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Sammanfattning: Den största påverkansfaktorn på elevers studieprestationer är vad läraren 

gör i undervisningen. Framgångsrika lärares undervisningsmetoder skiljer sig från andra 

lärares, och eftersom matematik är det skolämne som tycks vara det svåraste att lära sig så är 

det viktigt att visa exempel på framgångsrik matematikundervisning. Syftet med detta 

examensarbete var att ta reda på hur framgångsrika matematiklärare i årskurs 4–6 beskriver sin 

matematikundervisning, samt att lyfta gemensamma undervisningsstrategier som de använder 

sig av. Sex framgångsrika matematiklärare intervjuades. Intervjuerna transkriberades och 

sammanfattades för den beskrivande delen av undersökningen, samt kodades för den analytiska 

delen. Resultaten visade att de intervjuade matematiklärarna brinner för sitt ämne och de har 

som mål att eleverna ska tycka att matematik är roligt och att de ska få tilltro till sin egen 

matematiska förmåga. Lärarna har goda kunskaper i matematik men vill ständigt utvecklas och 

vågar testa nya saker i undervisningen. De gemensamma undervisningsstrategierna som de 

använder sig av är: diskussioner och kooperativt lärande, problemlösning, digitala hjälpmedel, 

formativ bedömning och synligt lärande, elevaktiv undervisning där eleverna lär av varandra 

samt anpassad och varierad undervisning.  

 

 

Nyckelord: framgångsrika lärare, matematik, matematikdidaktik, undervisning, 

undervisningsstrategier.   
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1 INLEDNING 
Matematisk förståelse är nödvändigt för att kunna fatta beslut i livet (Anthony & Walshaw, 

2007) och för att förstå och förklara olika företeelser i omvärlden (Hagland, Hedrén & Taflin, 

2005). Samtidigt är matematik ett skolämne som många elever har negativa känslor för. Många 

har dåligt självförtroende i ämnet och vissa lider till och med av matematikångest (Nordenlöw, 

2017). Med åldern minskar motivationen och intresset för matematikämnet och en orsak kan 

ligga i undervisningen av ämnet, som ofta fokuserar på rätt eller fel svar (Björkman, 2017; 

Nordenlöw, 2017). Många elever tror att talang för matematik är det viktigaste för att lära sig 

ämnet och upplever skolmatematik som onödigt för sitt framtida liv. De flesta av de som tycker 

att matematik är svårt, tycker också att det är tråkigt (Olén, 2016). Matematik tycks vara det 

svåraste skolämnet att lära sig och att undervisa i matematik är därför en extra utmaning 

(Grevholm, 2014).  

 

Sverige har utmärkt sig i de internationella mätningarna TIMSS och PISA, genom att för varje 

år få sämre och sämre resultat på matematikdelen – ända tills de senaste mätningarna 2015. Då 

presterade de svenska eleverna för första gången bättre i matematik än vid föregående mätning 

och bröt därmed den stadigt nedåtgående trenden, både i TIMSS och PISA (OECD, 2016c; 

Skolverket, 2005; 2008; 2010; 2012; 2013; 2016f). Sverige skiljde sig då inte signifikant från 

OECD:s genomsnitt i PISA:s matematikdel (OECD, 2016c), däremot presterade både fjärde- 

och åttondeklassare fortfarande något under genomsnitt i TIMSS matematikdel (Skolverket, 

2016f)1. Trots förbättrade resultat så saknade drygt tio procent av de svenska eleverna som gick 

ut grundskolan 2016 ett godkänt betyg i matematik och förutom svenska som andraspråk så är 

matematik det skolämne som svenska elever presterar sämst i (Skolverket, 2016e). OECD 

(2016c) bedömer att 21 procent av svenska 15-åringar är lågpresterande i matematik på grund 

av att de inte når den grundnivå som OECD har definierat, där man ska kunna lösa uppgifter 

som vuxna möter i sin vardag (OECD, 2016a). 

 

Det finns många faktorer som påverkar elevers matematiklärande men den allra viktigaste är 

läraren (Anthony & Walshaw, 2007; Boesen, Emanuelsson, Johansson, Wallby & Wallby, 

2007; Hattie, 2009; OECD, 2016b; Stronge, 2010; Tucker & Stronge, 2005; 

Utbildningsdepartementet, 2012; Wright, Horn & Sanders, 1997). Forskning visar att vad 

lärare gör har störst effekt på elevernas skolprestationer. Alla lärare påverkar inte elevers 

prestationer lika mycket, vissa lärare är mer skickliga och framgångsrika än andra. 

Framgångsrika lärare är engagerade och passionerade, skapar klassrumsklimat där det är tillåtet 

att göra fel och de förväntar sig att alla elever kan förbättra sig. Dessa lärare är tydliga och 

synliga i undervisningen, demonstrerar och förklarar och har en balans mellan ytlig och djup 

kunskap. De anpassar lektionerna utifrån elevernas behov, ger eleverna utmanande uppgifter 

som låter dem utveckla och konstruera idéer och lär eleverna olika inlärningsstrategier. De 

synliggör också målen för eleverna och får dem att bli aktiva i sin inlärningsprocess så att eleven 

kan bli sin egen lärare och utvärdera, bedöma och lära sig själv. De har goda kunskaper om hur 

progression i ämnet ser ut och återkopplar till eleven om hur lärandet går i förhållande till 

målkriterierna, samt reflekterar och tar även emot återkoppling på sin egen undervisning 

(Hattie, 2009; OECD, 2016b).  

 

Under min sista praktik på Grundlärarprogrammet årskurs 4–6 hade jag en handledare som 

                                                
1 PISA-resultat matematik 2015 – Sverige: 494, OECD: 490 (OECD, 2016c). TIMSS-resultat matematik 2015 – 

åk 4 Sverige: 519, OECD: 527, åk 8 Sverige: 501, OECD: 512 (Skolverket, 2016f).  
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utmärkte sig från andra lärare som jag har observerat och arbetat med. Hon undervisade på ett 

speciellt sätt som jag inte har sett förut. Hon hade ett utmanande, innovativt, varierat och 

anpassat undervisningssätt som har visat sig vara framgångsrikt för hennes elevers 

studieresultat och dessutom väldigt uppskattat hos eleverna, deras föräldrar och andra lärare. 

Denna positiva erfarenhet väckte min nyfikenhet att ta reda på mer om vad som kännetecknar 

en framgångsrik matematiklärares undervisning. Den tidigare forskningen visar många 

särskilda egenskaper hos framgångsrika lärare, men jag är intresserad av hur dessa lärare själva 

beskriver sin undervisning i matematik och framförallt vilka undervisningsstrategier de 

använder sig av.  

 

1.1 Bakgrund 

 

1.1.1 Matematisk kompetens   
Begreppet matematisk kompetens förekommer allt oftare i matematikdidaktisk forskning 

(Engvall, 2013) och innebär vad som är väsentligt att behärska inom ämnet matematik. 

Definitionen av begreppet varierar något mellan olika forskare och författare.  

 

Europaparlamentet formulerade år 2006 åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande, som 

anses vara nödvändiga i ett kunskapssamhälle, varav matematisk kompetens är en av dessa 

(European Parliament, 2006.  

1. Kommunikation på modersmålet  

2. Kommunikation på främmande språk 

3. Matematisk kompetens och grundläggande kompetens i naturvetenskap och teknik 

4. Digital kompetens 

5. Lära sig att lära 

6. Social och medborgerlig kompetens 

7. Initiativförmåga och entreprenörskap 

8. Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer. 

 

Europaparlamentet definierar matematisk kompetens som förmågan att utveckla och använda 

matematiskt tänkande för att kunna lösa problem som kan uppstå i vardagen hemma eller på 

arbetet. I definitionen ingår också att ha kunskaper om siffror, mått och former, att kunna räkna 

ut uppgifter på olika sätt, att förstå matematiska begrepp, att använda logiskt och spatialt 

tänkande samt att använda formler, modeller, tabeller och diagram. Man ska också kunna förstå 

matematiska frågor och bevis, följa matematiska resonemang och själv argumentera och 

kommunicera matematiskt samt kunna använda passande hjälpmedel (ibid). 

 

Niss (2003) definierar matematisk kompetens som förmågan att förstå, värdera, utöva och 

använda matematik i olika sammanhang och situationer där matematik kan eller skulle kunna 

ha en roll. Niss var en av redaktörerna för det danska KOM-projektet (Kompetencer og 

matematiklæring) som fick i uppdrag av det danska utbildningsdepartementet att bland annat ta 

reda på vilka matematiska kompetenser danska elever behöver utveckla. Man identifierade åtta 

centrala kompetenser som utgör den totala matematiska kompetensen (Niss & Højgaard Jensen, 

2002): 

• Tankegångskompetens – att kunna tänka matematiskt, att förstå och ställa matematiska 

frågor och kunna generalisera resultat till andra situationer (Niss, 2003).   

• Problemlösningskompetens – att kunna formulera och lösa matematiska problem 

(Niss & Højgaard Jensen, 2002).  
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• Modelleringskompetens – att kunna analysera och tolka matematiska modeller och att 

kunna använda modeller i olika sammanhang (Niss, 2003).  

• Resonemangskompetens – att kunna följa, bedöma, tänka ut och genomföra ett 

matematiskt resonemang.  

• Representationskompetens – att kunna förstå och använda olika slags representationer 

av matematik (Helenius, 2006). 

• Symbol- och formalismkompetens – att kunna förstå och hantera matematiska formler 

och symboler. 

• Kommunikationskompetens – att kunna kommunicera i, med och om matematik.   

• Hjälpmedelskompetens – att kunna använda sig av hjälpmedel för att utöva matematik 

(Niss & Højgaard Jensen, 2002).  

 

Nationellt centrum för matematikutbildning [NCM] (2001) samt Kilpatrick, Swafford och 

Findell (2001) har identifierat vilka aspekter de anser utgör matematisk kompetens. Deras 

definitioner är identiska men medan Kilpatrick et al. har delat upp sina aspekter i fem punkter 

så har H delat upp sina i sju. Det kan anses vara fullt tillräckligt med fem punkter eftersom 

innehållet i de resterande två nämns under andra punkter2.  

 

De fem aspekterna som utgör matematisk kompetens enligt NCM och Kilpatrick et al. är 

följande: 

• Produktivt förhållningssätt. Att se matematik som meningsfullt och användbart samt 

ha tilltro till sin egen matematiska förmåga.  

• Begreppslig förståelse. Förstå innebörden av matematiska begrepp och operationer 

och hur dessa hänger samman.   

• Behärskande av procedurer. Kunna genomföra beräkningar effektivt, korrekt och 

med flyt, vid till exempel problemlösningar.  

• Strategisk kompetens: Kunna formulera, representera och lösa matematiska problem 

i olika sammanhang och situationer.  

• Argumentationsförmåga: Tänka logiskt, reflektera, förklara och argumentera för 

matematiska påståenden.  

 

Niss (2003) poängterar att de åtta kompetenserna i KOM-projektet är nära sammanhängande 

och överlappar varandra, och Kilpatrick et al. (2001) säger att deras fem aspekter är 

sammanflätande och beroende av varandra. För att lösa en matematisk uppgift används flera av 

de matematiska kompetenserna (OECD, 2003 refererad i Niss, 2015).  

 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 2011 (Skolverket, 2016b) är 

syftet med matematikundervisningen följande: eleverna ska bli intresserade av matematik och 

utveckla kunskaper för att kunna formulera och lösa problem, reflektera över strategier, 

metoder, modeller och resultat och använda matematikens olika uttrycksformer. Eleverna ska 

lära sig matematiska begrepp och kunna kommunicera om matematik, göra beräkningar, 

använda digital teknik och presentera och tolka data. De ska också utveckla förmågan att föra 

logiska och matematiska resonemang och kunna reflektera över matematikens betydelse, 

användningsområden och begränsningar.  

                                                
2 De två ytterligare punkterna som NCM (2001) tar upp är ”kommunikationsförmåga”, att kunna diskutera och 

argumentera kring matematik, vilket är identiskt med punkten ”argumentationsförmåga”, samt 

”helhetsperspektiv”, att se matematikens roll och värde i olika perspektiv, vilket är i princip identiskt med 

punkten ”produktivt förhållningssätt”. 
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Kursplanen i matematik från 2011 skiljer sig från tidigare kursplan bland annat på så sätt att 

man nu belyser vikten av att möta och använda matematik i flera sammanhang. Tidigare 

matematikundervisning har till stor del bestått av enskild räkning men numera vill man att 

eleverna i större utsträckning ska använda matematiken för problemlösning i vardagen och 

inom olika ämnesområden (Skolverket, 2011).  

 

I läroplanen har Skolverket (2016b, s.56) sammanfattat fem förmågor som eleverna ska 

utveckla i matematikundervisningen:  

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder, 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen,  

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 

• föra och följa matematiska resonemang, och  

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  

 

Svanelid (2014) har analyserat läroplanen och identifierat fem övergripande förmågor som 

ständigt återkommer i de olika ämnenas kursplaner. Han kallade dessa förmågor för The Big 5 

och förmågorna är följande:  

• Analysförmåga innebär att kunna beskriva orsaker och konsekvenser, se samband, 

likheter och skillnader samt föreslå olika lösningar (Svanelid, 2014). I kursplanen i 

matematik motsvaras detta av bland annat att analysera och se samband mellan begrepp 

och att välja lämpliga metoder och strategier (Skolverket, 2016b). 

• Kommunikativ förmåga innebär förmågan att samtala, diskutera, argumentera och 

presentera information (Svanelid, 2014) och i kursplanen i matematik motsvaras det 

bland annat av att föra resonemang och att samtala, argumentera och redogöra för 

matematiska frågeställningar (Skolverket, 2016b).  

• Begreppsförmåga innebär att förstå innebörden av begrepp, deras samband samt hur 

man kan använda begreppen i olika sammanhang (Svanelid, 2014). Detta motsvaras i 

kursplanen i matematik bland annat av att använda matematiska begrepp och se 

samband mellan dessa (Skolverket, 2016b). 

• Procedurförmåga innebär att söka, samla, strukturera och kritiskt granska information 

samt att veta hur olika metoder och färdigheter ska användas (Svanelid, 2014). I 

kursplanen i matematik motsvaras detta bland annat av att välja och använda olika 

strategier och metoder för att lösa problem (Skolverket, 2016b).  

• Metakognitiv förmåga innebär att reflektera kring sitt lärande, avgöra rimligheter samt 

pröva och ompröva och hitta alternativa lösningar (Svanelid, 2014). I kursplanen för 

matematik motsvaras detta bland annat av att eleverna ska välja och använda olika 

strategier och metoder samt reflektera över valda strategier, metoder och resultat. 

Rimlighetsbedömning nämns också. Skolverket (2016b) nämner inte begreppet 

metakognition eller metakognitiv förmåga alls genom hela läroplanen. Däremot står det 

i de övergripande målen att varje elev ska utveckla förmågan att själv bedöma sina 

resultat och ställa bedömningen i relation till förutsättningarna och arbetsprestationerna, 

vilket är en del av metakognition (Schwartz, 2016).   

 

Utifrån alla ovanstående definitioner följer här en sammanfattning av vad som utgör matematisk 

kompetens, uppdelad i sex olika förmågor/förhållningssätt. Skolverkets definition har fått störst 
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vikt i denna kategorisering, eftersom det är läroplanen som lärare i svenska skolor ska arbeta 

utifrån.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Sammanfattning av matematisk kompetens. 

 

 

1.1.2 Matematikundervisning  

Den mesta matematiken kan vi inte lära oss på egen hand, utan behöver läras ut. För att utveckla 

matematisk kompetens är alltså matematikundervisning nödvändig (Niss, 1994, refererad i 

Engvall, 2013). Matematik är ett ämne som många elever har negativa känslor för och dåligt 

självförtroende i (Nordenlöw, 2017) och det tycks vara det svåraste skolämnet att lära sig. 

Därför är det en extra utmaning att undervisa i matematik (Grevholm, 2014) och än viktigare 

att matematiklärare skapar en intressant och lustfylld undervisning med passande 

undervisningsstrategier som utvecklar elevernas matematiska kompetens.  

 

Enligt Marton och Trigwell (2000) är variation ”lärandets moder”. De menar att för att lärande 

ska ske krävs det att eleven urskiljer vad som ska läras. För att urskiljande ska kunna ske krävs 

det en skillnad (variation) i kontexten. De menar inte variation i undervisningsstrategier utan 

upplevd variation i det som lärs ut. Till exempel, föreställ dig att person A och person B är lika 

varandra. Om vi sedan placerar A och B i en värld där de flesta människor är lika A men inte 

lika B, så kommer vi inte längre tycka att A och B är lika varandra. Andra exempel är att utan 

sorg, så skulle vi inte veta vad glädje var, och för att veta vad siffran tre innebär så behöver 

eleverna få se siffran tre i varierade kontexter, till exempel tre äpplen, tre bilar, tre stolar. Då är 

siffran tre konstant medan kontexten varierar (ibid). Erfarna lärare använder ofta denna så 

BEGREPPS-

FÖRMÅGA 

Förstå innebörden och 

samband av begrepp, 

samt kunna använda 

dem.  

 

 

PROCEDURFÖRMÅGA 

Välja och använda 

räknemetoder, strategier 

och modeller på ett korrekt 

och effektivt sätt. Kunna 

hantera matematiska 

symboler och formler.  

 

PROBLEMLÖSNINGS-

FÖRMÅGA 

Formulera och lösa 

matematiska problem med 

hjälp av strategier i olika 

sammanhang och även 

inom andra områden. 

 

 

KOMMUNIKATIV 

FÖRMÅGA 

Samtala, argumentera och 

redogöra för matematiska 

frågeställningar. Bedöma, 

tänka ut, följa och 

genomföra matematiska 

resonemang. 

 

 METAKOGNITIV 

FÖRMÅGA 

Reflektera kring sitt 

lärande, bedöma den 

egna förmågan, hitta 

alternativa lösningar. 

 

 

PRODUKTIVT 

FÖRHÅLLNINGS-

SÄTT 

Se matematik som 

meningsfullt och 

användbart. Ha tilltro 

till sin egen förmåga.  
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kallade variationsteori omedvetet i sin undervisning (Thorsten & Tväråna, 2016) men Marton 

(2015, refererad i Thorsten & Tväråna, 2016) menar att om lärarna blir medvetna om detta så 

ökar elevernas möjligheter till lärande.  

 

De senaste 35 åren har synen på matematik och matematikundervisning förändrats (Boesen et 

al., 2007). Att leva på 2000-talet kräver kreativitet, kritiskt tänkande, kommunikation, 

samarbete och digitala kunskaper (Echazarra, Salinas, Méndez, Denis & Rech, 2016). I 

klassrummen går man mer och mer från en matematikundervisning där eleverna var passiva 

och stegvis skulle memorera fakta, till att man numera ser matematik som en process där 

eleverna aktivt ska hitta samband, upptäcka och utforska saker om världen i ämnesövergripande 

och vardagsnära problemlösnings-uppgifter och lära sig att förklara, skapa och anpassa 

matematik till ett allt mer komplext samhälle (Boesen et al., 2007; Echazarra et al., 2016). Något 

som dock fortfarande karaktäriserar matematiken är att progressionen i ämnet går från det mer 

konkreta till det mer abstrakta ju högre upp i åldrarna undervisningen sker (Wong, 2007).  

 

 

1.1.3 Lärarens roll  

Det är läraren som ansvarar för att matematikundervisningens syfte och innehåll når fram till 

eleverna och att det sker en inlärning. Läraren måste behärska matematikinnehållet på ett sådant 

sätt att hen kan möta olika elevers individuella förkunskaper, motivationsnivåer, mål och behov. 

Läraren måste kunna förklara på olika sätt och använda sig av varierande och passande metoder, 

strategier och modeller för att kunna anpassa undervisningen (Löwing, 2004).  

 

Hattie har i sin omtalade bok Synligt lärande (2009) sammanställt över 800 metaanalyser av 

totalt 52 637 undersökningar (med långt över 83 miljoner elever som deltagare) som har 

undersökt hur olika faktorer i skolan påverkar elevers studieresultat3. I studien fick han fram 

138 olika påverkansfaktorer som han kategoriserade, och ett genomsnitt av effektstorlekarna 

räknades ut för varje kategori:   

 Läraren  d = 0,49 

 Läroplaner  d = 0,45 

 Undervisning d = 0,42 

 Eleven  d = 0,40 

 Hemmet  d = 0,31 

 Skolan  d = 0,23 

 

Studien visade alltså att vad lärare gör är det som har störst positiv effekt på elevernas 

studieprestationer. Faktum är att nästan allt som lärare gör fungerar, men Hattie varnar för att 

ha för stor tillit till allt som ger effekt. “Att sätta ribban på noll är absurt”, säger Hattie (2009, 

s.37) och jämför med elever som inte har fått någon skolundervisning alls – då kan 

effektstorleken ändå uppnå d = 0,15. Därför är det viktigt att man i skolan inte har målet att 

implementera allt som ger någon som helst effekt, utan målet bör vara en effektstorlek på minst 

                                                
3 För att kunna jämföra de olika undersökningarna använde Hattie (2009) sig av effektstorlek d, ett mått som 

introducerades av Glass (1976, refererad i Hattie, 2009) just i syfte att kunna jämföra och kvantifiera effekter. En 

effektstorlek d = 1,0 innebär en ökning med en standardavvikelse och “översatt” till skolprestationer innebär det 

en ökning av en elevs prestationer med cirka 50%, vilket vanligtvis sker under 2–3 år i skolan. En sådan 

effektstorlek är en enormt tydlig skillnad som märks med blotta ögat. Är effektstorleken d = 0,0 så har ingen 

effekt/skillnad skett alls (Hattie, 2009).  
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d = 0,4, vilket motsvarar den genomsnittliga effektstorleken av alla undersökta faktorer, och 

uppnår vi effektstorlekar på d = 0,6 så är det utmärkt4.    

 

Att läraren är viktig för elevers studieprestationer visade också en studie av Sanders och Rivers 

(1996). De studerade skillnader i elevers matematikkunskaper om de hade tre framgångsrika 

lärare efter varandra i årskurs 3–5, jämfört med om de hade tre icke framgångsrika lärare under 

samma period. De elever som hade framgångsrika lärare presterade i genomsnitt i den 96:e 

percentilen av ett matematiskt test i årskurs 5, medan de andra eleverna presterade i genomsnitt 

i den 44:e percentilen. Sanders och Rivers upptäckte också att de positiva och negativa följderna 

av att ha framgångsrika eller icke framgångsrika lärare följde med i den framtida skolgången. 

