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Abstract 

The purpose of this study was to explore teachers’ approaches to both perceptions and actions, as well 
as to factors that can affect the rate of which students in Swedish schools achieve their goals. The 
factors are chosen from research focusing on successful education. The study was conducted in the 
form of a case study with a qualitative method approach. The data collection was made through 
interviews with legitimized mathematic professors, four teachers from the upper levels of high-school 
and four teachers in a Swedish gymnasium. These have alongside with 32 observation-hours inside of 
the interviewed teacher’s classrooms formed the basis for the detailed information about the teachers’ 
approaches to what factors that are important for achieving (the students) goals. The empirical data 
collection has been compiled and provided the basis for interpretation from which the result is 
obtained. There were many areas where the teachers have the same opinion, but also exercised the 
same practical (teaching methods) with respect to the tested factors. Conclusions from this case study 
are that the teachers can have more subject conceptions than the expressed ones. The interviewed 
teachers had extensive knowledge of factors that are connected to success in goal completion within 
mathematics. They were under the perception that these factors play a major part in the students’ 
abilities to reach their goals. The education followed the teacher’s knowledge and perception about the 
importance of these factors in order to achieve the student’s goals. Five activities deviate from this: the 
teachers in the Swedish gymnasium focused on goals and purposes of the activities in the classroom to 
a greater extent than the high-school teachers. The high-school teachers used open-answer questions to 
develop the students critical thinking to a greater extent than the teachers in the Swedish gymnasium. 
The teachers didn’t expressed their high expectations to the students. The teachers didn´t tell their 
students what goals they have for the activities in the classroom and they don’t presented any sort of 
challenge connected to laboratory experiments. 

Key words: conception, successful education, factors to teach more successfully, teaching, education. 

Sammanfattning 

Studiens syfte var att i lärares uppfattningar och handlingar utforska deras förhållningssätt till faktorer 
som i tidigare forskning visat på områden som leder till framgång i undervisning. Studien utfördes i 
form av en fallstudie med en kvalitativ metodansats. Datainsamlingen gjordes med intervjuer med 
legitimerade matematiklärare, fyra lärare på grundskolans senare nivå samt fyra lärare på 
gymnasienivå. Dessa har tillsammans med 32 observationstimmar i de intervjuade lärarnas klassrum 
varit underlag för att få detaljerad information om lärarnas förhållningssätt till vilka faktorer som har 
betydelse för måluppfyllelsen. Den empiriska datainsamlingen har sammanställts och legat till grund 
för tolkning ur vilken resultatet framkommer. Det återfanns flera områden där alla lärare både har 
samma uppfattningar till, men också, bedrev samma typ av praktik med avseende på de undersökta 
faktorerna. Slutsatser som kunde dras av denna fallstudie är att lärare kan ha fler ämneskonceptioner 
än den egna uttalade. De intervjuade lärarna hade god kännedom om faktorer som är kopplade till 
framgångar i måluppfyllelse i matematik. De hade uppfattningen att dessa faktorer spelar en viktig roll 
i elevernas förmåga att nå målen. Undervisningen följde lärarnas kännedom om och uppfattning om 
dessa faktorers betydelse för elevernas måluppfyllelse i de flesta avseenden. Fem aktiviteter avvek 
från detta: gymnasielärarna lyfte mål och syfte med aktiviteterna i klassrummet i mycket högre 
utsträckning än grundskollärarna. Grundskollärarna använde sig av öppna frågor för att utveckla 
elevernas kritiska tänkande i högre utsträckning än gymnasielärarna. Lärarna uttalade inte sina högt 
ställda förväntningar till eleverna. Lärarna talade inte om för sina elever vilken vision de har för 
aktiviteterna och de presenterade inte utmaningar i samband med undersökningar i någon högre grad i 
klassrummet. 

Nyckelord: konception, framgångsrik undervisning, framgångsfaktorer i undervisning, lärande, 
undervisning. 



	

1	
	

Innehåll 

1	 INLEDNING	................................................................................................................................	3	

Syfte och forskningsfrågor	............................................................................................................................	4	

2	 LITTERATURGENOMGÅNG – FAKTORER SOM PÅVERKAR ELEVERNAS 
SKOLRESULTAT ENLIGT UTVÄRDERINGAR OCH TIDIGARE FORSKNING	.....	5	

Lärarrollen och viktiga lärarkompetenser	...................................................................................................	5	
Lärares utbildning och ämneskompetens, pedagogiska kunskaper och fortbildning	..........................................	5	

Kännetecken på god undervisning	................................................................................................................	9	
Med elevens lärande, förutsättningar och behov i fokus	.....................................................................................	9	

Matematikundervisning och lärares uppfattningar om matematik	............................................................	11	
Olika aktiviteters inverkan på inlärning	............................................................................................................	12	
Kommunikationens betydelse för lärandet	.......................................................................................................	12	
Kritiskt tänkande	..............................................................................................................................................	13	
Koppling mellan matematik och andra ämnesområden	....................................................................................	13	

3	 KVALITATIV METODANSATS	........................................................................................	14	

Datainsamlingsmetod	..................................................................................................................................	15	
Deltagare	..........................................................................................................................................................	15	
Intervjuer	..........................................................................................................................................................	16	
Observationer	...................................................................................................................................................	17	

Analysstrategier och steg i analysen	...........................................................................................................	17	

4	 RESULTAT	...............................................................................................................................	17	

Lärares undervisning och förhållningssätt till framgångsfaktorer kopplade till måluppfyllelse i matematik 
enligt tidigare forskning	..............................................................................................................................	17	

Lärarrollen och viktiga lärarkompetenser	.........................................................................................................	18	
Kännetecken på god undervisning	....................................................................................................................	19	
Matematikundervisning och lärares uppfattningar om matematik	....................................................................	20	
Adam och Bertil– demokratiska lärare med dialog	..........................................................................................	21	
Cecilia – flexibel lärare med verklighetsanknytning	........................................................................................	23	
Dorotea och Elisabeth – trygghetsskapande lärare med visioner	......................................................................	25	
Filip, Gertrud och Hjördis - strukturerade lärare med utmaningar	...................................................................	27	

5	 RESULTATANALYS	.............................................................................................................	30	

Lärarrollen och viktiga lärarkompetenser	.................................................................................................	30	
Lärares utbildning och ämneskompetens, pedagogiska kunskaper och fortbildning	........................................	30	



	

2	
	

Kännetecken på god undervisning	..............................................................................................................	33	
Med elevens lärande, förutsättningar och behov i fokus	...................................................................................	33	

Matematikundervisning och lärares uppfattningar om matematik	............................................................	36	
Olika aktiviteters inverkan på inlärning	............................................................................................................	37	
Kommunikationens betydelse för lärandet	.......................................................................................................	38	
Kritiskt tänkande	..............................................................................................................................................	38	
Kopplingar mellan matematik och andra ämnesområden	.................................................................................	39	

6	 SLUTSATSER OCH DISKUSSION	...................................................................................	39	

Medvetenhet om faktorer som påverkar elevernas måluppfyllelse	............................................................	39	

Skillnader i ledarskap	.................................................................................................................................	40	

Skillnader i träning av kritiskt tänkande	....................................................................................................	40	

Utvecklingsområde, förväntningar och visioner	.........................................................................................	40	

Utvecklingsområde, utmaningar i undersökningar	....................................................................................	41	

Utvecklingsområde, humor i undervisningen	.............................................................................................	41	

Nivågruppering	...........................................................................................................................................	41	

Ämneskonception	........................................................................................................................................	41	

Metoddiskussion och fortsatt forskning	......................................................................................................	42	

LITTERATURFÖRTECKNING	...............................................................................................	43	

BILAGOR	............................................................................................................................................	I	

Bilaga 1 Tematiska forskningsfrågor översatta till intervjufrågor	................................................................	I	

Bilaga 2 Observationsschema	.......................................................................................................................	II	

Bilaga 3 Intervjufrågor	................................................................................................................................	III	

Bilaga 4 Analysschema	.................................................................................................................................	IV	
Intervjuer	...........................................................................................................................................................	IV	
Observationer	....................................................................................................................................................	VI	

 



	

3	
	

1 Inledning 
Måluppfyllelse är gymnasieskolans viktigaste övergripande mål. Det finns många faktorer 
som påverkar elevernas kunskapsresultat och förmåga att uppnå målen i ämnet. För att 
eleverna ska ha möjlighet att nå kunskapsmålen i matematik i den avslutande matematikkurs 
de läser på sitt program i gymnasieskolan är det av största vikt att de har kunskaperna som 
behandlas i de underliggande studierna eftersom kunskaperna bygger på varandra (Skolverket, 
2011). 

Matematikkunskaperna hos svenska elever sjunker i flera internationella studier. PISA-
undersökningarna (Programme for International Student Assessment) är världens största 
elevstudier. Där mäts bland annat 15-åriga elevers matematikkunskaper. Senaste studien, 
PISA 2015, visar kunskapsresultat i matematik som ligger lägre än resultaten från både PISA 
2000 och 2003 (Skolverket 2016). Elevernas genomsnittliga resultat ligger nu på samma nivå 
som OECD-genomsnittet i matematik (Skolverket, 2016). Jämför man dessa resultat med 
tidigare PISA-undersökningar ser man att Sveriges 15-åringar hade den största uppmätta 
nedgången mellan åren 2003 och 2012 (Skolverket, 2016b). 

En annan studie som Sverige ingår i är TIMSS (Trends in International Mathematics and 
Science Study). Den genomförs vart fjärde år med fjärde- och åttondeklassare sedan starten 
1995. Sverige har deltagit med årskurs 8 i fem av sex studier och med årskurs 4 i tre av sex 
studier (2007, 2011 och 2015). Resultaten visar att elever i årskurs 8 har högre 
matematikkunskaper än elever i årskurs 4, men fram till 2011 har de svenska elevernas 
kunskapsutveckling mellan årskurs 4 och 8 varit lägre än i många andra deltagande OECD-
länder. Ett välkommet trendbrott skedde i resultaten för 2015 då de svenska eleverna 
presterade högre resultat i både årskurs 4 och 8, men resultaten ligger fortfarande något under 
genomsnittet för EU och OECD (Skolverket, 2016). 

I Skolverkets databas Siris (www.skolverket.se) finns en sammanställning av elevers resultat 
på ämnesprov i årskurs 6 och kursprov från gymnasieskolan från hela Sverige. En jämförelse 
av ”Gymnasieskolan – resultat på kursprov” och ”Resultat på ämnesprov” i årskurs 6 visar att 
elevers måluppfyllelse i matematikämnets kursplan sjunker från årskurs 6 till avslutande kurs 
i gymnasieskolan. 

Anledningarna till det sjunkande resultatet kan vara många. Det finns faktorer som gör att 
både skolan och hemmen kan påverka elevernas resultat. Både läraren och undervisningen 
som bedrivs har stor betydelse för elevernas förmåga att nå kunskapsmålen. En kvalitativt god 
matematikundervisning har goda chanser att öka elevernas resultat (Hagman, 2013), men det 
kräver att lärarna har kännedom om de faktorer som påverkar elevernas framgångar och 
måluppfyllelse i matematik. Lärare har i hög grad kunskaper om vad som påverkar 
skolframgång i matematik genom sina studier på lärarutbildningarna. Frågan är hur lärare 
använder sig av denna kunskap om vad som påverkar? Faktorerna i denna studie är valda från 
forskning som påvisar områden som leder till framgång i undervisning. 

Lärarnas utbildning, ämneskompetens, engagemang och deras kunskaper inom pedagogisk 
forskning påverkar elevernas resultat (Hattie, 2009, McKinsey & Company, 2007, 
Skolinspektionen, 2010), liksom lärarnas fortbildning (Österholm, Bergqvist, Liljekvist & 
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Bommel, 2016, McKinsey & Company, 2007, Timperley, 2008), ledarskap (Hagman, 2013, 
Skolinspektionen, 2010) och relation till eleven (McCormick, O´Connor, Cappella & 
McClowry, 2013).  

Fler faktorer som påverkar är om lärare utgår från elevernas förutsättningar och behov, i en 
inkluderande lärmiljö med varierad undervisning (Hattie, 2008, McKinsey & Company, 2007, 
Skolinspektionen, 2010). Ytterligare faktorer som spelar in i undervisningens betydelse är 
inkluderande undervisning (Nilholm, 2012, Persson & Persson, 2012), aktiviteter som bedrivs 
(Hagman. 2013), kommunikationen i klassrummet (Erdogan & Stuessy, 2015, Hagman, 
2013), uppfattningar om matematik (Pehkonen, 2001), kopplingar till andra ämnen (Hiebert & 
Grouws, 2007, McKinsey & Company, 2007) och övning i kritiskt tänkande (McKinsey och 
Company, 2007). 

Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med fallstudien är att utforska lärares förhållningssätt, både uppfattningar och 
handlingar, till faktorer som kan påverka elevernas måluppfyllelse i matematikämnet. 

Forskningsfrågor 

Vilka uppfattningar har lärare om faktorer som kan tänkas vara kopplade till framgångar i 
måluppfyllelse i matematik?  

Hur bedriver lärare sin undervisning i matematik? 

Vilken konception (hur uppfattar) har lärare av matematikämnet? 
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2 Litteraturgenomgång – faktorer som påverkar elevernas skolresultat enligt 
utvärderingar och tidigare forskning 

Här presenteras områden som forskningen anser har betydelse för elevers framgångar i 
matematikämnet. Först presenteras faktorer som kan kopplas till lärarrollen och kännetecken 
på god undervisning, sedan matematikundervisning och lärares uppfattningar om matematik. 
Den teoretiska utgångspunkten för studien är ett sociokulturellt perspektiv där lärandet sker 
genom interaktion i alldagliga händelser i många olika verksamheter (Säljö, 2000). 

Lärarrollen och viktiga lärarkompetenser 
Läraren har stor påverkan på elevernas resultat i klassrummet. Med en lärare som är medveten 
om vad som påverkar elevernas resultat kan eleverna uppnå målen i högre grad än med en 
lärare som inte är medveten.  Två områden utmärker sig som särskilt viktiga att framhålla i 
undervisningen och det är en bra relation till eleverna och att läraren har ett stort engagemang 
i processerna som driver elevernas lärande (Hattie, 2008). Dessutom ska läraren respektera 
alla elever vad gäller bakgrund och kultur och kunna lyssna och känna empati. En stor 
utveckling hos eleverna har uppmätts när läraren använder sig av en framåtsyftande, 
kontinuerlig återkoppling för att bedöma elevens prestation i förhållande till målen, så kallad 
formativ bedömning (Hattie, 2008). En tydlig utveckling har också uppmätts hos eleverna när 
läraren på ett klart sätt tydliggör en rad faktorer i undervisningen. Exempel på sådana faktorer 
är förklaringar, målen och kriterierna för undervisningen, exempel och handledda övningar. 
Hattie (2008) lyfter också fram vikten av att läraren har högt ställda förväntningar på sina 
elevers förmågor att nå de uppsatta målen och att läraren skapar en miljö där misstag och 
frågor är accepterade och används i lärandeprocessen. 

Lärares utbildning och ämneskompetens, pedagogiska kunskaper och fortbildning 
Rapporter från OECD (2005), forskningsöversikter från Skolverket (2006) och Nordenbo, 
Søgaard, Larsen, Tiftikçi, Wendt & Østergaard (2008) har tidigare visat på vikten av 
kompetensen hos läraren när det gäller möjligheten för eleverna att nå målen. Det finns 
orsakssamband som gör gällande att lärares utbildning och ämneskompetens påverkar 
elevernas kunskapsresultat positivt, men sambanden är inte så starka som man tidigare trott. 
Troligen har lärare så pass goda ämneskunskaper att dessa inte kan kopplas ihop, i någon 
högre grad, med elevers förmåga att uppnå höga resultat (Hattie, 2008). Det tycks istället vara 
lärarens skicklighet i att omsätta sin pedagogiska utbildning i praktiken och att använda sina 
teoretiska kunskaper i samverkan med elever och andra lärare som får en stor betydelse i om 
eleverna når de uppsatta målen eller inte. 

I Asikainen, Pehkonen och Hirvonens (2013) studie med finska mentorslärare tyder resultaten 
på att även om lärarna anses vara experter inom matematikundervisning är det inte säkert att 
de klarar av att göra sin syn på kunskap greppbar, vilket krävs för matematikundervisning.  

Ledarskap, engagemang och sociala relationer 
Samuelsson (2008) lyfter fram att ledarskapet har som uppgift att skapa ett spelrum ”för 
lärande och fostra till ett liv i samspel med andra människor” (s. 69). Steinberg (2004) 
definierar specifikt lärarens ledarskap som att det är läraren som vägleder eleven till 



	

6	
	

funderingar, uppslag, insikter, handlanden, synsätt och gemensamma mål som de kanske inte 
tänkt eller kunnat nå självständigt. 

Skolverket beskriver pedagogiskt ledarskap på följande sätt: 

Pedagogiskt ledarskap är allt som handlar om att tolka målen samt bedriva 
aktiviteter för en god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan 
och för att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i 
sitt lärande och sin utveckling (Skolverket, 2009, s.1). 

Lärarens ledarkompetens ska, för att nå högre elevresultat, innehålla förmågan att planera och 
organisera sin undervisning så att eleverna uppnår en genomtänkt progression. 
Undervisningen ska också ha samband med tidigare innehåll. Detta kan uppnås genom att 
läraren vägleder eleverna var de ska ha sitt fokus, vidareutvecklar tidigare verksamheter, 
använder formativ bedömning och upprepar viktiga principer (Håkansson & Sundberg, 2012, 
Granström, 2007). Skolinspektionen (2010) menar att det är viktigt att läraren kontinuerligt 
lyfter mål och syfte för aktiviteter och inlärning samt förankrar dem i de aktuella 
styrdokumenten. Läraren måste också följa upp vad eleverna förstår av innehållet och hjälpa 
till i användandet av lyckade lärandestrategier. För eleverna underlättas förståelsen av 
sammanhang om läraren sammanfattar de olika arbetsmomenten. Lärare som i sitt ledarskap 
tydligt visar vilka mål man har med undervisningen, strukturerar och skapar ett sammanhang i 
undervisningen utifrån målen och både förklarar för eleverna vilket arbete som krävs och 
motiverar dem att nå dit hjälper eleverna att nå högre resultat. I en god lärmiljö görs eleverna 
delaktiga och utmanas för att utvecklas ytterligare inom matematiken (Skolinspektionen, 
2010). Dessutom finns det krav på en målstyrd, lärarledd och strukturerad undervisning 
(Svensk Författningssamling 2010:800). 

