där eleverna kunnat se vad de kan och inte kan:  

 

För att synliggöra liksom det dom tyckte dom var så himla bra på, då fick man liksom så här var 

det, känner någon att man behöver öva mer, jajamän då märkte dom ju det, det var inte så himla 

enkelt och jag hade inte riktig så bra som jag hade trott. (Pedagog ur F-2) 

 

Pedagogerna berättar att det blev uppenbart både för dem och för eleverna att de inte hade 

de kunskaperna som de trodde att de hade. Genom att pedagogerna synliggör resultaten på 

vissa diagnoser för eleverna blir de också mer motiverade att fortsätta arbeta med matemati-

ken. Dock förklarar pedagogerna att alla elever inte fungerar så, att de blir motiverade av att 

få reda på resultat, utan de behöver istället konstruktiv feedback för att kunna gå vidare. 
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5.4 Förtjänster av att använda matematikmatriser och Diamant 

 

Pedagogerna menar att det underlättade när Diamantdiagnoserna kopplades till matematik-

matriserna eftersom materialet är så omfattande och de slipper leta vilka diagnoser som hör 

till vilket område i matematiken. Pedagogerna menar att Diamant och matematikmatriserna 

vägleder dem i arbetet med vad eleverna skall lära sig.  

 

Genom att använda Diamant har pedagogerna blivit än mer medvetna om att läromedel inte 

är kompletta:  

 

antagligen är väl Diamant upplagt så att man inte ska binda sig vid något läromedel, det finns 

många olika sätt att lära sig, men det här är vad vi ska titta på. (Pedagog ur 3-6) 

 

Pedagogerna berättar att de använder sig av flera olika läromedel för att få med alla olika 

delar inom matematiken.  

 

Vid diskussioner rörande nationella proven menar pedagogerna att de ger en tydlig bild av 

vad eleverna kan respektive inte kan. Vidare diskussion förs kring att man måste vara med-

veten om att de nationella proven inte testar alla kunskaper inom matematiken. Även när 

man har genomfört proven måste man titta i matematikmatriserna och Diamantdiagnoserna 

för att se vad eleverna ytterligare skall kunna. Detta för att alla elever i kommunen skall ha 

följt samma progression som finns nedtecknat i matriserna och vara rustade likvärdigt inför 

år 7, där elever från alla kommunens skolor kommer till ett gemensamt högstadium. 

 

Pedagogerna förklarar att de redan innan matematikprojektet hade tankar kring att utveckla 

matematikundervisningen och få en gemensam grundsyn på skolan gällande matematik:  

 

Diskussionen hade vi redan, om att vi behövde förändra, vad kan vi göra bättre, matematikböck-

erna på intet sätt är kompletta, det visste vi ju redan, utan mer vad är det vi behöver komplettera 

med. (Pedagog ur F-2) 

 

De menar att skolan har fått en tydligare gemensam progression vad gäller matematikunder-

visning och förklarar att de blivit bättre på att undervisa utifrån en gemensam grundsyn med 

hjälp av matematikmatriserna och Diamantdiagnoserna. De menar vidare att de kan bli än 

bättre på att föra diskussioner mellan olika stadier för att undervisningen i sin helhet skall 

genomsyras av ett gemensamt språkbruk och ett laborativt material för att underlätta elever-

nas förståelse.  

 

5.5 Brister och svårigheter vad gäller användandet av Diamant  

 

Uppfattningar kring Diamant är att det är ett väldigt omfattande material som kan vara svårt 

att navigera i, men att det har underlättat betydligt när kopplingar gjorts till kommunens ge-

mensamma matematikmatriser. En åsikt från pedagogerna kring användandet av Diamant 

var att man kan hamna i ett diagnostiserande som inte leder någon vart och inte gynnar ele-

vens kunskapsutveckling. Pedagogerna berättar att de största skillnaderna vid införandet av 
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de nya matriserna och Diamant märktes främst i de högre åldrarna eftersom kraven där hade 