Elever som hade en icke framgångsrik lärare i årskurs 3–5 och sedan fick en framgångsrik 

lärare, presterade sämre i ytterligare ungefär tre år, än de elever som hade haft framgångsrika 

lärare i årskurs 3–5.  

 

Studier har också visat att framgångsrika lärare lyckas med sin undervisning både när de har 

hög- och lågpresterande elever, medan icke framgångsrika lärare lyckas sämre med båda dessa 

sorters elever (Aaronson, Barrow & Sander, 2007, refererad i Stronge, 2010; Sanders & Rivers, 

1996). 

 

Stronge, Ward och Grant (2011) undersökte 4600 elever i årskurs 5 på 110 olika skolor i USA. 

Totalt medverkade 307 olika lärare och syftet med undersökningen var att se hur eleverna 

prestationer i matematik och läsning skiljde sig åt efter ett år beroende på om de hade haft 

framgångsrika eller icke framgångsrika lärare. Resultaten visade att skillnaderna i elevernas 

lärande efter detta år, till drygt 30 procent kunde förklaras av kvaliteten på läraren. 

Jämförelsevis kan prestationsskillnaderna förklaras till cirka 50 procent av eleven själv 

(motivation, ansträngning, begåvning, tidigare studieresultat) medan hemmet, skolan och 

kamrateffekter endast kan förklara skillnaderna till 5–10 procent (Stronge, 2010). Trots att 

Stronges undersökning visade att eleven själv bidrar med den största effekten konstaterar han 

dels att det ofta är andra bakomliggande faktorer som i sin tur har påverkat elevernas 

motivation, ansträngning, begåvning och tidigare studieresultat, vilket gör att det är svårt att 

påverka den faktorn på ett korrekt sätt. Dels är det i klassrummet, där eleven spenderar många 

timmar, och där undervisningen faktiskt sker, som effekterna troligen är störst. Han säger till 

och med att: ”When teachers get better, schools get better. Indeed, there is no other formula for 

school improvement. Why? Because teachers matter most.” (Stronge, 2010, s.16).  

 

Även i PISA 2015 (OECD, 2016b) såg man att lärares sätt att lära ut var starkare associerat 

med elevernas prestationer än lärarnas kvalifikationer, resurser, undervisningsmaterial, skolans 

utbud av fritidsaktiviteter eller elevernas socioekonomiska status. ”The quality of an education 

                                                
4 Däremot ska man inte förkasta alla insatser som har effektstorlekar på under d = 0,4, utan man måste se till 

flera aspekter, som olika “kausala följder” och kostnadseffektivitet bland annat. Som vägledning har Hattie 

(2009) ändå delat in effektstorlekarna i olika zoner:  

d < 0,0 = påverkansfaktorer som minskar elevernas skolprestationer 

 d = 0,0–0,15  = vad elever förmodligen skulle uppnå om de inte fick någon  

  skolundervisning alls (beräknat utifrån resultat i länder med  

  begränsad eller helt utan skolgång) 

 d = 0,15–0,4  = vad lärare kan uppnå under ett typiskt skolår, utan andra  

  åtgärder. 

 d > 0,4 = önskvärd effektstorlek 
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system cannot exceed the quality of its teachers” (Barber & Mourshed, 2007, p. iii, refererad i 

Stronge, 2010, s.3).  

 

Vad lärare gör är alltså det som tycks vara det mest avgörande för elevers studieprestationer 

(Anthony & Walshaw, 2007; Boesen et al., 2007; Hattie, 2009; OECD, 2016b; Stronge, 2010; 

Tucker & Stronge, 2005; Utbildningsdepartementet, 2012; Wright et al., 1997) och i just 

matematikundervisning påverkar läraren mer än i exempelvis läsinlärning (Nye, 

Konstantopoulus & Hedges, 2004, refererad i Stronge, 2010) så lärarens roll i 

matematikundervisningen är därför av allra största vikt.  

 

Hattie (2009) sammanfattade alla sina resultat och presenterade dem som ”sex vägvisare till en 

undervisning av yppersta kvalitet” (ibid, s.319) och alla punkter berör läraren:  

1. Lärare hör till de faktorer som starkast påverkar lärandet. 

2. Lärare måste vara omtänksamma, passionerade och aktivt engagerade i undervisning 

och lärande.  

3. Lärare måste vara medvetna om vad varje elev tänker och kan och skapa meningsfulla 

upplevelser utifrån det. Lärare måste ha goda kunskaper om sitt ämne.  

4. Lärare och elever måste kunna lärandemålen och kriterierna för måluppfyllelse. De 

måste även veta hur man uppnår dessa kriterier och veta vad nästa steg är för att uppnå 

målen.  

5. Lärare måste röra sig ”från en enskild idé till en mångfald av idéer” (ibid, s.320) och 

lägga fram dem så att eleverna kan skapa ny kunskap och nya idéer. Det är inte 

kunskapen eller idéerna i sig som är det viktiga, utan elevernas konstruktion av 

kunskaperna och idéerna.  

6. Lärare och skolledare måste skapa en skol- och klassrumsmiljö där misstag välkomnas 

och ses som en möjlighet för lärande och där deltagarna känner sig trygga i att lära och 

utforska kunskap och förståelse.  

 

 

1.1.4 Framgångsrika lärare 

Inte alla lärare har samma effekt på elevers lärande. En del lärare är bättre än andra på att få 

eleverna att uppnå målen, oavsett vilka elever läraren har i klassen (Aaronson et al., 2007, 

refererad i Stronge, 2010; Hattie, 2009; Larson, 2002; Marzano, Pickering & Pollock, 2001; 

Sanders & Rivers, 1996). En framgångsrik lärare är helt enkelt en lärare som lyckas få sina 

elever att utvecklas mer i sitt lärande jämfört med elever vars lärare inte kan titulera sig som 

framgångsrika (Stronge et al., 2011), fortsättningsvis kallade icke-framgångsrika lärare.  

 

I den matematikdidaktiska forskningen används begreppet framgångsrik (Hattie, 2009, s.49) 

synonymt med exempelvis utmärkt (ibid, s.48), specialist (ibid, s.46), högpresterande (high-

performing, Tucker & Stronge, 2005), väldigt effektiv (highly effective, ibid; Marzano et al., 

2001), mycket skicklig (highly accomplished, Irving, 2004), skicklig (Skolverket, 2014b), 

yrkesskicklig (ibid, 2015a) och särskilt yrkesskicklig (ibid, 2015b; Statskontoret 2015; 2016; 

2017). Betydelsen av de olika begreppen tycks vara densamma och det handlar framförallt om 

att vara en lärare som i slutändan får elever att uppnå ett optimalt lärande. Jag använder 

framförallt begreppet framgångsrik.  
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Jag tror att i princip alla människor under sitt liv har stött på vissa lärare som har det där ”lilla 

extra”, som får elever att nå en högre kunskapsnivå, utveckla fler förmågor och prestera bättre 

än vad de hade gjort med en annan lärare. Journalisten och författaren Ann-Helén Laestadius 

skriver i en krönika i Skolvärlden (2016a, s.60) om orimligheten i de enorma skillnaderna 

mellan olika skolor och lärare: ”Jag har mött lärare som verkar ha gett upp, både vad gäller sig 

själva och eleverna. /…/ Men jag har även mött de mest engagerade lärare som tänder ljus i 

elevernas ögon. Som får dem att tro på sig själva.”  

 

Hur bedömer man om en lärare är framgångsrik? Tucker och Stronge (2005) diskuterar 

skillnaden mellan kvalificerade och framgångsrika lärare och de anser inte att examen och 

lärarlegitimation är tillräckligt för att identifiera en framgångsrik lärare. De anser att det är mer 

komplext och att det handlar om en förmåga att kunna organisera, planera, undervisa och 

bedöma på ett skickligt sätt. Framgångsrika lärare kan tydliggöra undervisningsmål för eleverna 

och sedan utnyttja sina egna kunskaper och erfarenhet för att hjälpa eleverna att nå framgång 

och lärande.  

  

I USA finns den ideella amerikanska organisation National Board for Professional Teaching 

Standards (NBPTS, http://www.nbpts.org) som skapades 1987 för att förbättra skolorna i USA 

genom att identifiera, utveckla och certifiera skickliga, effektiva och enastående lärare, som 

väljer att gå ett steg längre för att förbättra elevers lärande och prestationer. Lärarna ansöker 

frivilligt, mot en kostnad, om att genomgå certifieringsprocessen där man ska uppvisa 

kunskaper i sitt ämne, reflektera över elevarbeten, filma och analysera sin egen undervisning 

samt visa dokumentation över ens påverkan på elevers lärande (ibid). En treårig studie av drygt 

600 000 grundskoleelever visade att elever som undervisades av dessa certifierade lärare 

presterade signifikant bättre i matematik än andra elever (Goldhaber & Anthony, 2005). En 

annan undersökning visade att gymnasieelever på ett korrekt sätt kunde avgöra vilka 

matematiklärare som var certifierade och därmed framgångsrika, och vilka som inte var det 

(Irving, 2004). Skillnaden mellan certifierade och icke certifierade matematiklärare var alltså 

tydlig. 

 

I England har man två karriärsteg för särskilt skickliga lärare: Excellent Teachers och Advanced 

Skills Teachers. Dessa lärare tillsätts av rektorerna men måste godkännas externt utifrån 

nationella kriterier. I Skottland finns ett karriärsteg: Chartered Teachers och läraren måste, med 

rektorns godkännande, gå ett särskilt fortbildningsprogram för att bli en sådan lärare. I 

Australien finns fyra karriärsteg: Graduate, Proficient, Highly Accomplished och Lead. De två 

första karriärstegen är obligatoriska för alla lärare, de två sista ansöker man till och tillsätts 

externt. I Nya Zeeland finns karriärsteget Specialist Classroom Teacher som tillsätts av rektorer 

om läraren uppnår nationella kriterier (Utbildningsdepartementet, 2012).  

 

I Sverige har vi sedan 1 juli 2013 två separata karriärsteg: förstelärare samt lektor (Skolverket, 

2015b). I promemorian från Utbildningsdepartementet (2012) inför beslutet om dessa 

karriärtjänster, jämförde man ovan nämnda länders kriterier gällande lärarnas yrkesskicklighet. 

De olika ländernas kriterier samstämmer bra och har sammanfattats till att framgångsrika lärare 

ska (ibid, s.21–22):  

• ha goda ämnes- och didaktiska kunskaper,  

• ha förmåga att möta varje enskild individ och anpassa undervisningsmetoderna utifrån 

elevers olika behov,  
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• identifiera olika lärandebehov och vara innovativ i fråga om att pröva nya metoder och 

arbetssätt för att möta elevers olika behov,  

• hålla sig underrättad om aktuell forskning,  

• på ett eller annat sätt bidra till skolutveckling och ha en ledande roll i att driva 

skolutvecklingen framåt,  

• utvärdera sin egen undervisning och undervisningens effekt på lärandet,  

• stödja kolleger i deras undervisning, sprida goda exempel och bidra till att skolans lärare 

utvecklas professionellt, och  

• inte enbart se till den egna elevgruppen och den egna undervisningen, utan också bidra 

till utveckling av undervisningen på skolnivå. 

 

I arbetet med promemorian intervjuades också elever, lärare, rektorer, förvaltningsledning och 

i vissa fall politiskt ansvariga i Sverige, gällande vad de ansåg var en framgångsrik (”särskilt 

yrkesskicklig” (Utbildningsdepartementet, 2012, s.23)) lärare. Både elever och vuxna ansåg att 

en framgångsrik lärare är pedagogiskt skicklig i att lära ut, tydlig i sin kommunikation och 

socialt kompetent. De tillfrågade eleverna ansåg att en framgångsrik lärare är initiativrik och 

använder sig av många olika undervisningsstrategier och varierande arbetssätt. De är rättvisa 

och behandlar alla elever lika. De är engagerade, brinner för sitt ämne och kan se ämnet ur ett 

brett perspektiv genom att till exempel koppla det till dagsaktuella händelser. De vuxna som 

tillfrågades ansåg att en framgångsrik lärare ska kunna motivera och inspirera både elever och 

andra lärare, samt möta elevers olika behov. De ska också kunna reflektera över sin egen praktik 

och dela med sig av sina kunskaper till kollegorna.  

 

Syftet med karriärstegsreformen är att höja elevernas studieresultat. Eftersom den viktigaste 

faktorn för elevers studieresultat är läraren, behöver eleverna därmed välutbildade och 

kompetenta lärare. För att höja lärarnas kvalitet måste läraryrket göras mer attraktivt, vilket kan 

göras genom att skapa utvecklingsmöjligheter som inte samtidigt innebär ”en väg bort från 

undervisningen” (ibid, s.21). Särskilt skickliga lärare ska premieras och deras kompetens ska 

tas tillvara. Kunskaperna ska också spridas vidare till andra lärare så att så många elever som 

möjligt får ta del av dem (ibid).  

 

Utifrån denna promemoria beslutades det att kriterierna för att tillsättas som förstelärare är att 

man är en legitimerad lärare som (Förordning om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar 

karriärsteg för lärare (SFS 2013:70)): 

• har undervisat i minst fyra år  

• med goda vitsord och  

• som har visat särskilt god förmåga att förbättra elevers studieresultat och  

• ett starkt intresse av att utveckla undervisningen och  

• som huvudmannen bedömer som särskilt kvalificerad.   

 

Den som tillsätts som förstelärare ska arbeta minst halvtid med undervisning, inklusive 

planering, bedömning och återkoppling (Skolverkets föreskrifter om statsbidrag till 

skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare (SKOLFS 2013:147)). Vad som menas med 
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“särskilt god förmåga”, “starkt intresse” och “särskilt kvalificerad” framkommer inte, och det 

är huvudmannens ansvar att fördela tjänsterna och arbetsuppgifterna (Skolverket, 2014a).  

 

Regeringens ambition är att var sjätte legitimerad lärare ska ha en karriärtjänst (Statskontoret, 

2017). Under det första halvåret, hösten 2013, tillsattes drygt 3000 förstelärare (Skolverket, 

2014b) och hösten 2016 fanns det 15 264 förstelärare på svenska skolor (enligt A. Örmä, 

Statsbidragsenheten, Skolverket, personlig korrespondens 2017-02-06). Det är frivilligt för 

huvudmän att meddela i vilket ämne de har tillsatt förstelärare. Av 2307 rapporterade 

ämnesinriktningar är 632 förstelärare i matematik, 572 i svenska och 168 i engelska (ibid). 

 

75 procent av huvudmännen har låtit lärarna ansöka om tjänsterna, 15 procent har utsett 

förstelärarna själva och resterande har haft en blandad process. Den vanligaste anledningen till 

att inte ha låtit lärare ansöka om tjänsten var att det var självklart vilka som var mest 

kvalificerade för tjänsterna (Statskontoret, 2015). De flesta huvudmän anser att de som ansökt 

om tjänsterna har uppfyllt de uppsatta kraven men några anger att var femte lärare som har 

ansökt inte har uppfyllt kraven (Skolverket, 2014b) Cirka 20 procent har använt sig av något 

slags meriteringssystem vid rekryteringen, vilket ger en mer objektiv bedömning 

(Statskontoret, 2015), och rekryteringen har med tiden blivit mer och mer formaliserad och allt 

fler förstelärare tillsätts externt (ibid, 2017).  

 

Förstelärarreformen har mötts av kritik i lärarkåren och kritiken stavas otydlighet. En av 

otydligheterna kretsar kring kriterierna för att tillsättas som förstelärare (Statskontoret, 2016; 

2017). Hur definieras exempelvis ”särskilt kvalificerad” och hur bedömer huvudmannen vilken 

lärare som uppfyller kraven? Det upplevs också som att transparens saknas i 

rekryteringsprocessen och de som har sökt men inte fått förstelärartjänst ifrågasätter hur 

rekryteringen har gått till (Skicklig lärare, 2016; Statskontoret, 2016; 2017), det är oklart vilka 

meriter och vilken kompetens som har premierats (Statskontoret, 2016; 2017; Åstrand, 2015). 

För att en rekryteringsprocess ska vara lyckad krävs det att det finns tydliga och väl kända 

kvalifikationskrav (Statskontoret, 2016). De flesta rektorer anser att kriterierna för 

karriärtjänsterna har varit tydliga, och en majoritet tycker att det har varit ganska eller mycket 

lätt att bedöma de sökandes kompetens utifrån kriterierna – men samtidigt har var fjärde rektor 

haft ganska eller mycket svårt (tre procent) att bedöma de sökandes kompetens (ibid, 2017). 

Enligt de flesta huvudmän har de bedömt att det viktigaste kriteriet i rekryteringen av 

förstelärare har varit att de skickligaste lärarna ska prioriteras, vilket är i linje med reformens 

syfte. Dock har sex procent angett att lärarnas skicklighet är ganska eller helt oviktig och de har 

istället prioriterat verksamhetens behov, en jämn fördelning av förstelärare i verksamheten 

(ibid, 2015) eller att läraren är bättre lämpad att leda kollegialt lärande (ibid, 2017).  

  

Trots kritiken om otydlighet i bland annat rekryteringsprocessen och trots att inte alla 

huvudmän har bedömt lärarens skicklighet som det viktigaste kriteriet vid tillsättningen, så 

måste vi ändå ta i beaktning att de flesta huvudmän har ansett att tjänstekriterierna har varit 

tydliga och att det för en majoritet av rektorerna har varit självklart vilka sökande som har varit 

mest kvalificerade för tjänsterna. De flesta rektorer anser att reformen har resulterat i olika 

positiva effekter, framförallt vad gäller kollegialt lärande och utvecklandet av undervisningen 

på skolan. 86 procent anser också att reformen kan leda till förbättrade skolresultat (ibid). Jag 

vill dessutom understryka att vi måste lita på att karriärstegsreformen till största del fungerar 

som det är tänkt, och därför kan vi högst troligen anta att de flesta förstelärare är särskilt 

skickliga och framgångsrika lärare, som kan höja elevernas studieresultat.  
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1.1.5 Undervisningsstrategier 

Ordet strategi betyder ”välplanerat tillvägagångssätt” (SAOL, Svenska Akademien, 2006) och 

med begreppet undervisningsstrategi menar jag de välplanerade tillvägagångssätt som en lärare 

använder sig av för att genomföra sin undervisning, för att nå de mål man har satt upp.  

 

OECD (Echazarra et al., 2016) definierar begreppet undervisningsstrategi utifrån ett väldigt 

brett spektrum, allt från hur man organiserar resurser till varje aktivitet som lärare utför för att 

underlätta lärandet för eleverna. Andra definitioner av begreppet är ”allt lärare gör eller borde 

göra för att hjälpa de lärande att lära” (Hatch & Brown, 2000, refererad i Echazarra et al., 2016, 

min översättning av engelskt citat), eller handlingar, metoder och strategier som används av 

lärare för att genomföra kursplaner (Brogt, 2009, refererad i Echazarra et al., 2016). Marton 

(2000, refererad i Engvall, 2013) definierar undervisningsmetoder som ”vilka-gör-vad-med-

hjälp-av-vilket” (ibid, s.152) och Krussel, Edwards och Springer (2004, refererad i Liang, 2013) 

definierar det som de avsiktliga handlingar som lärare gör i ett klassrum.   

 

Jarhall (2012) menar att undervisningsstrategier ger svar på de centrala ämnesdidaktiska 

frågorna om vad, hur och varför (se figur 2). Hon beskriver att undervisningsstrategier skapas 

utifrån undervisningsmönster i en så kallad omformningsprocess; den process som sker när 

läraren tolkar och väljer mål, innehåll och arbetssätt. Detta sker främst vid planeringen men 

även under utförandet av undervisningen. Efter många omformningsprocesser kommer läraren 

fram till vissa undervisningssätt och rutiner som fungerar bra och som då bildar lärarens 

undervisningsmönster. När dessa mönster sedan styr lärarens undervisning så har läraren 

utvecklat en undervisningsstrategi, som alltså är mer genomarbetad och svårare att förändra än 

undervisningsmönster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Figur 2. Hur omformningsprocesser resulterar i undervisningsmönster och slutligen i 

undervisningsstrategier (Jarhall, 2012). 
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När en lärare planerar, genomför och utvärderar sin undervisning ställs hen inför flera frågor 

och val. Vilket innehåll ur kursplanen ska eleverna möta och vilka mål ska uppnås? På vilka 

sätt ska det genomföras och hur ska det utvärderas? Vad finns det för möjligheter och 

begränsningar och hur ser elevgruppen ut? Varför gör jag just dessa val? Utan strategier, 

metoder, förhållningssätt, tekniker och modeller kan inte framgångsrik undervisning uppnås 

(Bin Tahir, 2012) 

 

Enligt Jalbani (2014) är det viktigt att särskilja på vad som ska undervisas och hur det ska 

undervisas. Många lärare tror att deras elever har svårt att ta till sig undervisningen på grund av 

innehållet, när det istället kan handla om vilken undervisningsstrategi som används för att lära 

ut innehållet. En studie med syfte att upptäcka positiva påverkansfaktorer på 

matematikundervisningen i lågstadiet visade att lärare bör fokusera på hur matematik 

undervisas, inte vad som undervisas (Slavin, Lake & Groff, 2008). Om en framgångsrik 

undervisningsstrategi används ökar elevernas intresse för ämnet vilket i sin tur ökar lärandet 

hos eleverna (Jalbani, 2014).  

 

Ett begrepp som går hand i hand med undervisningsstrategi är undervisningsmetod. Ofta 

används dessa begrepp synonymt, även av väletablerade författare, forskare och myndigheter5. 

Enligt Bin Tahir (2012) är inte begreppen synonyma; strategi är lärarens genomtänkta plan för 

undervisningen och metod är hur läraren praktiskt tänker genomföra undervisningen.  

 

Enligt Svenska Akademiens ordbok [SAOB] är betydelserna av begreppen följande: 

• Strategi: konst, metod eller teknik för att, genom skickligt manövrerande, långsiktigt 

och övergripande leda något, någon eller några i önskad riktning. Strategin bestämmer 

planen och taktiken att utföra en plan (Svenska Akademien, 1991).  

• Metod: mer eller mindre systematiskt, planmässigt eller regelbundet tillvägagångssätt 

eller förfarande vid utförandet av ett arbete, grundat på erfarenheter. I pedagogiska 

sammanhang: tillvägagångssätt som används för att på ett lättbegripligt och 

systematiskt sätt meddela ett kunskapsstoff eller färdigheter (Svenska Akademien, 

1944).  