Det finns många olika sätt att göra en uppdelning av ledarskapet i klassrummet. Enligt 
Stensmo (2008) finns tre olika stilar som är vanligt förekommande för ledarskap i 
klassrummet. Det är auktoritärt, demokratiskt och ”låt-gå”-ledarskap. I det auktoritära 
ledarskapet bestämmer läraren allt från arbetssätt och arbetsuppgifter till arbetsgruppers 
utformning. Detta ledarskap har visat att eleverna endast är verksamma när läraren är 
närvarande (Stensmo, 2008). I det demokratiska ledarskapet diskuterar läraren och eleverna 
tillsammans planeringen av innehållet i undervisningen. Läraren uppmuntrar eleverna till eget 
ansvar över planering och uppgifter, men finns till hands om det behövs vägledning.  En 
lärare som har ett demokratiskt ledarskap kan räkna med att eleverna arbetar oavsett om 
läraren är närvarande eller inte. I ”låt-gå”-ledarskapet låter läraren eleverna bestämma vad 
som ska göras och hur det ska genomföras. I detta ledarskap får eleverna svårt att komma 
överens om genomförandet (Stensmo, 2008).  

Ledarskapet i klassrummet handlar om lärarens förmåga att hantera den sociala situationen 
(Stensmo, 2008), där den sociala situationen avser lärarens sociala relation till eleverna och 
elevernas relation till varandra i undervisningen. Läraren ska ha ledarkompetens med en 
förmåga att organisera och leda en hel klass. I det ingår att hantera frågor om disciplin och 
elevomsorg. Läraren ska kunna gruppera elever för olika arbetsmoment, men också kunna 
individualisera elevers arbete (Stensmo, 2008). En lärare måste vara medveten om sitt 
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beteende och ta ansvar för det samtidigt som läraren måste kunna hantera elever som både tar 
ansvar och de som inte har förmågan att ta ansvar (Wennberg & Norberg, 2011).  

Om läraren har kunskaper om elevens behov av utveckling, variation i undervisningen, 
stimulerande och upplyftande försök samt om eleven åstadkommer utmärkande felsteg så 
finns förutsättningarna som läraren behöver för att kunna engagera sig i elevens arbete och 
uppgifter och för att ge dem adekvat handledning (Håkansson & Sundberg, 2012). Lärarens 
engagemang, tillsammans med lärarens kompetens och förmåga, är några av de faktorer som i 
hög grad påverkar elevernas resultat (Hattie, 2008). 

En bra relation mellan läraren och eleven anses vara central för lärarens möjligheter att 
påverka elevens resultat (Kimber, 2009, Steinberg, 2004). Steinberg formulerar: ”Om du inte 
har en god relation till dina elever kommer de inte att följa dig som ledare, ställa upp på 
normer och regler eller bry sig om innehållet i din undervisning” (s. 168). Det har visat sig att 
om läraren har goda relationer till och höga förväntningar på eleverna leder det till högre 
resultat för eleverna (Hattie, 2008, Skolverket, 2005, Skolverket, 2006, Wedin, 2007, Grosin 
& Dolan, 2007). 

Det finns två olika relationsformer i undervisningen. Det är sam-varo och sam-verkan, där 
sam-varo definieras som människans existentiella fäste där han/hon deltar i en gemensam 
relation. Detta skiljer sig från sam-verkan, där människan genomför en aktivitet i relation till 
andra (Aspelin & Persson, 2011). 

Att skapa relationer till elever är en del av lärarens lärande och det finns hela tiden närvarande 
i kontakten med eleverna. Det kan bestå i allmänt småprat med eleverna, att läraren låter sin 
personlighet märkas eller att använda sig av humor. Humor kan både få elever engagerade 
men det kan också öka lärarens positiva humör, och det kan fortplanta sig till eleverna 
(Wedin, 2007). När läraren är personlig och vänlig i sin relation till sina elever kan det få till 
följd att eleverna visar mindre respekt för läraren och det kan leda till problem med 
ledarskapet för den pedagogiska verksamheten (Margonis, 2004, Aspelin, 2009). En 
respektfull relation mellan en lärare och en elev i skolan innebär, från elevens synsätt, att 
läraren både är snäll och bestämd. En respektfull lärare ska upprätthålla lektioner med 
struktur, vara rättvis mot och lyssna till alla elever och bekräfta alla elevers existens 
(Hansson, 2012). 

När läraren visar omsorg om eleverna får det betydelse för elevernas trivsel. Särskilt tydligt 
blir det hos elever från socioekonomiskt utsatta miljöer (Johnson, 2008). I Johnsons studie 
(2008) poängterar eleverna att lärare som ser eleven och visar omsorg gör stor skillnad för den 
enskilda individens liv. Det är något som stöds av Hugo (2007). 

En relation till en elev är inte något som uppkommer av sig själv för lärare. Det är något 
han/hon måste arbeta medvetet med för att åstadkomma och det är en pågående process i all 
undervisning (Frelin, 2010). Detta stöds av Biesta (2004) som menar att för att eleven ska 
tillskansa sig kunskaper krävs en interaktion mellan lärarens undervisning och elevens 
aktiviteter och att denna relation aldrig är direkt eller trivial. 
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Pedagogisk forskning och reflekterande praktik 
Det är viktigt att läraren reflekterar kring sin praktik, men det är svårt att se sådant man inte 
har kunskaper om. Därför är det viktigt att lärare bedriver teoretiska studier av undervisning i 
samband med sin egen undervisning (Fennema, Carpenter, Franke, Levi, Jacobs & Empson, 
1996). Hattie (2008) menar att en lärare kan sortera bort arbetssätt och metoder i sin 
undervisning som inte har något stöd i forskningen. Det innebär att läraren måste ha god 
insikt i forskning kring inlärning för att eleverna ska få så bra förutsättningar som möjligt att 
nå höga resultat (Hattie, 2008). Lärarens kunskaper kring inlärning är inte oföränderliga utan 
kan utvecklas på ett bra sätt i en anpassad professionell pedagogisk arbetsmiljö. Detta är något 
skolledaren kan borga för (Skolinspektionen, 2010). 

För att kunna utvärdera sin undervisning och vad som gör skillnad för elevernas lärande finns 
ett behov av bedömning. Då måste lärarna identifiera vad de måste lära sig för att eleverna ska 
öka sin inlärning. Denna process måste äga rum i undervisningssituationen eftersom lärarna 
måste ta hjälp av intervjuer och observationer med/av elever, men också systematisk analys 
av elevarbeten, för att få ett svar. Lärare måste också kontinuerligt kontrollera och reflektera 
över sina förändringar i undervisningen för att öka chanserna till en undervisning som leder 
till ökat lärande för eleverna (Timperley, 2008). 

Möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling 
Skolledare har en avgörande betydelse när det gäller att skapa förväntningar på elevernas 
resultat på en skola och att skapa möjligheter för ett professionellt lärande. Skolledaren kan 
organisera verksamheten så att kompetensutvecklingen ges lämpliga omständigheter för att 
kunna skapa ett professionellt djuplärande. Satsning på fortbildning inom olika områden 
påverkar elevernas förmåga att nå kunskapsmålen. Ett sådant exempel är kollegialt lärande 
(Österholm, Bergqvist, Liljekvist & Bommel, 2016, McKinsey & Company, 2007). Det är 
dock inte möjligt att genomföra en generell, gemensam fortbildning för en hel skola eller 
kommun för att utveckla kunskaper som visat sig vara effektiva för elevers lärande, därför att 
de inte är anpassade för lärarnas undervisningskontext. Fortbildningen måste hjälpa läraren att 
översätta principerna till dennes specifika tillämpningar i klassrummet för att eleverna ska 
kunna dra nytta av lärarens nya kunskaper och färdigheter (Timperley, 2008). Här är det 
viktigt att alla förändringar som sker på skolan samtidigt, är samstämmiga med de nya 
kunskaperna (Timperley, 2008). 

För att lärarens kompetensutveckling ska hålla i sig måste de kortsiktiga aspekterna bytas mot 
mer långsiktiga. Varaktigheten i förändringsarbetet beror på både vad som sker i 
utvecklingsfasen samt på förhållandena i verksamheten när extern hjälp plockas bort. Om 
lärarna har utvecklat ett starkt regelverk för sin verksamhet kan de använda det för att 
utveckla sin undervisning utifrån elevernas behov och det leder till att eleverna fortsätter att 
öka sina resultat. Om lärarna har utvecklat en egen förmåga att följa upp och utvärdera 
undervisningens effektivitet kan de fortsätta att göra förbättringar i sin praktik och 
förändringsarbetet blir varaktigt. Det krävs också att det finns en organisatorisk struktur på 
skolan som främjar den professionella utvecklingen och utvärdering som är självreglerande 
(Timperley, 2008). 
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Skolverket bedrev 2012-2016 fortbildningsinsatsen Matematiklyftet för att utveckla 
matematikundervisningen på längre sikt. Utvärderingen av utbildningen visar att de metoder 
och verktyg som tillhandahållits har bidragit till att lärarna känner ett ökat självförtroende och 
trygghet kring yrkesrollen. Matematiklyftet tycks inte i någon högre grad ha lett till en 
gemensam utveckling av undervisningen, när det gäller planering och uppföljning jämfört 
med den individuella utvecklingen (Skolverket, 2016). 

Kännetecken på god undervisning 
Undervisningen är den kategori som har störst påverkan på elevers resultat (Hattie, 2008), där 
de utmärkande egenskaperna är att den är välordnad, att den har ett tydligt syfte och att den är 
planerad (Skolinspektionen, 2010). 

Det kan dröja innan resultaten med en undervisning visar sig, speciellt i elevgrupper där det 
sedan tidigare varit problem med prestationer. När resultaten sedan visar sig har läraren en 
tendens att höja sin förväntan på eleven. Detta sker sällan utan en positiv feedback. Lärare 
som ingår i en cyklisk kompetensutveckling tar ett större ansvar för alla elevers lärande och 
bortförklarar sällan svårigheter med inlärning som ett resultat av miljön, hemmet eller 
samhället (Timperley, 2008). 

Med elevens lärande, förutsättningar och behov i fokus 
Det är viktigt att läraren har elevens lärande i fokus för sitt engagemang och att läraren kan se 
kopplingen mellan sina egna aktiviteter, respons från elevgruppen och elevens förvärvade 
kunskaper. Det är inte givet att en viss aktivitet ger en viss respons från alla elever, därför går 
det inte att utgå från att ett visst resultat uppnås om läraren behärskar vissa strategier 
(Timperley, 2008).  

Lärare måste veta exakt vilka kunskaper eleverna förfogar över för att kunna anpassa sin 
undervisning till varje enskild elev. Men dessa kunskaper måste utvecklas tillsammans med 
lärarens kunskaper om utbildningens mål och innehåll. Lärare kan luras att tro att de 
undervisar på ett effektivt sätt om de saknar en förståelse för teorin eller om kopplingen 
mellan teori och praktik är väldigt ytligt förankrad (Timperley, 2008).  

Läraren måste lägga upp undervisningen i klassrummet så att det skapas en miljö där 
elevernas nuvarande förståelse kan integreras med begreppsliga tillägg för att förståelsen ska 
utvecklas (Strandberg, 2006, Säljö, 2000). 

Likvärdig utbildning 
Det är skolans uppgift att ge alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt och att 
kompensera för elevers olika förutsättningar. Skolan ska ge alla en likvärdig utbildning 
(Svensk Författningssamling, 2010:800, 1 kap, 4 §). Det är viktigt att skolan både 
kompenserar för elevers olika förutsättningar så att alla elever får samma möjligheter och ger 
eleverna de utmaningar de behöver för att nå så långt som möjligt (Svensk 
Författningssamling, 2010:800, 3 kap, 3 §). Vidare är skolans uppdrag att ge eleven särskilt 
stöd vid det ordinarie undervisningstillfället i första hand (Svensk Författningssamling, 
2010:800, 3 kap, 5a §). 
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En kvalitetsgranskning som Skolinspektionen (2010) genomfört visar på en tendens att skolan 
bedriver individualisering. Tecken som stärker denna slutsats är att en stor del av elevernas 
arbete under skoldagen bedrivs enskilt och att arbete i helklass många gånger har blivit utbytt 
mot nivågrupperingar. Dessa förändringar i undervisningen kan få en negativ effekt på elever 
som är i behov av extra stöd (Skolinspektionen, 2010). Om man istället utgår från elevens 
bakgrund och erfarenhet är det en individualisering som leder till högre resultat 
(Skolinspektionen, 2010). 

Skolinspektionen har i samma kvalitetsgranskning (2010) lyft fram att diskussionerna kring 
elevernas sämre resultat sällan rör att skolan har ett ansvar att ge en god undervisning till alla. 
Diskussionerna handlar oftare om att elevernas motivation, sociala bakgrund och bristen på 
studietradition kan förklara de nedåtgående resultaten. Det kan leda till att eleverna inte får 
det stöd de har behov av i undervisningen (Skolinspektionen, 2010). 

Inkluderande undervisning och lärmiljö 
Skolan ska förhålla sig till skollagen där det bland annat står att ”Utbildningen ska utformas 
på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och 
studiero” (Svensk Författningssamling, 2010:800, 5 kap, 3§). I skolförordningen står att 
”rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för att 
tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en elevs 
ordningsstörande uppträdande” (Svensk Författninssamling, 2010:800, 5 kap, 6 §). 

Studier visar på vikten av att bygga social och emotionell kapacitet hos lärarna för att hjälpa 
till att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet som hjälper lärarna att skapa starkare 
inlärning i matematik som leder till ökad inlärning hos eleverna (Ottmar, Rimm-Kaufman, 
Larsen & Berry, 2015). 

En god lärmiljö kan inte likriktas utan måste anpassas till de individer som deltar i den. 
Inriktningen bör ligga på progressionen i elevernas kunskapsutveckling där eleverna ges 
möjlighet att testa sina kunskaper och inställningar i olika sammanhang (Skolinspektionen, 
2010b). 

Samarbetslärande är ett exempel på miljöer i klassrummet som främjar elevers resultat 
(Reynolds och Muijs,1999, Backlund & Brandell, 2011).  Backlund och Brandell (2011) 
menar att i samarbetslärande tar hela gruppen ansvar för alla deltagares inlärning och det leder 
till ett givande arbete med ökade kunskaper. Det finns vissa problem med samarbetslärande 
då kommunikationen i gruppen inte alltid blir fördelaktig och givande (Backlund & Brandell, 
2011). 

Nivågrupperingar och särskilda undervisningsgrupper är exempel på miljöer som riskerar att 
inte utmynna i en kunskapsutveckling då det kan leda till att elevens placering i en viss grupp 
kan bli permanent. Det kan också medföra att eleven uppfattar sig som avvikande från övriga 
klassen. Det kan i sin tur ge eleverna sämre självvärdering och resultera i sämre motivation 
för inlärning. Konsekvenserna av nivågrupperingar och särskilda undervisningsgrupper kan 
också bli att lärarens förväntningar sjunker (Skolverket, 2009b). 
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Varierad undervisning 
För att eleverna ska utveckla förmågorna i styrdokumenten måste de ha lärt sig att formulera, 
reflektera, argumentera och kommunicera. För att uppnå detta måste det finnas variation i 
metoderna som används i undervisningen (Skolverket, 2011d). Om läraren använder sig av 
flera undervisningsmetoder under lektionerna ökar det elevernas möjligheter att förstå och 
utveckla olika matematiska färdigheter. Denna typ av undervisning kräver större insatser från 
lärarens sida (Engvall, 2013). De olika undervisningsmetoderna bör handla om att titta på 
matematiken ur olika aspekter för att alla elever ska få sina individuella behov tillgodosedda 
(Skolverket, 2011d). För att eleverna ska nå en djupare kunskap är det viktigt att de får 
möjlighet att använda sig av flera sinnen i undervisningen. Den traditionella undervisningen 
använder sig mycket av läroböcker och då uppnår eleverna grundare kunskaper (Szczepanski, 
Malmer, Nelson & Dahlgren, 2006). 

Matematikundervisning och lärares uppfattningar om matematik 
Historiskt har det endast varit elevens förmåga att memorera kunskaper från textböcker och 
att verifiera kända fenomen, genom att utföra vissa experiment, som har mätts. Läraren har 
presenterat teoretiska och matematiska modeller för eleven och sedan har eleven fått lösa 
uppgifter i textboken. Senare har verkliga tillämpningar inom ämnet förklarats (Isiksal-
Bostan, Sahin & Ertepinar, 2015). Matematikundervisningen har en djup tradition av allmänt 
bruk enligt Ellis och Berry III (2005). De menar att de gjorda försöken till reformer inom 
undervisning inte haft någon större effekt när det gäller elevers lärande. Ellis och Berry III ser 
att Thorndikes stimulus-response bond theory är den teori som användes under nästan hela 
1900-talet. Stimulus-response bond theory bygger på tanken att den bästa inlärningen och 
befästningen av kunskaper inom matematik sker genom repetition och färdighetsträning efter 
procedurer (s. 8). Att ge elever möjligheter att resonera eller djupare undersöka matematiska 
begrepp och relationer ansågs inte nödvändigt (Ellis & Berry III, 2005). 

Undervisningen påverkas av lärarens uppfattning om matematik (Thomson, 1992). Ett sätt att 
beskriva lärares uppfattning om matematikämnets natur som ofta refereras till är Grigutsch, 
Raatz & Törners (1998) tre synsätt. En lärare som ser på matematiken genom det 
problemlösande synsättet tänker att matematik är en fortlöpande aktiv process som får kraft av 
företagsamhet. Matematik är ingen färdig produkt utan skapas genom att frågor ställs som 
leder till vidare diskussion. En lärare som ser på matematiken med det platoniska synsättet 
tänker att matematik är en oföränderlig produkt som hålls samman av logik och struktur. En 
lärare som ser på matematiken genom det instrumentalistiska synsättet tänker att matematiken 
består av lagar och regler som står till buds att använda för matematikern. Denna matematiska 
verktygslåda används för att nå ett resultat. 

Löwing (2004) hävdar att lärare idag anser sig ha gått från ett instrumentalistiskt synsätt till 
ett mer problemlösande synsätt. Löwing såg i sin studie att detta inte var helt 
överensstämmande med den verksamhet lärarna bedrev. Istället såg hon att lärarna valde att 
vägleda eleverna fram till rätt svar (Löwing, 2004, s. 262f). Lärarna uppvisar sannolikt flera 
olika, till och med motsägelsefulla, uppfattningar (Thomson, 1992, Pehkonen, 2001). 
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Olika aktiviteters inverkan på inlärning 
Matematik är ett praktiskt och aktivitetsorienterat ämne som bäst lärs in genom övning 
(Okebukola, 2002) och genom intelligent hanterande av föremål och symboler (Ekwueme, 
Ekon, & Ezenwa-Nibife, 2015). Strategin för inlärning via aktivitetsorienterad matematik är 
att eleverna guidas till kunskap genom experiment. Det görs genom att eleverna ges möjlighet 
att hantera föremål de studerar, till exempel miniräknare, linjaler och geometriska former. Det 
är en process där eleverna blir aktiva deltagare i klassrummet (Ekwueme, Ekon, & Ezenwa-
Nibife, 2015). Haury och Rillero (2015) menar att aktivitetsbaserad inlärning leder till att 
eleven förbättrar sina möjligheter att tänka kritiskt.  