ökat markant jämfört med de matriser pedagogerna tidigare utgått från. Tankar som fram-

kom när det gäller äldre elever var, att det kan vara svårt att använda diagnoserna eftersom 

en del elever inte har de grundläggande verktyg som krävs för årskursen, enligt matriserna 

och Diamant: 

 

När elever misslyckas med det lättaste, det hamnar lite i det här diagnostiserandet sen vet man 

ändå inte vad man ska göra sen, man får acceptera att de inte kan och göra något annat emellan 

och så får man försöka igen. (Pedagog ur 3-6) 

 

Resonemang fördes kring detta och tankar som lyftes var att det är de som går i år 1 nu som 

kommer att ha fått de rätta förutsättningarna och varit med från början förutsatt att matema-

tikutvecklingen kommer att hållas vid liv och att Diamantmaterialet institutionaliseras. 

 

När det gäller de yngre eleverna kan pedagogerna se brister i materialet i form av att det 

saknas diagnoser för de tidigare åldrarna:  

 

I ettan är det inte så enkelt för där hamnar alla tester i typ mars-april för du kan egentligen inte 

plocka fram någonting innan dess så det känns som en brist i materialet om man nu behöver test 

där i början och vill testa av tidigare. (Pedagog ur F-2) 

 

Pedagogerna reflekterar över detta och menar att de kan kontrollera att eleverna får med sig 

de kunskaper som krävs genom att titta i matriserna, men att det inte finns Diamantdiagnoser 

kopplade till alla delar i matriserna.  

 

Några pedagoger anser att det kan bli merjobb vid sämre resultat på diagnoserna då man får 

lägga stor vikt vid att leta fram lämpligt material eller alternativa arbetssätt:  

 

För sen måste du ändå lägga jobbet på att hitta övningsuppgifter och laborationer till dem som 

inte klarar. (Pedagog ur 3-6) 

 

Pedagogerna menar att de tittar på diagnoserna för att få vägledning i vad eleverna skall 

kunna och diskuterar vidare och jämför med tidigare material av liknande karaktär (PUMP 

projektet
1
) vilket innebar att det fanns en idébank kopplad till materialet. Pedagogerna 

kommer fram till att de saknar delar i Diamant liknande ovan nämnda i form av en uppgifts-

bank kopplad till diagnoserna. 

 

Gruppen är enig om att de inte har tid att fylla i de bedömningsmallar som finns till varje 

diagnos då detta är ett mycket krävande arbete i förhållande till varje diagnos. Dock kan 

mallen fungera som ett verktyg att upptäcka om en specifik uppgift har varit svår. Då kan 

man se i mallen om det är så att uppgiften är svårformulerad, eller om det är en brist i un-

dervisningen.  

 

                                                 
1
 PUMP är ett projekt som introducerades på 1970-talet av Wiggo Kilborn och Bengt Johansson se Skolver-

ket. se 
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5.6 Sammanfattande resultatbild 

De avtryck vi funnit i verksamheten utifrån resultatet kan sammanfattas på följande vis: 

Förutsättningar som givits pedagogerna att bli insatta i Diamantmaterialet är att tid fanns 

avsatt under matematikprojektet men att den var begränsad, då det var mycket som skulle 

hinnas med. I nuläget är det upp till var och en, eller varje arbetslag att diskutera kring arbe-

tet med Diamant. Det underlättade för pedagogerna att Diamantdiagnoserna kopplades till 

matematikmatriserna, då materialet blev mer lätthanterligt eftersom det är ett omfattande 

material. Pedagogerna menar att tid bör avsättas för att de skall kunna gå vidare i utveck-

lingsarbetet med Diamant och för att materialet slutligen skall bli institutionaliserat i verk-

samheten. De upptäckter som gjordes i samband med införandet av Diamant var att under-

visningen i matematik låg på en för låg nivå jämfört med kraven i Diamant och de nationella 

proven. Detta resulterade i att matematikmatriserna i kommunen gjordes om och Diamant-