 

På svenska anses alltså begreppen vara i det närmsta synonyma. Möjligen kan man se en 

skillnad i att strategi handlar mer om det som händer inuti lärarnas huvuden medan metoderna 

är det som syns utåt i klassrummet. Men tittar vi på vilka ord som används i SAOB och SAOL 

så står det att strategi är en metod och, som nämndes i detta avsnitts första mening, ett 

tillvägagångssätt, och en metod är enligt SAOB också detsamma som ett tillvägagångssätt. 

Alltså bör dessa begrepp kunna ses som synonyma. 

 

På basis av detta, och eftersom begreppen strategi och metod ofta används synonymt i böcker, 

vetenskapliga artiklar och rapporter, så har jag valt att i detta examensarbete presentera 

forskning där författarna själva anser att de studerar just undervisningsstrategier, utan att jag 

undersöker vidare om de egentligen menar strategier eller metoder (om det nu är någon skillnad 

på de begreppen).  

                                                
5 Till exempel Hattie (2009). Under underrubriken ”Undervisnings- och inlärningsstrategier” (s.328-332) skriver 

Hattie genomgående undervisningsmetoder istället för undervisningsstrategier. En förklaring skulle kunna vara 

att förväxling har uppstått vid översättningen av boken, jag har inte läst boken på originalspråket. 
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1.2 Tidigare forskning 

Vad säger tidigare forskning om undervisningsstrategier i matematik? Vilka strategier är 

framgångsrika och vilka fungerar mindre bra? Det finns enormt mycket forskning kring olika 

undervisningsstrategier som man kan använda sig av i skolan – en del är inriktade på just 

matematikundervisning, andra är riktade på skolan i helhet.  

 

Det största problemet med att sammanställa den forskning som jag har tagit del av har varit att 

det inte finns någon universell kategorisk indelning av undervisningsstrategier. Olika författare, 

forskare och myndigheter kategoriserar på olika sätt och på olika nivåer. Echazarra et al. (2016) 

identifierade i PISA 2012 fyra kategorier av undervisningsstrategier inom matematik-

undervisning6 medan Hattie (2009) radade upp cirka 40 olika undervisningsstrategier (ej 

specifikt inom matematik) utifrån de studierna han analyserade. Mitchell (2014) beskrev i sin 

bok 27 evidensbaserade undervisningsstrategier för elever i behov av särskilt stöd (ej specifikt 

inom matematik), men han poängterade att alla elever har nytta av effektiva 

undervisningsstrategier och att de lämpar sig väl även för elever utan behov av särskilt stöd. 

Däremot kan elever med stora behov även behöva andra, mycket annorlunda strategier.  

 

Ytterligare en problematisk aspekt av forskningen kring undervisningsstrategier är faktumet att 

det behövs olika undervisningsstrategier för att elever ska utveckla matematisk kompetens. Det 

finns en mängd olika strategier som man kan använda och det är upp till läraren att välja vad 

som är mest effektivt i det egna klassrummet. Det finns ingen perfekt färdigskriven mall som 

hjälper eleverna att uppnå matematisk kompetens (Saritas & Akdemir, 2009). En del forskning 

undersöker olika undervisningsstrategier i kombination med varandra och enligt Mitchell 

(2014) ger kombinationer av flera strategier oftast bäst resultat. Även Engvall (2013) menar att 

ju fler undervisningsstrategier som används under en lektion desto större möjlighet får eleverna 

att förstå och utveckla olika matematiska kompetenser.  

 

Det är alltså viktigt att betona att det inte finns en enda strategi som är den bästa i alla situationer 

utan att vissa strategier är bäst lämpade för att uppnå vissa mål med vissa elever och andra är 

lämpligare för att uppnå andra mål med andra elever (Anthony & Walshaw, 2007; Echazarra et 

al., 2016; Hattie, 2009). Elever lär sig på olika sätt (Jalbani, 2014) och olika 

undervisningsstrategier ger eleverna olika inlärningserfarenheter (Liang, 2013). Varje 

undervisningssituation är alltid en ny situation, så det krävs variation och balans i 

undervisningen (Göransson, förord i Mitchell, 2014). 

 

Ändå måste läraren i sitt arbete inse vikten av att bygga sin undervisning på evidensbaserade 

strategier (ibid) och att, som Hattie (2009) sa, ta fram det som fungerar bäst. Som tidigare nämnt 

så har nästan allt man gör i skolan någon effekt på elevers studieprestationer, men det gäller att 

använda sig av det som ger bäst framgång för att uppnå optimalt lärande. Det är skillnad på hur 

en framgångsrik respektive icke framgångsrik lärare undervisar, de undervisar på olika sätt 

(Aaronson et al., 2007, refererad i Stronge, 2010; Hattie, 2009; Larson, 2002; Marzano et al., 

2001; Sanders & Rivers, 1996) och hur läraren undervisar i matematik påverkar signifikant 

elevernas lärande (Anthony & Walshaw, 2007). OECD (2016b, s.38) formulerar det på följande 

sätt: 

Even if there is no single “best” way of teaching, students need teachers who are 

challenging and innovative in the way they combine different instructional 

practices, and who can reach all types of learners by adapting the lessons to 

students’ needs and knowledge. 

                                                
6 2012 hade PISA fokus på matematikämnet.  
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Notera att det står no single best way of teaching, det finns alltså inte ett sätt som är det bästa, 

eftersom det beror på situation, elevgrupp och andra faktorer. Det är därför viktigt att läraren 

följer upp hur eleverna utvecklas i sitt lärande och att lärarna lär sig i vilka situationer de bör 

använda de olika undervisningsstrategierna (Fullan, Hill & Crévola, 2006, refererad i Hattie, 

2009). Elevers lärande är det enda måttet på effektivitet i undervisningen (Hiebert & Grouws, 

2007) och därför ska det ligga i fokus när läraren anpassar sina undervisningsstrategier.  

 

Under kommande underrubriker redogör jag för vad forskning säger om olika 

undervisningsstrategier i matematikundervisningen. Valet av vilka undervisningsstrategier som 

jag presenterar nedan, och hur jag har kategoriserat dessa, är baserat på olika forskare och 

ansatser, men störst bidrag i denna indelning Echazarra et al., Hattie och Mitchell haft. Jag har 

valt att dela in undervisningsstrategierna i följande sju kategorier: 

• Lärarstyrd undervisning 

• Elevcentrerad undervisning 

• Kognitionsaktiverande undervisning, problemlösning och utmaningar 

• Formativ bedömning och formativ utvärdering 

• Undervisning av metakognitiva strategier 

• Kooperativt lärande 

• Digitala hjälpmedel  

 

 

1.2.1 Lärarstyrd undervisning  
Lärarstyrd undervisning är en av de mer traditionella undervisningsstrategierna som 

kännetecknas av bland annat struktur, tydlighet och en, förstås, styrande lärare. Namnet 

”lärarstyrd undervisning” kommer från Echazarra et al.:s (2016) klassificering av 

undervisningsstrategier. Läraren som använder sig av denna undervisningsstrategi planerar 

undervisningen i en logisk och strukturerad ordning och har ett tydligt mål med lektionen som 

läraren synliggör för eleverna (Mitchell, 2014). I början av en lektion gör läraren ofta en kort 

sammanfattning av föregående lektion och presenterar sedan materialet på ett föreläsande sätt. 

Läraren ställer frågor till eleverna och ber dem att redogöra för hur de tänker och resonerar. 

Eleverna får öva på likartade uppgifter tills de behärskar ämnesområdet och läraren kontrollerar 

att de har förstått innehållet (Echazarra et al., 2016). Små kunskapstester görs regelbundet och 

i slutet av lektionen summerar läraren vad målet var och hur det uppnåddes (Mitchell, 2014). 

Lärarstyrd undervisning förknippas ofta med högre disciplin i klassrummet och det är den 

undervisningsstrategin där det fokuseras mest på memorering av information (Echazarra et al., 

2016).  

 

Echazarra et al. (2016) jämförde fyra kategorier av undervisningsstrategier med resultaten i 

PISA 2012:s matematiktest. För att få fram vilka undervisningsstrategier som används av de 

olika länderna som medverkade i PISA 2012 tillfrågades de 15-åriga eleverna som genomförde 

PISA-testet hur ofta de upplevde att deras lärare gjorde olika saker i matematikundervisningen. 

En fråga under kategorin ”lärarstyrd undervisning” var exempelvis ”Läraren sätter tydliga mål 

för vårt lärande.” Svarsalternativen var ”varje lektion”, ”de flesta lektionerna”, ”några 

lektioner” och ”aldrig eller nästan aldrig”.  

 

De flesta elever i OECD-länderna som medverkade i PISA 2012 angav att de får lärarstyrd 

matematikundervisning (Skolverket, 2016a). Lärarstyrd matematikundervisning är den mest 

använda undervisningsstrategin i exempelvis Shanghai och Japan. Denna undervisningsstrategi 

förbättrar elevernas möjligheter till framgång i enklare matematiska uppgifter på PISA-testen, 
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men ju svårare uppgifterna blir, desto sämre presterar elever som har fått denna sortens 

undervisning (ibid).  

 

I Sverige används denna strategi lika ofta som i övriga OECD-länder i genomsnitt, men i 

relation till övriga undervisningsstrategier7 som används i svenska skolor så används denna lite 

mer sällan än i övriga OECD-länder. Resultaten visar att 67 procent av de svenska 

matematiklärarna sätter tydliga mål för elevernas lärande och 77 procent berättar för eleverna 

vad de ska lära sig i matematikundervisningen. I Singapore är motsvarande siffror 71 respektive 

88 procent och i Finland8 67 respektive 78 procent. OECD-genomsnittet är 69 respektive 80 

procent. Om man inte jämför med andra länder, utan enbart tittar på undervisningsstrategier 

som används i matematikundervisningen i Sverige, så är lärarstyrd undervisning ändå den 

vanligaste undervisningsstrategin i de svenska skolorna (ibid).  

 

I denna undervisningsstrategikategori har jag även valt att inkluderat undervisningsstrategier 

som strukturerad undervisning, tydlighet samt lärare som ställer upp mål, eftersom det är en 

del av den lärarstyrda undervisningen. Dessa tre strategier har visat sig ha hög effekt på elevers 

lärande i Hatties (2009) syntes (strukturerad undervisning: plats 26, d = 0,59, tydliga lärare: 

plats 8, d = 0,75, lärare som ställer upp mål: plats 34, d = 0,56). Strukturerad undervisning hade 

större effekt på läsning (d = 0,89) än på matematik (d = 0,50) i Hatties syntes – men i en annan 

studie var effektstorleken tvärtom större på matematik (d = 1,03) än på läsning (d = 0,56, 

Coughlin, 2011, refererad i Mitchell, 2014). I en intervjuundersökning med tolv erfarna 

matematiklärare i Hong Kong sade respondenterna flera gånger att det var viktigt att lärare är 

tydliga, strukturerade och systematiska när de undervisar i matematik (Wong, 2007).  

 

Strukturerad undervisning beskrivs av vissa författare som en extremt detaljerad undervisning 

i högt tempo, ofta med manus för vad lärarna ska säga under lektionen (Mitchell, 2014) men 

bara för att lärarstyrd undervisning är strukturerad innebär det inte att den genomförs i högt 

tempo med manus. En tydlig lärare har förstås ett tydligt språk men i tydligheten ingår också 

att läraren är strukturerad samt förklarar och exemplifierar på ett tydligt sätt (Fendick, 1990, 

refererad i Hattie, 2009; Stronge et al., 2011).  

 

En av Echazarras et al.s (2016) definitioner av lärarstyrd undervisning är att läraren ställer ett 

tydligt mål för lektionen och delger detta med eleverna. Mål är viktiga för alla sorters 

prestationer eftersom det styr handlingarna och i skolan är det ju kunskapsmålen i läroplanen 

som undervisningen ska styra mot. Det är också viktigt att lärare ställer upp utmanande mål, 

inte ”gör ditt bästa”-mål (Hattie, 2009, s.225). Svårare mål ger en tydlig bild av vad framgång 

innebär i just detta ämne. Detta gör att eleverna lättare kan fokusera på rätt saker, och det ger 

dem också en känsla av vad läraren förväntar sig att de ska kunna, vilket höjer deras 

självförtroende. Forskning stödjer tesen att ju svårare mål som ställs upp desto högre presterar 

eleverna. Däremot måste målen förstås vara uppnåeliga och lärarna behöver ge eleverna rätt 

förutsättningar för att kunna uppnå målen, inklusive återkoppling under arbetets gång (ibid).   

 

I en studie jämförde man elever i årskurs 1 vars lärare utövade en av fyra olika undervisnings-

strategier i matematik: lärarstyrd undervisning, elevcentrerad undervisning, undervisning med 

hjälp av konkreta material och hjälpmedel eller undervisning med hjälp av rörelse och musik. 

                                                
7 Med ”övriga undervisningsstrategier” menas de tre övriga undervisningsstrategikategorierna som Echazarra et 

al. (2016) har identifierat i PISA: elevcentrerad undervisning, kognitionsaktiverande undervisning samt formativ 

bedömning.  
8 Jag har valt att jämföra Sverige med framförallt Finland och Singapore, två länder med goda resultat i de 

matematiska proven i PISA 2012.  



 17 

Eleverna delades in i fem grupper baserat på deras matematikprestationer i förskoleklassen. Tre 

grupper bedömdes ha matematiska svårigheter och två grupper bedömdes inte ha det. 

Resultaten visade att endast den lärarstyrda undervisningen kunde förknippas med höjda 

prestationer hos eleverna med matematiska svårigheter. För elever utan matematiska 

svårigheter var lärarstyrd och elevcentrerad undervisning ungefär lika framgångsrika strategier 

(Morgan, Farkas & Maczuga, 2015).  

 

 

1.2.2 Elevcentrerad undervisning 
Elevcentrerad undervisning är nästintill motsatsen till lärarstyrd undervisning. Det är den mest 

moderna strategikategorin av Echazarra et al.s (2016) fyra kategorier och den används inte lika 

ofta i matematik och NO som i andra skolämnen. Även om de två undervisningsstrategierna är 

i princip motsatser så kan en lärare ändå använda sig av båda strategierna på samma gång. 

Suffolk (2007) menar att när läraren förklarar ett innehåll så kan hen använda sig av en 

lärarstyrd undervisningsstrategi, men när samma lärare ställer frågor till eleven kan hen 

använda sig av en elevcentrerad undervisningsstrategi. Undervisningen kan alltså vara 

lärarstyrd men ändå elevcentrerad. Wong (2007) anser att läraren behöver vara den ledande och 

styrande personen i matematikklassrummet men att eleverna och lärandet ska vara i centrum: 

”Teacher-led, yet student-centred” (ibid, s.13).  

 

Det som kännetecknar en elevcentrerad undervisning är att läraren ger instruktioner om vad 

som ska göras och eleverna arbetar aktivt, ofta på ett undersökande sätt och/eller i projekt, med 

detta under en längre tid, gärna i grupper. Läraren ger individanpassade uppgifter till elever 

med inlärningssvårigheter och till elever som kan utvecklas snabbare och ber ofta klassen att 

hjälpa till att planera klassrumsaktiviteter eller ämnesområden (Skolverket, 2016a).  

 

Elevcentrerad undervisning är de överlag ovanligaste undervisningsstrategierna bland OECD-

länderna och de elever som ofta får elevcentrerad undervisning presterar sämre i PISA:s 

matematiktest (Skolverket, 2016a). Svenska elever får mer elevcentrerad matematik-

undervisning än genomsnittet av OECD-länderna som medverkar i PISA. 62 procent av de 

svenska matematiklärarna individanpassar undervisningen, motsvarande siffra i Singapore är 

28 procent, i Finland 56 procent och genomsnittet i OECD-länderna är 30 procent. Å andra 

sidan låter inte fler än 33 procent av de svenska matematiklärarna eleverna arbeta i mindre 

grupper och endast 13 procent låter eleverna hjälpa till att planera matematikundervisningen. 

Motsvarande siffror i Singapore är 26 respektive 18 procent, i Finland 11 respektive 5 procent 

och OECD-genomsnittet är 23 respektive 17 procent. Även om elevcentrerade 

undervisningsstrategier är jämförelsevis vanligare i Sverige än i andra OECD-länder så är det 

ändå den ovanligaste strategin i matematikundervisningen i svenska skolor (Echazarra et al., 

2016). 

 

Trots att elevcentrerad undervisning tenderar att resultera i sämre resultat på PISA-testet i 

matematik (Skolverket, 2016a) så säger Jalbani (2014) att forskning tyder på att effektiv 

undervisning behöver bli mer elevcentrerad eftersom den undervisningsstrategin är mer 

individanpassad och syftar till att varje elev når målen. 

 

I en finsk studie jämförde man hur barns läsförmåga och matematikkunskaper i årskurs 1 

påverkades av lärarstyrd kontra elevcentrerad undervisning. Elever som hade fått elevcentrerad 

undervisning innan de började skolan hade signifikant bättre läsförmåga när de började i årskurs 

1 och elever som fick elevcentrerad undervisning under årskurs 1 presterade bättre både i 
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läsning och matematik (Lerkkanen, Kiuru, Pakarinen, Poikkeus, Raska-Puttonen, Siekkinen & 

Nurmi, 2016).  

 

I en amerikansk studie jämförde man hur gymnasieelevers geometrikunskaper påverkades av 

om de fick traditionell (vilket oftast kan likställas med mer lärarstyrd undervisning) eller 

individanpassad undervisning. Elever med individanpassad undervisning presterade signifikant 

bättre i geometri, med en effektstorlek på d = 0,55 (Bull, 1971, refererad i Slavin et al., 2008). 

I en annan liknande studie jämfördes amerikanska gymnasieelever i algebra efter att ha fått 

traditionell eller individanpassad undervisning. I denna studie påverkades lågpresterande elever 

positivt av den individanpassade undervisningen (d = 0,54) medan genomsnitts- och 

högpresterande elever inte fick någon särskild effekt av någon av de två 

undervisningsstrategierna (Morton 1979, refererad i Slavin et al., 2008).  

 

 

1.2.3 Kognitionsaktiverande undervisning, problemlösning och utmaningar 
För att motivera elever och utveckla deras kunskaper och förmågor bör lärare använda 

utmanande uppgifter, framförallt inom matematik. Echazarra et al. (2016) identifierade en 

framgångsrik undervisningsstrategi som de kallar kognitionsaktiverande undervisning, alltså 

undervisning som aktiverar bland annat elevernas tänkande, uppmärksamhet, inlärning, 

medvetande, språk, beslutsfattande och problemlösning (Kognition, 2016). Lärare som 

undervisar på detta sätt utmanar eleverna med komplexa frågeställningar som kräver att 

eleverna funderar, reflekterar och sen förklarar hur de har löst problemen. Uppgifterna har inga 

uppenbarliga lösningar utan kan ha flera alternativa lösningar och det kan ta tid att lösa 

uppgifterna. Eleverna får öva på att själva avgöra vilken strategi de behöver använda för att lösa 

de komplexa problemen och eleverna får även öva på att använda de matematiska metoderna i 

olika sammanhang. (Echazarra et al., 2016)  

 

Echazarra et al. (2016) har inte själva uttalat att kognitionsaktiverande undervisning är 

detsamma som undervisning i problemlösning, men det är tydligt att om det inte är synonymt, 

så är det åtminstone undervisningsstrategier som är mycket lika varandra. Problemlösning har 

som mål att eleverna ska utveckla en djupare förståelse för matematiska begrepp och metoder 

(Lester & Lambdin, 2007), att de ska bli mer kreativa och tänka mer logiskt, systematiskt och 

strukturerat (Hagland et al., 2005). Detta sker genom att eleverna utmanas i att definiera orsaken 

till problemet i fråga och identifiera, prioritera, välja och använda en strategi för att lösa 

problemet och slutligen utvärdera resultatet (Hattie, 2009). Denna beskrivning överensstämmer 

med Echazarra et al.:s (2016) beskrivning om kognitionsaktiverande undervisning ovan.  

 

För att undervisningen i problemlösning ska utveckla elevernas matematiska förmågor krävs 

det att problemen är kognitivt krävande och på en högre nivå; att de är så kallade rika problem. 

Som tidigare nämnt, ska problemen inte ha uppenbara lösningar (Hagland et al., 2005), för då 

utmanas och utvecklas inte elevens kunskaper och färdigheter. Problemen ska vara engagerande 

och uppmana till originellt och kreativt tänkande. De får gärna vara vardagsnära, 

ämnesöverskridande och komplexa, för att eleven ska få använda matematiken till mer än att 

bara ”producera svar”. Problemen kan kräva att eleverna testar olika gissningar och lösningar 

eller letar efter mönster och att de applicerar tidigare kunskaper i nya kontexter (Anthony & 

Walshaw, 2007). När eleverna utmanas med rika problem så utvecklar de en förmåga att 

använda matematik i olika situationer (Lester & Lambdin, 2007). Det i sin tur får eleverna att 

förstå vikten av matematik i vardagen och i livet som helhet, och många upplever då att 

matematikämnet blir roligare och mer meningsfullt (Anthony & Walshaw, 2007).  
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Stronge et al. (2011) skrev om kognitivt krävande frågor och beskrev dem som de frågor som 

kräver att eleverna analyserar och utvärderar frågan, samt att eleverna behöver kombinera olika 

sorters kunskap för att svara på frågan. Marzano et al. (2001) kallade detta för frågor på högre 

nivå och de menar att lärare behöver ställa frågor om viktiga saker, snarare än om ovanliga 

saker, och som får eleverna att, med hjälp av den kunskap de redan har, analysera och öka sitt 

lärande. Att ställa frågor där eleverna enbart använder sin redan inneboende kunskap ökar inte 

deras lärande och Marzano et al. kallar detta för frågor på en lägre nivå. Lester och Lambdin 

(2007) är inne på samma spår och anser att lagom utmanande problem är de som bygger på vad 

eleverna redan vet och kan göra, men där matematiken som ska användas är inbäddad i 

problemet och inte är självklar (Marzano et al., 2001). Lagom utmanande problem och frågor 

ger också eleverna en signal om att förväntningarna på dem är höga men realistiska (Anthony 

& Walshaw, 2007). Frågorna behöver inte ställas i slutet av lektionen utan kan lika gärna inleda 

en lektion, så att eleverna får möjlighet att ställa in sig mentalt på vad som ska läras (Marzano 

et al., 2001).  

 

Problemen och frågorna behöver också vara meningsfulla och skapa engagemang hos eleverna. 

Engagemanget å sin sida ökar om eleven förstår matematiken, och förståelsen är tätt 

sammankopplad med problemlösning. Genom problemlösning utvecklas förståelsen av 

matematikens användning, och när förståelsen ökar så ökar i sin tur problemlösningsförmågan 

(Lester & Lambdin, 2007). När eleven har löst ett rikt problem ökar dessutom ofta hens 

matematiska självförtroende (Hagland et al., 2005).  