Aktivitetsbaserad inlärning har blivit föreslagen som ett medel för att öka elevernas 
akademiska prestation och förståelse av vetenskapliga begrepp genom hantering av föremål 
som kan göra abstrakt kunskap mer klar och konkret. Det ger eleverna möjlighet att engagera 
sig i illustrationer från verkliga livet och observera effekterna när variablerna varierar. Det 
erbjuder konkreta bilder av begrepp. Matematisk inlärning blir då mer se och göra än höra. 
(Ekwueme, Ekon, & Ezenwa-Nibife, 2015). 

Enligt Ekwueme, Ekon, & Ezenwa-Nibife (2015) presenterar Obanya under en föreläsning 
(2012) att att aktivitetsbaserad inlärning ökar elevernas kunskaper (Ekwueme, Ekon, & 
Ezenwa-Nibife, 2015). I motsats till detta har Ekwueme och Meremikwu (2010) observerat att 
några lärare invänder mot användningen av interaktiva, aktivitetsbaserade metoder med 
motiveringen att det är tidskrävande och att det inte helt täcker läroplanen.  

Ekwueme, Ekon och Ezenwa-Nibife, (2015) har i sin studie kommit fram till att 
aktivitetsorienterade metoder utsätter både lärare och elever för alternativa resultatbedömande 
uppgifter. Eleverna har möjlighet att visa upp sina kunskaper och skickliga förmågor. Lärarna 
bekräftade att de också gynnats då de utforskat möjligheten att hitta andra vägar till 
bedömning av de matematiska kunskaperna hos eleverna (Ekwueme, Ekon, & Ezenwa-Nibife, 
2015). 

Kommunikationens betydelse för lärandet 
Läroplanen för grundskolan beskriver vikten av att eleverna ges möjlighet till kommunikation 
i undervisningen: ”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få 
utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” 
(Skolverket 2011b, s. 9). Kommunikationen ska sedan fortsätta genom gymnasieskolan, vilket 
finns att läsa i gymnasieskolans läroplan: ”Vidare ska skolan utveckla elevernas kom-
munikativa och sociala kompetens…” (Skolverket, 2011c, s. 7). 

Kommunikationen i undervisningen kan ta sig uttryck i muntlig och skriftlig form. Kontakten 
kan ske mellan en lärare och en hel klass, mellan en lärare och enstaka individer eller mellan 
elever och den används för att interagera med omvärlden (Ahlberg, 2001). Genom 
informationsutbyte får en individ kunskaper och färdigheter (Säljö, 2000). Läraren kan skapa 
en bra lärmiljö genom att planera för både muntliga och skriftliga aktiviteter (Ahlberg, 2001). 
Det är därför viktigt att lärarna har kunskap om att elever har olika förutsättningar för att 
kunna kommunicera (Dysthe, 2003, Wennergren, 2007).  
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Kommunikationen får en viktig uppgift när elevernas vardagskunskaper ska möta skolans 
matematik (Ahlberg, 2001). Lärarna måste planera sin undervisning så att eleverna kan se 
problemen utifrån olika aspekter och så att eleverna får möta flera problemlösningsstrategier. 
Detta kan ordnas genom kommunikation med andra (Ahlberg, 2001). Hagman (2013) menar 
att kommunikationen ska vara aktiv i undervisningen. McKinsey och Company (2007) lägger 
till att läraren även ska uppmuntra eleverna till ett abstrakt resonemang. För att eleverna ska 
få öva sitt matematiska språk och sitt tänkande ska de matematiska problemen vara öppna och 
rika (Hagman, 2013). 

Elever som ges möjlighet att kommunicera med varandra lär varandra. Det växlar i vilka 
situationer som en elev agerar lärare och elev, beroende på kunskaperna hos eleven (Williams, 
2001). Williams (2001) studie visar att elever har möjligheter att sätta sig in i någon annan 
elevs perspektiv, både i spontana och tillrättalagda lärsituationer. 

I klassrummet råder vissa spelregler för kommunikationen. Spelreglerna har satts upp av 
eleverna och innehåller både fördelning av roller och hur eleverna bör tala. Det medför att 
elever som misslyckas med språkkoden kan få erfara svårigheter med skolan, lägre resultat 
och uteslutande ur gemenskapen (Hundeide, 2003). 

Kritiskt tänkande 
Kurniati,  Kusumah, Sabandar & Herman (2015) skriver att Wimbarti (2012) anser att det är 
nödvändigt att ge eleverna matematiskt tänkande förmågor redan från början av deras 
matematikstudier. Det behövs för att eleverna ska kunna resonera logiskt. Eleverna måste 
kunna behärska matematiska kunskaper för att kunna systematisera vetenskapen i högre 
studier. Med detta menas att den viktigaste delen i grundskolan är lärandet av matematik för 
att det uppträder tidigt under utvecklingen av de kognitiva förmågorna hos eleverna. Tidig 
kognitiv utveckling i matematik hos eleverna påverkar vidare utveckling av matematiskt 
tänkande och behärskning av ämnen som påverkas av matematik. Därför borde matematisk 
utbildning i grundskolan kunna förse grundläggande matematiskt tänkande, i syfte att 
utveckla kritiskt tänkande, hos elever. Grundskolans viktiga roll i matematikundervisningen, 
att utveckla kritiskt matematiskt tänkande, gör grundskollärare i matematik mycket 
betydelsefulla (Kurniati, Kusumah, Sabandar & Herman, 2015).  

Lärarnas svårigheter i matematiskt resonemang uppträder därför att lärarna inte har någon 
erfarenhet i att leda undersökningar. Detta är ironiskt eftersom grundskolans läroplan kräver 
att lärare kan använda sig av kontextuell inlärning, där undersökning är en del, därför att 
genom undersökande aktiviteter förväntas eleverna kunna skapa sin egen kunskap 
(konstruktivism). Grundskollärare måste ha förmågan att tänka både kritiskt och kreativt för 
att kunna utveckla båda egenskaperna hos eleverna. Den låga förmågan till kritiskt och 
kreativt tänkande bland lärarna i grundskolan tros vara en faktor som orsakar elever med lågt 
kritiskt och kreativt tänkande i Indonesien (Kurniati, Kusumah, Sabandar & Herman, 2015). 

Koppling mellan matematik och andra ämnesområden 
Samhället är påverkat av matematik (Helenius & Mouwitz, 2009, s. 36) och matematiken har 
en naturlig del i arbete, vardag och samhälle. För att medborgare i landet ska kunna ta del av 
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beslut som tas och kunna granska information från till exempel politiker behövs kunskaper i 
matematik (Skolverket, 2003). 

Kursplanen i matematik för grundskolan beskriver vikten av att eleverna får möjlighet att 
koppla matematiken till andra ämnesområden: 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om 
historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har 
utvecklats. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera 
över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra 
skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens 
sammanhang och relevans. (Skolverket, 2011b, s. 55). 

Liknande formulering återfinns i kursplanen i matematik för gymnasieskolan:  

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att 
arbeta matematiskt. Det innefattar att utveckla förståelse av matematikens begrepp 
och metoder samt att utveckla olika strategier för att kunna lösa matematiska 
problem och använda matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. 
(Skolverket, 2011c, s. 90). 

Hiebert och Grouws (2007) menar att till framgångsfaktorer i matematikundervisning hör att 
betona uppfattningen av matematiska betydelser. De lyfter fram att skolan ska fokusera på 
inlärningssituationen i klassrummet där eleverna skapar sina förståelser. Betoning bör ligga på 
att göra sambanden mellan matematik och andra ämnesområden tydliga (Hiebert & Grouws, 
2007, McKinsey & Company, 2007, Ahlberg, 2002). Det är först när kopplingen blir synlig 
som den ökar möjligheterna för eleverna att se matematiken som användbar (Ahlberg, 2002). 
Det är skolans mål att utveckla elevernas möjlighet att se denna koppling för att de ska kunna 
använda sig av matematik när de möter problem i sin vardag (Grönmo, 2005). 

3 Kvalitativ metodansats 
Syftet med studien är att i lärares uppfattningar och handlingar utforska deras förhållningssätt 
till faktorer som i tidigare forskning visat på områden som leder till framgång i undervisning. 
För att kunna se analytiska mönster i studien väljs en kvalitativ metodansats. Med intervjuer 
och observationer blir det möjligt att skapa djupare förståelse och kunskap om den komplexa 
verkligheten och inlärningen av matematik istället för att göra realistiska uppskattningar 
(Cohen, Manion & Morrison, 2007).  

Studien har använt sig av Vetenskapsrådets God forskningssed (2011). Det innebär: 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Dessa principer 
syftar till att säkerställa att forskningen bygger på samtycke till frivillig medverkan, (jämför 
”informed consent” i Cohen, Manion och Morrison, 2011. s. 77 f), med rätt att dra sig ur och 
med garanti för att data endast används i avsett syfte och spårbarheten till enskilda personer 
minimeras. Dessa krav har säkerställts genom att informanterna informeras om studiens syfte, 
att de kan avbryta intervjun när som helst, att fiktiva namn används vid transkribering, att 
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inspelningarna endast avlyssnas av författaren och att datainsamlingen endast används för 
forskningens syfte. 

Intervjuerna har ledsagats av och sedan tolkats av forskaren. Det kan finnas en risk med att 
forskaren utövar ett inflytande på respondenterna vid detta förfarande. För att undvika detta 
har ett passivt förhållningssätt intagits av forskaren under intervjuerna. Studien får anses 
pålitlig då intervjuer och observationer finns dokumenterade tillsammans med de 
efterföljande analyserna, då reflektioner kring valen av frågor och tolkningar har gjorts och ett 
kritiskt förhållningssätt har intagits till samband och avvikelser med teorin så att de inte 
begränsar perspektivet i studien. 

Intervjufrågor har sammanställts på ett sådant sätt att de ska svara på studiens tematiska 
frågeställningar. Ett observationsschema och ett analysschema, som täcker 
forskningsfrågorna, har upprättats för att säkerställa att analyserna behandlar det avsedda 
syftet i studien. Dessa åtgärder höjer studiens trovärdighet och pålitlighet. Verktyget som 
används för att utföra alla intervjuer och observationer får anses ha en hög pålitlighet då det är 
författaren som utför alla intervjuer och observationer själv. Det minskar risken för att 
intervjuerna påverkas i olika riktningar. Om informanterna är ärliga med sina åsikter vid 
intervjuerna får pålitligheten anses som hög. 

Datainsamlingsmetod 
Data har insamlats genom intervjuer med legitimerade matematiklärare. Dessa har 
tillsammans med 32 observationstimmar i de intervjuade lärarnas klassrum varit underlag för 
att få detaljerad information om lärarnas förhållningssätt till vilka faktorer som har betydelse 
för elevernas måluppfyllelse. Genom att både genomföra intervjuer med lärare och sedan 
observera verksamheten har jämförande analyser kunnat göras av lärarnas uppfattningar och 
deras praktik när det gäller faktorer som påverkar elevernas måluppfyllelse i 
matematikämnets kursplan. Detta är något som Johansson och Svedner (2010) förespråkar då 
det ger en kvalitativ grund. 

Deltagare 
Studien har bedrivits på en grundskola och en gymnasieskola i en mindre kommun i Norrland. 
Deltagarna i studien är utvalda så att fyra lärare undervisar på grundskolan och fyra stycken 
på gymnasieskolan. Deltagarantalet har begränsats för att vara hanterbart i studien. De långa 
avstånden och tiden gjorde det inte möjligt att inkludera lärare från andra kommuner i studien. 
Alla åtta deltagare är legitimerade matematiklärare i sin verksamhet, de har minst 5 års 
erfarenhet av matematikundervisning och båda könen representeras på skolorna: sammanlagt 
fem kvinnliga och tre manliga matematiklärare. Intervjupersonerna är valda så att de 
representerar största möjliga variationsbredd för att möjliggöra ett så stort 
informationsmaterial som möjligt. Ett försök att expandera informationsinnehållet har gjorts 
genom att välja intervjupersoner som antagits ha rikligt med kunskaper om de valda 
företeelserna som de har förmågan att uttrycka (Cohen, Manion & Morrison, 2007). 

Informanterna är sedan tidigare kända för författaren. Det kan vara positivt eftersom det kan 
skapa ett mer avslappnat klimat vid både intervjuer och observationer (Doverborg & Pramling 
Samuelsson, 2012). Det kan också vara negativt eftersom författaren redan har viss insikt om 
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arbetssätt och åsikter innan studien genomfördes. Dessa insikter kan leda till ett partiskt 
resultat om författaren inte är medveten om detta. 

Det finns en risk för att informanterna känns igen av personer som har insikt i åsikter och 
händelser. Denna risk är svår att undvika och genom att använda Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (2011) minimeras risken för detta. 

Intervjuer 
Åtta respondenter väljs för att få ett svar på forskningsfrågorna. Om färre respondenter 
intervjuas blir det svårt att se statistiska mönster och om fler personer intervjuas är det svårt 
att göra ingående tolkningar av intervjuerna (Kvale &Brinkmann, 2009). Cohen, Manion & 
Morrison, (2007) menar att det är viktigt att välja en plats där respondenten kan känna sig 
trygg och där det inte finns någon risk för att intervjun ska avbrytas. Därför erbjuds 
informanterna att välja en plats där intervjuerna kan pågå ostört samt för att de ska känna sig 
hemma på platsen och för att den ska upplevas som neutral. 

Intervjuguiden delades inte ut i förväg eftersom de fanns en önskan om att informanterna inte 
skulle förbereda tillrättalagda svar som direkt överensstämmer med forskningen utan att de 
istället skulle beskriva sin verksamhet som den fungerar för tillfället. 

Intervjufrågorna som ställdes hade föresatsen att vara så öppna som möjligt för att kunna få 
information om känslor och attityder. De var också konkreta och den intervjuade personen 
gavs gott om tid att svara (Cohen, Manion & Morrison, 2007). En pilotstudie genomfördes 
med en intervju med en lärare innan studien startade. Pilotstudien resulterade i mindre 
förändringar i frågeformuleringarna i intervjuguiden.  

Intervjun inleddes med småprat om den stundande skolledigheten för att bygga upp en positiv 
social relation. Intervjun var semistrukturerad och byggdes upp enligt en tratt-modell (se 
bilaga 3). Först ställdes allmänna och neutrala frågor, sedan kom de djupare och svårare 
frågorna (Cohen, Manion & Morrison, 2007). Tematiska forskningsfrågor kan översättas till 
intervjufrågor för att ge tematisk kunskap och bidra till ett naturligt samtalsflöde (Kvale & 
Brinkmann, 2009). I bilaga 1 beskrivs hur detta går till i denna studie. En intervjuguide 
sammanställdes och delades in i teman med frågeområden som belyser forskningsproblemen 
enligt vad Cohen, Manion och Morrison (2007) förespråkar. Varje tema inleddes med en 
given öppningsfråga. Sedan följde förberedda frågor, men dessa följdes inte slaviskt utan 
intervjuaren var lyhörd för vilken väg samtalet tog. Intervjun avslutades med frågan: Finns det 
något mer som du vill berätta om? 

Intervjuer kan som datainsamlingsmetod vara ansträngande då intervjuaren måste vara 
noggrann och ha god struktur. Därför valdes bara en intervju per dag och intervjun 
transkriberades innan nästa intervju genomfördes. Detta för att hinna upptäcka och åtgärda 
brister i vissa frågeställningar.  Det finns en risk att informanterna tillrättalägger sin 
undervisning i enlighet med sina intervjuer, då dessa genomförs först. Alternativet att 
genomföra observationerna innan intervjuerna ansågs kunna upplevas som en granskning av 
okända faktorer i undervisningen och därför valdes det tillvägagångssättet bort. 
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Observationer 
Intervjuerna följdes upp med observationer i de intervjuade lärarnas klassrum för att studera 
hur lärarnas uppfattningar stämmer överens med deras praktik. Fyra observationstillfällen hos 
varje lärare gav en bra bild av lärarnas handlingar i relation till de undersökta faktorer som 
påverkar elevernas framgångar i matematikämnet. Antalet observationer är valt för att se om 
lärarnas uppfattningar är det som speglas i klassrummet. Eleverna är före 
observationstillfällena informerade om studien och dess syfte. 

Studiens syfte är att undersöka lärarens förhållningssätt och därför kommer elevernas 
agerande i klassrummet inte att analyseras vidare efter observationen. 

Ett enkelt observationsschema (bilaga 2) fylls i under lektionerna där angivna faktorer 
kompletteras med egna reflektioner. 

Analysstrategier och steg i analysen 
Den valda textanalysmetoden för denna studie är en innehållsanalys. Den är vald eftersom 
intervjuerna skrivs ned och då kan vissa företeelser i texten kvantifieras. Tydliga inslag i 
texten söks och dokumenteras och analysen kan även användas för att nå det som inte är fullt 
utsagt (Bergström & Boréus, 2012: 51). Observationerna analyseras genom att jämföra de 
observerade faktorerna med lärarnas uttryckta uppfattningar till samma faktorer för att se hur 
dessa överensstämmer (se analysschema bilaga 4). Vid analysen tittas först på helheten och 
den övergripande strukturen skrivs ner. Sedan granskas intervjuns beståndsdelar för att 
slutligen återgå till helheten igen.  

4 Resultat 
Resultaten presenteras så att lärare som har namn som börjar på A-D undervisar i årskurs 6-9 i 
kommunal grundskola och lärare som har namn som börjar med E-H undervisar i kommunal 
gymnasieskola. Namnen är fingerade. 

Adam, Bertil, Cecilia och Dorotea har arbetat som lärare mer än 5 år, men inte alltid på 
samma skola. Alla har deltagit i matematiklyftet minst två år. Två av lärarna har deltagit på 
andra skolor än den undersökta. 

Elisabeth, Filip, Gertrud och Hjördis har arbetat på samma gymnasieskolaskola i mer än 9 år. 
De har ett väl inarbetat samarbete med till exempel månatliga diskussioner kring 
matematikundervisning. Det förekommer också gemensam lektionsplanering, 
provkonstruktion och rättning av prov. De har tillsammans deltagit i och genomfört större 
fortbildningsinsatser inom matematik, till exempel matematiklyftet under 3 år, satsning på 
kollegialt lärande på den egna skolan och kortare fortbildningar, till exempel 
matematikbiennaler och Sveriges Matematiklärarförenings (SMaL) sommarkurser i 
matematik.  

Lärares undervisning och förhållningssätt till framgångsfaktorer kopplade till 
måluppfyllelse i matematik enligt tidigare forskning 
Här redovisas dels lärarnas uppfattningar till de faktorer, som återfinns under 
litteraturgenomgången, som är kopplade till måluppfyllelse i matematik och dels hur lärarna 
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bedriver sin undervisning.  Resultatet framkommer under genomförda intervjuer och 
lektionsobservationer. Det återfinns flera områden där alla lärare både har samma 
uppfattningar till, men också, bedriver samma typ av praktik med avseende på de undersökta 
faktorerna. Dessa gemensamma faktorer redovisas först, sedan redovisas respondenternas 
specifika åsikter i grupper där empirin visar att de har samma förhållningssätt till 
framgångsfaktorer i matematikundervisning. 