diagnoserna kopplades till de olika områdena inom matematiken i matriserna. Pedagogerna 

insåg också att de behövde ha en gemensam diskussion kring de nationella proven för att 

underlätta för kommande årskurser gällande de kunskaper som krävs. De användningsområ-

den pedagogerna beskrev vara vanligast när det gäller användandet av Diamant var inför och 

efter ett arbetsområde. Med detta menar de att fördiagnosen syftar till att ta reda på var ele-

verna befinner sig för att veta var undervisningen skall läggas på för nivå. Genom att använ-

da efterdiagnos kontrolleras både elevernas kunskapsutveckling och om undervisningen lett 

till önskade resultat. Pedagogerna menar också att man kan utvärdera om åtgärdsprogram 

lett till önskade resultat med hjälp av Diamantdiagnoser. De förtjänster pedagogerna uppgav 

med användandet av Diamant och matematikmatriserna var att de ger ett bra stöd vad gäller 

den gemensamma grundsynen för matematiken på skolan, samt för den gemensamma pro-

gressionen i kommunen vad gäller matematik. De menar att de nationella proven ger en tyd-

lig bild av vad elever kan och inte kan men att man sedan behöver gå till matematikmatri-

serna och Diamant för att se vad eleverna ytterligare skall kunna. Vad gäller brister och svå-

righeter kring användandet av Diamantmaterialet påtalar pedagogerna att materialet upplevs 

mycket omfattande och att de saknar en tillhörande uppgiftsbank med övningsuppgifter 

kopplade till materialet. Vidare beskriver de att det saknas tidiga diagnoser för de yngre åld-

rarna. Pedagogerna påtalar faran med att hamna i ett diagnostiserande genom att använda 

Diamantmaterialet om man inte vet hur man skall gå vidare med resultatet vilket är en viktig 

faktor i användandet av diagnoser.  

Genom att gå tillbaka till tolkningsbasen för denna studie kan vi urskilja ur resultatet att Di-

amantdiagnoserna är kopplade till matematikmatriserna vilket var ett delmål i matematik-

projektet. Pedagogerna uttrycker att de är mer medvetna om vikten av den gemensamma 

progressionen i matematik på skolan. Kring frågan om hur medvetna pedagogerna är när det 

gäller användandet av Diamant som medel eller mål, vilken uttrycks i tolkningsbasen, analy-

serar vi det som att i nuläget används Diamant övervägande på följande sätt, fördiagnos – 

kartläggning och övningsuppgifter – efterdiagnos. Detta användningssätt benämner Jönsson 

(2009) som den traditionella undervisningen och kan ses som ett mått på lärande. Jönsson 

förespråkar i stället den lärande bedömningen som beskrivs enligt följande, mål – kunskaps-

bedömning – planering för fortsatt utveckling. Detta arbetssätt fungerar som ett underlag för 

lärande i den formativa bedömningen. Utifrån Jönssons tankar kan man se att det finns delar 
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att utveckla i arbetet med Diamant på skolan för att det skall fungera som ett formativt be-

dömningsinstrument fullt ut. 

Ur resultaten har vi urskiljt att implementeringen av Diamant är en del av en större helhet, i 

form av matematikutvecklingen på skolan. Att åtgärda och förbättra matematiken var ett 

prioriterat område i kommunen även innan genomförandet av matematikprojektet. Dessa 

åtgärder kan ses som ett top-down perspektiv enligt Berg (2003), då högre instanser beslutat 

att åtgärda matematiken. Det faktum att pedagogerna redan innan matematikprojektet hade 

tankar om att förändra matematiken i form av gemensam grundsyn, visar även på ett bottom-

up perspektivet enligt hur Berg (2003) beskriver detta, då sakkunniga inom området, alltså 

pedagogerna, har kunskap om och påverkanskraft över förändringsbehov i verksamheten. 