 

Det finns direkta kopplingar mellan undervisning i problemlösning och utveckling av elevers 

matematiska förmågor (Hembree, 1992, refererad i Hattie, 2009; Vetenskapsrådet, 2015). Ju 

oftare elever får använda matematik i problemlösningsuppgifter, desto bättre tenderar de att 

prestera i matematik överlag (OECD, 2015). Om läraren dessutom kompletterar 

problemformuleringarna med diagram, figurer eller skisser ökar elevernas prestationer. 

Undervisning i problemlösning är den tjugonde mest effektiva påverkansfaktorn på elevers 

studieresultat (d = 0,61, Hattie, 2009).  

 

Väldigt många elever i OECD-länderna får kognitionsaktiverande undervisning i matematik. 

Elever med matematiklärare som i högre grad använder sig av dessa undervisningsstrategier 

presterar bättre på PISA:s matematikprov, framförallt på de svårare uppgifterna. Resultaten 

visar att de elever som i högre grad rapporterar att de undervisas i matematik med 

kognitionsaktiverande undervisningsstrategier, presterar på en högre nivå på PISA:s 

matematikdel (Echazarra et al., 2016) och OECD rekommenderar att svenska lärare använder 

sig av denna undervisningsstrategi i högre grad än vad de gör idag (OECD, 2015). 

 

I svenska skolor är det alltså mindre vanligt med kognitionsaktiverande matematik-

undervisning, om man jämför med övriga OECD-länder, och svenska elever blir därför i mindre 

utsträckning utmanade i matematikundervisningen (OECD, 2015; Skolverket, 2016a). Endast 

33 procent av svenska matematiklärare ger eleverna uppgifter som kräver lång betänketid och 

34 procent ger eleverna matematikproblem utan uppenbara lösningar. Motsvarande siffror i 

Singapore är 64 respektive 57 procent, i Finland 53 respektive 48 procent och OECD-

genomsnittet är 53 respektive 47 procent. I Sverige får elever applicera sina tidigare 

matematikkunskaper på nya kontexter i 49 procent av fallen och motsvarande siffra i Singapore 

är 77 procent, i Finland 59 procent och OECD-genomsnittet är 62 procent. Däremot ber svenska 

matematiklärare sina elever att förklara hur de löste ett problem i 73 procent av fallen. 

Motsvarande siffra i Singapore är 68 procent, i Finland 75 procent och OECD-genomsnittet är 

70 procent (Echazarra et al., 2016).  
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Kognitionsaktiverande undervisningsstrategier är ändå de näst vanligaste strategierna om man 

jämför med andra strategier som används i svenska skolor. I genomsnitt nästan 50 procent av 

de tillfrågade 15-åriga eleverna upplever att deras matematiklärare alltid eller nästan alltid 

använder någon slags kognitionsaktiverande undervisningsstrategi (ibid). 

 

 

 
Figur 3. Andel svenska 15-åriga elever som har rapporterat att deras lärare alltid eller nästan 

alltid använder olika sorters undervisningsstrategier i matematikundervisningen. Blå staplar 

representerar genomsnittet av respektive undervisningsstrategi (lärarstyrd, elevcentrerad, 

kognitionsaktiverande samt formativ). Gula staplar till höger om varje blå stapel representerar 

de olika delfrågorna som ingår i respektive undervisningsstrategi. Statistik beräknad utifrån 

Echazarra et al., 2016, baserat på PISA 2012.  

 

 

1.2.4 Formativ bedömning och formativ utvärdering 
Formativ bedömning innebär att eleverna regelbundet får information om vilka förväntningar 

som finns på dem och återkoppling kring hur de ligger till, hur väl de presterar, deras styrkor 

och svagheter i ämnet, och vad de behöver göra för att förbättra sin matematiska kompetens 

(Echazarra et al., 2016). Effektiv återkoppling ger eleverna stöd till lärandemålen och tas emot 

av eleven. Det handlar inte om att enbart återkoppla med ”rätt eller fel”, vilket faktiskt kan ha 

en negativ effekt på prestationer, utan om att ge en förklaring (Marzano et al., 2001) och förslag 

på förbättringar (Anthony & Walshaw, 2007).  

 

Formativ bedömning sker alltså kontinuerligt och kan generera i mycket information till eleven 

och läraren. Syftet med formativ bedömning är att stärka elevens lärande genom återkopplingen 

som ges till eleven. Summativ bedömning, däremot, summerar elevens kunskaper vid ett 

specifikt tillfälle och oftast ges poäng eller betyg istället för ingående återkoppling. Syftet med 

summativ bedömning är att ta reda på vad eleven har för kunskaper vid bedömningstillfället, 

alltså vad hen har lärt sig. Båda bedömningarna behövs och kompletterar varandra (Håkansson 

& Sundberg, 2012).   
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Framgångsrika lärare använder många olika formella och informella bedömningssätt för att 

analysera elevernas förståelse, kunskaper och intresse. Detta görs under lektionens gång och 

lärarna anpassar undervisningen därefter (Anthony & Walshaw, 2007; Guskey, 1996, refererad 

i Stronge et al., 2011; Mitchell, 2014). Lärarna använder informationen de får fram i 

bedömningen för att sedan välja vad deras kommande genomgångar ska fokusera på, vilka 

exempel de ska ta upp och vilka frågor de ska ställa och vid vilka tillfällen (Anthony & 

Walshaw, 2007). Återkoppling var den tionde mest effektiva (d = 0,73) framgångsfaktorn i 

Hatties (2009) syntes. 

 

Detta är en undervisningsstrategi som kombineras med andra strategier och förutom att ge 

eleven information om sitt lärande, så ger den också läraren information om hur undervisningen 

fungerar (Mitchell, 2014). Hattie (2009) kallar denna återkoppling till läraren för formativ 

utvärdering och det var den tredje mest effektiva (d = 0,90) framgångsfaktorn i hans syntes och 

alltså en mer framgångsrik undervisningsstrategi än att läraren återkopplar till eleverna. Dock 

är båda typerna av återkoppling väldigt effektiva och Hattie menar att återkoppling är bland de 

viktigaste undervisningsstrategierna som lärare bör använda för att förbättra elevernas 

studieresultat.  

 

Formativ bedömning i matematikundervisning är ungefär lika vanligt förekommande i Sverige 

som i övriga OECD-länder. I Singapore används dessa strategier oftare än i Sverige men i 

Finland används de mer sällan. 64 procent av svenska matematiklärare berättar för sina elever 

vad som förväntas av dem när de får en uppgift eller ett prov. 26 procent ger återkoppling på 

elevernas styrkor och svagheter i matematik, 35 procent återkopplar till eleverna hur det går för 

dem i ämnet och 48 procent berättar för eleverna vad de behöver göra för att bli bättre. 

Motsvarande siffror i Singapore är 74, 35, 35 och 60 procent, i Finland 56, 19, 28 och 37 

procent, och OECD-genomsnittet är 61, 26, 31 och 47 procent (Echazarra et al., 2016).  

 

 

1.2.5 Undervisning av metakognitiva strategier 
”Metakognition innebär att tänka om tänkandet” (Hattie, 2009, s.255) och metakognitiv 

förmåga är en del av den matematiska kompetens som matematikundervisningen ska ämna att 

utveckla (Schwartz, 2016; Skolverket, 2016b; Svanelid, 2014). Lärare som använder sig av 

denna undervisningsstrategi ger eleverna undervisning i olika sätt att tänka, att själva skaffa sig 

strategier för lärande (Mitchell, 2014), och hjälper eleverna att ta ansvar i sin egen 

lärandeprocess (Saritas & Akdemir, 2009). Att ”lära att lära” är, som tidigare nämnt, också en 

av Europaparlamentets (European Parliament, 2006) åtta nyckelkompetenser.   

 

Undervisningsstrategin kan exempelvis handla om att eleverna ges möjlighet att lära sig att 

själva strukturera upp information, att visualisera eller verbalisera på vilket sätt de kan slutföra 

en uppgift eller att självutvärdera och kontrollera sitt arbete innan de lämnar in det. Det kan 

också handla om att eleverna lär sig att planera vilken strategi de ska använda för att lösa en 

viss uppgift, att de vet hur mycket de behöver öva och att de därefter utvärderar strategin och 

deras uppnådda förståelse. Om strategin inte fungerar ändrar eleverna strategi för just den 

uppgiften. Eleverna lär sig därmed att följa upp sitt eget tänkande och lärande (Hattie, 2009; 

Mitchell, 2014).  

 

Ett begrepp som ibland nämns när man talar om metakognitiva strategier är självreglerat 

lärande. Eleven lär sig alltså att själv reglera sitt lärande, bland annat genom att använda ovan 
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nämnda strategier. Enligt Knowles (1975, refererad i Saritas & Akdemir, 2009) har självreglerat 

lärande en viktig funktion i framgångsrikt matematiklärande.  

 

Hattie (2009) och Mitchell (2014) diskuterade också så kallad ömsesidig undervisning, där 

eleverna turas om att ”vara lärare” och leda samtal, under stöttning av läraren. På det sättet lär 

de sig olika metakognitiva strategier, till exempel att sammanfatta, ställa frågor, förtydliga och 

förutsäga. Ursprungligen var detta en metod för att förbättra elevers läsförståelse, men den kan 

användas i alla ämnen.  

 

Undervisning av metakognitiva strategier var den trettonde mest effektiva påverkansfaktorn på 

elevers studieresultat i Hatties syntes (d = 0,69, Hattie, 2009) och ömsesidig undervisning var 

den nionde mest effektiva (d = 0,74). Självutfrågning och självverbalisering hade en effekt-

storlek på d = 0,64 och att eleverna lär sig olika studiemetoder hade en effektstorlek på d = 

0,59. Alla dessa strategier visade sig alltså vara väldigt framgångsrika. 

 

En studie med amerikanska högstadieelever visade att de elever som fick lära sig en särskild 

metakognitiv undervisningsstrategi fick betydligt större utveckling när det gällde matematisk 

problemlösning än elever som fick vanlig klassrumsundervisning (Montague, Enders & Dietz, 

2011, refererad i Mitchell, 2014). En israelisk studie, också med högstadieelever, visade att 

elever som fick undervisning i metakognitiva strategier presterade väsentligt bättre i algebra än 

de elever som inte fick sådan undervisning (Kramarski & Hirsch, 2003, refererad i Slavin et al., 

2008). Flera studier med lågpresterande elever eller elever med inlärningssvårigheter har visat 

att de elever som får lära sig metakognitiva undervisningsstrategier presterar bättre i matematik 

än kontrollgrupperna som inte får lära sig strategierna (Hoek, Terwel & Van Der Eeden, 1997; 

Hutchinson, 1993; Mastropieri, Scruggs & Shiah, 1991; Swing, Stoiber & Peterson, 1988, alla 

refererade i Mitchell, 2014).  

 

I en studie jämfördes klasser där lärarna använde sig av både kooperativt lärande och 

undervisning av metakognitiva strategier med klasser där man enbart använde sig av 

kooperativt lärande. Klasserna som fick undervisning i metakognitiva strategier presterade 

signifikant högre än de andra (Mevarech, Tabuk & Sinai, 2006, refererad i Slavin et al., 2008). 

En annan studie visade att elever som fick både datorstödd undervisning och undervisning i 

metakognitiva strategier presterade bättre i algebra än de elever som enbart fick datorstödd 

undervisning (Kramarski & Hirsch, 2003, refererad i Slavin et al., 2008).  

 

 

1.2.6 Kooperativt lärande 
Denna undervisningsstrategi innebär att läraren låter eleverna arbeta tillsammans i par eller i 

små grupper och hjälpa varandra att genomföra uppgifterna (Mitchell, 2014; Slavin et al., 

2008). Eleverna diskuterar, löser problem och utvärderar sitt samarbete tillsammans. Läraren 

visar olika sätt att samarbeta och stöttar eleverna. Varje elev tar ansvar för sitt eget lärande men 

eftersom eleverna hjälper varandra att prestera så kan de ofta uppnå resultat som är större än 

vad de hade uppnått själva (Mitchell, 2014). Genom att resonera och ta del av andras lösningar 

på problem sker dessutom ett ökat lärande (Hagland et al., 2005) och eleverna får en känsla av 

att de lyckas (eller misslyckas) tillsammans och man gläds åt framgångar tillsammans (Marzano 

et al., 2001). Det är viktigt att varje elev känner sig som en medlem i gruppen och att varje elev 

är en pusselbit som behövs för att lägga pusslet (Mitchell, 2014). Slutligen reflekterar de också 

tillsammans över hur samarbetet har fungerat och hur det skulle kunna fungera ännu bättre 

(Marzano et al., 2001).  

 



 23 

Marzano et al. utförde meta-analyser av tidigare studier och fann att kooperativt lärande hade 

en genomsnittlig effektstorlek på d = 0,73. Resultaten visade att det optimala var grupper på 3–

4 elever, därefter pararbete. Större grupper var inte effektivt. I en annan studie jämförde man 

elever som arbetade med datorstödd matematikundervisning i grupp kontra 

helklassundervisning och sedan individuellt arbete vid datorerna. Eleverna som arbetade i 

grupp presterade bättre i matematik än de som hade arbetat i helklass (Xin, 1999, refererad i 

Mitchell, 2014). 

 

Ett vanligt sätt arbeta kooperativt är genom att använda sig av EPA-metoden, som står för 

Enskilt – Par – Alla. Först får eleverna fundera över uppgiften enskilt, därefter i par och 

slutligen diskuterar man i helklass (Mörk, 2015). Enligt Anthony & Walshaw (2007) är det 

viktigt att eleverna både får chans att tänka enskilt och i grupp. Den enskilda tiden behövs för 

att kunna förstå ett nytt begrepp eller lösa ett problem utan att distraheras av andra. Att därefter 

arbeta i par eller i mindre grupper ger bra stöttning i att hitta nya sätt att lösa problem och övar 

eleverna i att argumentera matematiskt. I helklass får eleverna ytterligare synvinklar på hur man 

kan lösa problem och de övar på att lyssna på varandra, under stöttning av läraren.   

 

Genom att diskutera matematik med andra lär sig eleverna att kommunicera matematiskt, att 

behöva förklara hur man har löst en uppgift och argumentera för varför man valde just det 

lösningssättet. Framgångsrika lärare uppmuntrar sina elever att kommunicera matematik både 

muntligt, skriftligt och på andra sätt (Anthony & Walshaw, 2007).  

 

En undersökning med högstadieelever visade att de elever som fick arbeta kooperativt med 

matematik presterade signifikant högre än de elever som fick traditionell undervisning (Reid, 

1992, refererad i Slavin et al., 2008). Samma resultat fick Barbato (2000, refererad i Slavin et 

al., 2008) i en liknande undersökning med gymnasieelever.  
 

 

1.2.7 Digitala hjälpmedel  
Denna undervisningsstrategi innebär att läraren och/eller eleverna använder sig av ett digitalt 

hjälpmedel, till exempel dator, lärplatta eller interaktiv whiteboard, i undervisningen (Anthony 

& Walshaw, 2007).  Digital kompetens är en av Europaparlamentets (European Parliament, 

2006) åtta nyckelkompetenser, och ett av de övergripande målen i Läroplanen (Skolverket, 

2016b) är att eleverna ska kunna använda modern teknik. Syftet med att använda digitala 

hjälpmedel i skolan är dels att förbereda eleverna för att bli aktiva samhällsmedborgare och 

arbetstagare i framtiden, och dels att underlätta undervisningen på olika sätt (Fleischer & 

Kvarnsell, 2015). Inom matematikundervisningen kan digitala hjälpmedel exempelvis 

underlätta färdighetsträning och automatisering eller för att få uppslag till problemlösning 

(Olsson, 2014).  

 

Några av de positiva effekterna som nämns i forskningen vid användning av digitala hjälpmedel 

i matematikundervisningen är att det ökar elevernas känsla av frihet och egenkontroll, vilket i 

sin tur ökar studiemotivationen (Grimes & Warschauer, 2008, refererad i Fleischer & Kvarnsell, 

2015). Interaktionen med programmen gör också eleverna mer aktiva (Wiliam, 2013, refererad 

i Fleischer & Kvarnsell, 2015) och programmen är ofta spelbaserade och konstruerade för att 

väcka elevernas intresse – kunskapen som ska läras in är ofta ”gömd” (Roschell, Pea, Hoadley, 

Gordin & Means, 2002, refererad i Main & O’Rourke, 2011). Detta uppskattar eleverna och 

därmed ökar deras engagemang och studiemotivation (Ashman & Elkins, 2009, refererad i 

Main & O’Rourke, 2011).  
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En stor fördel med digitala hjälpmedel är att det oftast är lätt att individanpassa svårighetsgraden 

av uppgifterna (Ok & Bryant, 2016) och att återkopplingen sker på ett neutralt och mindre 

hotfullt sätt. Ingen elev riskerar heller att glömmas bort eller inte hinnas med (Hattie, 2009). En 

annan fördel är att eleverna lätt kan arbeta mot verkliga mottagare, till exempel genom att 

blogga, samtala med andra klasser på Skype eller genom att skapa och publicera egna filmer 

med matematikproblem eller instruktioner till andra elever (Bruun, 2015). Dessutom visade en 

undersökning att eleverna genomför sina läxor i större utsträckning när de har datorer att arbeta 

med (Grimes & Warschauer, 2008, refererad i Fleischer & Kvarnsell, 2015).  

 

Några negativa effekter av användning av digitala hjälpmedel är att eleverna kan uppleva en 

ökad stress och ”rörighet” i klassrummet på grund av fler distraktioner och vissa elever ägnar 

sig åt dessa distraktioner på datorn istället för att arbeta med skoluppgiften. Eleverna får också 

oftare arbeta ensamma när de arbetar med digitala hjälpmedel (Fleischer & Kvarnsell, 2015).  

 

Användningen av digitala hjälpmedel blir mest effektiv när läraren är utbildad i att använda 

dessa verktyg i undervisningen och när tekniken används i kombination med andra 

undervisningsstrategier och inte ersätter läraren. Att låta eleverna använda digitala hjälpmedel 

parvis är mycket effektivare än att de gör det individuellt eller i större grupper. Det resulterar i 

att eleverna möter olika perspektiv, strategier och förklaringar på hur man kan lösa olika 

problem. Att låta det digitala hjälpmedlet återkoppla till eleven optimerar också effekten. Det 

är bäst om de digitala hjälpmedlen återkopplar med förklaringar och stöd snarare än med enbart 

det rätta svaret (Hattie, 2009).  

 

Ett annat sätt att optimera effekten av digitala hjälpmedel är när eleven, inte läraren, har 

kontrollen över lärandet. Till exempel när eleverna får välja i vilken ordning de ska öva på olika 

delar. Det är också viktigt att eleven får många möjligheter att lära och till exempel får 

färdighetsträna digitalt. Med digitala hjälpmedel kan eleven öva in samma material vid 

upprepade tillfällen utan att det blir tråkigt. Med hjälp av dataspel kan färdighetsträning till och 

med bli spännande och motiverande och en annan fördel är att utmaningsnivån ofta stiger och 

eleven behöver öva mycket för att behärska svårare och svårare nivåer (Hattie, 2009).  

 

Den genomsnittliga effektstorleken för användning av digitala hjälpmedel var i Hatties syntes 

d = 0,37, men många av studierna överlappade varandra och innefattade samma deltagare. 

Slavin och Lake (2008, refererade i Slavin et al., 2008) undersökte effekten av 38 olika digitala 

matematikprogram, och där var den genomsnittliga effektstorleken endast d = 0,19, och inget 

program visade någon avsevärd större effekt än någon annan. Forskningen verkar dock inte 

vara enig, vilket kanske beror på vilka matematiska färdigheter och vilka digitala hjälpmedel 

man undersöker.  

 

Musti-Rao och Platis (2015) samt Main och O’Rourke (2011) visade i två separata studier att 

elever som hade fått färdighetsträna med hjälp av olika matematik-appar förbättrade sin 

automatiseringsförmåga i signifikant högre grad än de som hade undervisats utan digitala 

hjälpmedel.  

 

I en longitudinell undersökning som påbörjades 1993 studerades 400 elever från det att de 

började i årskurs 4 tills de slutade i årskurs 7, i syfte att se om datoranvändning kunde ge effekter 

på elevers förmåga att lösa matematiska problem. Eleverna hade aldrig tidigare använt datorer 

i undervisningen och experimentgruppen fick under undersökningstiden använda olika 

professionella och pedagogiska inlärningsprogram som komplement till den vanliga 

undervisningen. Man gjorde begåvningstest, lärarskattningar, observationer och två gånger per 
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läsår genomförde alla elever samma matematikprov. Från att i årskurs 4 ha skiljt 1,2 poäng 

(maxpoäng 86) mellan experiment- och kontrollgruppen så resulterade det slutligen i en 

signifikant skillnad i årskurs 7 på 9,7 poäng (maxpoäng 96), där experimentgruppen som hade 

använt datorer presterade bäst (Farkell-Bååthe, 2000).  

 

En studie associerade digitala hjälpmedel i undervisningen med ökat kritiskt tänkande hos 

eleverna (Cradler, McNabb, Freeman & Burchett, 2002, refererad i Stronge et al., 2011), vilket 

höjer elevernas studieprestationer (Zahorik, Halbach, Ehrle & Molnar, 2003, refererad i Stronge 

et al., 2011). Olsson (2014) undersökte hur GeoGebra9 kunde öka matematiskt resonerande. 

Studien visade att GeoGebra utvecklade elevernas sätt att resonera matematiskt genom att med 

hjälp av återkoppling uppmuntra eleverna att ställa hypoteser före genomförandet av uppgiften 

och diskutera efteråt. Detta gällde dock inte alla elever. De elever som lärde sig att resonera 

matematiskt på ett kreativt sätt, exempelvis genom att tänka igenom hypoteser före de skrev in 

data i GeoGebra, förstod återkopplingen bättre än de eleverna som inte resonerade kreativt utan 

mer ytligt och faktaupprepande. Dessa elever förstod inte återkopplingen lika bra, utan 

kontrollerade mest om de hade rätt eller fel, och hade sedan svårare att lösa allt svårare problem.  

 

Det finns en uppsjö med digitala hjälpmedel som kan användas i matematikundervisningen. 

Färdighetsträning kan ske med hjälp av olika spelbaserade appar eller exempelvis Nomp10. 

Eleverna kan ta del av, eller skapa egen, kunskap med hjälp bloggar eller YouTube11. De kan 

öva begrepp på Quizlet12 och de kan programmera med Scratch13. Lärarna kan planera lektioner 

på Blueprint14 och de kan testa elevernas kunskaper på Kahoot15 eller Google Formulär16.  