Lärarrollen och viktiga lärarkompetenser 
Observationerna visar på stort engagemang i processerna som driver elevernas lärande. Det 
syns att lärarna arbetar för en respektfull relation i klassrummet, både lärare till elev och elev 
till elev, genom att bland annat skapa en personlig relation till eleverna då de tilltalar dem 
med förnamn och möter dem med blicken. 

Lärares ämneskompetens och pedagogiska kunskaper 
För lärarna i studien är det grundläggande att de har kunskaper i både ämnet och i lärandet, 
tillsammans med ett engagemang i processerna som driver elevernas lärande. ”Ju mer studier 
man har i ämnet desto duktigare lärare är man.” (Filip). ”Det är jätteviktigt att en lärare kan 
lite mer än elever (skratt) annars är vi väldigt farligt ute.” (Gertrud). ”På senare år har man 
försökt involvera eleverna mer, vad som ska hända under lektionerna… men att jag som lärare 
ska styra dem framåt. Försöka att få dem mer delaktiga i planering och hur de vill jobba med 
olika områden.” (Adam). ”Försöka hjälpa så många som jag bara kan.” (Bertil). Lärarna 
uppvisar kunskaper om elevernas behov av utveckling och att de har kännedom om vanliga 
felsteg hos eleverna. De har en tydlig struktur under lektionerna där de har planerat för 
stimulerande aktiviteter som de genomför. 

Ledarskap och sociala relationer 
Lärarna anser att de är en blandning mellan auktoritära och demokratiska ledare i 
klassrummen med motiveringen att det sparar tid och att det krävs för att eleverna ska få ta del 
av hela det centrala innehållet. ”Jag vill styra ganska mycket, de flesta bitarna. Men sen vill 
jag gärna släppa in eleverna i diskussionerna.” (Filip). ”Ganska bestämd i alla fall. Jag vet vad 
de ska göra. Ja nog är det frivilligt arbete, men det är ändå jag som leder i klassen om man 
säger så.” (Gertrud). Besöken visar att lärarna inte släpper sitt ledarskap i klassrummet. 
Ledarskapet har inslag av demokrati, men också vissa bitar av auktoritet förekommer i 
kontakten med eleverna hos lärarna.  

Enligt lärarna är en respektfull relation mellan eleven och läraren essentiellt för att eleverna 
ska nå kunskapsmålen. De tror också att det är viktigt att läraren tar avstamp i elevernas 
förkunskaper. ”Ibland får man koppla bort lite från matten för att få dem någon annanstans, 
skratt” (Cecilia).  Lärarna är måna om att se alla elever och har en strategi för att hinna se alla, 
de går runt och hjälper eleverna vid lösande av uppgifter och följer då en runda i klassrummet 
där de stannar till vid varje elev för att resonera. När någon elev behöver hjälp påkallar de 
lärarens uppmärksamhet och de avviker då från sin rutt. När hjälpen är färdig återgår de till 
rundan igen. 
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Kännetecken på god undervisning 
Lärarna har en åsikt om att elevernas förmåga till hög måluppfyllelse är beroende av att de 
planerar för och genomför en god undervisning till alla elever. Besöken i klassrummen visar 
att lärarna använder varierade metoder och att de har planerat för stimulerande aktiviteter i sin 
undervisning. 

Med elevens lärande, förutsättningar och behov i fokus 
Lärarna tar ansvar för att ge en god undervisning till alla elever då de utgår från elevens 
behov. Lärarna visar att de anpassar diskussionerna i klassrummet efter elevernas behov och 
de riktade frågorna de ställer anpassas efter den elev som ska svara på frågan. 

Likvärdig utbildning 
Lärarna anser att det inte finns någon universalmetod för inlärning som passar alla elever, 
utan att alla elever har olika behov. ”...alla lär ju på olika sätt, man kan ju lära sig auditivt, 
praktiskt…” (Adam). Besöken i klassrummet visar att lärarna har kunskaper om elevernas 
kunskaper, och om bristen i deras kunskaper, och att de vägleder dem individuellt mot 
utbildningens mål och innehåll. Observationerna visar att lärarna undervisar många elever 
samtidigt likartat, till exempel vid genomgångar, men de har elever som försvårar inlärningen 
för sig själva för att de inte kommer i utsatt tid, inte har material med sig, hög frånvaro och 
inte vill ta till sig lärarnas undervisning. Dessa elever får olika förutsättningar allt eftersom 
tiden går och lärarna har därför små enskilda genomgångar med dessa elever. 

Inkluderande undervisning och lärmiljö 
När lärarna observeras arbetar de för ett tillåtande klimat i klassrummet, där misstag och 
frågor är accepterade. Lärarna bedömer att trygghet i lärmiljön är viktig för alla elever, för 
annars finns det inte förutsättningar för ett optimalt lärande. De anser att processen att skapa 
trygghet är ett första steg mot anpassning efter elevernas förutsättningar. Vid flera tillfällen 
visar lärarna att de använder sig aktivt av, både lärarens och elevens, misstag i lärprocessen.  

Alla lärare använder sig av frågor från eleverna för att driva deras lärandeprocess framåt och 
de anser att samarbetslärande stimulerar inlärning. ”Dels så tror jag att vi måste lägga in mer 
sån undervisning för att träna eleverna och använda det som ett verktyg och inte bara att vi ger 
dem kunskap utan att de kan få kunskap av varandra också.” (Adam). ”De har ju inte alla 
bitar, men tillsammans kan de bygga eller fylla i varandra så att de kan lära sig.” (Bertil). 
Gertrud anser ”…det är ju det bästa av lärande, att de kan hjälpa varandra och visa eller 
kanske berätta för varandra hur de löser uppgifterna. ”. ”…jobba tillsammans, för man tänker 
på olika sätt och lär av varandra.” (Hjördis). 

Försöka att få eleverna att undersöka saker och ting på egen hand, för att 
komma fram till det vi ska undersöka, t ex den här satsen som vi ska 
undersöka. Och det är ju faktiskt ganska fiffigt att kunna göra så, men det är 
återigen tidsskäl, att komma fram till satsen eller vad det nu kan vara, genom 
att presentera på olika exempel som de ska klura på, då far det mycket tid. 
(Filip). 

Vid kontroll i klassrummet syns det att lärarna uppmanar till samarbetslärande.  
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Varierad undervisning 
Lärarna berättar att det är betydelsefullt för dem att planera för, och genomföra, en varierad 
undervisning eftersom alla elever har olika behov och förutsättningar för inlärning. ”Jag tror 
att läraren har en jättestor roll i det där. Att dra upp riktlinjerna och vara tydlig.” (Filip).  

…jag tror att jag försöker variera min undervisning så mycket som möjligt så 
att eleverna får använda så många intryck när de ska ta till sig att de både ska 
lyssna, se, ibland få göra saker ååå även skriva så att de får så många intryck 
som möjligt så man får med sig så många olika sätt att lära sig. (Adam). 

”Man behöver testa på praktiska saker, laborativa saker, problemlösning utanför boken, gå ut i 
samhället, bygga saker…ja allt, en salig blandning. ” (Dorotea). De nämner speciellt att det 
inte finns någon universalmetod för inlärning som passar alla elever, utan alla elever har olika 
behov. ”…jag vill att eleven ska se skolan som en möjlighet eller ett erbjudande, inte som ett 
tvång eller som en piska, att hitta den egna, inre motivationen.” (Elisabeth). ”…och 
tillsammans titta igenom centralt innehåll, kunskapsmål och kunskapskrav och allting och det 
ska vara ett kooperativt lärande. Men dithän har jag inte kommit på den här skolan ännu.” 
(Dorotea). ”…enskilt arbete ser jag helst inte.”, ”Jag har också fått positiva återkopplingar 
från eleverna när de sitter och jobbar i grupper med, ja… det kan vara ett matteproblem helt 
enkelt... Sen beror de lite grann på gruppens sammansättning. På de personer som är med och 
hur de trivs och hur de är trygga, hur det faller ut.” (Elisabeth). I klassrummet leder lärarna en 
teorigenomgång på tavlan som eleverna görs delaktiga i genom riktade frågor och de 
förtydligar matematiken genom att ge exempel där den används. Laborationer och 
datorprogram är några av metoderna som används för att eleverna ska få använda sig av flera 
sinnen. Lärarna utmanar sina elever, bland annat genom att bara ge dem ledtrådar när de kört 
fast och aldrig hela lösningar.   

Matematikundervisning och lärares uppfattningar om matematik 
Alla lärare anser att elevernas förmåga till hög måluppfyllelse i matematikämnets kursplan är 
beroende av en begreppsligt förståelseinriktad undervisning. ”Den måste utvecklas om du ska 
satsa på de högre betygen” (Dorotea). Elisabeth utvecklar detta med att säga att ”Det är 
mycket viktigt att undervisa mot matematiska färdigheter för de underlättar den begreppsliga 
förståelsen” (Elisabeth). 

Olika aktiviteters inverkan på inlärning 
Lärarna tror att eleverna befäster teorin bättre när de får använda sig av aktiviteter i 
inlärningen, ”…upplevelser i sig gör att du får mycket mer, det fastnar på ett helt annat sätt i 
hjärnan… Man kopplar ihop redan befintliga kunskaper.” (Gertrud). ”…det man gör kommer 
man ihåg sen också” (Hjördis). ”Jaa, men det är ju grundpelaren i min undervisning (skratt) 
att bara lära sig genom att sitta och läsa i böcker, eller räkna i böcker, det tycker jag är en 
kunskap som är väldigt flyktig och som är väldigt bortanför verkligheten.” (Dorotea). ”…att 
ju fler sinnen man använder, ju mer effektivt blir det. Och i mina teoretiska ämnen,…, kan det 
vara ganska svårt, men man får ändå försöka involvera så många sinnen som möjligt, se, höra 
göra.” (Elisabeth). Flera lärare upplever att aktiviteter är tidskrävande och att de leder till 
tidsbrist och använder det som motivering till att de inte använder det i så hög utsträckning i 
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undervisningen. Lärarna bedriver ett frågebaserat lärande och alla lärare, utom Cecilia, 
använder sig av laborativa inslag i undervisningen.  

Kommunikationens betydelse för lärandet 
Lärarna är angelägna om att planera för och ge utrymme till att öva dialogiska muntliga och 
skriftliga aktiveteter. ”Ju mer man övar desto bättre blir man. Och det är samma med att tala. 
Det gäller att samtala matte.”, ” Gruppdiskussioner är jättebra. ” (Cecilia). ”…det är viktigt att 
man kommunicerar på bägge sätt. Både till och från så att säga.” (Filip). Lärarna anser att all 
kommunikation kan utvecklas till det bättre och nämner att det till exempel finns elever som 
inte visar sina tankegångar vid lösning av uppgifter. ”Det är lätt att man fokuserar bara på 
svaret och inte på lösningen, att motivera hur jag har gjort för att komma fram till det… det 
har de jättesvårt med” (Adam). Vid klassrumsbesöken genomför lärarna muntliga dialogiska 
resonemang med alla elever och kontrollerar elevernas skriftliga kommunikation för att se att 
lösningarna är möjliga att följa. Lärarna använder sig av tavlan för att visa tydliga skriftliga 
redovisningar i samband med sina genomgångar där de också upprepar vikten av att eleverna 
antecknar ordentligt så att deras lösningar ska bli möjliga att följa. 

Kritiskt tänkande 
Vid besök i klassrummet bedriver lärarna en undervisning både mot matematiska färdigheter 
och mot begreppslig förståelseinriktning genom att eleverna får öva mycket matematiska 
färdigheter innan de får öva problemlösning.  ”Att träna sitt logiska tänkande oavsett om man 
ska läsa mer matematik eller inte. Men jag vill tänka på att det ska vara sånt som de ska ha 
med sig i livet.” (Elisabeth). 

Lärarna på gymnasieskolan anser att de måste få eleverna att koppla ihop kunskaper, se 
mönster och strukturer för att de ska ha kunskaper som krävs för att de ska klara nästa kurs. 
Gymnasielärarna menar att eleverna redan valt hur omfattande matematikstudierna ska vara 
genom sitt val av utbildning. Dessa lärare bedömer att elever som uppfattar att de haft 
svårigheter med det kritiska tänkandet under grundskolan i hög grad väljer program med färre 
matematikkurser och elever som har sin styrka i att de kan uppfatta och analysera 
matematiska samband i högre grad väljer en matematikintensiv utbildning (naturvetenskaps- 
eller teknikprogrammen). 

Adam och Bertil– demokratiska lärare med dialog 
Adam och Bertil tycker att det är viktigt med ett demokratiskt ledarskap för att eleverna ska 
nå höga resultat, ”göra elever delaktiga i planering och arbetssätt” (Adam). 

Lärarens utbildning och ämneskompetens, pedagogiska kunskaper och fortbildning 
Adam finner att fortbildningssatsningen ”Matematiklyftet” har gett honom mycket kunskaper 
om vilka arbetssätt/metoder som har stöd i forskningen. ”Jag tror ändå att matematiklyftet har 
gett en hel del. Jamen syn på…man ställer mer öppna frågor, ger mer utrymme till eleverna 
och inte skjuta dem framåt hela tiden, curla, utan…det är nog det som har haft mest betydelse 
i lärandet.” (Adam).  Båda lärarna har en vision av vad de vill se i klassrummet och betraktar 
det som att det har betydelse för hur eleverna lyckas nå målen.  Adam och Bertil upplever att 
en riktad kompetensutveckling till undervisning inom matematik, till exempel 
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matematiklyftet, matematikbiennaler, SMaL:s fortbildningskurser, ger den största märkbara 
effekten hos elevernas resultat. 

Adam arbetar mycket för att skapa tydlighet och trygghet i klassrummet. ”Ser man till mig 
som person så är jag väldigt lugn.” (Adam). Han betonar vikten av att peka ut riktningen och 
målen med undervisningen och kunskaperna för eleverna. Bertil menar att hans ledarskap 
förändras beroende på mottagarna. ”…det är ju skillnad i vilken klass man hamnar. Det är 
olika från klass till klass eller från elev till elev vilken lärare man blir. Så vilken typ av lärare, 
det varierar!” (Bertil). 

Vid några av lektionsbesöken utsätts Adam och Bertil för provokation av elever men de 
behåller en professionell relation till eleven vid dessa tillfällen. 

Adam och Bertil menar att läraren ska anpassa sin undervisning och använda sig av arbetssätt 
som har stöd i forskningen. Adam anger att vissa specifika arbetssätt/metoder som visat sig 
framgångsrika för elevernas inlärning inte är möjliga att använda då de tar mycket tid i 
anspråk. Exemplet han anger är laborativa uppgifter där eleverna själva ska komma fram till 
ett mönster som ger dem teorin. Iakttagelse i klassrummet visar att lärarna ägnar tid till 
aktiviteter som inte har stöd i forskningen. Till exempel försöker de skapa en lugn 
inlärningsmiljö genom att höja rösten för att höras över pratet och bidrar själv till en högre 
ljudnivå. Bertil ställer riktade frågor till en elev i klassen oftare än andra. De andra eleverna 
gör honom uppmärksam på detta varpå han sprider sina frågor bland eleverna. 

Med elevens lärande, förutsättningar och behov i fokus 
Adam är angelägen om att skapa trygghet för eleverna, för om eleverna inte är trygga i 
klassrummet finns det inte förutsättningar för ett optimalt lärande. 

”…att få en så trygg grupp att de törs jämföra lösningar med varandra, att de törs diskutera 
med varandra. Att lärandet sker sinsemellan också, mellan eleverna. Det känns mer effektivt 
än att man har en vanlig katederundervisning.” (Adam). Adam berättar att han ofta använder 
sig av en ”starter” (problemlösningsuppgift som utgår från teori de gått igenom i närtid) för att 
eleverna ska känna sig trygga i strukturen av lektionerna. Under besöken hos Adam används 
aldrig en ”starter”. 

I båda lärarnas klassrum finns elever med så speciella behov att en specialpedagog finns med 
under vissa lektionstimmar. Det är uppenbart att Adam och Bertil anpassar diskussionerna 
efter elevernas behov och de riktade frågorna anpassas efter den elev som ska svara på frågan. 
De anpassar även arbetssättet efter elevernas individuella behov i klassrummet och det är 
synbart att lärarna arbetar för att skapa ett tillåtande klimat där misstag och frågor är 
accepterade.  

Båda lärarna betonar vikten av att ge alla elever utmaningar. Bertil anser att om eleverna får 
använda flera sinnen i undervisningen, stimulerar det deras inlärning. ”Är man med själv i det 
är det lättare att ta till det.” (Bertil). De använder sig också av experiment när de guidar sina 
elever till kunskap. Alla elever har behov av motivation, enligt Adam, men det är ”Inte bara 
en lärares uppgift att motivera eleverna utan det är ett samarbete mellan alla som jobbar runt, 
alla som finns runt eleven, föräldrar och skolan” (Adam). 
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Matematikundervisning och lärares uppfattningar om matematik 
Vid intervjun framgår det att Adam betraktar kunskap som att man lär sig någonting 
användbart. Bertil betraktar kunskap som kunskap att använda och omvandla fakta i olika 
situationer. ”Kunskap, att kunna använda fakta, det är kunskap. Och att kunna omvandla 
fakta. Att kunna använda kunskapen, veta vad jag ska göra. Även i olika situationer.” (Bertil). 
”Ju mer du kan desto lättare har du att lära dig nya saker (Bertil). Vid observationstillfällena 
uppmanar både Adam och Bertil eleverna att använda den matematiska verktygslådan för att 
lösa uppgifter och de lyfter också fram kopplingen mellan matematik och andra 
ämnesområden. 

Både Adam och Bertil konstaterar att inlärningen underlättas av praktiska aktiviteter i 
undervisningen, även om Adam samtidigt säger att vissa saker passar bättre att arbeta 
laborativt med än andra. ”Ibland visar man upp något, t ex geometriska figurer, så att de får ta 
på dem.” (Bertil). Både Adam och Bertil poängterar att speciellt inredda matematikklassrum 
med ändamålsenligt material skulle underlätta aktiviteter i undervisningen. Adam bedömer att 
mindre gruppstorlek, gärna halvklass, krävs för arbete med aktiviteter och konstaterar att det 
är något som kan vara svårt att få till i dagsläget. 