Sett ur Lundströms (2009) perspektiv angående initierings- implementerings- och institutio-

naliseringsfasen kan vi utifrån resultatet utläsa att förändringsarbetet är i implementeringsfa-

sen där handlingar tagits i bruk och lett till förändringar i verksamheten. Enligt pedagogerna 

är utvecklingsarbetet inom matematiken en process, som ej kan förväntas vara perfekt från 

början utan måste ges tid till. Även Lundström (2009) och Arvidsson och Jämsvi (2006) 

menar att det tar tid innan ett förändringsarbete är institutionaliserat.  

 

6. Diskussion 

 

Inledningsvis kommer resultatet att diskuteras och sättas i relation till bakgrunden och den 

dokumentanalys som ligger till grund för studien. Därefter följer en metoddiskussion och 

slutligen didaktiska konsekvenser. Förslag till framtida forskning läggs också fram.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

 

Överlag råder det en god beredskap för implementeringen av Diamant. Eftersom diskussio-

nen redan fanns kring att utveckla matematiken upplevdes det som positivt med ett nytt ma-

terial som kändes användbart och aktuellt. Enligt Håkansson (2006) är det inte alltid själv-

klart att implementeringar av nya program alltid faller väl ut. Han menar att lärare idag ofta 

har fullt upp i det vardagliga arbetet och att det ibland upplevs av dem som att kraven bara 

ökar och menar på så sätt att det görs motstånd mot nya reformer. Han beskriver vikten av 

att förändringar föregås av positiv inställning och av att de berörda ser fördelarna med för-

ändringsarbetet. Vi antar att det faktum att pedagogerna redan var inställda på att förändra 

matematiken gjorde att implementeringen av Diamant upplevdes som positivt. Ytterligare en 

anledning till att det mottagits positivt överlag tror vi beror på det friutrymme pedagogerna 

har kring användandet av Diamant. De är inte ålagda att använda det fullt ut utan kan anpas-

sa det till sin undervisning. Enligt dokumentet Riktlinjer och rutiner för kunskapsuppföljning 

och kunskapsutveckling i Tranemo kommun 2009/10 finns inga regler kring hur användandet 

av Diamantmaterialet skall ske, utan mer att det skall ses som en hjälp att kartlägga elevers 

kunskaper och ligga till grund för planering av fortsatt undervisning.  

 

Vad gäller tiden som avsatts kring arbetet med Diamant har vi tolkat pedagogerna som att de 

upplevde tiden under matematikprojektet som begränsad, då det var mycket som skulle hin-

nas med under de två veckor de var friställda från undervisningen. Enligt pedagogernas öns-
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kemål bör tid avsättas för att arbetet med Diamant skall fortskrida. När vi studerar dokumen-

tet Utvecklingsplan för grundskolan i Limmared läsåret 2010/11 kan vi se att det finns tid 

avsatt för att diskutera och följa upp resultaten av testen (som finns beskrivet i dokument-

analysen) som alla elever skall genomföra i början och i slutet av höstterminen 2010. Dock 

finner vi ingen tid avsatt specifikt för att följa upp arbetet med Diamant. En reflektion av 

pedagogerna var att arbetet med Diamant är relativt nytt, varför det nu kan vara för tidigt att 

diskutera det, men att tid bör planeras in längre fram. Även rektorn ger uttryck för vikten av 

att hålla utvecklingsarbete vid liv. Arvidsson och Jämsvi (2006) påtalar att det är deltagarna 

i implementeringsprocessen som håller utvecklingen vid liv, varpå vi menar att pedagogerna 

måste ta sig tid eller ges tid, antingen nu eller längre fram för att fortsätta utvecklingsarbetet 

med Diamant och matematik. 