 

En annan sak lärarna kan göra är att ”flippa” klassrummet. Begreppet ”flippat klassrum”, från 

engelskans ”flipped classroom”, betyder omvänt klassrum, och innebär att eleverna tar del av 

genomgångar, instruktioner och/eller pedagogiska filmer före lektionen, kanske hemma, och är 

förberedda när de kommer in i klassrummet. Då kan arbetet börja ganska omgående istället för 

att först ha genomgång i klassrummet och sedan kanske få i läxa att göra någon uppgift (Bruun, 

2015).  

 

Målet med flippat klassrum är flippat lärande (engelska: ”flipped learning”), att förflytta 

uppmärksamheten och fokuset från läraren till eleven, och att förflytta den direkta 

undervisningen från gruppen till individen. Gruppen kan då utvecklas till en ”dynamisk, 

interaktiv lärandemiljö” (Flipped Learning Network, 2016, s.1, översatt från engelska) där 

läraren vägleder eleverna när de använder sig av det de har lärt sig på ett kreativt och engagerat 

sätt.  

 

Det viktigaste är vad man gör av klassrumstiden, den ska utnyttjas till 100 procent. Flippat 

klassrum kan, men behöver inte, leda till flippat lärande (ibid). Att enbart producera flipp-filmer 

och inte förändra undervisningen ger ingen effekt på lärandet (Bergmann & Sams, 2010, 

refererade i Bruun, 2015). För att undervisningen ska leda till flippat lärande krävs:  

 

                                                
9 https://www.geogebra.org/  
10 https://www.nomp.se/  
11 https://www.youtube.com/  
12 https://quizlet.com/  
13 https://scratch.mit.edu/  
14 http://blueprintapp.se/sv/  
15 https://kahoot.it/  
16 https://www.google.com/intl/sv/forms/about/  

https://www.geogebra.org/
https://www.nomp.se/
https://www.youtube.com/
https://quizlet.com/
https://scratch.mit.edu/
http://blueprintapp.se/sv/
https://kahoot.it/
https://www.google.com/intl/sv/forms/about/
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• en flexibel lärandemiljö där eleverna kan välja när och var de ska lära sig, till exempel 

hemma eller på bussen,  

• en lärandekultur där eleven är i fokus och engagerad,  

• ett medvetet och relevant innehåll som läraren har valt eller kanske skapat själv samt 

• en professionell lärare som vägleder eleverna i deras lärande med exempelvis 

återkoppling (Flipped Learning Network, 2016).  

 

Bruun (2015) ger exempel på en vanlig form av flippat matematikklassrum: läraren spelar in en 

genomgång av exempelvis ekvationer, eleverna tittar på filmen hemma och får svara på några 

kontrollfrågor och sedan under lektionstid ha en fördjupad diskussion tillsammans. Fördelen 

med att elever får genomgången på film är att de kan titta på filmen flera gånger, pausa och 

spola tillbaka vid behov, de kan ta del av genomgången även vid frånvaro och de kan titta var 

och när som helst.  

 

Forskningen kring flippat klassrum har visat tvetydiga resultat. En del undersökningar har visat 

att undervisning med flippat klassrum ökar studieprestationer och minskar den mentala 

ansträngningen vid inlärningen, att det alltså är en mer effektiv undervisningsstrategi (Clark, 

Nguyen & Sweller, 2006, refererad i Mattis, 2015). Andra undersökningar har inte visat några 

signifikanta skillnader i studieprestationer men har visat på andra positiva effekter, som att 

lärarna upplever det lättare att hjälpa elever med svårigheter och att det även är lättare med 

bedömningen vid flippad undervisning (Johnson & Renner, 2012, Saunders, 2014 samt Strayer, 

2007, alla refererade i Kirvan, Rakes & Zamora, 2015). Mattis (2015) jämförde förmågan att 

lösa matematiska problem hos en grupp högskolestudenter som fått flippad undervisning 

jämfört med traditionell undervisning. De som hade fått flippad undervisning löste de 

medelsvåra matematikproblemen signifikant bättre, däremot fanns ingen signifikant skillnad 

gällande lätta och svåra problem. Kirvan et al. (2015) hittade inga signifikanta skillnader i hur 

högstadieelever presterade i linjär algebra, beroende på om de hade fått flippad undervisning 

eller inte. 

 
  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Forskningen är ganska samstämmig vad gäller lärarens starka påverkan på elevers 

studieprestationer. Hattie (2009) visade också på att det mesta läraren gör påverkar eleverna, 

och många undersökningar har gjorts för att försöka få fram vilka undervisningsstrategier som 

fungerar bäst för att optimera lärandet i matematik. Dock tycks det saknas studier där 

framgångsrika matematiklärare tillfrågas kring hur de undervisar i matematik. Genom att 

intervjua lärare kan man ta reda på hur de medvetet bedriver sin matematikundervisning, med 

fokus på undervisningsstrategier. Löwing (2004) skriver att en undersökning gjordes på 

uppdrag av Skolverket 1994 för att kartlägga hur framgångsrika svensklärare undervisar för att 

eleverna ska bli duktiga på att läsa och skriva. Löwing anser att en sådan utvärdering borde 

göras även i matematik. ”Genom att studera dessa lärare, och reflektera över vad som gör att de 

lyckas, skulle vi i en framtid kunna ge de lärarstuderande sådana exempel på bra undervisning 

som de idag saknar.” (ibid, s.263). 

 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur framgångsrika matematiklärare beskriver 

sin matematikundervisning och sina undervisningsstrategier samt att lyfta vilka gemensamma 

undervisningsstrategier de berättar att de använder sig av. Eftersom jag själv studerar för att bli 
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grundskollärare i årskurs 4–6 så är det just matematiklärare i dessa årskurser som jag vill 

intervjua. De frågeställningarna som denna undersökning ämnar besvara är följande: 

 

1. Hur beskriver framgångsrika matematiklärare i årskurs 4–6 sin matematik-

undervisning? 

2. Vilka gemensamma undervisningsstrategier berättar de framgångsrika 

matematiklärarna att de använder sig av i matematikundervisningen?  

 

Matematikdidaktisk forskning syftar ofta på att identifiera, karaktärisera samt förstå 

fenomen och processer som förekommer i matematikundervisningen och matematik-

inlärningen (Niss, 1999, refererad i Engvall, 2013). Med denna undersökning vill jag 

identifiera och karaktärisera undervisningsstrategier som de framgångsrika 

matematiklärarna som jag intervjuar berättar om.  

 

Undervisning och lärande kan ses som två sidor av samma mynt (Jank & Meyer, 1997a, 

refererad i Engvall, 2013) men jag avser att enbart studera hur mina respondenter beskriver sin 

undervisning, inte hur de beskriver elevernas lärande. Dock får det förutsättas att 

respondenterna har lyckats ge sina elever goda möjligheter för lärande eftersom de utifrån 

denna undersöknings definitioner och kriterier anses vara framgångsrika matematiklärare. 

 

 

2 METOD 

2.1 Datainsamlingsmetod  

För att ta reda på hur framgångsrika matematiklärare beskriver sin undervisning och sina 

undervisningsstrategier i matematikundervisningen har jag valt att genomföra kvalitativa 

intervjuer. Kvalitativa metoder används med fördel för att beskriva människor och 

systematisera denna kunskap i olika kategorier eller modeller (Olsson & Sörensen, 2011). 

Intervjuer syftar till att reflektera den intervjuades ståndpunkter och ger ofta fylliga, detaljerade 

(Bryman, 2011) och intressanta resultat som kan vara direkt användbara i läraryrket (Johansson 

& Svedner, 2010). Genom att använda kvalitativa intervjuer finns också möjligheten att ställa 

följdfrågor (Bryman, 2011). Eftersom undersökningens ämnesområde är komplext, relativt 

abstrakt och väldigt övergripande för hela yrkesrollen, så har jag valt att använda mig av 

halvstrukturerade intervjuer. Då används en intervjuguide som fokuserar på vissa teman, med 

eller utan färdiga frågor, och där respondenten fritt och utförligt kan beskriva svaren med egna 

ord (Kvale, 1997). Jag vill undvika helt kvalitativa/öppna intervjuer för att rama in 

samtalsämnet på ett tydligt sätt.  

 

Eftersom observation av lärarna i klassrummet inte ingår i undersökningen så är jag helt 

överlämnad till lärarnas självreflektioner och det blir extra viktigt att jag får lärarna att svara på 

vad de de facto gör, inte vad de skulle vilja göra. Om jag skulle få svar som handlar om vad 

lärarna skulle vilja göra så möter det inte mina frågeställningar utan istället får jag uppmålat ett 

slags drömscenario. Därför har jag försökt formulera så konkreta frågor som möjligt i 

intervjuguiden, men som ändå förhoppningsvis klarar av att besvara det komplexa ämnet. Jag 

vill dock inte ha helt strukturerade intervjuer, för att respondenterna ska kunna besvara frågorna 

så ingående och öppet som möjligt, men ändå innanför ramarna.  
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I intervjuguiden (bilaga 2) har jag formulerat tolv intervjufrågor som är uppdelade i fyra teman:  

Före undervisningen – mål och planering inför undervisningen.  

Under undervisningen – vad som sker på lektionerna.  

Efter undervisningen – utvärdering av undervisningen.  

Övergripande – allmänna frågor med mer fokus på sig själv som lärare.  

 

Utöver frågorna i intervjuguiden har jag också ställt bakgrundsfrågor om lärarnas ålder, antal 

år i yrket, vilka årskurser de undervisar matematik i samt om de är förstelärare i matematik eller 

i ospecificerat ämne.   

 

 

2.1.1 Pilotstudie 

För att testa mina intervjufrågor utfördes en pilotstudie med en lärare som har arbetat i sex år 

och som undervisar i matematik i årskurs 4. Läraren valdes ut utifrån bekvämlighetsurval, det 

var en lärare jag kände till som undervisade i matematik i årskurs 4–6. Läraren är inte 

förstelärare men lärarens svar har inte använts på något sätt i min undersökning, förutom i syfte 

att kontrollera intervjufrågorna.  

 

Jag upplevde att intervjufrågorna täckte mitt syfte på ett bra sätt under pilotstudien. Vissa 

intervjufrågor överlappar varandra, men det är ett medvetet val jag har gjort i konstruktionen, 

för att angripa frågeställningen från flera håll och öka sannolikheten för att få ett så fulländat 

och utvecklat svar som möjligt. Respondenten tyckte att frågorna var bra, men att fråga 9 (”Vad 

skulle du säga att du gör, som kanske inte många andra lärare gör, när det kommer till 

matematikundervisning?”) var svår att svara på. Respondenten upplevde att det var väldigt 

nyttigt att få reflektera över sin undervisning, något som hen annars inte brukar göra. 

Pilotstudien resulterade inte i några ändringar av intervjufrågorna.  

 

2.2 Urval  

Vid kvalitativa undersökningar uppstår ofta en urvalsproblematik. Eftersom endast ett fåtal 

individer undersöks så finns risken att respondenterna inte är representativa för populationen 

och att undersökningen blir skev. Vid kvalitativa undersökningar görs ofta ändamålsenliga 

urval, vilket innebär att man väljer att intervjua dem som kan ge en den kunskap som eftersöks 

(Hartman, 1998), och så gör även jag i denna undersökning.  

 

Eftersom karriärsteget för förstelärare är Sveriges sätt att premiera särskilt skickliga lärare så 

kan vi anta att en förstelärare är en framgångsrik lärare. Då undersökningen fokuserar på 

matematikundervisning i årskurs 4–6 så är det första kravet på respondenterna att de ska vara 

förstelärare (i matematik eller ospecificerat ämne) samt undervisande lärare i matematik i 

årskurs 4, 5 och/eller 6.  

 

På grund av att förstelärarsystemet har blivit kritiserat så har jag valt att inte enbart förlita mig 

på det som urvalskriterium utan respondenterna i min undersökning måste också uppfylla minst 

ett av följande två kriterier:  
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1. Respondenten undervisade i matematik i en klass 6 som presterade bland de 30 bästa i 

Sverige på de nationella proven i matematik, läsåret 2015/2016.  

 

och/eller 

 

2. Respondenten utmärker sig inom området matematikdidaktik på sociala medier, bloggar 

eller i annan media, exempelvis genom att ha många tusen följare/läsare eller ha fått 

någon nationell utmärkelse. 

 

 

2.2.1 Urvalskriterium 1: Topp 30 på nationella proven i matematik 2015/2016 

De nationella proven i matematik utförs i årskurs 3, 6 och 9 i alla svenska skolor. Resultaten 

ger information till lärarna om elevernas kunskapsnivåer, för att bidra till en rättvis och 

likvärdig bedömning och betygssättning, och de kan också användas för att analysera hur 

kunskapskraven uppnås på olika skolor (Skolverket, 2016c). Proven är begränsade på så sätt att 

de inte prövar hela innehållet i kursplanen och givetvis kan en elevs resultat påverkas av olika 

omständigheter (ibid, 2016d). 

 

Utifrån Skolverkets statistik för de nationella proven i matematik för läsår 2015/2016 (SiRiS, 

2015) rangordnade jag de genomsnittliga provresultaten i matematik för 3106 kommunala och 

fristående skolor i Sverige, från bäst till sämst resultat. Jag har valt att rangordna utifrån 

provbetygspoäng (0–20), inte provbetyg (A-F), eftersom det är ett noggrannare mätvärde. Dock 

använder exempelvis Lärarnas Riksförbund sig av provbetyg när de rangordnar svenska 

kommuner med bäst elevresultat (Skolvärlden, 2016b).  

 

Om antalet elever som gjorde provet i en skola underskrider tio så finns inga provresultat 

redovisade och dessa skolor har jag uteslutit ur min rangordning. Jag gjorde ingen skillnad för 

om det var kommunala eller fristående skolor, då forskning visar att det knappast påverkar 

elevers skolprestationer (effektstorlek d = 0,2, Hattie, 2009).  

 

För att öka sannolikheten att mina respondenter inte ska kunna identifieras i examensarbetet så 

valde jag att ta ut de 30 bästa skolorna utifrån ovanstående lista och numrera dem från 1 till 30. 

Därefter använde jag en slumpgenerator för att slumpmässigt få fram i vilken ordning jag skulle 

kontakta skolorna. Jag ringde upp skolorna i den ordningen, tills jag hade fått tag på fyra 

matematiklärare som undervisade i matematik i de klasserna som presterade bäst på de 

nationella proven i matematik 2015/2016 och som dessutom var förstelärare i matematik eller 

ospecificerat ämne och som ville ställa upp på en intervju.  

 

 

2.2.2 Urvalskriterium 2: Utmärkt sig i sociala medier eller annan media 

Sociala medier innefattar bland annat internetforum, sociala nätverk och bloggar och används 

primärt för att kommunicera med andra. Sociala medier skiljer sig från traditionella medier 

bland annat genom att det ofta är användarna som skapar innehållet i de sociala medierna, 

(Sociala medier, 2016) även om gränserna ibland kan vara luddiga. Man kan också göra en 

skillnad på exempelvis bloggar och forum, då bloggar framförallt fungerar som en 

envägskommunikation, medan forum inbjuder, och nästan förutsätter, en dialog (van Bommel 

& Liljekvist, 2016). Drygt hälften av alla internetanvändare över tolv år använder sociala 

nätverk dagligen och av dessa spenderar åldersgruppen 26–65 år i genomsnitt 4,3–8,3 timmar i 
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veckan på sociala nätverk. Det vanligaste sociala nätverket att besöka är Facebook (Davidsson, 

2016).  

 

Att använda sig av sociala medier och medier som urvalskriterium i en undersökning kan tyckas 

vara godtyckligt och subjektivt. Sociala medier får dock allt större inflytande i samhället och 

många lärare använder sociala medier varje dag i sin yrkesroll, som ett utvidgat kollegialt 

lärande. Ett treårigt projekt pågår just nu på Karlstads Universitet där van Bommel, Olin-

Scheller och Liljekvist studerar hur matematik- och svensklärare använder Facebook i sin 

kompetensutveckling (Hedmark-Stefansson, 2016).  

 

Lärare använder sociala medier för att exempelvis ställa frågor, diskutera, planera och 

reflektera. En del lärare har bloggar där de lägger upp exempelvis lektionsplaneringar medan 

andra nätverkar på Facebook eller i andra forum. Forskarna i det ovan nämnda projektet har 

valt just Facebook som plattform eftersom det används i så stor utsträckning i Sverige, och 

eftersom möjligheterna för diskussioner där är så stora. Man kan skapa och gå med i grupper 

som ofta handlar om ett särskilt ämne (tex ”matematikundervisning 4–6”) och där man kan 

kommentera andras inlägg eller själv starta diskussioner (van Bommel & Liljekvist, 2016). 

Bruun (2015) skriver att ”det (just nu) billigaste, enklaste och mest effektiva sättet att fortbilda 

sig är att gå med i olika Facebookgrupper och att skapa ett Twitterkonto” (ibid, s.55) och hon 

uttrycker att för just detta syfte är Facebook ”helt briljant” (ibid, s.55).  

 

Sociala nätverk öppnar upp möjligheter för kollegialt lärande på flera sätt. Lärare på små skolor 

eller mindre orter kan diskutera med andra lärare. Sannolikheten att hitta rätt kompetens för det 

man vill diskutera ökar när många tusen lärare samlas på samma plats. Det är tidsbesparande 

och man har tillgång till nätverket när som helst på dygnet och man kan dessutom gå tillbaka 

och läsa gamla inlägg och snabbt spara ner information. Svenskläraren och skolutvecklaren 

Anna Kaya beskriver i en krönika hur hon har utvecklats enormt sedan hon började använda 

sociala medier som ett verktyg för professionellt lärande (Kaya, 2014). Hon kallar det för 

”digitalt kollegialt lärande” och säger att ”det handlar om att dela, sprida och att skapa sin egen 

personliga lärmiljö. Digitalt kollegialt lärande handlar om att lära av och med varandra bortom 

tid och rum. Det är stort. (ibid, s.15)” 

 

Jag har de senaste åren varit medlem i olika matematikundervisningsgrupper på Facebook och 

det har snabbt blivit väldigt tydligt att vissa lärare ger något extra i dessa grupper. Dessa lärare 

har egna grupper, hemsidor och/eller bloggar, som följs av flera tusentals andra lärare. Så även 

om detta urvalsförfarande kan tyckas vara godtyckligt så anser jag ändå att, eftersom flera tusen 

andra lärare verkar tycka att dessa lärare har något bra att erbjuda, så är sannolikheten stor att 

få fram några särskilt skickliga och framgångsrika lärare genom att välja detta urvalssätt. 

 

Redan innan uppsatsarbetet startade hade jag några tänkbara lärare i åtanke som de senaste åren 

har utmärkt sig otaliga gånger i sociala medier. Jag kontaktade några av dessa via e-post och 

jag kontaktade även några lärare som jag hittade när jag nu medvetet sökte efter respondenter. 

Ganska snart hade jag fått svar av tre lärare från denna urvalskategori som ville ställa upp på 

intervju. 

 

Utöver de sociala medierna så har sökning av lämpliga respondenter även gjorts i annan media, 

som till exempel i tidningar eller nyhetssidor på internet. Jag har letat efter lärare som har 
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utmärkt sig på ett särskilt positivt sätt inom matematikdidaktik. De lärare som jag har funnit 

intressanta har dock antingen inte varit förstelärare i matematik eller ospecificerat ämne eller 

undervisat i andra årskurser än 4–6. En av lärarna som jag fick fram i mitt urval med de 

nationella proven visade sig dock även ha utmärkt sig i media vid flera tillfällen och även 

belönats med en utmärkelse för sitt goda arbete som lärare i matematik.  

 

 

2.2.3 Bortfall och medverkande 

De bortfall som uppstod i mitt sökande efter respondenter berodde på att lärarna som jag 

kontaktade inte var förstelärare (5), hade gått i pension (1) eller att den tillfrågade läraren inte 

svarade på min förfrågan (1). 

 

Sju lärare svarade att de ville ställa upp i min undersökning, en man och sex kvinnor. En av 

lärarna blev sedan tvungen att avstå intervju på grund av personliga omständigheter, så totalt 

sex lärare deltog i undersökningen. Fyra av dem är förstelärare i matematik och två är 

förstelärare i ospecificerat ämne. Tre av dem har undervisat i matematik i en årskurs 6 som 

presterade bland de 30 bästa på de nationella proven i matematik 2015/2016, varav en av dessa 

även har utmärkt sig i media. De övriga tre har utmärkt sig i sociala medier. De medverkande 

lärarna är 33–50 år gamla (genomsnitt 44,3 år) och har arbetat som lärare i 8–27 år (genomsnitt 

18,2 år).  

 

För att säkerställa respondenternas anonymitet har deras riktiga namn bytts ut till alias och de 

kan inte kopplas till någon ort, skola eller socialt nätverk/webbplats. De framgångsrika lärarna 

som medverkar är:  

 

• ”Ada” – kvinna, 50 år. Arbetat som lärare i 22 år. Undervisar i matematik i årskurs  

6–9. Förstelärare i matematik. Topp-30 på nationella proven i matematik och har 

utmärkt sig i media. 

• ”Alan” – man, 33 år. Arbetat som lärare i 8 år. Undervisar i matematik i årskurs 5 och 

6. Förstelärare i ospecificerat ämne. Utmärkt sig i sociala medier.  

• ”Elena” – kvinna, 45 år. Arbetat som lärare i 16 år. Undervisar i matematik i årskurs  

4–6. Förstelärare i matematik. Topp-30 på nationella proven i matematik. 

• ”Julia” – kvinna, 50 år. Arbetat som lärare i 27 år. Undervisar i matematik i årskurs 5 

och 6. Förstelärare i ospecificerat ämne. Utmärkt sig i sociala medier. 

• ”Maria” – kvinna, 47 år. Arbetat som lärare i 19 år. Undervisar i matematik i årskurs 

4. Förstelärare i matematik. Utmärkt sig i sociala medier. 

• ”Sophie” – kvinna, 41 år. Arbetat som lärare i 17 år. Undervisar i matematik i årskurs 

4 och 6. Förstelärare i matematik. Topp-30 på nationella proven i matematik. 