Både Adam och Bertil finner att den muntliga kommunikationen lätt kan övas med till 
exempel öppna uppgifter utan givet svar i grupper. ”Att tvinga dem att resonera och inte alltid 
kanske ha ett svar på uppgiften utan ja gärna att det är en öppen uppgift där det inte finns ett 
givet svar, så att de kan resonera kring, det tror jag är ett sätt att få igång dem.” (Adam). Bertil 
anser att läslyftet har öppnat upp för diskussioner kring betydelsen av att öka elevernas 
kommunikationsförmåga. ”Det är viktigt att kunna förmedla de tankar man har. Att sätta ord 
på det.” (Bertil). Läslyftet är Skolverkets kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och 
skrivdidaktik för lärare och förskollärare. Bertil låter också eleverna redovisa sina lösningar 
både muntligt och skriftligt på tavlan inför klassen. Adams och Bertils åsikt är att en formativ 
återkoppling till eleven leder till ökade resultat. 

Cecilia – flexibel lärare med verklighetsanknytning 
Cecilia berättar att hon under detta läsår undervisar klasser där det finns flera elever med 
speciella behov som hindrar henne från att använda metoder och aktiviteter som kan ha en 
gynnsam effekt på många elevers lärande. Dessa elever är anledningen till att en 
specialpedagog finns närvarande under vissa lektioner. Cecilia konstaterar därför att 
observationer i hennes klassrum visar på olika saker år från år för att hon anpassar sin 
undervisning till elevernas förmågor. Observationerna visar att Cecilia inte kan genomföra 
sina planeringar fullt ut på grund av olika omständigheter, som till exempel placering av 
lektionerna (före lunch är bristen på energi påtaglig, första lektionen för dagen har elever inte 
vaknat än), brist på energi när skolmaten upplevs som oätlig och sociala händelser i klassen.  

Lärarrollen och viktiga lärarkompetenser 
Cecilia upplever att en viktig lärarkompetens, så som undervisningen ser ut idag, är att hon är 
flexibel och kan förändra undervisningen så att den passar hennes elever i ett aktuellt 
ögonblick. 
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Cecilia tycker att det är viktigt med ett demokratiskt ledarskap och betonar vikten av att peka 
ut riktningen och målen med undervisningen och kunskaperna för eleverna. Cecilia menar att 
ledarskapet förändras beroende på mottagarna. Hon är en mer auktoritära ledare i klasser som 
inte klarar av det demokratiska arbetssättet, ”för är det en klass som behöver styrning så måste 
jag ju vara väldigt fyrkantig och är det en klass där man kan vara lite mer avslappnad så kan 
man vara annorlunda.  Är jag där det krävs ramar så är jag mycket bestämd.” (Cecilia). 

Under besöken i klassrummet utsätts Cecilia för provokation av elever. När detta händer 
behåller hon en professionell relation till eleven. 

Cecilia menar att hon använder sig av arbetssätt som har stöd i forskningen så långt det är 
möjligt. Vid iakttagelser i klassrummet visar det sig att Cecilia sorterar bort många arbetssätt 
och metoder som inte har något stöd i forskningen, men hon ägnar tid till att sänka ljudnivån 
då den stundtals kan vara störande. Hon gör det genom att höja rösten för att höras över pratet 
och bidrar då själv till hög ljudnivå. Cecilia ägnar också tid till att organisera utlåning av 
material (pennor) till elever som saknar utrustning, vilket tar tid från inlärningen. 

Cecilia bedömer att riktad kompetensutveckling till undervisning inom matematik, till 
exempel matematiklyftet, matematikbiennaler och SMaL:s fortbildningskurser, ger den största 
märkbara effekten på hennes elevers resultat. 

Kännetecken på god undervisning 
Cecilias åsikt är att det är betydelsefullt att läraren har en vision av vad de vill se i 
klassrummet och ”… sen brukar jag ge lite tips, att det här används här och här.” (Cecilia).  

Cecilia betraktar inlärning tillsammans med andra som positiv, men menar att det finns en 
negativ sida med samarbetslärande: ”det finns de som alltid hjälper andra. Att de inte hinner 
utvecklas själva. Att de alltid blir kvar på den basic-nivån, att räkna och förklara på den nivån 
och inte fördjupa sitt eget kunnande” (Cecilia). 

För Cecilia är det angeläget att ge eleverna utmaningar, ett exempel hon anger är att hon låter 
sina elever delta i kängurutävlingen. ”Det tar tid men…utmana dem, mattetävlingar. Ge dem 
förtroendet, att jag tror på dem. ” (Cecilia). I klassrummet förekommer det ingen laborativ 
undervisning. Cecilia visar eleverna att man kan lära sig genom missatag och hon uppmanar 
eleverna att ställa frågor när de inte förstår. 

Matematikundervisning och lärares uppfattningar om matematik 
Cecilia är av den uppfattningen att kunskap är förståelse. ”Jag tycker det är kul! Men jag 
förstår de som tycker det är svårt. Och jag förstår de som tycker det är tråkigt eftersom jag 
själv har varit en sån, i ungdomens gröna dagar.” (Cecilia). Under klassrumsbesöken visar 
Cecilia matematikens logik och struktur och uppmanar eleverna att använda den matematiska 
verktygslådan för att lösa uppgifter. 

Cecilias grundtanke är att eleverna med hjälp av aktiviteter kan underlätta befästandet av 
teorin, men hon tycker också att aktiviteter är tidskrävande och att de leder till tidsbrist och 
det gör att hon inte använder det i så hög utsträckning i undervisningen. 

Cecilia betraktar formativ återkoppling som en del i att höja elevernas måluppfyllelse. 
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”Jag vill att de ska förstå varför man gör saker och ting…tar saker utifrån.” (Cecilia).  Cecilia 
ger som exempel när elever tillåts konstruera prov. Eleverna tränas i kritiskt tänkande både 
när de ska utforma uppgifter i ett speciellt moment och när de ska lösa och rätta uppgifterna. 
Under besöken förekommer det aktiviteter som främjar kritiskt tänkande. 

Hon berättar att begreppsligt förståelseinriktad undervisning med koppling till andra ämnen är 
viktigt för elevernas kunskaper och konstaterar att eleverna får ägna sig åt aktiviteter som 
tränar deras kritiska tänkande. Under observationerna lyfter hon ofta fram kopplingen mellan 
matematik och andra ämnesområden. 

Dorotea och Elisabeth – trygghetsskapande lärare med visioner 
De menar att om eleverna inte är trygga i klassrummet finns det inte förutsättningar för ett 
optimalt lärande. Båda lärarna arbetar mycket för att skapa tydlighet och trygghet i 
klassrummet. 

Lärarrollen och viktiga lärarkompetenser 
Elisabeth menar att en högre kunskapsnivå hos läraren gör att fördjupningar i vissa 
ämnesområden är möjliga och det i sin tur kan skapa intresse och/eller förståelse hos eleven. 
”…och så får jag säga något som anknyter till, men som egentligen ligger utanför kursen, men 
som kan skapa ett intresse.” (Elisabeth). 

De framhåller vikten av ett demokratiskt ledarskap för att eleverna ska nå höga resultat. ” Jag 
ser mig inte som någon chef eller ledare på det sättet utan … jag ska leda dem framåt.” 
(Dorotea). ”Jag vill vara en tydlig ledare. Det är jag som ska ha kommandot. Eh… och jag vill 
också skapa trygghet i klassrummet ” (Elisabeth). Elisabeth betonar vikten av att peka ut 
riktningen och målen med undervisningen och kunskaperna för eleverna, ”att det är tydligt 
också att jag försöker säga vilket mål vi har, åt vilket håll vi ska.” (Elisabeth). 

Elisabeth konstaterar att hon skapar någon form av kompisrelation till eleverna, men att hon 
är angelägen om att ändå behålla ledarrollen. Båda lärarna utsätts för provokation av elever 
vid något av klassrumsbesöken. När det händer behåller lärarna en professionell relation till 
eleven. 

”Jag har läst pedagogisk litteratur som jag också tycker har gett mig mycket och mycket, det 
som de säger nu, kollegialt lärande, men det har vi haft i alla tider, mer eller mindre.” 
(Elisabeth). Besöken i klassrummet visade inte på några aktiviteter som inte har stöd i 
forskningen. Dorotea och Elisabeth tror på att ha en vision av vad de vill se i klassrummet. 
Vid kontroll i klassrummet visade det sig att Dorotea uttryckte sin klassrumsvision till sina 
elever.  

Elisabeth upplever att riktad kompetensutveckling till undervisning inom matematik, till 
exempel matematiklyftet, matematikbiennaler, SMaL:s fortbildningskurser, ger den största 
märkbara effekten hos hennes elevers resultat. 

Kännetecken på god undervisning 
Båda finner att trygghetsskapande är ett första steg att anpassa undervisningen efter elevernas 
förutsättningar.  
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”…jag försöker ju känna in eleverna…eh.. jag vill ha en relation med eleverna, jag eh känna 
av hur stämningen och eleverna är... jag vill att vi ska må gott allihop.” (Dorotea).  ”…hur 
viktigt det är med relationer till elever, men också att möjliggöra för elever… att de ska få en 
bra undervisning, att de ska känna trygghet i skolan.”,  ”…jag tyckte att det var svårt att få 
med alla elever. De svarade: jag vet inte, och så, och då har jag använt whiteboardtavlor för 
att alla ska våga följa med i min dialog, för min undervisning är väldigt dialogutformad.” 
(Elisabeth). Dorotea berättar också att för henne är det väsentligt att utgå från elevernas 
intressen i undervisningen. ”Att man försöker hitta vad de är intresserade av och sen försöka 
spinna vidare och ibland lyckas man och ibland lyckas man inte.” (Dorotea). Lärarna har detta 
läsår elever med så speciella behov att en specialpedagog är närvarande som underlättar 
individanpassning i till exempel arbetssätt. 

Vid observationstillfällena låter Elisabeth en grupp av elever använda speciella skrivböcker 
där de antecknar alla genomgångar. Eleverna använder dessa anteckningar vid lösandet av 
uppgifter.  

Matematikundervisning och lärares uppfattningar om matematik 
Dorotea betraktar kunskap som något individen lärt sig och som sedan finns kvar och 
Elisabeth beskriver kunskap som något man lär sig och sedan kan använda sig av. 
”….jaa…det är klart att jag tycker att det är ett viktigt ämne, men det är ett ämne som många 
falerar på.” (Dorotea). ”Det är ju ett väldigt roligt ämne för mig, vilket jag hoppas att jag kan 
förmedla till eleverna.” (Elisabeth). Vid klassrumsbesöken visar Elisabeth matematikens logik 
och struktur för eleverna. Dorotea uppmanar sina elever att använda sin matematiska 
verktygslåda för att lösa uppgifterna. 

Dorotea tror att om hon genomför olika aktiviteter kommer det alltid finnas något sätt att lära 
för alla elever: ”Det är ju det här med 100 olika sätt att undervisa. Boken kanske passar för en 
liten klick människor, men om alla får prova på olika saker så, förhoppningsvis så lär sig alla 
nånting” (Dorotea). En av aktiviteterna hon tycker om att använda är kängurutävlingen. 
Lärarna tror också att aktiviteter i undervisningen ska vara utformade så att de utvecklar 
kritiskt tänkande hos eleverna.  

Både Elisabeth och Dorotea återkommer under sina respektive intervjuer till vikten av den 
trygga inlärningsmiljön då de upplever att den är en förutsättning för att eleverna ska kunna 
öva muntliga och skriftliga aktiviteter. ”Man försöker skapa sånt klimat att man, både 
skriftligt och muntligt, törs säga och tycka vad man vill. Och det klimatet finns inte riktigt 
heller här…” (Dorotea). 

…skriftliga kommunikationen. Att varje grupp har fått redovisa sin uppgift, 
samma uppgift, och så har man tittat på hur det är kommunicerat skriftligt och 
så har man fått säga bara det som har varit positivt. Så har jag jobbat för att 
skapa trygghet och då blir eleverna medvetna vad som är bra i de olika 
lösningarna.  (Elisabeth). 

Dorotea låter eleverna redovisa sina lösningar både muntligt och skriftligt på tavlan inför 
klassen. Elisabeth ses uppmana eleverna att resonera och lösa uppgifter tillsammans med 
någon. 
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Båda lärarna tror att en formativ återkoppling till eleven leder till ökade resultat. 

Filip, Gertrud och Hjördis - strukturerade lärare med utmaningar 
Vid klassrumsbesöken har lärarna en tydlig struktur som de följer. Filip, Gertrud och Hjördis 
upplever att en bra planering och gott genomförande av undervisningen är grundläggande för 
en god undervisning till alla elever. 

Lärarrollen och viktiga lärarkompetenser 
Filip, Gertrud och Hjördis arbetar mycket för att skapa tydlighet och trygghet i klassrummet. 
Gertrud och Hjördis betonar vikten av att peka ut riktningen och målen med undervisningen 
och kunskaperna för eleverna. ”Styra vad som ska diskuteras. Styra vad det ska handla om. Se 
till att eleverna gör det de ska.” (Hjördis). 

Filip tycker att det är svårt att dra gränsen så att det inte skapas kompisrelationer. ”…som 
lärare handlar det om att presentera det det handlar om på ett tydligt sätt, men, sen är man ju 
även nån blandning av kompis och arbetsledare på nåt sätt. Och det är den där blandningen 
som jag kan tycka är konstig på nåt sätt. ” (Filip). Gertrud berättar att hon skapar någon form 
av kompisrelation till eleverna, men hon betonar att det är viktigt att behålla ledarrollen. Vid 
ett observationstillfälle utsätts Hjördis för provokation av en elev. Hon behåller vid tillfället 
en professionell relation till eleven. 

Lärarna tror på att anpassa sin undervisning och att använda sig av arbetssätt som har stöd i 
forskningen. Filip anger att vissa specifika arbetssätt/metoder som visat sig framgångsrika för 
elevernas inlärning inte är möjliga att använda då de tar mycket tid i anspråk. Ett exempel är 
laborativa uppgifter där eleverna själva ska komma fram till ett mönster som ger dem teorin. 
Gertrud bedömer att vissa arbetssätt/metoder som visat sig framgångsrika för elevernas 
inlärning inte passar i alla grupper och motiverar det med att elever med grund matematisk 
förståelse har svårt att genomföra laborativa uppgifter där de själva ska komma fram till ett 
mönster som ger dem teorin. 

…att eleverna själva kommer fram lite till metoderna. Det gör jag ibland, men inte 
jätteofta. Det är med hjälp av att lösa svåra problemlösningar kommer de till nya 
metoder…men med den metoden skulle vi inte nå alla de elever som har borta 
baskunskaper. Det är svårt att involvera dem och direkt börja forska och lösa 
problemlösningar genom att de läser bara den här frågan, en stor fråga. (Gertrud). 

Gertrud ger samma inledande uppgift till alla elever att lösa, men eleverna arbetar olika 
fort. Samma elever blir sittande overksamma när de själva löst problemet, medan de 
andra inte är färdiga. Hjördis har i en undervisningsgrupp svårigheter att få eleverna att 
ge varandra tid till reflektion vid gemensam problemlösning. De snabbaste eleverna 
svarar rakt ut och då slutar de andra eleverna att tänka. 

Hjördis upplever att riktad kompetensutveckling till undervisning inom matematik, till 
exempel matematiklyftet, matematikbiennaler, SMaL:s fortbildningskurser, ger den största 
märkbara effekten hos hennes elevers resultat. 
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Kännetecken på god undervisning 
De tre lärarna är av åsikten att det är angeläget att läraren har en vision av vad de vill se i 
klassrummet. Visionen är inget som de pratar om med eleverna under klassrumsbesöken. 

Gertrud menar att det är centralt att ta avstamp i kunskap skapad under lektionstid i närtid 
(samma matematikkurs) för att eleverna ska ha möjlighet att knyta ihop den nya kunskapen i 
den befintliga. 

”…presentationen försöker jag göra så tydlig som möjlig, och så får eleverna chansen att flika 
in med frågor.” (Filip).  ”…tänk själv, titta tillsammans, ta det gemensamt. I matte är det 
mycket nytt, då behöver man få det presenterat för sig också. Att söka kunskap på egen hand 
tror jag inte på.” (Hjördis). ”Men försöker ha elevaktiva genomgångar för att ha genomgångar 
själv funkar ju inte., men genomgångar. (Hjördis).  Gertrud menar att ”man måste genomsyra 
att de känner igen sig varje lektion, vad väntar det för mig… Alltså först vi repeterar, vi 
kommer igång, vi gör nytt, vi räknar tillsammans…strukturen är viktig med mattelektioner.”  
(Gertrud). 

Gertrud har en åsikt om att misstag kan användas i lärprocessen och visar eleverna att de kan 
lära sig av misstag, men säger att det kräver en trygg arbetsmiljö för att man ska nå dit med 
eleverna. ”Sen, som matematiklärare, är det viktigt att det här, mmm att det är ok att göra fel, 
speciellt när man räknar ut uppgiften. Så att man ska vara i den här trygga miljö… Genom att 
göra fel lär man sig jättemycket matte också.” (Gertrud). 

Gertrud och Hjördis betonar vikten av att ge eleverna utmaningar, ”inte bara arbeta och nöta 
med tio uppgifter som ser likadana ut hela tiden” (Hjördis). Gertrud tror att om eleverna får 
använda flera sinnen i undervisningen stimulerar det inlärning. Filip och Hjördis tar hjälp av 
datorprogram i undervisningen och Gertrud och Hjördis använder sig av laborationer. Alla tre 
lärare har en tydlig struktur under lektionerna som de följer där de har planerat för 
stimulerande aktiviteter i undervisningen och där de ger exempel på när matematiken 
används. Det är utmärkande i deras klassrum att de utmanar sina elever. Detta sker bland 
annat genom att de ger eleverna utmaningar som bygger på elevernas egna frågor där de sedan 
följer upp både processen och resultatet. 

Matematikundervisning och lärares uppfattningar om matematik 
Filip, Gertrud och Hjördis betraktar kunskap som användning och omvandling av fakta i olika 
situationer. ”Det ska vara till nytta någon annanstans. Allt är det inte men, en del är bara kul 
(skratt). Och sen är det lite svårt att veta, vad ska man göra sen, man vet inte vad man 
behöver.” (Hjördis). Vid iakttagelser i klassrummet är det Filip och Gertrud som visar 
eleverna matematikens logik och struktur. Hjördis uppmanar istället eleverna att använda den 
matematiska verktygslådan för att lösa uppgifter. 

Filip upplever att praktiska aktiviteter är tidskrävande och att de leder till tidsbrist och det gör 
att han inte använder det i så hög utsträckning i undervisningen.  

Dessa lärare betraktar formativ återkoppling till eleven som ett steg till ökade resultat. Hjördis 
har en tanke om hur den skriftliga kommunikationen kan utvecklas: ”Både genom att titta på 
egna lösningar och få synpunkter på de lösningar man har gjort och även titta på andras.” 
(Hjördis). 
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Lärarna konstaterar att eleverna måste få genomföra aktiviteter för att träna sitt kritiska 
tänkande. Det är också något de genomför vid observationerna. 