 

Det faktum att pedagogerna upptäckte att undervisningen var på för låg nivå i förhållande 

till Diamant och nationella prov gav upphov till åtgärden att förändra matematikmatriserna 

för kommunen. Vi kan se att detta är ett problem som råder på många håll i den svenska 

skolan utifrån Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan (Skolverket, 2004). Där 

står beskrivet att de styrande dokumenten såsom läroplaner och kursplaner kan vara svåra att 

förstå och sker det inte en likvärdig tolkning av dessa kan det leda till att undervisningen 

inte strävar mot samma kunskapsmål. Rapporten tar även upp vikten av fortbildning av pe-

dagogers bedömnings- och utvärderingskompetens vilket vi kan se att den berörda skolan 

vidtagit åtgärder för i form av matematikprojektet.  

 

Även den internationella forskning vi redogjort för tidigare tar upp att intresse har väckts för 

lärandeprogressioner eller så kallade matriser inom olika ämnen. Heritage, Jinok, Vendlinski 

och Herman (2009) beskriver att lärandeprogressioner kan vara till hjälp för pedagoger när 

det gäller elevers kunskapsutveckling för att man där kan se vad som förväntas undervisas i 

respektive årskurs. Matriserna är även till hjälp när elever stöter på problem i form av att 

man då kan gå till matriserna och se vilka föregående kunskaper som eventuellt inte befästs 

på önskvärt vis. Heritage et. al (2009) beskriver att enbart lärandeprogressioner inte räcker 

för att uppnå goda resultat, utan det krävs interaktion mellan god kunskap hos pedagoger i 

ämnet, formativ bedömning och lärandeprogressioner för att uppnå ett helhetsperspektiv när 

det gäller kunskapsutveckling. God kunskap hos pedagoger som undervisar i ämnet är också 

något som beskrivs som en central punkt i ämnet matematik enligt Loewenberg Ball, Ferri-

ne-Mundy, Kilpatrick, Milgram, Schmid och Schaar (2005).  

 

Vi har urskiljt att pedagogerna ser stora fördelar med att använda matriser för att bedriva en 

likvärdig undervisning där alla elever skall ges samma förutsättningar för att nå de nationella 

målen. Av resultatet att döma kan vi se att pedagogerna är angelägna om att skolan skall 

genomsyras av en gemensam grundsyn när det gäller matematik, vilket uttrycks genom vik-

ten av gemensamma diskussioner, unisont språkbruk, likvärdigt laborativt material och även 

genom hur undervisningen bedrivs. Det har uppmärksammats i undersökningen TIMSS, att 

det är av betydelse att använda rätt terminologi, då man kunnat se att svenska elever är rela-

tivt dåliga på att använda olika begrepp inom matematiken (Skolverket, 2008).  
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När det gäller användningsområden av Diamant såg vi att det vanligaste sättet att använda 

Diamant på var som för- och efterdiagnos. Löwing och Kilborn (2002) beskriver just för- 

och efterhandsdiagnoser som vanliga i skolan. De påtalar att det är av största vikt att upp-

följning av diagnoserna görs när man skall planera sin undervisning och att man ser till ele-

vens förutsättningar och behov för en optimal kunskapsutveckling. Efterdiagnosen tjänar 

dels till att kontrollera om eleven har gått framåt i sin kunskapsutveckling, men även till att 

kontrollera om undervisningen lett till önskat resultat, vilket uttrycks av pedagogerna som 

ett viktigt moment. Det kan ju vara så att undervisningen inte alls passar eleven. Pedagoger-

na påtalar just att det är viktigt att man ställer sig frågan hur man går vidare utifrån resultatet 

på diagnosen.  De menar att det inte finns någon anledning att testa något om man inte gör 

något åt det sedan. Ur resultatet har vi kunnat se att pedagogerna är medvetna om vikten av 

fortsatt bedömning och att arbeta vidare med resultatet av diagnoser, men vi har i denna stu-

die inte undersökt hur detta görs i praktiken. Jönsson (2009) och Korp (2003) menar att den 

form av bedömning där man inte arbetar vidare med resultatet inte leder till ytterligare kun-

skapsutveckling, då ett visst antal rätt inte talar om var på kunskapsvägen eleven befinner 

sig.  