 

2.3 Procedur 

Efter att ha fått en första kontakt med lärarna så e-postade jag ett informationsbrev (bilaga 1) 

till dem. I några fall hade jag kontakt med rektorn på skolan som skickade informationsbrevet 

till läraren i fråga istället. De lärare som lämnade samtycke till medverkan fick intervjufrågorna 

(bilaga 2) och en samtyckesblankett (bilaga 3) e-postade till sig i god tid innan intervjun. Jag 

poängterade att det var frivilligt att läsa frågorna innan intervjun.  
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Intervjuer skedde på plats på lärarnas skolor, via Skype eller via telefon. Alla intervjuer har 

skett enskilt och utan några yttre störningsmoment. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

datorprogrammet Audacity och jag antecknade stödord under tiden som stöd dels för att ställa 

lämpliga följdfrågor och dels vid transkriberingen. Om något ord inte hördes eller var otydligt 

i inspelningen så fanns chansen att jag hade antecknat något som kunde hjälpa mig att tyda.  

 

Längden på intervjuerna varierade mellan 25 och 57 minuter (genomsnitt 38 minuter). Vid två 

tillfällen fick jag möjlighet att delta vid en matematiklektion i anslutning till intervjun och vid 

två andra tillfällen har kompletterande material skickats till mig per e-post, till exempel 

lektionsplaneringar och matriser. Dessa komplement har gett mig en bättre helhetsbild av det 

lärarna har berättat i intervjuerna, men komplementen har inte använts på något annat sätt i 

examensarbetet än för att ge mig en djupare förståelse inför analysarbetet.  

 

2.4 Analysmetoder 

Kvalitativa undersökningar kan resultera i både beskrivningar och analyser, beroende på vad 

som är syftet med undersökningen. Medan det kan räcka med en sammanfattning av 

respondenters svar för att presentera ett beskrivande resultat så kräver en kvalitativ analys att 

datan reduceras och transformeras (Lantz, 1994). Datan som utgör underlaget för analysen är 

beskrivande, men målet med kvalitativ analys är att komma längre än till enbart beskrivning. 

Både beskrivningen och analysen är dock viktiga eftersom analysen härstammar från 

beskrivningen.  

 

Målet med beskrivningar är att rekonstruera respondentens ursprungliga historia till en historia 

som författaren eller forskaren berättar för läsaren (Kvale, 1997), medan målet med en analys 

är att hitta karaktäristiska egenskaper eller sammanhang som ligger dolda (Lantz, 1994). Detta 

görs genom att man reducerar rådata till kategorier (så kallad kodning), att man söker efter 

mönster och att man applicerar teoretiska begrepp på det som respondenterna har sagt.  

 

Då min första frågeställning är av beskrivande art så har analys inte skett i samma omfattning 

som vid besvarandet av den andra frågeställningen. Arbetet med den beskrivande 

frågeställningen har gått till på följande sätt: efter varje genomförd intervju transkriberade jag 

den omedelbart, det vill säga att jag skrev av den ordagrant, medan jag fortfarande hade den 

färsk i minnet. Ohörbara delar var då lättare att komma ihåg och tyda, tillsammans med mina 

tidigare nämnda anteckningar. Därefter, med några dagars mellanrum, lyssnade jag igenom 

varje intervju ytterligare två gånger för att fylla i missade delar. För att få fram hur 

respondenterna beskriver sin matematikundervisning så skrev jag ut och läste igenom 

transkriberingarna minst tre gånger vardera för att försöka få fram det viktigaste i varje 

berättelse – det vill säga det som jag tyckte karaktäriserade respektive lärare. Jag samlade ihop 

ord, rader och stycken som handlade om samma sak för att lättare uttyda vad respondenten 

pratade mer respektive mindre om, för att förmedla vidare det som gavs mest fokus. I detta 

arbete var jag förstås helt och hållet beroende av en enda intervju men jag tycker att jag ändå i 

varje intervju fick en bra inblick i lärarnas matematikundervisning.  

 

För att besvara min andra frågeställning så krävdes en mer omfattande dataanalys, vilken jag 

genomförde utifrån Lantz (1994) beskrivningar ovan. Transkriberingarna skrevs åter igen ut på 

papper och jag gick ännu en gång igenom ord för ord, rad för rad, stycke för stycke, men denna 

gång i syfte att särskilja olika kategorier, närmare bestämt olika undervisningsstrategier, som 
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respondenterna berättade om. Sedan klippte jag isär intervjuerna utifrån detta och lade de 

klippta lapparna i olika högar, sorterade i de olika kategorierna. Slutligen gick jag igenom alla 

lappar som låg i en och samma hög och sammanställde svaren och försökte hitta mönster och 

likheter mellan respondenterna.  

 

De kategorier som inkluderade svar från samtliga respondenter eller samtliga respondenter 

utom en, valde jag att presentera i resultatdelen av examensarbetet. Det resulterade i sex 

kategorier som representerar gemensamma undervisningsstrategier i matematikundervisningen 

hos dessa framgångsrika matematiklärare. De kategorierna som inte innehöll svar från samtliga 

respondenter presenterar jag inte alls i examensarbetet, då det inte besvarar syftet. 

 

2.5 Forskningsetiska aspekter  

Att lyfta lärares beskrivningar av framgångsrika undervisningsstrategier i matematikunder-

visningen är viktigt för en utveckling av lärarkåren. Genom att få djupare insikt i vilka strategier 

framgångsrika matematiklärare använder sig av i sin matematikundervisning, så kan övriga 

lärare inspireras och utvecklas. Även om denna undersökning endast intervjuar ett fåtal 

framgångsrika matematiklärare så kan ändå goda exempel lyftas upp och gemensamma 

strategier belysas extra. 

 

Den tidigare forskningen har fått fram vilka framgångsfaktorer som påverkar elevers 

studieresultat positivt, men jag saknar en starkare koppling mellan just framgångsrika 

matematiklärare och vad de medvetet gör för att lyckas i sin yrkesroll. Just dessa medvetna val 

av undervisningsstrategier i matematikundervisningen är kärnan i detta examensarbete. Att 

undersökningen handlar just om skolämnet matematik anser jag är extra viktigt, eftersom 

många elever tycker att matematik är svårt och tråkigt. Detta manifesteras tydligt i att drygt var 

femte svensk 15-åring inte når upp till PISA:s grundnivå i matematik (OECD, 2016c).  

 

Denna undersökning ämnar inte att ”knäppa icke-förstelärare på näsan” eller att påstå att lärare 

som inte är förstelärare inte är framgångsrika, men för att öka sannolikheten att hitta 

respondenter som verkligen är framgångsrika i sin matematikundervisning, och således få fram 

ett så giltigt resultat som möjligt, så är detta ett av urvalskriterierna för respondenterna i 

undersökningen.  

 

För att möta samtyckeskravet (Kvale, 1997; Olsson & Sörensen, 2011; Vetenskapsrådet, 2011) 

så har respondenterna fått skriva under en samtyckesblankett (bilaga 2) med information om att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan förklaring. För att bibehålla 

konfidentialiteten hos respondenterna så har jag i första urvalsgruppen använt mig av en 

slumpgenerator för att få fram lärare utifrån de 30 bästa skolorna på de nationella proven i 

matematik 2015/2016. Vad gäller den andra urvalsgruppen så har det inte beskrivits detaljerat 

på vilket sätt lärarna har utmärkt sig i media eller sociala medier, då detta skulle kunna röja 

deras identitet. Respondenterna har också tilldelats alias och efter arbetets godkännande 

kommer allt undersökningsmaterial att lämnas in till Akademin för teknik och miljö på 

Högskolan i Gävle för arkivering. Jag kan inte se att detta examensarbete skulle kunna ge 

respondenterna några negativa konsekvenser (Kvale, 1997; Vetenskapsrådet, 2011), snarare 

tvärtom, att de får möjlighet att aktivt och medvetet reflektera över sin matematikundervisning.  
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3 RESULTAT 

Lärare använder sig av olika undervisningsstrategier i sitt arbete och tidigare forskning tyder 

på att framgångsrika lärare använder sig av andra undervisningsstrategier än icke framgångsrika 

lärare (Hattie, 2009; OECD, 2016b). Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur 

framgångsrika matematiklärare beskriver sin matematikundervisning och sina 

undervisningsstrategier i matematikundervisningen samt se vilka gemensamma nämnare som 

finns mellan dessa beskrivningar. Frågeställningarna som ska besvaras är:  

 

1 – Hur beskriver framgångsrika matematiklärare i årskurs 4–6 sin matematikundervisning? 

2 – Vilka gemensamma undervisningsstrategier berättar de framgångsrika matematiklärarna att 

de använder sig av i matematikundervisningen?  

 

3.1 Hur beskriver framgångsrika matematiklärare i årskurs 4–6 sin matematik-

undervisning? 

 

Här presenteras varje framgångsrik matematiklärare separat. Syftet är att ge en bild över vad 

som är karaktäristiskt för respektive lärares matematikundervisning, utifrån deras 

beskrivningar.  

 

 

3.1.1 Ada 
Bakgrundsinformation: 50 år, arbetat som lärare i 22 år. Undervisar i matematik i årskurs 6–9, 

förstelärare i matematik. Topp-30 på nationella proven i matematik och har utmärkt sig i 

media.  

 

Adas största mål med matematikundervisningen är att eleverna ska lära sig att tänka, ”det är 

det som kommer att spela roll sen i livet.” Hon vill också att eleverna ska lära sig att lyssna på 

varandra och hjälpa varandra. Hon tycker att det är viktigt att eleverna känner sig sedda och 

att de upplever att läraren tror på dem, att de kan. ”Alla människor vill lära sig, och alla vill 

uppskattas för att man tänker”, säger hon.  

 

Ada undervisar helt utan läromedel. Hon tycker att det vore ”slöseri med mattetid” om eleverna 

räknade i böckerna på lektionerna. Eleverna räknar endast i sina böcker när de har läxor eller 

om de har en vikarie och hon berättar att hennes elever brukar klaga när det sistnämnda sker – 

de vill få tänka, berättar hon att de säger. 

 

Matematiklektionerna består av helklassdiskussioner, problemlösning samt genomgång av 

begrepp och olika lösningsstrategier, ”fast genom att de själva [eleverna] kommer på hur man 

kan göra”. Hennes lektioner är effektiva, eleverna ”gör matte på lektionerna” och hon 

”använder varje matteminut till matematik.” Hon använder sig också av GeoGebra i 

undervisningen. Färdighetsträning gör eleverna på Nomp eller på före detta Mult.se17 och förhör 

sker på papper. 

 

                                                
17 Sidan hittades tidigare på http://www.mult.se men har flyttats och finns i skrivande stund på: 

http://www.haraldsserver.dyndns.org:8080/mult/mult.html  

http://www.mult.se/
http://www.haraldsserver.dyndns.org:8080/mult/mult.html
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Vid planeringen av undervisningen utgår Ada från skolans gemensamma planering, eller ”röda 

tråd” samt de kunskapsmål eleverna ska uppnå. Hon funderar på vilka vanliga missförstånd 

elever brukar göra inom respektive område och lyfter dem i undervisningen. Ada ser till att 

hennes elever vet att hon har tänkt på dem genom att säga till dem att hon har förberett uppgifter 

speciellt till dem. Hon brukar också öka svårighetsgraden på uppgifterna från något som hon 

vet att alla klarar av till något svårare och till något ännu svårare, och hennes elever gillar när 

hon säger att ”nu kommer vi till lite svårare”, hon berättar att de känner sig taggade då. 

 

När jag frågar Ada om hon rättar elevernas läxor så svarar hon snabbt och bestämt ”Absolut 

inte.” Hon förklarar:  

De lämnar in på papper alltid, jag tar in dem, kollar mer eller mindre, rättar 

ingenting, för det skulle jag aldrig nånsin hinna, utan bara tittar igenom. Sen om 

det finns nåt de vill ha lite mera hjälp med, det får de berätta när jag samlar in den, 

om de har nån fråga. (Ada) 

 

Om hon ser att några elever har haft problem med en speciell uppgift så tar hon upp det i helklass 

nästa lektion.  

 

Ada utvärderar sin undervisning framförallt under lektionerna. Genom att gå runt i klassrummet 

både visar hon eleverna att hon ser dem, och så ser hon även direkt om eleverna behärskar 

momentet eller inte. Hon har också förhör och prov. Hon frågar också sina elever varje termin 

om de kan ge henne tips på hur hon kan förbättra undervisningen, och hon har också filmat sina 

egna lektioner för att se om hon kan göra något annorlunda. Men den bästa återkopplingen 

tycker hon att hon får när hon går runt i klassrummet.  

 

Ada samlar också något som hon kallar för ”DiPeKar” i en mapp. DiPeK är ett ord som hon har 

hittat på och det står för didaktisk-pedagogisk kick. Ibland i undervisningen är det någon elev 

som säger något som hon upplever som en DiPeK och då sparar hon det i mappen för att 

använda det på något sätt en annan gång. Hon diskuterar även DiPeKarna med andra lärare och 

försöker utveckla sin matematik med hjälp av dem.  

 

Ada tror att hennes nuvarande undervisningsstrategier har utvecklats till det de är idag tack vare 

fortbildningar. Hon går på minst tre fortbildningar varje år och minst en internationell kongress 

med flera tusen matematiklärare. Hon tycker att alla som brinner för att undervisa i matematik 

ska gå fortbildningar för att lära sig mer matematik, och hon berättar att: ”Det finns väldigt 

många mattelärare som inte kan. Så ibland tänker jag ’mina elever kan mera matte än de lärare 

som jag träffar’.” Hon rekommenderar framförallt kurser i problemlösning och berättar att en 

kurs i rika matematiska problem på högskolan ”gjorde att jag förstod vad problemlösning är för 

nånting. /…/ Den är jättebra, den borde alla göra.” Hon nämner också Matematiklyftet som 

något ”superbra”. 

 

Ada tycker att det är viktigt att matematiklärare har mycket goda matematikkunskaper: 

För att om man kan mycket matte, alltså mycket-mycket, inte bara grundlärares 

matematik utan mera matte. För ju mera matematik man kan, desto lättare blir det 

att koppla det eleverna säger till andra områden på ett lätt sätt. Och /…/ man vågar 
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jobba med problemlösning utan att känna panik, ”vad ska hända här när jag 

släpper dem att tänka fritt?” (Ada) 

 

Ada besöker också ofta andra lärare för att se hur de undervisar och säger att hon har lärt sig 

väldigt mycket av det: ”för det är då man lär sig små knep som är intressanta för 

undervisningen”. På hennes skola ingår det i uppdraget att varje lärare ska besöka tre andra 

lärare per läsår. Ada brukar också själv ordna inspirationskvällar och bjuda in andra lärare, 

eftersom det gör att hon måste tänka kring hur hon undervisar för att kunna berätta det för andra. 

 

En ytterligare sak som Ada berättar om, är att hon har märkt att när hon exempelvis är på en 

bokpresentation och hör om en viss undervisningsmetod så ser hon en väldigt tydlig bild av hur 

hon kan använda det i klassrummet och börjar genast göra material och testar det i klassrummet, 

och det fungerar. Hon försöker förklara det som att ”Det kanske är det att, jag vet inte om det 

är som musikerna när de hittar på sina låtar, att det blir så att bara ploff, de ser det. Det händer 

med mig och matematikdidaktiska saker.”  

 

Det som Ada ändå nämner som sin styrka i sin roll som matematiklärare är att hon tycker att 

arbetet är så roligt. ”Jag gillar det! Verkligen! Starkt! /…/ Alltså när jag går till jobbet varje 

morgon så tycker jag det är superkul. Och det gör att man utvecklar undervisningen,”. Ada 

känner att lärarjobbet för henne är ett kall: ”för mig är det ett kall, det här är ingenting som jag 

har tänkt, att jag ska bli en bra mattelärare, utan man är en lärare, man känner, man måste 

anstränga sig för att inte tänka tankar istället”.  

 

 

3.1.2 Alan 
Bakgrundsinformation: 33 år, arbetat som lärare i 8 år. Undervisar i matematik i årskurs 5–6, 

förstelärare i ospecificerat ämne. Utmärkt sig i sociala medier.  

 

Alans mål med matematikundervisningen är att eleverna ska ”utvecklas till den bästa versionen 

av sig själv” och menar att alla elever har olika förutsättningar men att målet är att utveckla 

dem så långt som varje individ kan.  

 

I undervisningen använder sig Alan av flippat klassrum och spelar själv in ”matteflippar”. 

Eleverna får då i läxa att titta på en film inför ett lektionstillfälle och på den lektionen diskuterar 

man filmen tillsammans. Hans tanke är att eleverna ska komma förberedda till lektionerna och 

att de då får tid och förutsättningar för att jobba, med både en lärare och klasskamrater att fråga. 

Han försöker hålla genomgångarna korta, under fem minuter, så att eleverna kan använda så 

mycket som möjligt av lektionerna till att arbeta och diskutera. Alan upplever att genom att 

använda flippat klassrum så får han mer tid tillsammans med eleverna, med det man vill göra. 

Han säger att det är viktigt att ge eleverna tid och att inte känna stress över det. ”Det får ta den 

tid det tar /…/ för att stressa fram resultat blir oftast inte bra, då gör man ju det för sin egen 

skull, inte för elevernas skull.” Han säger också att nio gånger av tio håller han ändå inte 

tidsplanen i ett område. 

 

Alan arbetar med problemlösning och då framförallt med EPA-metoden. Han tycker att det är 

viktigt att eleverna får ”prata matte” och argumentera för varför de har valt en viss 
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lösningsstrategi. Han säger att om eleverna kan förklara hur de tänker så vet han att de kan, och 

då kan de gå vidare. Han brukar också utmana eleverna genom att para ihop två som har olika 

svar på en uppgift, så att de ska försöka övertyga varandra om att just de har rätt. Han känner 

sig också själv utmanad de gånger en elev löser ett problem på ett sätt som han själv inte har 

tänkt på. Han och några lärarkollegor i andra städer i Sverige har haft ett samarbete där eleverna 

skapar matematiska problem till varandra. Eleverna får riktiga mottagare vilket ökar 

engagemanget och noggrannheten och de lär sig att tänka på hur man skapar ett problem och 

även hur man ska räkna ut det.  

 

När han planerar sin undervisning utgår han från läroplanens stora delar samt viktiga begrepp, 

och försöker hitta matematiska problem som är verklighetsanknutna istället för att bara tänka 

utifrån ett läromedel. Vad gäller färdighetsträning så tycker Alan att ”det där nötandet” behövs 

för att de ska lära sig exempelvis multiplikationstabellen, men för att kunna använda den sen 

behöver eleverna diskutera kring ett matematiskt problem.  

 

Alan berättar att han har hållit på med lagidrott hela livet och att han hela tiden tänker att han 

själv är en tränare i sin roll som lärare. Han vill bygga upp en lagkänsla, en ”vi-känsla” i klassen, 

att man lär bäst tillsammans, att man måste anpassa sig till andra, att man utvecklas av att ta del 

av andras tankar, framförallt inom matematik, men även att ”jag kan inte göra jobbet åt 

spelarna”. Alan tycker det är viktigt med elevdelaktighet. Efter varje område utvärderar han 

undervisningsstrategierna tillsammans med eleverna.  

 

Alan tycker att hans undervisningsstrategier har utvecklats till det de är idag genom att han har 

fått diskutera med kollegor, i exempelvis Matematiklyftet, som Alan tycker är ”fantastiskt”. 

Han säger att det är viktigt att ha någon att bolla med, så att man inte är själv med sina tankar.  

 

 

3.1.3 Elena 
Bakgrundsinformation: 45 år, arbetat som lärare i 16 år. Undervisar i matematik i årskurs 4–6, 

förstelärare i matematik. Topp-30 på nationella proven i matematik.  

 

Elenas största mål med matematikundervisningen är, förutom att eleverna ska känna att de har 

bra matematikkunskaper, att väcka deras nyfikenhet och intresse för matematiken och att de 

inte är rädda för matematik. Hon vill också att hennes elever ska känna att de utifrån sina egna 

förutsättningar har lyckats med ämnet. Hon nämner flera gånger att det är viktigt att matematik 

är roligt och inspirerande och hon berättar om en elev som längtar till torsdagar, då det är 75 

minuter matematik. 

 

För att göra undervisningen rolig och inspirerande så säger Elena att det är viktigt att investera 

i eleverna, att de känner att man bryr sig om dem och vill att de ska lyckas, att de känner sig 

sedda. Hon säger också att lärarens inställning är viktig: ”den inställningen som jag har till 

ämnet, det märker ju jag att de [eleverna] också får. Så jag blir ju som en spegel och det tror jag 

är den största framgången.” Hon säger att hon ställer höga krav på sina elever och att eleverna 

vet om dessa förväntningar och då kommer de förberedda till lektionerna och ”det finns inget 

utrymme för blaj eller laj, utan då jobbar vi.”  
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När hon planerar matematikundervisningen så brukar hon försöka att ta med saker som är 

svårare än det som står i böckerna. Hon säger att det är för att hon har arbetat på högstadiet så 

länge och vet vad som krävs av eleverna när de kommer dit. För att utmana eleverna förklarar 

hon också först på ett enkelt sätt för att få med sig hela gruppen och gör det sedan svårare och 

svårare. Trots att Elena går ifrån boken något i sin planering så är hon väldigt nöjd med sitt 

läromedel. Hon poängterar att det är viktigt att man som lärare ”har ett jättebra underlag” och 

brukar alltid titta i olika läromedel, och på internet, när hon planerar undervisningen.  

 

Elena har alltid genomgångar på sina matematiklektioner där hon tar upp nya mål, nya begrepp 

och metoder, samt att de diskuterar en eventuell läxa. Innan vissa matematiklektioner kan 

eleverna ha fått i uppgift att titta på film, alltså som i flippat klassrum, och då kommer eleverna 

förberedda. Elena gör inte flipparna själv utan letar fram andras filmer. Om eleverna har haft 

läxa brukar hon ha ett litet test på Quizlet eller Kahoot efter genomgången. Hon tycker att det 

är viktigt att läxorna följs upp så att det blir meningsfullt för eleverna att göra dem. Elena ger 

läxa som behöver rättas var tredje vecka, ”för jag har tre klasser i matte och jag hinner inte sitta 

och rätta 65 böcker på en helg”. Hon ger också multiplikationstabellen i läxa varje vecka, ”men 

vi kan inte hålla på att öva multiplikationstabellerna på lektionerna, det har vi inte tid med” 

förklarar hon men poängterar också att i början av fyran är multiplikation ett kapitel i 

matematikboken och då arbetar de förstås med det i skolan. Hon sparar rättningstid genom att 

låta eleverna rätta varandras multiplikationstest, sedan lägger hon ut resultaten på SchoolSoft 

så att eleverna kan se sina egna utvecklingskurvor. Hennes elever älskar det och hon säger att 

hon inte kan ta bort den här läxan. ”De blir så triggade av att förbättra sig.” 