Gertrud och Hjördis poängterar att kopplingen mellan matematik och andra ämnesområden 
måste lyftas fram. ”Det är också att klara av en uppgift och se att du utvecklas som människa, 
du utvecklar din uthållighet, utvecklar din mentalitet, blir den rustad för livet som vuxen 
människa också... det är inte alltid lätt att se användningen av det i vardagliga livet.” 
(Gertrud). Lärarna lyfter fram kopplingen mellan matematik och andra ämnesområden när 
den är naturlig.  
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5 Resultatanalys 
Denna undersökning handlar om att i lärares uppfattningar och handlingar utforska deras 
förhållningssätt till faktorer som i tidigare forskning visat på områden som leder till framgång 
i undervisning.  

Lärarrollen och viktiga lärarkompetenser 
För lärarna i studien är det grundläggande att de har en kompetens i det ämne de undervisar i 
och i elevernas lärande. Det är lärarutbildningens syfte och lärarlegitimationen bekräftar dessa 
kompetenser. 

Lärares utbildning och ämneskompetens, pedagogiska kunskaper och fortbildning 
Rapporter (OECD, 2005, forskningsöversikter från Skolverket, 2006, Nordenbo, Søgaard, 
Larsen, Tiftikçi, Wendt & Østergaard, 2008) visar att sambanden mellan lärares utbildning 
och ämneskompetens påverkar elevernas resultat positivt, men inte så mycket som när läraren 
skickligt kan omsätta sin pedagogiska utbildning i praktiken i samverkan med elever och 
andra lärare (Hattie, 2008). I Asikainen, Pehkonen och hivvonens (2013) studie framkommer 
att kopplingen mellan lärarnas matematikkunskaper och deras förmåga att göra matematiken 
greppbar för eleverna, för att de ska nå målen, inte är självskriven. Eftersom observationerna i 
studien endast omfattar legitimerade matematiklärare kan ingen jämförelse göras mellan 
lärares utbildning och ämneskompetens och elevernas uppnådda resultat. Däremot är det 
synligt att det finns en positiv påverkan på lärsituationen i klassrummet i de fall där läraren 
kan omsätta sin pedagogiska utbildning i praktiken. 

Ledarskap, engagemang och sociala relationer 
I denna studie har ledarskapet valts att indelas i Stensmos (2008) tre olika ledarstilar i 
klassrummet, auktoritärt, demokratiskt och ”låt-gå”-ledarskap. Lärarna i studien har kunskap 
om att ett demokratiskt ledarskap leder till bättre inlärning hos eleverna, men de är medvetna 
om att de har inslag av auktoritär ledning. Alla lärare i studien är demokratiska ledare med, 
mer eller mindre, auktoritära inslag. Motiven till att de känner sig tvungna att styra i 
undervisningen är relevanta då de måste avväga när den högsta inlärningen för de flesta 
eleverna sker. 

Filip, Gertrud och Hjördis uppvisar mycket god förmåga till att planera och organisera 
undervisningen så att eleverna ska uppnå en genomtänkt progression. Deras undervisning har 
också tydliga samband med tidigare innehåll. Håkansson och Sundberg (2012) och Granström 
(2007) menar att progressionen kan uppnås genom att läraren vägleder eleverna var de ska ha 
sitt fokus, vidareutvecklar tidigare verksamheter, använder formativ bedömning och upprepar 
viktiga principer. 

I studien visar både Dorotea och Elisabeth att de lyfter både mål och syfte med aktiviteterna 
de genomför i klassrummet för eleverna. Något som Skolinspektionen (2010) menar är 
utmärkande egenskaper för god undervisning. 

Bertil visar att han lägger mycket engagemang och tid på att hantera den sociala situationen i 
klassrummet vilket också visar sig i att eleverna litar på hans omdömen när det gäller lämplig 
progression. Detta engagemang och denna tid är väl värt insatsen då det dessutom leder till en 
god relation mellan Bertil och eleverna. Läraren måste ta ansvar för att skapa förutsättningar 
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för lärande anser Wennberg och Norberg (2011) och fostra till ett liv i samspel med andra 
människor enligt Samuelsson (2008). Där har samspelet i klassen inverkan och därför är det 
viktigt att läraren kan hantera den sociala situationen (Stensmo, 2008).  

Lärarna har uppfattningen att ett engagemang från deras sida leder till ökat lärande hos 
eleverna. Observationerna visar att lärarna engagerar sig i processer som driver lärande 
genom att bland annat ha kunskaper om elevernas behov av utveckling och utmaning, vanliga 
felsteg och variation i undervisningen. Detta är några av förutsättningarna som läraren 
behöver för att engagera sig i elevernas arbete och för att kunna handleda dem så att de 
uppnår målen (Håkansson & Sundberg, 2015, Hattie, 2009). 

Ingen lärare har uttalat höga förväntningar på sina elever vid lektionsbesöken, även om flera 
av lärarna uttrycker att de har höga förväntningar vid intervjuerna. Det kan vara så att dessa 
förväntningar inte uttalas under varje lektionspass. Om lärarna alltid berättar om sina 
förväntningar kan det upplevas som tjatigt och eleverna slutar lyssna och ta till sig dem. 
Lärarna måste balansera kring en bra nivå för att eleverna ska ta deras uttalanden seriöst. 

Lärarna anser att det är viktigt att skapa en bra relation till eleven för att elevens resultat ska 
vara höga, vilket stöds av forskning (Hattie, 2008, Skolverket, 2005, Skolverket, 2006, 
Wedin, 2007, Grosin & Dolan, 2007, Kimber 2009, Steinberg, 2004).  

Lärarna har också erfarenheter av de två olika typerna av relationer till eleverna, sam-varo och 
sam-verkan (Aspelin & Persson, 2011), där det i skolan handlar mycket om sam-verkan, att 
genomföra gemensamma aktiviteter i relation till andra. Lärarna arbetar för att skapa 
relationer till eleverna och använder det som en del i undervisningen för att till exempel skapa 
engagemang. Att en relation till en elev inte är något som skapas av sig självt utan något en 
lärare måste arbeta med för att upprätthålla bekräftas av Frelin (2010). 

Några av lärarna upplever att det kan vara problemfyllt att skapa en personlig relation till 
eleven, eftersom det kan leda till minskad respekt för läraren. Detta kan i sin tur leda till 
problem med ledarskapet för den pedagogiska verksamheten vilket kan bekräftas av Margonis 
(2004) och Aspelin (2009). Observationerna visar att lärarna har en respektfull relation till 
eleverna, men det är inte alltid eleverna visar respekt för lärarna. I sådana situationer är det 
viktigt att läraren är professionell och genom sitt ledarskap tydligt visar att han/hon är rättvis 
mot och lyssnar till alla elever. Det är bra utgångspunkter för att få respekten ömsesidig 
(Hansson, 2012) och det är något som lärarna i studien arbetar aktivt för att åstadkomma i 
klassrummet. Om lärarna visar omsorg om eleverna gör det stor skillnad för en enskild individ 
(Johnson, 2008, Hugo, 2007). 

Hjördis använder sig av humor i sin praktik, vilket verkar uppskattas av eleverna och det 
skapar en interaktion mellan lärarens undervisning och elevaktiviteterna. Interaktioner är vad 
som behövs för att leda till ökade kunskaper hos eleverna (Biesta, 2004). 

Pedagogisk forskning och reflekterande praktik 
I klassrummen visar det sig att flera av lärarna ägnar sig åt aktiviteter som inte leder till större 
inlärning eller högre måluppfyllelse enligt tidigare forskning. Det mest påtagliga är lärarna på 
grundskolan som försöker sänka ljudnivån.  Det får mycket kortvarig verkan och måste snart 
upprepas igen. Den enda effekten det får på inlärningen är att de elever som möjligen kunnat 
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sortera bort störande ljud blir avbrutna i sina tankegångar då läraren höjer rösten. Om dessa 
lärare skulle haft förmågan att sortera bort denna aktivitet skulle det leda till att några elever 
blev mindre avbrutna och förmodligen skulle kunna inhämta mer kunskaper. I ett längre 
perspektiv skulle de nå en högre måluppfyllelse (Hattie, 2009). För att sänka ljudnivån är det 
mer effektivt att arbeta med relationer i gruppen.  Detta visar att det är viktigt att lärarna 
reflekterar över sin egen praktik, men det kan vara svårt att se både sådant man inte har 
kunskaper om (Fennema, Carpenter, Franke, Levi, Jacobs & Empson, 1996) och sin egen 
delaktighet i det som sker. Därför är det viktigt att lärarna tar del av forskning löpande under 
sin praktik. 

För att bli uppmärksam på sina egna aktiviteter kan lektioner filmas och studeras i efterhand. 
Ett annat alternativ är klassrumsbesök hos kollegor och att få besök i sitt eget klassrum av 
kollegor och/eller skolledare, där deltagarna beslutar sig för ett eller ett par fokusområde i 
taget. Ett kollegialt lärande kommer att öka elevernas framgångar anser Österholm, Bergqvist, 
Liljekvist och Bommel (2016) och McKinsey och Company (2007).  

Möjligheter till fortbildning och kompetensutveckling 
En faktor som lärarna lyfter fram som viktig för att höja elevernas måluppfyllelse i matematik 
är att kompetensutvecklingen som genomförs på skolan ska vara inriktad både på ämne och 
kontext. Timperley (2008) stödjer lärarnas åsikt om att utbildningen måste rikta sig till att 
utveckla de förmågor och kunskaper som har betydelse för lärarnas specifika kontext för att 
det ska leda till ökade kunskaper hos eleverna. 

De båda skolorna har på senare år satsat mycket tid och engagemang på att genomföra 
utbildningen ”Matematiklyftet” som är Skolverkets satsning för att höja kompetensen hos 
matematiklärare. Alla lärare har deltagit i denna utbildning. I två år har grundskollärarna 
arbetat med materialet (inte alla tillsammans) och gymnasielärarna tillsammans (läsåren 2013-
2015). I ytterligare ett år har sex lärare (2 grundskollärare och 4 gymnasielärare) deltagit 
tillsammans (läsåret 2015-2016). Resultatet av detta återfinns i intervjuerna då lärarna på de 
deltagande skolorna har liknande åsikter då de lyfter vikten av en uttalad målbild, struktur 
under lektionerna med (mer eller mindre) elevaktiva genomgångar och tydliga avslut. I 
klassrummen bekräftas detta, med undantag av en uttalad målbild. Här är det bara Dorotea 
som faktiskt delger eleverna vad hon vill uppnå med undervisningen i sitt klassrum. 
Skolledningens organisation av verksamheten har möjliggjort att denna utbildning kunnat 
genomföras samtidigt, vilket är en förutsättning för en optimal utveckling hos lärarna 
(Timperley, 2008, Skolinspektionen, 2010). 

Då flera av aktiviteterna i klassrummen kan härledas från utbildningen ”Matematiklyftet” 
tyder det på att lärarnas utveckling är av mer långsiktig karaktär. Timperley (2008) menar att 
för att kompetensutvecklingen ska ge resultat i form av elevers progression över längre tid 
krävs det en organisatorisk struktur på skolan som främjar förändringsarbete i undervisningen. 
Huruvida lärarna utvecklar sin förmåga att följa upp och utvärdera undervisningens 
effektivitet, så de kan fortsätta göra förbättringar i sin praktik, kan inte tydas i denna studie. 
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Kännetecken på god undervisning 
Lärarna är väl införstådda med att en god lärmiljö innehåller varierade aktiviteter med 
varierade gruppdeltagare och en engagerad lärare som har höga förväntningar på sina elever. I 
klassrummen uppvisar lärarna engagemang, men inga uttalade förväntningar. Att i förbifarten 
yttra ”Det klarar du!” när en elev aktivt frågar efter hjälp kan eleven uppfatta det som att 
läraren inte tycker att han/hon är nog viktig att ödsla tid på eller att det finns andra som 
behöver lärarens hjälp bättre. Det är viktigt att ta sig tid med alla elever och resonera om den 
upplevda svårigheten. Studier bekräftar att det är viktigt att lärare har en social och emotionell 
kapacitet för att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet som kan leda till en större inlärning 
(Ottmar, Rimm-Kaufman, Larsen & Berry, 2015).  

Med elevens lärande, förutsättningar och behov i fokus 
Alla lärare i studien är medvetna om att inlärning sker bäst om undervisningen utgår från 
varje enskild elevs förutsättningar. Det är dock omöjligt att bedriva enskild undervisning i 
matematik med 24 elever i samma klassrum. Lärarna i grundskolan försöker hitta en lämplig 
nivå på genomgångar som startar med repetition av gamla kunskaper och som förankrar nya 
kunskaper i de redan förvärvade. I vissa fall förankras kunskaperna i praktiska moment som 
tydligt visar resultatet. På detta sätt nås inte elever som har bristfälliga kunskaper sedan 
tidigare. Vilka elever det rör sig om har lärarna kunskaper om och här sker enskilda 
förklaringar och genomgångar. I sista hand kommer utvecklingsförslag till de elever som har 
förståelsen och kan tillämpa teorin. Lärarna vet att de med utmaningar kan nå högre resultat, 
men tiden är en begränsande faktor i klassrummet. 

På gymnasiet finns andra förutsättningar. Eleverna på de nationella programmen har alla 
uppnått en viss nivå från grundskolan och dessutom har eleverna valt program utifrån sina 
framtidsplaner, intressen och tidigare skolframgångar/misslyckanden. Programmen läser olika 
spår med olika svårighetsgrader. Eleverna är medvetna om de olika svårighetsgraderna när de 
väljer program. Eftersom lärarna på gymnasieskolan undervisar elever i grupper indelade efter 
program innebär det att gymnasielärarna har en enklare utgångspunkt med homogenare 
grupper med avseende på elevernas förkunskaper och intressen än vad grundskollärarna har. 
Lärarna utgår från grundskolans krav på kunskaper vid den första matematikkursen och vid 
påföljande kurser har de kännedom om elevernas kunskaper och kan i högre utsträckning ha 
genomgångar som passar fler elevers förutsättningar än på grundskolan. Detta stödjs av 
Timperley (2008) som menar att om lärarna ska kunna anpassa sin undervisning till varje elev 
måste lärarna ha kunskaper om vilka kunskaper eleven har och om utbildningens mål och 
innehåll. 

Gymnasielärarna är duktiga på att relatera till elevernas redan befintliga kunskaper och på att 
iaktta responsen hos sina elever. De kontrollerar med enskilda elever, i muntliga dialoger, 
vilka kunskaper som förvärvats. När sedan eleverna utvecklas kommer ytterligare en effekt av 
arbetssättet, lärarna har en tendens att höja sina förväntningar på eleverna och det leder i sin 
tur till ökade resultat (Timperley, 2008). 

Det är skolans uppgift att ge alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt och att 
kompensera för elevers olika förutsättningar. Elever med svårigheter i matematik har vid båda 
skolorna hjälp av speciallärare alternativt specialpedagog som finns tillgänglig i klassrummet. 
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De är tillgängliga för alla elever. Ett problem i klassrummet, som framför allt lärarna på 
grundskolan uttrycker, är att många elever med svårigheter i matematik själva spär på dessa 
genom att till exempel komma försent, inte ha med sig material, ofta vara frånvarande (oftare 
än andra) och vara inaktiva under lektionerna. Det leder till att de tappar än mer inlärning och 
att de i högre grad inte når upp till målen. Diskussionen om detta problem kan kopplas till 
diskussioner kring elevers sämre resultat där Skolinspektionen gjort en kvalitetsgranskning 
(2010). Skolinspektionen menar att diskussionerna om orsaken till elevers sämre resultat 
oftare handlar om att elevers motivation, sociala bakgrund och bristen på studietradition än 
om att ge en god undervisning till alla (Skolinspektionen, 2010). För att kunna ge en god 
undervisning till alla måste läraren utvärdera sin undervisning och granska vad som gör 
skillnad för elevernas lärande. Lärarna måste identifiera vad de måste lära sig för att kunna 
presentera en undervisning som utgår från alla elevers behov. Detta måste vara en ständigt 
pågående process med kontroll och utvärdering av alla förändringar som sker (Timperley, 
2008). 

Sex av åtta lärare använder sig av utmaningar i kommunikationen till eleverna för att få dem 
att utvecklas och fördjupa sina kunskaper, men det är särskilt tydligt i Filips, Gertruds och 
Hjördis klassrum. Detta är något som krävs enligt SFS (2010:800, 3 kap, 3 §) för att eleverna 
ska ges möjlighet att nå så långt som möjligt. 

Det förekommer ingen nivågruppering i undervisningen, efter elevernas kunskapsnivåer, med 
motiveringen att det lätt kan bli permanenta grupper som inte leder till en kunskapsutveckling. 
Skolverket (2009c) har uppmärksammat detta fenomen i sin rapport, ”Vad påverkar resultaten 
i svensk grundskola?”, där de också lyfter fram att nivågrupperingar kan leda till att elever 
känner ett utanförskap som i sin tur kan leda till sämre självvärdering och sämre motivation 
för inlärning. 

Likvärdig utbildning 
Enligt skolförordningen måste utbildningen utformas så att ”alla elever tillförsäkras en 
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero” (SFS 2010:800, 5 kap, 3§). Att elever ska 
känna trygghet i skolan och i undervisningen är det framför allt Dorotea och Elisabeth som 
betonar extra mycket. De menar att om eleven inte är trygg skapas inte förutsättningar för 
inlärning. Även om de andra lärarna inte betonar vikten av trygghet vid intervjuerna arbetar 
de aktivt för att alla elever ska känna sig inkluderade. Vid placering i klassrummet och 
gruppindelningar styr lärarna på grundskolan elevernas tillhörighet för att gynna inlärning och 
för att undvika en känsla av utanförskap hos eleverna. 

Inkluderande undervisning och lärmiljö 
Att en undervisning är inkluderande innebär att alla elever oavsett svårigheter ska inkluderas.  

I Cecilias klassrum har flera elever tydliga svårigheter och det leder till ordningsproblem. 
Upplevelsen är att förväntningen från lärarna är att det kommer att vara stimmigt med hög 
ljudnivå och att mycket av tiden får ägnas till annat än inlärning. I detta klassrum måste 
prioriteten ligga på att få till en trygg lärmiljö för att eleverna ska nå de uppsatta målen. 
Arbetet för att skapa trygghet kräver att personalen både har verktyg för och förmåga att 
skapa den. I Cecilias klassrum är en specialpedagog tillsatt för att komma till rätta med 
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störningsproblematiken även om arbetsuppgifterna mycket väl kan utföras av en elevassistent. 
I skolförordningen står att ”rektorn eller en lärare får vidta de omedelbara och tillfälliga 
åtgärder som är befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero eller för att komma 
till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande” (SFS 2010:800, 5 kap, 6 §). Här är det 
värt att notera att till exempel en elevassistent inte har befogenhet att vidta dessa åtgärder. 
Skolan undviker därmed problem med att bara lärare får vidta åtgärder för att komma till rätta 
med ordningen. 