 

I dokumentanalysen av Riktlinjer och rutiner för kunskapsuppföljning och kunskapsutveck-

ling i Tranemo kommun 2009/10 kan vi se att ett sätt att använda Diamant på är att kontrol-

lera om åtgärdsprogram lett till önskvärt resultat. Pedagogerna ansåg att detta är en förtjänst 

med användandet av Diamant. De menar att de kan plocka delar ur Diamant med syfte att 

utvärdera de kortsiktiga mål som finns nedtecknade i elevers åtgärdsprogram. På så vis blir 

det tydligt för både elev och pedagog om målet är uppnått eller ej.  

 

Pedagogerna menar att de använder sig av flera olika arbetsmaterial inom matematiken för 

att elevernas kunskapsutveckling skall gå framåt. Dock hävdar vissa att det kan, genom att 

använda Diamant bli merjobb i form av att leta fram lämpligt arbetsmaterial till eleverna, 

särskilt hos de som uppvisar sämre resultat på diagnoserna. Då detta uttrycktes bland lärarna 

till de äldre eleverna, tänker vi oss att det kan bero på att det märks störst skillnad hos de 

elever eftersom de inte har arbetat utifrån de nya matriserna, som ställer betydligt högre 

krav, under sina tidigare år i skolan. Vi kan se genom att studera dokumentet Riktlinjer och 

rutiner för kunskapsuppföljning och kunskapsutveckling i Tranemo kommun 2009/10 att 

tanken med Diamant är att det skall användas kontinuerligt under flera år för att följa ele-

vens kunskapsutveckling. Genom att göra detta kan det vara möjligt att förebygga framtida 

svårigheter som eleven kan hamna i beroende på bristande förkunskaper eller grundläggande 

färdigheter. Pedagogerna menar att de som går i år 1 nu, är de första som skall ha fått med 

sig alla delar utifrån Diamant och de nya matriserna. Genom att fundera kring detta så in-

stämmer vi med Håkansson (2006) att policyimplementerig tar tid och måste så få göra. 

Även Lundström (2009) menar att det tar många år innan ett förändringsarbete är institutio-

naliserat.  

 

När det gäller feedback och användandet av Diamant nämner ett fåtal pedagoger att de an-

vänder resultatet av Diamantdiagnoserna som återkoppling till eleverna kring deras kun-

skapsutveckling. Vi anser att det är en handling som kan förbättras i form av att ge mer kon-

struktiv feedback kring diagnoserna. Jönsson (2009), Korp (2003), Folke-Fichtelius och 
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Lundahl (2010) och Lundahl, Román och Riis (2010) framhäver vikten av konstruktiv feed-

back/feedforward som ett viktigt led i den formativa bedömningen. Detta syftar till att klar-

göra var elever befinner sig i sin kunskapsutveckling samt hur de skall gå vidare för att nå de 

uppställda målen och detta skall ske i samråd mellan elev och lärare. Av resultatet kunde vi 

inte utläsa att denna form av feedback användes kontinuerligt när det gäller användandet av 

Diamant. Den form av feedback som beskrivs i form av att de synliggör resultaten på dia-

gnoserna för eleverna blir en variant av summativ bedömning.  Korp (2003) och Pettersson 

(2005) menar att denna typ av bedömning kan leda till att eleven uppfattar det som kritik om 

resultatet varit mindre bra. Pedagogerna berättar dock att de är medvetna om att den formen 

av feedback inte passar alla elever utan att man måste hitta andra alternativ för att synliggöra 

elevens kunskaper.  