 

En gång i veckan har Elenas elever problemlösning. Då ska varje elev räkna i sina egna 

räknehäften men de ska lösa uppgifterna tillsammans. Därefter lyfter hon olika lösningsförslag 

och låter olika par komma fram och visa sina lösningar med hjälp av en dokumentkamera18, så 

att hela klassen kan se. Därefter diskuterar de i klassen vilken metod man tyckte var mest 

lämplig och varför. Hon kopplar gärna uppgifter till vardagen, exempelvis genom att eleverna 

får räkna ut omkrets och area av sina rum eller lär sig att använda riktiga buss- och tågtabeller.  

 

Elena säger flera gånger under intervjun att det är viktigt att variera undervisningen. 

/…/ genomgångar det måste man ha! Man måste ha diskussioner med eleverna, 

man måste låta eleverna arbeta enskilt, man måste låta eleverna arbeta i grupp, de 

måste ha olika typer av övningar, som jag sa, med problemlösning och 

färdighetsträning, aktiviteter, alltså ämnesövergripande. /…/ också det här med att 

flippa klassrummet och jobba med iPads. (Elena) 

 

 

Elena beskriver sig själv som väldigt tydlig och strukturerad, till och med ”fyrkantig”. Hon är 

välplanerad och väl förberedd och när eleverna kommer till matematiklektionerna så är det 

”inga konstigheter”. De vet att det kommer stå på tavlan vad de ska arbeta med under lektionen, 

vilka målen och syften är – det är väldigt tydligt med vad de ska göra och hur. ”Det står exakt 

på tavlan, så de behöver aldrig vara oviss om vad det kommer handla om och det tror jag är en 

trygghet också för eleverna.” Hon tycker också att det är viktigt att eleverna lär sig hur man 

skriver i räknehäftena, ”alltså att en siffra i varje ruta, dra linjalstreck” och även att man 

presenterar sina beräkningar noggrant och strukturerat. Hon är också noga med att eleverna 

använder rätt begrepp när de pratar matematik, ”det är ju ingen som säger plussa eller gångra”, 

förklarar hon. 

                                                
18 Se avsnitt 3.2.3 om digitala hjälpmedel. 



 39 

 

Hennes elever har matematik varje dag och det tycker Elena är väldigt viktigt: ”det är så viktigt, 

det ska vara matte varje dag. För att matte är, man måste repetera, repetera, repetera för att 

befästa kunskaperna”. Elena känner sig också ”helt lugn” efter att man införde en extra lektion 

i matematik i mellanstadiet: ”det pratade jag om med min kollega också, att vi känner ingen 

stress”.  

 

Elena utvärderar sin matematikundervisning framförallt genom eleverna. Dels vad de svarar i 

en utvärdering av matematikämnet, som hon gör varje termin, och dels ser hon elevernas 

prestationer som en direkt återkoppling på sin undervisning. Hon har ”täta utvärderingar” i form 

av diagnoser och prov och hon poängterar att hon alltid följer upp utvärderingarna. Om en elev 

inte har uppnått målen i en viss del så tar hon fram uppgifter till den eleven och sen testar hon 

igen. Eleverna får också kontinuerligt göra självskattningsmallar som finns i läroboken. Om de 

nationella proven säger hon så här:  

Det är ju en reflektion direkt tillbaka till mig /…/ det här måste jag ta till mig, för 

det är inte elevens fel, det är ju jag som måste ta åt mig /…/ det handlar ju om att 

jag har varit otydlig med genomgången eller att de inte har förstått. (Elena)  

 

Eftersom Elena har flera klasser i matematik så genomför hon samma lektion tre gånger och 

kan då också se vad hon behöver ändra på och direkt förändra sin undervisning utifrån det. Hon 

säger att ”man måste som lärare vara benägen att kunna ändra sig /…/ man kan inte köra samma 

sak i tjugo år och tro att det är det bästa, man måste utvecklas.” 

 

Elena säger att hennes styrkor som matematiklärare är, förutom att hon är väldigt systematisk 

och tydlig, att hon har goda matematikkunskaper. Hon har läst mycket matematik och kan 

väldigt mycket, men ”jag är inget mattegeni, jag har inte haft superlätt för matte så att jag tror 

att jag lägger mig på en nivå som inte, jag pratar inte över elevernas huvud.” Hon nämner också 

att hon hela tiden håller sig uppdaterad, ”det kanske har kommit ut nånting om geometri sen 

tidigare så man läser på lite och repeterar helt enkelt”. 

 

Elena berättar att hon har ett enormt engagemang och brinner ”extremt mycket” för sina ämnen 

och sina elever. Bland annat berättar hon om hur hon och en speciallärare i matematik på hennes 

skola ansökte om, och fick beviljat, projektpengar till att utveckla undervisningsstrategier i 

problemlösning. Elena trycker framförallt på att variera undervisningen, höja ribban och 

förväntningarna samt att hon också brukar ”ta lite kuriosa för att väcka intresset hos eleverna”.  

 

 

3.1.4 Julia 
Bakgrundsinformation: 50 år, arbetat som lärare i 27 år. Undervisar i matematik i årskurs 5–6, 

förstelärare i ospecificerat ämne. Utmärkt sig i sociala medier.  

 

Julias mål med matematikundervisningen är att eleverna ska bli utmanade på rätt nivå, 

”utvecklas utifrån sina förutsättningar”, att de ska känna kunskapsglädje, självkänsla och 

tilltro till sin egen matematikförmåga. Hon säger att hon arbetar utifrån ”growth mindset”, att 

man lär sig av att misslyckas och att alla kan utvecklas och bli bättre genom att öva och inte 

ge upp. Julia tycker att det är viktigt att vara en tydlig och strukturerad ledare för att eleverna 

ska känna sig trygga och få en god lärmiljö där de vågar försöka. Hon berättar också att hon 

synliggör lärandet genom att visa eleverna vad som ska läras, vad som förväntas och vad 

nästa steg är. Julia beskriver hur de flesta av hennes elever i början inte hade någon 



 40 

självkänsla för matematiken och att de var ”livrädda” för att misslyckas, men att alla elever 

nu upplever att de kan mer än de trodde, att eleverna nu vill utmana sig själv och att de vill 

lära sig. 

 

Julia utgår från läroboken när hon planerar matematikundervisningen och väljer sedan vad 

eleverna ska räkna i boken utifrån deras förkunskaper. Hon startar varje lektion med en 

Powerpoint där lektionens lärandemål och arbetsgång står tydligt och oftast även en 

lärandematris med olika nivåer. Eleverna kan då se vad som förväntas av dem på olika nivåer 

och sedan välja vilken nivå de vill arbeta på. Därefter har de nästan alltid en 

problemlösningsuppgift som de arbetar kooperativt med, oftast med EPA-metoden. De 

genomgångar som Julia har benämner hon som ”lärarledda men elevaktiva” där de diskuterar 

mycket och lyssnar på varandra. Hon berättar att hon tycker det är väldigt viktigt att eleverna 

får lyssna på varandra och höra flera tankar om hur man kan lösa ett problem. Då använder 

hon sig ofta av metoderna ”no hands up” så att alla är beredda på att svara, och 

miniwhiteboardtavlor så att hon tydligt ser vilka som är med efter genomgången, vilka hon 

kommer behöva stanna extra hos och vilka hon behöver utmana mer. 

 

Julias elever arbetar i matematikboken en kort stund varje lektion men hon påpekar att hon ändå 

vågar gå ifrån boken i sin undervisning. Hon tycker inte att man ska lämna eleverna själva i 

matematikinlärningen och berättar om en kollega som enbart arbetar utifrån boken: ”Det [att 

göra andra saker än att räkna i boken] behöver man ju inte, de kommer säkert klara sig ändå, 

men jag vet inte om de eleverna tycker att matte är lika roligt.”  

 

Julia ger läxa i färdighetsträning och då får eleverna göra individanpassade uppgifter i Nomp 

eller i Google Classroom19. Ofta hinner eleverna dock göra färdighetsträningen under 

lektionstid. Hon berättar att hon försöker göra mycket av läxarbetet tillsammans i skolan så att 

alla ska få samma möjligheter, att det inte ska bero på hemmaförhållanden om man kan 

genomföra läxan eller inte.  

 

Julia arbetar med formativ bedömning hela tiden under lektionstid genom att gå runt och 

lyssna på eleverna när de diskuterar i par och grupp. Hon ”känner ganska fort direkt under 

lektionen” om något inte var bra, och annars utvärderar hon sin undervisning efter varje 

lektion. Hon använder sig också av ”exit tickets20” eller nån annan form av check när 

lektionen är slut”.  

Jag rättar ju ingenting nästan längre heller, för den träning de gör, jag vet ju vad 

de kan efter att vi har jobbat tillsammans, jag har full koll och hinner gå runt. Jag 

lägger ingen tid på rättning utan jag lägger all tid på lektionerna, att förbereda 

så det ska vara så bra och så för jag behöver inte rättningen. (Julia) 

 

På frågan om hur hennes undervisningsstrategier har utvecklats till det de är idag nämner Julia 

”trial and error” och förklarar att hon vågar testa nya saker, plus att hon håller sig uppdaterad 

genom att läsa mycket och vara med i diskussioner på internet. Hon tycker att det är viktigt att 

matematiklärare har mycket goda matematikkunskaper. Julia träffar också kollegor från två 

skolor varannan vecka och har pedagogiska diskussioner om bland annat undervisnings-

strategier och skolutveckling. Hon tycker att det utvidgade kollegiet är viktigt, speciellt då 

hon arbetar på en liten skola och är ensam matematiklärare i sina årskurser. Nu läser Julia 

                                                
19 https://classroom.google.com  
20 En snabb kunskapskontroll i form av någon enstaka fråga, oftast i slutet av en lektion innan eleven går ut från 

klassrummet. 

https://classroom.google.com/
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dessutom en heltidsutbildning online på fritiden, parallellt med sitt arbete, för att utvecklas 

ännu mer. Hon drivs av att utvecklas, ”jag skulle inte klara av att stå still och stampa. Även 

saker som jag ser går bra, så känner jag ’hur kan jag göra det här ännu bättre?’”  

 

Det som Julia ständigt återkommer till i sitt berättande är att hon vill lyfta och peppa eleverna 

och inte lämna dem ensamma i matematikundervisningen. ”Alla ska vara inkluderade, alla ska 

få jobba och utmanas på sin nivå /…/ att försöka lyfta alla från där de är.”  

 

 

3.1.5 Maria 
Bakgrundsinformation: 47 år, arbetat som lärare i 19 år. Undervisar i matematik i årskurs 4, 

förstelärare i matematik. Utmärkt sig i sociala medier.  

 

Marias mål med matematikundervisningen är både kunskapsmässiga och känslomässiga. Hon 

vill att eleverna ska få självförtroende i matematik, ”att eleverna ska känna sig, ja, kapabla i 

matematik”. Hon säger också att:  

Jag är nöjd om eleverna tycker matematik är roligt, jag är nöjd med att många 

elever brukar tycka att matematik är ganska roligt, från att många kommer in i 

fyran och tycker att matematik är sådär så brukar ganska många elever jag har 

tycka att matte är rätt roligt i sexan. (Maria) 

 

Maria säger att hon jobbar mycket med att stärka att eleverna verkligen kan och att man kan 

tänka på många olika sätt, och att när eleverna får självförtroende i matematik så tycker de att 

det är roligare. Hon säger också att hon är beredd att lyssna, försöka förstå hur eleverna tänker 

och utveckla tankar tillsammans med eleverna. 

 

Maria planerar sin undervisning utifrån läroboken och följer bokens upplägg och väljer sedan 

vad eleverna ska räkna i boken. Hon låter inte eleverna räkna allt i boken, ”…låta eleverna få 

känslan av att ’jag räknar i boken, men jag räknar det som är viktigt, som gör att jag lär mig 

nånting, så jag räknar inte för räknandets skull’”, säger Maria och menar att eleverna inte ska 

räkna uppgifter de redan behärskar utan att de då ska hoppa över och räkna svårare uppgifter. 

Maria nämner också att många lärare verkar tycka att det är negativt att använda matematik-

boken i undervisningen, ”det har blivit nånting fult att använda ett läromedel. Jag tycker det är 

synd för jag tycker det finns många bra läromedel, speciellt nu idag.”  

 

Maria säger att hon försöker ha variation i sina matematiklektioner och ägnar vissa lektioner åt 

mer färdighetsträning och andra åt problemlösning eller helklassdiskussioner. Hon har oftast en 

genomgång som hon försöker koppla till något som de gjort tidigare för att eleverna ska känna 

att ”de är på säker mark innan de tar steget ut på osäker mark”. Vid helklassdiskussioner 

använder hon gärna miniwhiteboardtavlor där eleverna skriver sitt svar på tavlan och håller upp 

så att de tillåts titta på varandras svar och på så sätt hjälpa varandra. Olika svar lyfts upp och 

diskuteras. Färdighetsträning gör eleverna i sina matematikböcker och Maria berättar att hon 

inte rättar elevernas böcker. Istället hinner hon gå runt och kontrollera att eleverna inte har 

missförstått, ”för jag tycker det är fel användning av tiden att sitta och rätta matteböcker.”  

 

Inte heller läxor rättar Maria. När hon ger eleverna matematikläxa så är det en förberedelse för 

kommande lektion, då hennes elever får sitta i grupper och jämföra och diskutera sina svar och 

lösningsförslag med andra elever.  
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Den eleven som vet hur man gör en uppgift kan få chans att förklara det för nån 

annan, för i det här att få förklara för nån annan hur man gör, så ligger ett enormt 

lärande som jag tror ger stor framgång när det gäller elevens utveckling. (Maria) 

 

Hon säger att hon tror ”jättemycket” på den ständiga bedömningen som sker hela tiden i 

klassrummet och ”som är helt odramatiskt”, men hon gör också test och prov som rättas. Det 

fungerar som ”en bekräftelse på om man [läraren] har uppfattat rätt eller inte”. En 

undervisningsstrategi som Maria nämner är ”omvända prov”. Innan eleverna har ett 

matematikprov så svarar hon själv på provet, men hon ”smyger in väl planerade fel av den 

typen som eleverna själva brukar göra i olika situationer”. Sen får eleverna sitta i grupper och 

rätta hennes svar på provet och försöka hitta felen, korrigera dem och fundera på hur hon 

egentligen tänkte när hon gjorde felen. Maria berättar att på detta sätt synliggör man för 

eleverna fel som de själva kunde ha gjort. Då gör de inte dessa fel själva sen och ”de blir 

väldigt självklara i sitt kunnande när de får chans att få förklara för nån annan hur man gör. 

Och eftersom jag gör så hejdlöst knäppa fel ibland så blir de väldigt trygga i sitt eget 

kunnande.”   

 

Maria utvärderar sina undervisningsstrategier hela tiden under lektionerna: ”blev det här bra, 

kunde jag gjort det här på nåt annat sätt, hur kan jag göra det här så att lärandet blir bättre?”. 

Hon märker hur eleverna svarar på olika saker som hon gör i undervisningen och är ”beredd 

att hela tiden försöka göra min undervisning bättre. Jag tror inte jag har hittat nån slutgiltig 

formel att liksom ’that’s it’.”  

 

Maria nämner, förutom erfarenhet och att lära av misstag, även slumpen som en anledning till 

att hennes nuvarande strategier har utvecklats till det de är idag. Ibland har hon ”råkat komma 

på” en metod och ibland har hon testat många olika metoder och kommit fram till att några 

fungerar. Hon säger att ”göra det rätt på en gång, det är nog tyvärr inte så” och säger också att 

alla måste hitta sätt ”som funkar för en själv och som faller sig naturligt”.  

 

 

3.1.6 Sophie 
Bakgrundsinformation: 41 år, arbetat som lärare i 17 år. Undervisar i matematik i årskurs 4 

och 6, förstelärare i matematik. Topp-30 på nationella proven i matematik.  

 

Sophie tycker att matematik är ”ett fantastiskt roligt ämne” och hon vill att hennes undervisning 

ska spegla det. Hon vill inspirera eleverna och få dem att upptäcka att matematik är roligt och 

lustfyllt. Hon tycker också att det är viktigt med ett ”positivt synsätt och att man lär sig av sina 

misstag, att det ska vara tillåtande i klassrummet, det är ju jättejätteviktigt. Man måste våga 

misslyckas för att lyckas, det har vi uppsatt till och med.” Förutom att själv utstråla en positiv 

inställning till ämnet så säger hon att genom att variera undervisningen så blir den roligare för 

eleverna. 

 

I planeringen av sin matematikundervisning utgår Sophie från läromedlet och gör sedan ett 

arbetsschema för varje kapitel där hon har valt vilka uppgifter från boken som eleverna ska 

arbeta med, de räknar alltså inte alla uppgifter i boken. I arbetsschemat står också målen som 

ska uppnås, Sophie tycker att det är viktigt att målen är tydliga för eleverna. Dessutom gör 

Sophie en lektionsplanering som eleverna får, där lektionens mål finns med, ett par uppgifter 

som eleverna ofta löser på miniwhiteboardtavlor, aktiviteter som ska göras under lektionen samt 

en avslutande kunskapskontroll, exit ticket, som hänger tydligt ihop med de inledande 
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uppgifterna. Under lektionerna har hon genomgångar och problemlösning i grupp, med EPA-

metoden. Sophie tycker också om att undervisa matematik utomhus och att arbeta med digitala 

hjälpmedel. Ibland visar hon matematikfilmer, ibland använder hon konkret material och ibland 

arbetar de med Concept Cartoons.21 Det är bilder med några personer som påstår olika saker, 

ofta med en liten tvist eller med de klassiska misstagen som elever kan göra när de räknar 

matematik. Sen diskuterar klassen vad personerna säger, även här med EPA-metoden.  

 

Sophie berättar att hon också lyfter upp olika svar och lösningar i helklass med hjälp av 

dokumentkamera. Hon ”tjatar” också på eleverna att förklara och skriva ner hur de tänker,  

och det är ju verkligen en träningssak, och jag ger mig inte och det är också kul att 

se i sexan då /…/ de flesta gör ju faktiskt, de visar sina lösningar. Men det är ett 

hårt jobb fram till dess och då måste man ju visa goda exempel. Vad är en bra 

lösning, varför är den bra? (Sophie) 

 

Efter provtillfällen brukar Sophie välja ut några av elevernas olika lösningar och 

sammanställa dem i ett häfte som eleverna sedan får diskutera kring. ”Vad är det som gör 

att den här är bra, vad är det som saknas i nästa, hur hade den kunnat bli bättre?” Då ser 

eleverna också hur viktigt det är att man har skrivit tydliga svar som är lätta att följa.  

 

Förutom exit tickets så använder sig Sophie av läromedlets diagnos i slutet av varje 

kapitel. Dessutom gör hon ibland en formativ ”liten mitt-i-diagnos” där hon väljer ut 

några frågor och eleverna får markera med grönt, gult eller rött beroende på om de känner 

att de tycker att de kan lösa uppgiften eller inte. Hon använder också Socrative22 för att 

testa eleverna och där ser hon tydligt svarsfrekvensen på olika svarsalternativ och hon får 

då väldigt bra information om eleverna har förstått innehållet.   

 

Sophie träffar matematiklärare från andra skolor och tillsammans utvärderar de 

matematikundervisningen. Hon tycker att det utvidgade kollegiet är viktigt, speciellt då hon 

jobbar på en liten skola och är ensam matematiklärare i sina årskurser. Sophie berättar att hon 

aldrig hinner prata undervisningsstrategier med matematiklärarna i de andra årskurserna på 

hennes skola för att det vardagliga praktiska kommer emellan.  

 

Som sina styrkor nämner Sophie att hon är väldigt intresserad av matematik och att hon tror att 

hon inspirerar eleverna. Hon studerar matematik på fritiden och tycker att Matematiklyftet var 

”jättebra”. Sophie vill hela tiden utveckla sin undervisning och eftersom hon har mycket 

matematik i sin nuvarande tjänst så finns möjligheten att göra det. ”Jag vill ju hela tiden tänka 

nytt”. Hon berättar också att hon vågar hålla kvar eleverna vid ett område om de inte behärskar 

det. Sophie känner sig inte särskilt stressad av det och säger: 

Det tror jag faktiskt också är en styrka, att jag vågar hålla kvar, för de [eleverna] 

måste få det med sig. Det är nog svårt att bygga matte om du inte har grunderna, 

om du inte förstår varje moment, för det blir ju inte lättare. (Sophie) 

 

 

                                                
21 Även kallat Begreppsbilder, bland annat https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/matematik. 
22 https://www.socrative.com/  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/matematik
https://www.socrative.com/
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3.2 Vilka gemensamma undervisningsstrategier berättar de framgångsrika 

matematiklärarna att de använder sig av i matematikundervisningen?  

Under detta avsnitt presenteras de gemensamma undervisningsstrategierna som de framgångs-

rika matematiklärarna har berättat att de använder sig av i matematikundervisningen. Varje 

undervisningsstrategi används av minst fem av de sex lärarna. Ofta hänger olika 

undervisningsstrategier ihop med varandra och en strategi kan ibland passa under flera 

rubriker. Jag har valt att dela in strategierna i följande sex kategorier:  

• Diskussioner och kooperativt lärande  

• Problemlösning  

• Digitala hjälpmedel – främst för färdighetsträning och kunskapskontroll 

• Formativ bedömning och synligt lärande 

• Elevaktiv undervisning där elever lär varandra 

• Individanpassad och varierad undervisning 

 

 

3.2.1 Diskussioner och kooperativt lärande  

Ada arbetar enbart med kooperativt lärande och problemlösning under lektionstid. ”I stort så är 

det helklassdiskussioner, alltid. Vi jobbar i helklass hela tiden”, och denna 

undervisningsstrategi tror hon är viktigast för elevernas framgångar. ”Jag tror man når väldigt 

långt genom att vara förberedd och diskutera matte.” Hon brukar inleda lektionerna med ett 

mindre problem ”för att få igång dem [eleverna]” och använder sig då av EPA-metoden. Under 

resterande lektion använder hon sig framförallt av en strategi som hon kallar för ”Konsult” och 

som innebär att när en elev får en fråga som hen inte kan svara på så får eleven välja en annan 

elev i klassen (”konsulten”) som får hjälpa den första eleven med att svara. Om den första eleven 

inte tycker att konsultens svar hjälper så får hen fråga någon annan konsult. ”På så sätt då får 

vi dynamik i klassen att fungera, de lär sig lyssna på varandra”. I sin lärarroll känner sig Ada 

mest nöjd när hon ser att en elev lär sig något, ”när de förstår, när de känner att de kan resonera 

och berätta för varandra och lyssna på varandra.”  

 

Alan beskriver sig själv som väldigt sportintresserad och försöker få klassen att arbeta som ett 

lag.  