I alla klassrum förekommer samarbetsinlärning. Elisabeth och Hjördis är två av lärarna som 
ser en stor fördel med att elever kan lära av varandra för att öka sina kunskaper. 
Samarbetsinlärning är en aktivitet som bidrar till att öka elevernas kunskaper (Reynolds och 
Muijs,1999, Backlund & Brandell, 2011). Alla lärare uppmanar inte till samarbetsinlärning. 

Varierad undervisning 
För att eleverna ska utveckla förmågorna i styrdokumenten måste de ha lärt sig att formulera, 
reflektera, argumentera och kommunicera (Skolverket, 2011d). Eleverna måste få en 
undervisning med variation på metoderna som används för att uppnå detta. Alla lärare i 
studien har dragit slutsatsen att om de använder sig av flera undervisningsmetoder under 
lektionerna så ökar det elevernas möjligheter att både förstå och utveckla sina färdigheter, 
men det kräver också större insatser från lärarens sida. Det stöds av Engvall (2013). Specifika 
aktiviteter kan inte sägas ge specifika responser (Timperley, 2008), därför måste läraren vara 
flexibel och lägga upp undervisningen så att det skapas en miljö där elevens nuvarande 
förståelse kan integreras med begreppsliga tillägg för att förståelsen ska utvecklas 
(Strandberg, 2006, Säljö, 2000). Dorotea, Elisabeth och Gertrud anser att om eleverna får 
använda sig av flera sinnen i undervisningen (se, höra, göra) ökar elevernas möjligheter att nå 
målen. Szczepanski (2006) menar att det leder till att eleverna når en djupare kunskap. 

I alla klassrum bedrivs det en varierad undervisning. Alla lärare har någon form av 
genomgång för en stor grupp elever framme vid tavlan. Alla låter också eleverna öva på 
räkneexempel själva och i grupp. De försöker göra eleverna aktiva genom att ställa frågor till 
dem, en del allmänt ställda och andra direkt riktade. Här återfinns en skillnad mellan lärarnas 
förmåga att få eleverna aktiva i diskussionerna. Vissa lärare får en direkt kontakt och eleverna 
svarar, andra måste ställa riktade frågor. En förklaring till detta kan vara elevgruppens 
konstellation. I vissa grupper är det inte tillåtet att visa sig duktig. Då är det ett arbete för 
läraren att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet. Dorotea är uppmärksam på detta fenomen 
och konstaterar att det tar tid att arbeta in ett sådant klimat, men att det är ytterst viktigt för att 
eleverna ska kunna utvecklas så långt som möjligt. 

Det som inte ägnades någon tid i klassrummen var gemensam problemlösning av verkliga 
problem. Flera av lärarna på gymnasiet uttrycker tidspress på innehållet i kurserna och att det 
därför inte finns så stort utrymme för att fånga upp denna typ av problem. Gemensam 
problemlösning varierar undervisningen (Skolverket, 2011d) och den kan utgå från elevernas 
vardag, förankras i befintliga kunskaper och utgå från deras intressen. Sammantaget ökar det 
elevernas möjligheter att nå målen. 
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I alla klassrum utom Cecilias återfinns aktivitetsbaserad inlärning som innefattar både skriftlig 
och muntlig kommunikation. Aktiviteterna kräver samarbete med andra aktörer (andra elever, 
elevassistenter, specialpedagoger, lärare) och eleverna tvingas att vara aktiva för att kunna 
genomföra den. 

Matematikundervisning och lärares uppfattningar om matematik 
Elevernas måluppfyllelse regleras av både lärarens och elevens egna uppfattningar kring 
ämnet (Pehkonen, 2001). Lärarna i studien uppvisar olika uppfattningar och flera av lärarna 
uppvisar flera uppfattningar. Studien har använt sig av Grigutsch, Raatz & Törners (1998) tre 
indelningar av uppfattningar då de anses vara viktigare än de andra. Den instrumentella synen 
där matematik är en ”verktygslåda”, den platoniska synen där matematik i första hand är ett 
formellt system och den problemlösande synen där matematik är en fortlöpande aktiv process. 
Från intervjuernas transkription och observationer i klassrummet kan lärarens konception av 
matematikämnet utläsas och tolkas. En tabell har sammanställts (se Bild 1) för att tydliggöra 
de intervjuade lärarnas synsätt på matematik. 

 

Synsätt 

Lärare 

Problemlösande Platonisk Instrumentalistisk 
Adam   X 

Bertil X  X 

Cecilia  X X 

Dorotea X  X 
Elisabeth  X  

Filip  X  

Gertrud  X  
Hjördis   X 
	
Bild	1:	Lärares	konception	av	matematikämnet.	
 

Adam och Hjördis berättar att de har ett instrumentalistiskt synsätt och det överensstämmer 
med observationerna i klassrummet. De uttalar högt till eleverna hur de ska använda den 
matematiska verktygslådan för att lösa uppgifter. 

Elisabeth, Filip och Gertrud säger sig ha ett platoniskt synsätt där de ser på matematik som ett 
formellt system som de ska förmedla till eleverna. I klassrummet visar de på den matematiska 
strukturen, hur den hänger samman och hur den kan utnyttjas till att lösa till exempel problem. 
Under besöken nämner de aldrig att matematiken utvecklas och att det vi känner till idag är 
något som kan utvecklas i framtiden när vi har andra kunskaper. Detta är något som en lärare 
kanske inte upprepar så ofta och det skulle vara en lyckträff om jag, med mina få besök i 
klassrummen, skulle hitta ett sådant tillfälle. Det är inte möjligt med denna studie att avgöra 
om deras synsätt är rent platoniskt.  
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Bertil och Dorotea anser sig ha ett problemlösande synsätt och undersökningarna visar också 
att de arbetar mycket med problemlösning, men de vägleder också eleverna till rätt lösning. 
Det är inte ovanligt att en lärare själv anser att han/hon arbetar med ett mer problemlösande 
synsätt, men att de i verkligheten vägleder eleverna fram till rätt svar (Löwing, 2004). 

Cecilia uttrycker att matematiken ligger fast och att det är hennes uppgift att lära eleverna 
använda rätt verktyg till att lösa uppgifter. Hennes situation i klassrummet gör att 
genomgångar måste göras korta, allt för korta, för att alla ska behålla fokus. Det leder till att 
alla elever inte hinner uppfatta strukturen i matematiken och då blir följden att hon måste 
vägleda dem till rätt lösningar i hopp om att de då ska se systemet. Här ligger problemet i att 
skapa arbetsro i klassrummet. 

	
Studien visar att alla lärare undervisar mot både en begreppslig förmåga och mot matematiska 
färdigheter. Vissa elever uttrycker tydligt att de bara vill kunna använda matematiken och inte 
har intensionerna att förstå den. När en lärare får höra detta nog många gånger från en elev är 
det lätt att tillgodose önskningarna, även om det är önskvärt med både matematiska 
färdigheter och begreppslig förmåga. Historiskt är också färdighetsträning något 
matematikundervisningen ägnat sig åt väldigt mycket. Det ansågs inte nödvändigt med 
begreppslig förmåga (Ellis & Berry III, 2005). Alla lärare som deltar i studien har själv en 
skolgång präglad av omfattande färdighetsträning. 

Olika aktiviteters inverkan på inlärning 
I de klassrum som aktiviteter förekommer har eleverna en vana av att arbeta på detta sätt. Det 
är ett naturligt moment i undervisningen. Själva grundtanken i aktivitetsbaserad inlärning är 
att eleverna ska ges möjlighet att hantera de föremål de studerar så att de guidas till kunskap 
genom experiment och förbättrar sina möjligheter att tänka kritiskt (Haury och Rillero, 2015). 
Lärarna är medvetna om att det kräver övning och Dorotea anger specifikt att hon arbetar 
mycket för att eleverna ska se att det finns många olika sätt att öva in kunskaper i matematik 
och att alla inte tycker att samma sätt är det bästa. Arbetssättet är tidskrävande, som Adam, 
Cecilia och Filip uttrycker, men det borde inte vara skäl till att välja bort arbetssättet eftersom 
det erbjuder konkreta bilder av begrepp (Ekwueme, Ekon, & Ezenwa-Nibife, 2015) och 
eleverna behåller sina kunskaper längre (Obanya 2012).  

Vid observationer i klassrummen är det bara Dorotea och Hjördis som utnyttjar möjligheten 
till aktiviteter där eleverna presenteras för en utmaning och där de ska lära genom 
undersökning. Det kan förklaras med att det är ett tidskrävande arbetssätt, som bekräftas av 
Ekwueme och Meremikwu (2010), men det leder också till ökade kunskaper hos eleverna 
(Ekwueme, Ekon, & Ezenwa-Nibife, 2015). 

Det är ingen av lärarna som uttrycker att aktiviteterna de använder underlättar bedömningen 
av elevernas kunskaper, något som Ekwueme, Ekon, och Ezenwa-Nibife anser (2015). Det är 
inte så uppseendeväckande eftersom alla aktiviteter som eleverna använder sig av bedöms 
kontinuerligt i undervisningen. Att lärarna inte specifikt anger att bedömningen underlättas av 
aktiviteterna kan bero på att andra effekter av aktiviteterna syns tydligare, till exempel ökad 
inlärning hos eleverna.  
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Kommunikationens betydelse för lärandet 
Det är ett krav från Skolverket (2011b) i styrdokumenten att eleverna ges möjlighet till 
kommunikation i undervisningen. Lärarna i studien anser alla att kommunikationen är viktig 
för inlärning av matematik. I alla klassrum står läraren för stora delar av talutrymmet, även 
om läraren inbjuder eleverna att delta. Deltagandet kräver att eleverna känner trygghet i 
miljön, vilket inte alla elever gör. Då måste läraren först fokusera på att skapa trygghet, vilket 
Dorotea och Elisabeth också är väl medvetna om och arbetar för. Det är väsentligt att eleverna 
både får lyssna och uttrycka sig verbalt och skriftligt för att få kunskaper och färdigheter 
(Säljö, 2000) och eleverna ges en bra inlärningsmiljö om läraren planerar för både muntliga 
och skriftliga aktiviteter (Ahlberg, 2001). Det är även av betydelse att läraren har kunskaper 
om elevernas olika förutsättningar för kommunikation (Dysthe, 2003, Wennergren, 2007). 

Adam och Bertil arbetar mycket med att få till stånd en dialog med eleverna i klassrummet. 
De uppmuntrar eleverna att kommunicera muntligt, genom att planera för och genomföra 
aktiviteter där inlärningen underlättas av muntlig kommunikation mellan eleverna, för att på 
så sätt öka elevernas resultat, vilket styrks av Ahlberg (2001), McKinsey och Company 
(2007) och Hagman (2013). Här är det tydligt att eleverna kan växla mellan rollen som lärare 
och rollen som elev. I vissa situationer agerar eleverna lärare då de lär sina arbetskompisar. 
Detta är en kommunikation som är fördelaktig för båda parternas inlärning (Williams, 2001). I 
Adams klassrum upptäcker eleverna att det bara är vissa elever som ges talutrymme. När detta 
händer tappar elever som inte deltar aktivt i den muntliga kommunikationen fort engagemang 
och ägnar sig åt andra aktiviteter. Åtgärden är att läraren sätter upp spelregler för 
kommunikationen i klassrummet så att alla elever känner sig delaktiga i diskussionerna 
(Hundeide, 2003). 

Kritiskt tänkande 
Adam, Cecilia, Dorotea och Elisabeth använder sig av öppna frågor i undervisningen som en 
teknik för att öva upp ett kritiskt tänkande. Det är viktigt för alla lärarna i studien att eleverna 
får öva upp sitt kritiska tänkande för att de ska kunna resonera logiskt i matematiken. Det 
innebär att lärarna på grundskolan har en särskilt viktig uppgift då eleverna ska kunna 
behärska matematiska kunskaper för att kunna systematisera vetenskapen i högre studier 
(Kurniati, Kusumah, Sabandar & Herman, 2015). 

Ingen av grundskollärarna trycker särskilt mycket på att eleverna ska tänka kritiskt, utan det 
går av ”gammal vana”. Ofta när någon elev får ett orimligt svar på en uppgift så ställer läraren 
frågan ”Är detta rimligt?”. Elever genomskådar tidigt ett sådant mönster och förstår då genast 
att något är galet, men upptäcker inte alltid den felande länken. 

För att lärare ska kunna lära ut ett kritiskt tänkande är det viktigt att läraren själv har övat på 
kritiskt tänkande (Kurniati, Kusumah, Sabandar & Herman, 2015). För att lärare i högre grad 
ska förstå vikten av att de själva måste öva på ett kritiskt tänkande skulle lärarutbildningarna 
kunna lägga större fokus på kontextuell matematikinlärning. Det innebär att läraren förväntas 
utveckla det matematiska kritiska tänkandet genom reflektion kring vad eleven lärt sig, vad 
som fungerat bra och vad som behöver åtgärdas under givna aktiviteter (Kurniati, Kusumah, 
Sabandar & Herman, 2015). 
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Kopplingar mellan matematik och andra ämnesområden 
Flera av lärarna är mycket duktiga på att visa kopplingar mellan elevernas kända vardag och 
matematiken. På grundskolan är det särskilt Cecilia som lyfter fram kopplingen under varje 
lektion, vilket eleverna öppet gillar. Hon använder främst situationer som är yrkesrelaterade, 
men även samhällsrelaterade situationer förekommer, såsom skatteberäkningar.  Vårt 
samhälle är påverkat av matematik (Helenius & Mouwitz 2009, s. 36) och därför lyfter 
Skolverket att för att medborgare i Sverige ska kunna ta del av och reflektera över beslut, 
granska information och delta i samhälls- och yrkesrelaterade situationer kräver det kunskaper 
i matematik (2003, 2011b, 2011c). Dorotea nämner också kopplingen till andra 
ämnesområden för eleverna. Detta är ett utvecklingsområde för Adam och Bertil. 

Alla fyra gymnasielärare utnyttjar kopplingen mellan matematiken och det program eleverna 
studerar på i enlighet med styrdokumenten. Här specialanpassas uppgifter och genomgångar 
för att kopplingarna ska bli extra tydliga och ämnet färgas in efter programmålen. 
Byggprogrammet får till exempel verkliga mått på byggnationer vid geometriavsnittet och 
vårdprogrammet ägnar sig åt läkemedelsberäkning med verksam substans vid 
procentavsnittet. På naturvetenskaps- och teknikprogrammet berör kopplingarna fysik. Alla 
anpassningar har med yrket att göra. Det förekommer även kopplingar till samhällsrelaterade 
situationer, men de är inte lika uttalade. Detta är viktigt eftersom kopplingen mellan vardagen 
och skolans matematik ökar elevernas möjligheter att se matematiken som användbar 
(Ahlberg, 2002) och det ökar också chanserna att de ska kunna använda sig av och koppla 
matematiken till sin vardag (Grönmo, 2005, Hiebert & Grouws, 2007, McKinsey & 
Company, 2007). 

6 Slutsatser och diskussion 
En slutsats som kan dras av denna studie är att de intervjuade lärarna har god kännedom om 
faktorer som är kopplade till framgångar i måluppfyllelse i matematik. De har uppfattningen 
att dessa faktorer spelar en viktig roll i elevernas förmåga att nå målen. Undervisningen följer 
lärarnas kännedom och uppfattning om dessa faktorers betydelse för måluppfyllelsen i de 
flesta avseenden. Fem aktiviteter avviker från detta: gymnasielärarna lyfter mål och syfte med 
aktiviteterna i klassrummet i mycket högre utsträckning än grundskollärarna. 
Grundskollärarna använder sig av öppna frågor för att utveckla elevernas kritiska tänkande i 
högre utsträckning än gymnasielärarna. Lärarna uttalar inte sina högt ställda förväntningar till 
eleverna. Lärarna talar inte om för sina elever vilken vision de har för aktiviteterna och de 
presenterar inte utmaningar i samband med undersökningar i någon högre grad i klassrummet. 
En annan slutsats är att lärare kan ha fler ämneskonceptioner än den egna uttalade. 

Medvetenhet om faktorer som påverkar elevernas måluppfyllelse 
Lärarna i undersökningen är mycket medvetna om att många av de faktorer som studeras 
leder till framgång i måluppfyllelsen i matematik. De känner inte bara till de positiva 
effekterna utan de kan också uppleva effekterna i sin egen praktik. Det gäller såväl lärarens 
insats som undervisningens innehåll, något som Hattie (2008) lyft fram i sin metastudie 
Visible learning och som fått stor genomslagskraft i svenska skolor genom fackförbund, 
Skolverket och sociala nätverk som avhandlar pedagogiska frågor. Lärarna är medvetna om 
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att lärarens engagemang, ledarskap och relation är viktiga områden och de utgår alla från 
elevens förutsättningar och behov. Undervisningen är varierad med en inkluderande inlärning 
och miljö. Alla lärare satsar mycket på en god kommunikation där matematiken flitigt kopplas 
till andra ämnesområden och lärarna utnyttjar möjligheten till samarbetsinlärning. 

Skillnader i ledarskap 
Skillnader som uppfattats mellan lärarna på grundskolan och lärarna på gymnasieskolan är att 
gymnasielärarna i mycket högre utsträckning lyfter mål och syfte med aktiviteterna i 
klassrummet. En anledning till detta kan vara att gymnasielärarna har ett behov av att 
förmedla mål och syfte med aktiviteterna till eleverna, i högre grad än grundskollärarna, 
eftersom de efterfrågar det i undervisningen. Gymnasielärarna valde att fokusera på mål och 
syfte med aktiviteterna under fortbildningssatsningen Matematiklyftet. Det visar på att en 
fortbildning där kontexten är anpassad till deltagarnas verksamhet ger en kvardröjande effekt. 
Det indikerar även att fortbildning som genomförs tillsammans av ett arbetslag kan diskuteras 
och bearbetas både under och efter pågående utbildning. Detta är något som även Timperley 
(2008) kommit fram till. 

Skillnader i träning av kritiskt tänkande 
Andra skillnader mellan dessa lärargrupper är att grundskollärarna i högre utsträckning 
använder sig av öppna frågor för att utveckla elevernas kritiska tänkande. Det kan också vara 
en effekt av utbildningssatsningen Matematiklyftet då grundskollärarna under utbildningen 
hade fokus på vilka frågor som kan ställas för att utmana och stödja eleverna utan att tänka åt 
dem. Gymnasielärarna avhandlade inte direkt öppna frågor utan arbetade med att undvika 
direkta frågor genom att ge eleverna en problemlösningsuppgift där de får tänka själv, 
diskutera två och två och sedan diskutera i grupp. Grundskollärarna lägger på detta sätt 
grunden för elevernas matematiska tänkande som gymnasielärarna sedan vidareutvecklar i 
problemlösande uppgifter, vilket kräver kritiskt tänkande. Detta visar att grundskollärarna har 
en mycket viktig roll i att förse eleverna med kunskaper i grundläggande matematiskt 
tänkande, vilket också stödja av Kurniati, Kusumah, Sabandar och Herman (2015). 