 

Avslutningsvis kan vi genom att studera dokumentet Redovisning av utvecklingsarbete för 

att höja kvaliteten i matematikundervisningen – Matematiksatsningen 2009 utläsa att det står 

att pedagogerna har blivit insatta i Diamant och att de har kopplat diagnoserna till matema-

tikmatriserna. Vi kan även se i matematikmatriserna gällande matematikundervisning att 

diagnoserna är kopplade till dem. Genom intervjuerna uppfattar vi det som att pedagogerna 

har stort stöd i de åtgärder som hittills har genomförts, dock tolkar vi det som att pedagoger-

na menar att de är precis i början av processen att implementera Diamant fullt ut i verksam-

heten. Deras gemensamma vision är att det förhoppningsvis kommer att se annorlunda ut om 

några år när både pedagoger och elever har jobbat utifrån de nya matriserna och Diamant 

under en längre period. Implementering har enligt Arvidsson och Jämsvi (2006) och Lund-

ström (2009) skett först när man utför arbetet i den vardagliga verksamheten utan att reflek-

tera över görandet och det sker som en naturlig del i arbetet.  

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Då vi stod inför vårt examensarbete fick vi möjlighet att göra det i samarbete med Tranemo 

kommun vilket vi upplevde skulle vara spännande och meningsfullt för oss, eftersom upp-

dragsgivaren var intresserade av att få veta något. Vi har upplevt att vårt examensarbete har 

ett annorlunda upplägg jämfört med andra studentuppsatser, bland annat genom att vi redo-

visat resultatet på Limmaredsskolan. Vi har även blivit tillfrågade av rektorsgruppen i Tra-

nemo kommun om vi kan tänka oss att redovisa vårt examensarbete även för dem. Detta har 

varit utmanande men också givande för oss att genomföra. I studien har vi genomfört både 

dokumentanalyser och intervjuer. Dokumentanalysen gjordes för att ligga till grund för den 

tolkningsbas som vår studie vilar på, vilken i sin tur syftar till att vi undersöker det vi har för 

avsikt att undersöka och inget annat. I resultatdiskussionen har vi sedan relaterat till tolk-

ningsbasen och dokumentanalysen utöver vad litteraturen säger, för att kunna undersöka om 

det som står i dokumenten genomförts.  

 

Intervjuerna som genomfördes i form av gruppintervjuer anser vi gav rikligt med data och 

pedagogerna byggde upp berättelsen tillsammans. Även Thomsson (2002) framhåller förde-

larna med gruppintervjuer genom att intervjun byggs upp utifrån respondenternas erfarenhe-

ter och tankar kring ett specifikt fokus, i det här fallet Diamant. Vi anser att vi hade tillräck-
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ligt med förutbestämda frågor med öppen struktur men vi har i efterhand upplevt att vi kun-

nat ställa mer följdfrågor kring vissa uttalanden. Detta gäller främst frågorna kring bedöm-

ning. Fler följdfrågor hade kunnat ställas kring hur pedagogerna arbetar med bedömning i 

praktiken då detta hade kunnat ge oss tydligare svar på våra frågeställningar. Vi finner att vi 

haft stort stöd genom vårt inspelade material då vi vid flertal tillfällen gått tillbaka och lyss-

nat igen för att klargöra eventuella missuppfattningar i pedagogernas uttalanden.  

 

6.3 Didaktiska konsekvenser 

 

Diagnoser har som vi nämnt flera olika användningsområden och pedagoger måste vara väl 

medvetna om varför diagnoserna genomförs. Har inte pedagoger ett tydligt syfte klart för sig 

om varför diagnoser görs, anser vi liksom pedagogerna, att faran finns att man kan hamna i 

ett diagnostiserande som inte leder till ytterligare kunskap hos varken elev eller lärare, vilket 

även Löwing och Kilborn (2002) framhåller. Det kommer kontinuerligt nya diagnosmaterial 

som ledning och pedagoger måste ta ställning till om de är användbara eller inte och om de 

är till hjälp i undervisningen. Det krävs att lärare är medvetna om de val av diagnosmaterial 

som görs för att undvika att hamna i enbart ett diagnostiserade.  