Utvecklingsområde, förväntningar och visioner 
Det finns några synliga utvecklingsområden i lärarnas undervisning. Den tydligaste är att 
lärarna i dagsläget inte uttalar sina högt ställda förväntningar till eleverna. Den är kopplad till 
att tala om för sina elever vilken vision man har för aktiviteterna i klassrummet. Tidigare 
studier (Hattie, 2008, Timperley, 2008, Wedin, 2007, Grosin & Dolan, 2007) visar att 
elevernas resultat ökar när läraren uttalar sina höga förväntningar på elevernas resultat. Det 
kan göras till exempel genom att berätta om sina visioner om vad undervisningen ska leda till. 
Denna studie omfattar fyra observationer i varje lärares klassrum och förväntningar kan 
uttryckas vid andra tillfällen än under pågående lektion, till exempel under utvecklingssamtal 
eller enskilda samtal med eleverna. Dessa tillfällen har inte omfattats av studien och därför 
vore det lämpligt att utöka studien med fler observationer för att kunna fastställa ett resultat. 
Att läraren berättar för eleverna vilken vision han/hon har med en aktivitet kan leda till att 
eleverna tolkar in högt ställda förväntningar. Då är det kanske inte nödvändigt för läraren att 
uttala dem högt lika ofta. Eleven kan också tolka in lågt ställda förväntningar från läraren 
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genom lärarens aktiviteter och yttranden. Det är en motivering till att läraren både ska uttala 
sin vision och sina förväntningar. 

Utvecklingsområde, utmaningar i undersökningar 
En annan utveckling kan vara att presentera utmaningar, i samband med aktiviteter, för 
eleverna i högre grad. Denna aktivitet gör att eleverna blir aktiva i klassrummet och förbättrar 
sina möjligheter att tänka kritiskt enligt Haury och Rillero (2015) och Ekwueme, Ekon och 
Ezenwa-Nibife (2015). Utmaningar kan se olika ut för olika elever och därför är det viktigt att 
läraren känner till elevers matematiska kunskapsnivå. Undervisningsgrupper som har många 
elever kräver mer tid än grupper med få elever. I små undervisningsgrupper bör det finnas 
mer tid för läraren att utmana eleverna. Detta är en avvägningsfråga för skolledning och 
politiker när det gäller kostnaden. I den undersökta kommunen har politikerna valt att satsa på 
en högre lärartäthet än riksgenomsnittet. Det borde synas i elevernas resultat, men inget 
resultat finns från elevernas kunskaper vid en lägre lärartäthet, varför det inte är möjligt att 
dra några slutsatser om vilken effekt det haft på elevernas resultat.  

Utvecklingsområde, humor i undervisningen 
Möjligen skulle lärarna kunna utnyttja humor i sin relation till eleverna.  Att skratta 
tillsammans skapar en känsla av sam-varo istället för bara en sam-verkan. I sam-varo deltar 
eleven i en relation till skillnad mot sam-verkan där eleven deltar i en aktivitet i relation till 
andra (Aspelin & Persson, 2011). Det skulle kunna leda till en bättre relation mellan lärare 
och elev och det skulle i sin tur kunna leda till ökade framgångar i matematik för eleverna. 
Wedin (2007) menar också att humor kan få elever engagerade och öka lärarens positiva 
humör. 

Nivågruppering 
Det är bra för elevernas resultat att ingen av undervisningsgrupperna är inordnad efter nivå. 
Matematikundervisning som har inordnats efter elevernas kunskapsnivåer har visat sig ge 
lägre resultat för eleverna och att lärarnas förväntningar på elevresultaten sjunker (Skolverket 
2009c). Elever med svårigheter i matematik som arbetar tillsammans med elever med högre 
kunskapsnivå kan utnyttja samarbetsinlärning i högre utsträckning än om de vore 
nivågrupperade. Risken är att elever med högre kunskaper tar på sig en lärarroll på bekostnad 
av sin egen utveckling. Här måste läraren göra en avvägning om det optimala förhållandet för 
inlärning hos varje enskild elev. 

Ämneskonception 
I denna undersökning framkommer det att matematiklärarna ger uttryck för olika 
ämneskonceptioner. I några av fallen (Adam, Hjördis) är det tydligt att den uttalade 
uppfattningen om ämnet stämmer överens med den som syns i lärarnas praktik, men i de 
flesta av fallen (Elisabeth, Filip, Gertrud, Bertil, Dorotea, Cecilia) kommer flera uppfattningar 
till uttryck i klassrummet. Att lärare visar upp flera olika ämneskonceptioner är något 
Thomson (1992) och Pehkonen (2001) har erfarenheter av från sina studier. Att en lärare har 
en uttalad uppfattning om ämnet och sedan visar ytterligare en uppfattning i sin praktik kan 
vara ett resultat av lärarens egen skolbakgrund och/eller att det i undervisningssituationen är 
svårt att betrakta sina aktiviteter objektivt. För att lärare ska bli mer medvetna om sina 
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handlingar i klassrummet kan filmning av verksamheten utföras. Ett alternativ kan vara besök 
av kollegor i skolan som får studera detta. Det är naturligt att lärarnas bakgrund kan ha en 
betydelse i deras ämneskonception, till exempel klasstillhörighet, politisk åskådning och 
yrkeserfarenhet, men det är inget som undersökts i denna studie. För att eleverna ska nå målen 
i så hög utsträckning som möjligt är det önskvärt att lärare arbetar med en begreppsbildning i 
klassrummet. Används den rent instrumentalistiska synen i klassrummet, som hos Adam, 
Cecilia och Hjördis, finns det en risk att eleverna får ägna mycket tid till färdighetsträning 
med en reducering av utvecklingen av problemlösningsförmågan som följd. 

Metoddiskussion och fortsatt forskning 
Tidigare forskning har visat på faktorer som är av betydelse för en god undervisning, men 
denna undersökning visar mer specifikt på några lärares förhållningssätt till faktorer som 
påverkar elevernas måluppfyllelse i matematik. 

Eleverna hade informerats om observationerna innan de ägde rum, men vid några tillfällen 
fanns det frånvarande elever som inte fick den informationen. Det skapade vid två av 
observationstillfällena elever som inte kände sig trygga med observatören och aktiviteterna i 
klassrummet kan ha avvikit från det normala. Detta har kunnat avhjälpas genom att skriftligt 
informera även vårdnadshavare alternativt välja andra klasser att observera. 

Någon generalisering av studiens resultat kan inte göras då det rör sig om en fallstudie med 
respondenter från två skolor i en kommun. Det skulle dock vara möjligt att utveckla studien 
till att omfatta fler lärare i flera olika kommuner för att, om möjligt, se mönster i deras 
uppfattningar och praktik. Om mönster kan urskiljas är det lättare att rikta lärares 
medvetenhet och fokus på utvecklingsområden för att elevernas måluppfyllelse ska höjas. För 
att underlätta hanteringen av fler uppfattningar från lärare skulle det gå att genomföra en 
enkätstudie. Denna måste i så fall följas upp med observationer.  

I denna studie har elevernas uppfattningar inte studerats utan den begränsar sig till lärarens 
uppfattningar. Det skulle kunna vara en intressant framtida utveckling att undersöka elevernas 
förutsättningar och uppfattningar om matematik och deras tankar kring sin 
kunskapsutveckling. Om lärare får kunskap om elevers uppfattningar och tankar och dess 
påverkan på resultatet i matematik kan de i sin undervisning både påverka uppfattningar och 
tankar som leder till mer kunskaper, och motverka aktiviteter och handlingar som bidrar till 
mindre kunskapsinhämtning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Tematiska forskningsfrågor översatta till intervjufrågor 
	

Forskningsfrågor Intervjufrågor 

1. Vilken konception har (hur uppfattar) 
lärare av matematikämnet? 

2. Vilka uppfattningar har lärare om 
faktorer som kan tänkas vara 
kopplade till framgångar i 
måluppfyllelse i matematik?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hur bedriver lärare sin undervisning i 
matematik? 

1. Hur uppfattas matematik som ämne? 

 

2. Vilken är din första tanke när det 
gäller effektiv 
matematikundervisning? 

3. Hur kan en effektiv 
matematikundervisning skapas? 

4. Vilken typ av lärare är du? 

5. Vad är kunskap för dig? 

6. Vad är lärande för dig? 

7. Hur tänker du kring inlärning genom 
upplevelser? 

8. Hur ser du på lärande genom 
erfarenhet? 

9. Vad tänker du om kooperativt 
lärande? 

10. Vad tror du kan utveckla 
kommunikationsfärdigheter? 

11. Hur ser du på din roll i klassrummet? 

12. Hur brukar du göra i ditt klassrum? 

13. Varför gör du inte på något annat 
sätt? 

14. Vad har påverkat ditt sätt att vara i 
klassrummet? 

15. Vilka metoder föredrar du i ditt 
klassrum? 

 



	

	

Bilaga 2 Observationsschema 
	

Observation Egna reflektioner 

Förekommer något engagemang från läraren i 
processerna som driver elevens lärande 

 

Vilken typ av ledarskap bedriver läraren?  

Förekommer det några aktiviteter som inte har 
stöd i forskningen? 

 

Vilken typ av relation har läraren till eleven?  

Tar läraren sin utgångspunkt från elevens behov?  

Är undervisningen inkluderande för alla elever?  

Är lärmiljön inkluderande för alla elever?  

Vilka aktiviteter förekommer under lektionerna? 
Stor eller liten variation? 

 

Förekommer det någon undersökningsbaserad 
inlärning? 

 

Hur ser återkoppling till eleverna ut?  

Förekommer det någon koppling mellan 
matematik och andra ämnesområden? 

 

Får eleverna träna kritiskt tänkande?  

 

  



	

	

Bilaga 3 Intervjufrågor 
 

1. Vad är din utbildningsbakgrund? 

2. Hur många år har du varit lärare? 

3. Hur många år har du arbetat på denna skola? 

4. I vilka ämnen och årskurser undervisar du i? 

5. Vad har påverkat ditt sätt att vara i klassrummet? 

6. Vilken typ av lärare är du? 

7.  Vad är kunskap för dig? 

8. Vad är lärande för dig? 

9. Hur tänker du kring inlärning genom upplevelser? 

10. Hur ser du på lärande genom erfarenhet? 

11. Vad tänker du om att organisera samarbete mellan eleverna för att eleverna ska lära av 
varandra, så kallat kooperativt lärande? 

12. Vad tror du kan utveckla kommunikationsfärdigheter? Vilka kommunikationsfärdigheter 
tror du kan utvecklas? 

13. Vilken är din första tanke när det gäller effektiv matematikundervisning? 

14. Kan du berätta om hur du tycker att man kan skapa effektiv matematikundervisning? 

15. Vilka metoder föredrar du i ditt matematikklassrum? 

16. Hur ser du på din roll i klassrummet? Både rollen som ledare och matematiklärare. 

17. Hur brukar du göra i ditt klassrum? Kan du berätta om en ”vanlig” matematiklektion? Hur 
ser den ut? Vad brukar du göra? Varför gör du så? 

18. Kan du berätta om vilka andra sätt du känner till som kan användas i 
matematikklassrummet? Varför har du valt att inte arbeta på detta sätt? 

19. Hur uppfattar du matematik som ämne? 

20. Hur uppfattar eleverna matematik som ämne? 

21. Finns det något mer du vill berätta om? 

  



	

	

Bilaga 4 Analysschema  

Intervjuer 

Lärarens betydelse 

1. Lärarens syn på betydelsen av utbildning och ämneskompetens 
• Skicklig att omsätta pedagogisk utbildning i praktiken 

• Har inte förmågan att omsätta pedagogisk utbildning i praktiken 

2. Lärarens syn på betydelsen av engagemang 
• Stort engagemang i processerna som driver elevernas lärande 

• Inget intresse av processerna som driver elevernas lärande 

• Kunskaper om elevernas behov av utveckling, variation i undervisningen, 
stimulerande aktiviteter, kännedom om vanliga felsteg hos eleverna. 

3. Lärarens syn på betydelsen av ledarskap 
• Demokratiskt 

• Auktoritärt 

• ”Låt-gå” 

4. Lärarens syn på betydelsen av kunskaper om pedagogisk forskning 
• Sorterar bort arbetssätt/metoder som inte har stöd i forskningen 

• Använder arbetssätt/metoder som inte har stöd i forskningen. 

• Oföränderliga kunskaper kring inlärning 

5. Lärarens syn på betydelsen av kompetensutveckling 
• Övertygelser ett hinder för förändring 

• Har en vision av vad de vill se i klassrummet 

6. Lärarens syn på betydelsen av relation till eleven 
• Arbetar för en respektfull relation till eleven 

• Skapar kompisrelationer 

• Har inte förmågan/bortser från vikten av att skapa en relation till eleven. 

Undervisningens betydelse 

7. Lärarens syn på betydelsen av utgångspunkt från elevens förutsättningar 
• Kunskap om elevernas kunskaper är en förutsättning för att kunna utveckla eleverna 

mot utbildningens mål och innehåll. 



	

	

• En likartad undervisning till alla elever utvecklar eleverna mot utbildningens mål och 
innehåll. 

8. Lärarens syn på betydelsen av utgångspunkt från elevens behov 
• En god undervisning till alla elever, där läraren utvecklar sin undervisning, stimulerar 

inlärning. 

• En god undervisning, som passar huvuddelen av eleverna, stimulerar inlärning. 

9. Lärarens syn på betydelsen av inkluderande undervisning och lärmiljö 
• Ett tillåtande klimat i klassrummet, där misstag och frågor är accepterade och används 

i lärprocessen, stimulerar inlärning. 

• Samarbetslärande stimulerar inlärning. 

• Samarbetslärande har ingen större inverkan på inlärningen. 

10. Lärarens syn på betydelsen av varierad undervisning 
• Varierade metoder stimulerar inlärning. 

• Utmaningar stimulerar inlärning. 

• Att använda flera sinnen i undervisningen stimulerar inlärning. 

• Att använda samma metoder stimulerar inlärning. 

11. Lärarens syn på betydelsen av aktiviteters inverkan på undervisning 
• Guidning till kunskap via experiment leder till ökade resultat. 

• Använder inte aktiviteter på grund av tidsbrist. 

12. Lärarens syn på betydelsen av kommunikation 
• Summativ återkoppling till eleven leder till ökade resultat. 

• Formativ återkoppling till eleven leder till ökade resultat. 

• Planerar för Dialogiska muntliga och skriftliga aktiviteter leder till ökade resultat. 

• Att öva muntlig och skriftlig kommunikation leder inte till ökade resultat. 

13. Lärarens uppfattningar om 

a) Lärande 
• Problemlösande synsätt 

• Platoniskt synsätt 

• Instrumentalistiskt synsätt 



	

	

b) Undervisning 
• Begreppsligt förståelseinriktad undervisning 

• Undervisning mot matematiska färdigheter 

14. Lärarens syn på betydelsen av kopplingar mellan matematik och andra ämnesområden 
• Lyfter fram kopplingen mellan matematik och andra ämnesområden 

• Synliggör inte kopplingen mellan matematik och andra ämnesområden.  

15. Lärarens syn på betydelsen av kritiskt tänkande 
• Möjliggör aktiviteter som främjar kritiskt tänkande 

• Eleverna tränas inte i att tänka kritiskt 

Observationer 

Lärarens betydelse 

1. Lärarens utbildning och ämneskompetens 
• Skicklig på att omsätta pedagogisk utbildning i praktiken 

• Har inte förmågan att omsätta pedagogisk utbildning i praktiken 

2. Lärarens engagemang 
• Stort engagemang i processerna som driver elevernas lärande 

• Mindre/inget intresse av processerna som driver elevernas lärande 

• Kunskaper om elevernas behov av utveckling, variation i undervisningen, 
stimulerande aktiviteter, kännedom om vanliga felsteg hos eleverna. 

3. Lärarens ledarskap 
• Demokratiskt 

• Auktoritärt 

• ”Låt-gå” 

4. Lärarens kunskaper om pedagogisk forskning 
• Sorterar bort arbetssätt/metoder som inte har stöd i forskningen 

• Använder arbetssätt/metoder som inte har stöd i forskningen. 

• Oföränderliga kunskaper kring inlärning 

5. Lärarens kompetensutveckling 
• Övertygelser ett hinder för förändring 

• Har en vision av vad han/hon vill se i klassrummet 



	

	

6. Lärarens relation till eleven 
• Arbetar för en respektfull relation till eleven 

• Skapar kompisrelationer 

• Har inte förmågan/bortser från vikten av att skapa en relation till eleven. 

Undervisningens betydelse 

7. Lärarens utgångspunkt från elevens förutsättningar 
• Har kunskap om elevernas kunskaper och utvecklar dem mot utbildningens mål och 

innehåll. 

• Undervisar alla elever likartat mot utbildningens mål och innehåll. 

8. Lärarens utgångspunkt från elevens behov 
• Ansvarar för att ge en god undervisning till alla elever -> läraren utvecklar sin 

undervisning 

• Tar inte ansvar för att ge alla elever en god undervisning. 

9. Lärarens inkluderande undervisning och lärmiljö 
• Skapar ett tillåtande klimat i klassrummet, där misstag och frågor är accepterade och 

används i lärprocessen. 

• Positiv syn på samarbetslärande 

• Negativ syn på samarbetslärande 

10. Lärarens varierade undervisning 
• Använder varierade metoder 

• Använder i huvudsak samma metoder används till all undervisning. 

• Utmanar eleverna 

• Arbetar för att eleverna ska få använda flera sinnen i undervisningen 

11. Lärarens aktiviteters inverkan på undervisning 
• Eleverna guidas till kunskap via experiment 

• Använder inte aktiviteter på grund av för tidskrävande. 

12. Lärarens kommunikation 
• Återkopplar summativt till eleven 

• Återkopplar formativt till eleven 

• Planerar för dialogiska muntliga och skriftliga aktiviteter. 



	

	

• Ger inte eleverna möjlighet att öva muntlig och skriftlig kommunikation. 

13. Lärarens  

a) Lärande 
• Läraren har ett problemlösande synsätt på matematik som avspeglar sig i 

undervisningen. 

• Läraren har ett platoniskt synsätt på matematik som avspeglar sig i undervisningen. 

• Läraren har ett instrumentalistiskt synsätt på matematik som avspeglar sig i 
undervisningen. 

b) Undervisning 
• Bedriver en begreppsligt förståelseinriktad undervisning 

• Bedriver en undervisning mot matematiska färdigheter 

14. Lärarens kopplingar mellan matematik och andra ämnesområden 
• Lyfter fram kopplingen mellan matematik och andra ämnesområden 

• Synliggör inte kopplingen mellan matematik och andra ämnesområden.  

15. Lärarens kritiskt tänkande 
• Möjliggör aktiviteter som främjar kritiskt tänkande 

• Eleverna tränas inte i att tänka kritiskt 