 

En fråga som vi ställer oss när det gäller diagnostisering av elevers kunskaper i allmänhet är, 

använder man elever som medel för att uppvisa goda resultat gentemot de nationella målen, 

eller använder man diagnoser som medel för att kartlägga den enskilda elevens kunskaper 

och ge denne möjligheter att utvecklas på ett optimalt sätt utifrån sina förutsättningar, oav-

sett uppställda mål? Med detta menar vi, att man kan ställa sig frågan om den målstyrda sko-

lan ställer för höga krav, i förhållande till elevers förutsättningar och i förhållande till att 

skolan skall vara individanpassad.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Denna studie har gjorts när arbetet med Diamant befinner sig i implementeringsprocessen, 

därav har vi endast kunnat se vissa nedslag av Diamants avtryck i verksamheten. Även pe-

dagogerna uttalade sig om att det är för tidigt att tydligt kunna se vilka avtryck Diamant har 

satt i verksamheten. Det faktum att vi står inför förändringar i den svenska skolan, vad gäller 

ny skollag samt nya läro- och kursplaner, gör att vi finner en framtida studie angelägen. Då 

med syfte att undersöka vilka avtryck Diamant i samspel med de kommande förändringarna 

satt i verksamheten och för att se om Diamant slutligen kommer att vara institutionaliserat.  
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Tack 

 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Christer Wede som tålmodigt 

ställt upp för oss i alla lägen. Vi vill även rikta ett tack till vår uppdragsgivare Tranemo 

kommun genom Ulf Jogbratt och Limmaredsskolan där studien ägt rum, som gav oss möj-

ligheten att vara delaktiga i utvecklingsarbetet med Diamantmaterialet och matematiken. 

Givetvis ett stort tack till våra familjer som har stöttat oss i både med- och motgång och stått 

ut med att vi varit frånvarande stora delar av dygnet. Slutligen vill vi tacka varandra genom 

att vi genom detta arbete ytterligare förstärkt vår goda samarbetsförmåga och stora vänskap.  
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Bilaga 1, Intervjufrågor  

 

När och av vem fick ni Diamantmaterialet presenterat för er?  

 Vad sades? 

 

Hur lades det fram att det skulle användas?  

 Vilka var era tankar då kring detta? 

 Vad skulle det leda till? 

 

Vilka förutsättningar har getts för att ni ska kunna bli insatta i materialet?  

 Tid? 

 Diskussioner? 

 Reflektion? 

 Uppföljning? 

 

Känner ni att ni har nytta av att använda Diamant?  

 När i undervisningen? 

 På vilket sätt? 

 

Hjälper Diamant er i er bedömning? 

 Planering? 

 Återkoppling/feedback? 

 Kontroll? 

 Uppföljning? 

 

Hur används matriserna i matematikundervisningen? 

 Som en översikt? 

 När är de aktuella? 

 Påverkar de planering/arbetssätt? 
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Bilaga 2, Dokumentanalysmatris 

 

 

Dokument 

 

 

 

 

 

Nivå 

1. Riktlinjer och  

rutiner för  

kunskapsuppföljning  

och kunskapsutveckling 

 i Tranemo kommun 

2009/10.  

 

2. Utvecklingsplan 

för grundskolan i 

Limmared läsåret 

2010/11 

 

3. Redovisning av utvecklings-

arbete för att höja kvaliteten i 

matematikundervisningen – 

Matematiksatsningen 2009 

Mål Använda Diamant som 

kartläggningsmaterial 

för fortsatt planering av 

undervisning. 

Fler elever som upp-

når målen i matema-

tik  

Utveckla elevernas matema-

tikkunskaper. 

Innehåll Kartlägga elevers kun-

skaper samt undervis-

ningen i syfte att höja 

måluppfyllelsen 

Tid avsätts för att 

lärarna ska kunna 

analysera elevernas 

kunskapsutveckling 

inom matematik 

Utveckla pedagogernas kom-

petens inom kartläggning, be-

dömning och vidareutveckling 

av elevers kunskaper. 

Regler - Alla elever ska göra 

matematiktesten 

v.34 alt. 35 och v.49 

- 

 

 

 

 

 

 

 