Att bygga på en vi-känsla, att man alltid får den här möjligheten att jobba 

tillsammans, att man lär bäst tillsammans. Jag tror det är väldigt få som, det är 

väldigt få som blir bäst om man ska göra allting själv. (Alan) 

 

Även Alan använder sig av EPA vid problemlösning. Han brukar välja par och grupper genom 

att sätta ihop de som har svarat olika för att få igång diskussioner och säga åt eleverna att försöka 

övertyga sin kompis om att just de har rätt. Det blir då också viktigt att lyssna ordentligt på 

varandra. Ofta visar han också eleverna skillnaderna i hur de svarar när de först har tänkt själva 

och sedan har diskuterat i par. Han tycker att det kan ta tid innan eleverna ”kommer in i det 

[EPA-metoden]” men sen är den ”helt fantastisk”.  

 

Alan vill att hans elever ska vara aktiva och prata mycket matematik, det tror han bidrar till stor 

framgång: ”när man pratar, när man kan sätta ord på det man gör, så visar man att man förstått.” 

I diskussionerna vill han också att eleverna tänker på hur de kom fram till sina svar och varför 

de gjorde som de gjorde, och han lyfter sedan olika elevexempel inför hela klassen. Han tycker 
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att det är viktigt att eleverna får möjlighet att bekräfta sina tankar med sina klasskamrater och 

när eleverna ska räkna i boken låter han dem välja fritt om de vill arbeta enskilt eller i par.  

 

Elena arbetar också enligt EPA-metoden. När hon delar in eleverna i par så brukar hon sätta 

elever tillsammans som inte har för stor spridning i kunskap. Hon upplever att den eleven som 

är lite svagare annars mest skriver av och kanske inte vågar fråga om hen inte förstår. Varje 

elev redovisar svaren i sina egna räknehäften men de löser uppgifterna tillsammans. Hon låter 

sedan par med olika lösningar berätta inför klassen hur de har tänkt och hur de har löst uppgiften 

och sedan diskuterar de i helklass: ”vilken metod tyckte man var mest lämplig och varför? Och 

vilken skulle jag ha använt nästa gång jag sitter inför det här problemet”. Hon tycker att det är 

viktigt att eleverna får visa hur man löser uppgifter, att de får lära sig att sätta ord på sina 

kunskaper, och att man lyfter goda elevexempel.  

Jag tycker det är viktigt att man måste få prata matte. Många tror att matte handlar 

om att sitta och räkna bara, men det handlar ju väldigt mycket om att kunna sätta 

ord på sina kunskaper och förklara för andra hur man har tänkt. (Elena) 

 

Julia arbetar också framförallt utifrån ett kooperativt lärande och EPA-metoden, även om hon 

ibland hoppar över det enskilda momentet och låter eleverna arbeta i par direkt. Hon tycker att 

det är viktigt att eleverna får samarbeta, att man diskuterar mycket matematik, får lyssna på 

varandra – och inte bara på henne – och får höra flera tankar på hur man kan lösa olika problem. 

Hon lyfter också olika sätt att lösa ett problem på. Hennes elever arbetar ibland självständigt 

”lite på slutet” av lektionerna men oftast arbetar de tillsammans. Liksom Alan så uttrycker Julia 

att hon vill att hennes elever ska kunna förklara varför de har löst uppgifter på ett visst sätt, ”att 

du räknar ut det i huvudet, det är en sak, men du måste tänka vad gör du, adderar du, 

multiplicerar du, eller vad gör du när du räknar?”. Hon tar också upp att vissa elever som är 

duktiga på att räkna kanske inte har problemlösningstänkandet och hon tycker inte att man ”bara 

[ska] mata på dem med jobb, utan ha diskussionerna med dem”.   

 

Även Maria låter eleverna ofta diskutera, antingen i smågrupper eller i helklass, och hon säger 

att hon även diskuterar svar som är ”så att säga fel. Kan man hitta och lyfta det som är bra i de 

svaren så att gör att vi utvecklas vidare allihopa.” Hon påpekar dock att eleverna även behöver 

färdighetsträning, ”man kan inte bara prata” men hon märker att många av hennes elever lär 

sig bäst genom det gemensamma räknandet.  

 

Sophie berättar att hon arbetar mycket kooperativt och då framförallt med EPA-metoden. Hon 

låter ofta eleverna diskutera utifrån Concept Cartoons vilket resulterar i ”jättemycket 

diskussion”. Hon tycker att det ger mycket mer att diskutera tillsammans än att arbeta i boken 

men poängterar att ”de också naturligtvis [måste] kunna stå på egna ben och förstå, men det är 

ju så mycket roligare att jobba ihop”. Förutom EPA-metoden använder sig Sophie bland annat 

av en metod som går ut på att skicka runt en ballong med ett tal, och eleverna ska skriva olika 

uttryck för talet. Hon ger exemplet 21, då kanske en elev skriver 3*7 på ballongen och skickar 

den vidare till nästa elev som skriver 5+6+10. Kan man inte komma på fler uttryck så skickar 

man den bara vidare. Liksom Alan, Elena och Julia, så uttrycker även Sophie att det är viktigt 

att visa på goda elevexempel.  

 

Samtliga lärare använder sig av kooperativt lärande och i princip alla låter den 

undervisningsstrategin utgöra en stor eller väldigt stor del av undervisningen. Alla uttrycker hur 
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viktigt det är att låta eleverna prata matematik och också att lyssna på varandra. Genom att 

eleverna får diskutera tillsammans så får de en inblick i andra sätt att lösa problem och flertalet 

av lärarna berättar att de lyfter goda elevexempel. Alla utom Maria uttrycker att de använder 

sig av EPA-metoden, även om Julia ibland hoppar över det enskilda arbetet och Ada enbart gör 

det som en liten lektionsstartare.  

 

 

3.2.2 Problemlösning  

Alla de intervjuade framgångsrika matematiklärarna använder sig av problemlösning i 

matematikundervisningen och den genomförs kooperativt, oftast med EPA-metoden.  

 

Ada arbetar i princip enbart med problemlösning under sina matematiklektioner. Ett av hennes 

mål för eleverna är att de ska lära sig att tänka matematik. ”Hur man använder matte, men också 

hur man, att sätta sig ner, titta på ett problem, fundera, inte ge upp, ja, investera tid på att försöka 

förstå ett problem och lösa det.” Hon berättar också att hon vill att eleverna själva ska komma 

fram till olika metoder för att lösa problemen, och att de sedan går igenom de olika metoderna 

tillsammans.  

 

Alan tycker att för att ha nytta av sina färdigheter i matematik så behöver man ”kunna göra 

nånting med den i ett matematiskt problem”. Han tycker att eleverna ska ”få svåra matematiska 

problem som du tänkt igenom vad syftet är” och om man har en kunskapsmässigt spretig grupp 

så tycker han att det är bra att göra problem med en ganska enkel grund och sedan öka 

svårighetsgraden och där de svårare uppgifterna är beroende av att man har löst de enklare 

uppgifterna korrekt. Alan berättar också hur han och två kollegor i andra städer i Sverige har 

haft ett samarbete där deras elever skapar matematikproblem åt varandra. Eleverna får då 

verkliga mottagare och måste vara noggranna och fundera över hur man formulerar och även 

hur man löser problemen.  

 

Elena berättar att eftersom hon har arbetat länge på högstadiet innan så vet hon vad som krävs 

av eleverna i framtiden och därför försöker hon hela tiden planera in svårare saker än det som 

tas upp i böckerna. Som tidigare nämnt så fick hon och en speciallärare i matematik på hennes 

skola beviljat projektpengar för att utveckla undervisningsstrategier i problemlösning. Pengarna 

användes för att frigöra specialläraren så att hon var knuten till Elenas matematiklektioner och 

de arbetade mycket med att ge eleverna förutsättningar för hur man löser matematiska problem: 

hur man diskuterar i grupp, hur man ”pratar matte”, hur man sätter ihop sina kunskaper och hur 

man redovisar för andra. ”Så vi la grunden för allt det här som jag gör nu i vardagen när jag 

jobbar med problemlösning”.  

 

Julia inleder nästan alltid sina matematiklektioner med en problemlösningsuppgift som 

eleverna arbetar med på ett kooperativt sätt. I början av terminen tog hon fram 

problemlösningsuppgifter av liknande art till sina elever, där man alltså använder sig av samma 

lösningsstrategi, men med ökad svårighetsgrad, för att eleverna skulle öva på att använda just 

den lösningsstrategin. Sen började hon blanda problemlösningsuppgifter av olika art för att 

eleverna skulle få öva på att välja lösningsstrategi, och se att det går att använda olika sätt att 

lösa ett problem på.  
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3.2.3 Digitala hjälpmedel – främst för färdighetsträning och kunskapskontroll 
Alan är den ende av de framgångsrika matematiklärarna som använder digitala hjälpmedel 

som en central undervisningsstrategi, i form av flippat klassrum. Maria å andra sidan, är den 

enda som inte har nämnt att hon använder digitala hjälpmedel i sin undervisning. Övriga 

lärare använder framförallt digitala hjälpmedel som ett verktyg för färdighetsträning och 

snabba kunskapskontroller.  

 

Förutom att Adas elever ibland får arbeta i Geogebra under lektionstid så använder hon 

framförallt digitala hjälpmedel till färdighetsträning. Färdighetsträningen görs i Nomp eller på 

Mult.se och detta gör eleverna som läxa, aldrig på lektionstid. Julias elever färdighetstränar 

både i läroboken och på GoogleClass och Nomp. Där anpassar hon utmaningarna utifrån 

elevernas förmågor. Läxor ger hon också i princip bara på Nomp, i färdighetsträning, precis 

som Ada.   

 

Elena använder sig av flippat klassrum ibland, men inte som en central undervisningsstrategi. 

Hon säger dock att ”det här med att flippa klassrummet innan, det tycker jag är det bästa, för 

då är de förberedda och vet precis”. Hon använder också digitala hjälpmedel till 

färdighetsträning och hennes elever får göra det med hjälp av appen Dragonbox och de tycker 

att det är ”jätteroligt”. Sophies elever får färdighetsträna på Bingel, som är en webbsida 

kopplad till läroboken som de använder i matematikundervisningen. Hon tycker att det är 

”jättesmidigt” eftersom hon kan individanpassa uppgifterna utifrån elevernas behov. Hon får 

direkt återkoppling på hur eleverna har svarat på uppgifterna. 

 

Förutom färdighetsträning använder sig några av lärarna av digitala hjälpmedel för att göra 

snabbkontroller av elevernas kunskaper under lektionstid, som exit tickets till exempel. Elena 

gör småtester av läxan i Quizlet eller Kahoot. Alan använder också Quizlet, men i annat syfte, 

exempelvis för att öva på matematiska begrepp. Julias elever använder Padlet och Google-

formulär för att utvärdera undervisningen. Alan och Julia använder sig ofta av Plickers för 

snabb kunskapskontroll. Alan använder det eftersom hans klasser inte har en-till-en-datorer, 

det har däremot Julias. Plickers är små inplastade kort med QR-koder och det räcker att 

läraren har en digital enhet att scanna koderna med. 

 

Elena och Sophie använder dokumentkamera, det är en slags overheadapparat med 

kamerafunktion som är kopplad till projektorn. Lägger man ett dokument under 

dokumentkameran så ser alla eleverna dokumentet på projektorduken. Både Elena och Sophie 

använder det i matematikundervisningen för att visa upp elevernas olika lösningar. Sophie 

tycker att ”det är nog det bästa hjälpmedel vi har nästan /…/ jag tycker framförallt att den är 

jättebra i just matten.”  

 

Anledningarna till att de flesta lärarna använder sig av digitala hjälpmedel i matematik-

undervisningen är framförallt att det är lätt att individanpassa uppgifterna utifrån elevernas 

kunskapsnivåer och att de är självrättande och ger tydlig återkoppling på hur varje elev har 

svarat. Det sparar alltså mycket tid och ger en ökad tydlighet. Dessutom tycker eleverna att 

det är roligt.  

 

 

3.2.4 Formativ bedömning och synligt lärande 
Alla de framgångsrika matematiklärarna använder sig av både summativ och formativ 

bedömning. Den formativa bedömningen sker hela tiden i klassrummet medan lärarna går runt 
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och tittar och lyssnar på eleverna. Som Alan säger så kan man då ganska omgående lyfta det 

som eleverna upplever som svårt, istället för att det blir i slutet av ett arbetsområde när 

eleverna ska göra ett prov eller en diagnos, ”då känns det lite för sent”. Även Maria säger att 

hon bryter lektionen för en gemensam diskussion om hon märker att eleverna har problem 

med något särskilt. Hon lyfter också ”de så kallade felaktiga svaren” men säger inte att det är 

fel utan försöker få en diskussion kring hur eleven tänkte och ha inställningen att ”ja, så kan 

man också tänka”.  

 

Flera av lärarna använder sig av exit tickets som ett komplement till att gå runt i klassrummet. 

Sophie berättar att det ger ett snabbt svar på hur hon kan gå vidare nästa lektion. Några av 

lärarna använder sig av digitala hjälpmedel för dessa exit tickets, andra använder vanliga 

papperslappar och någon använder sig helt enkelt av tummarna – uppåt, nedåt eller åt sidan.  

 

Julia beskriver sina tankar kring formativ bedömning:  

Då hinner jag se vilka är med efter genomgången, vilka behöver jag stanna till 

extra hos, och hjälpa till, vilka ser jag, ja men det här klarar de jättelätt, /…/ vilka 

behöver jag utmana mer, vilka ska jobba mer med vilka uppgifter sen? /…/ får in 

kollen på bedömningsmässigt, den formativa bedömningen, hela tiden, vad 

behöver jag jobba med nästa gång och vad ligger de på för nivå och så? Det tror 

jag är, det som bidrar [till elevernas framgångar] att jag liksom hela tiden har 

koll på var de är och att jag hela tiden följer deras lärande. (Julia) 

 

Julia säger också att den kontinuerliga bedömningen i klassrummet gör att hon inte behöver 

rätta så mycket längre:  

Jag rättar ju ingenting nästan längre heller för /…/ jag vet ju vad de kan efter att 

vi har jobbat tillsammans. Jag har full koll och hinner gå runt, jag lägger ingen 

tid på rättning utan jag lägger all tid på lektionerna, att förbereda så det ska vara 

så bra och så, för jag behöver inte rättningen. (Julia) 

 

Ada och Maria resonerar likadant som Julia. De rättar i princip ingenting utan upplever att de 

får samma information av att gå runt i klassrummet och de anser att det är fel användning av 

tiden att sitta och rätta räknehäften eller läxor. Däremot påpekar Maria att hon naturligtvis 

även utvärderar elevernas lärande med prov och test som hon förstås rättar, men hon  

tror jättemycket på det här ständiga, alltså den ständiga bedömningen som är helt 

odramatisk, att man alltid har ögonen på eleverna, vad de håller på med för 

nånting, och vad man kan, och då blir den här slutbedömningen av ett område 

snarare en bekräftelse på om man har uppfattat rätt eller inte. Men! Naturligtvis 

är den väldigt viktig för ibland kan man få syn på nånting, ’oj, jaså, har han inte 

fattat det där, det trodde jag.’ Så att båda sakerna behövs ju, helt klart. (Maria) 

 

Både Elena och Sophie synliggör lärandet för eleverna genom att de använder sig av 

självskattningsmallar som finns i matematikboken. Då får eleverna i början av varje 

arbetsområde skatta sina kunskaper inom det området. Elena gör så att det som eleverna 

känner att de redan kan, kan de hoppa över och istället arbetar de med det de upplever som 

svårt. Efter arbetsområdet gör eleverna självskattningen igen och ser tydligt 

kunskapsutvecklingen och hur man ska gå vidare. Förutom självskattningen i början av ett 

arbetsområde så använder Sophie sig också av formativa ”mitt-i-diagnoser”. De görs mitt i ett 

arbetsområde, och eleverna får markera med grönt, gult eller rött beroende på om de känner 

att de kan uppgiften eller inte. 
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Julia och Sophie synliggör lärandet för eleverna genom att de i början av varje lektion får veta 

vad lärandemålen för lektionen är och Julia brukar också ge eleverna en lärandematris med 

olika nivåer, så att eleverna kan välja vilken nivå de vill arbeta på. Då vet de vad som 

förväntas av dem, ”Och de ser också progressionen, vad är nästa steg. Om jag kan den här 

nivån, vad är nästa steg?” I slutet av lektionen gör båda exit tickets eller någon annan form av 

kunskapskontroll som bygger på lärandemålen som togs upp i början av lektionen. Julia 

tycker att det är viktigt att synliggöra lärandet så att eleverna vet vad de ska lära sig och vad 

som förväntas av dem.  

 

 

3.2.5 Elevaktiv undervisning där elever lär av varandra 
Alla de framgångsrika matematiklärarna arbetar på ett elevaktivt sätt. Att eleverna är aktiva 

hänger nära ihop med att prata matematik. Istället för att passivt sitta och lyssna på läraren så 

får eleverna vara aktiva och diskutera. Under dessa elevaktiva diskussioner lär sig också 

eleverna av varandra, men kamratlärandet kan ske på andra sätt också. 

 

Ada arbetar exempelvis med metoden som hon kallar för ”Konsult”, som förklarades närmare 

under avsnittet 3.2.1 Diskussioner och kooperativt lärande. Genom att eleverna aktivt ber de 

andra eleverna om hjälp så lär de av varandra på ett väldigt tydligt sätt. Ada upplever att det 

lär eleverna att lyssna aktivt på varandra, ”det är inte bara ’okej, nu har han svarat färdigt’, 

utan ’då måste jag ha lyssnat’.” Sophie använder sig av en metod som hon kallar för 

”Hemgrupp och expertgrupp” där eleverna är uppdelade i olika ”hemgrupper” och får arbeta 

exempelvis med olika geometriska begrepp. En hemgrupp får till exempel en rektangel, en 

annan grupp en triangel och en tredje grupp en kub. I grupperna ska varje elev beskriva sin 

geometriska figur med ord och i bild, samt tala om hur man räknar ut omkrets och area. 

Därefter delas eleverna in i nya grupper: ”expertgrupper”. I varje expertgrupp finns en från 

varje hemgrupp och då ska de förklara sin geometriska figur för de andra i expertgruppen. På 

så sätt får alla elever både lära och lära av varandra.   

 

Elena låter eleverna gå fram till tavlan och visa hur de har löst uppgifter, ”jag tycker mycket 

om att elever lär av elever”, säger hon. Även Sophie och Maria uttrycker att de tycker om att 

arbeta på ett sätt där eleverna får hjälp och lär av varandra, och Ada har det som ett av de 

viktigaste målen för sina elever: ”att de lär sig att lyssna på varandra och hjälpa varandra.” 

Hon är som mest nöjd med sin matematikundervisning när eleverna lär sig och visar att de 

förstår, kan resonera samt kan berätta för, lyssna på och hjälpa varandra. En aktivitet hon 

använder sig av i matematikundervisningen, förutom ”Konsult” kallar hon för ”Skicka 

vidare”. Om en elev inte kan en uppgift eller fråga så kan Ada förklara för den eleven och sen 

får den eleven skicka förklaringen vidare till en annan elev, som sen skickar vidare till en 

annan elev och så vidare. Detta gör att eleverna får öva i att båda lyssna och förklara och att 

de därmed lär sig av varandra. Dessutom berättar Ada att eleven som tar emot en förklaring 

från en annan elev ofta reagerar spontant med att säga något positivt om den som förklarade 

vilket ger den eleven ”supermycket självförtroende, för att elev nummer två sa ’åh, vad smart 

du är’”. Ada upplever att denna positiva återkoppling eleverna emellan höjer ”potentialen i 

klassen”.  

 

Maria tycker också att det är viktigt att eleverna får förklara sina kunskaper för andra elever. 

Hon säger att det ”ligger ett enormt lärande som jag tror ger stor framgång när det gäller 

elevens utveckling.” Hennes sätt att arbeta med matematikläxor är ett exempel på hur 

eleverna får öva på detta. Då sitter de i små grupper och jämför med varandra hur de har löst 

läxuppgifterna. Om någon elev inte kunde en uppgift, får en annan elev i gruppen förklara hur 
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man gör för den eleven. På det sättet får den förklarande eleven befästa sina kunskaper och 

den lyssnande eleven får lära sig något av sin klasskamrat.  

  

Maria har fått höra att hon undervisar på ett mer elevaktivt sätt, eller som hon uttrycker det: 

”elevaktivt sätt, eller ett mer, alltså att vi är aktiva tillsammans”. Julia tycker att det är en 

viktig framgångsfaktor hos hennes elever att hennes genomgångar är elevaktiva och tar bland 

annat till knepet ”no hands up”. Eleverna ska då inte räcka upp handen utan läraren kan välja 

vilken elev som helst som får svara på frågan, vilket innebär att alla måste lyssna aktivt.  

 

Alan berättar att han arbetar på ett elevcentrerat sätt och återkommer flera gånger i intervjun 

till att det är eleverna som måste göra arbetet. Han jämför med idrott där läraren motsvarar 

tränaren, och tränaren kan inte ”göra jobbet åt spelarna”. 

/…/ jag hela tiden finns där för eleverna men det är ändå de som är i centrum /…/ 

det är de som måste göra jobbet, det är de som måste vara aktiva och det blir de 

inte om de ska sitta tysta och lyssna. (Alan)  

 

Han får en känsla av att ”ha lyckats” när han sätter igång sina elever och de börjar arbeta i 

grupp på ett aktivt sätt så att han inte behöver göra så mycket mer än att bara finnas där vid 

behov. Han säger också att genom att arbeta med exempelvis EPA-metoden så ”tvingar man 

ju dem att tänka” och ser han någon som bara ”sitter av tiden” så går han fram till den eleven 

och ställer någon fråga så att eleven ska ”börja tänka själv”. Han anser att just den elevaktiva 

undervisningsstrategin är den viktigaste för elevernas framgångar i matematik.    

 

 

3.2.6 Individanpassad och varierad undervisning 
Som tidigare nämnt så individanpassar de flesta av respondenterna uppgifter som ges via 

digitala hjälpmedel. Elena, Maria och Sophie anpassar också vilka uppgifter eleverna ska 

räkna i matematikboken. Elena ser till att alla elever arbetar inom samma arbetsområde, men 

uppgifterna är på olika nivåer beroende på deras förmåga. Julia har tidigare arbetat som 

specialpedagog och uttrycker flera gånger att hon vill att alla elever ska vara inkluderade och 

få arbeta och utmanas på sin nivå. Hon säger att hon försöker lyfta varje elev utifrån ”där de 

är”. Även Alan uttrycker att han har som mål för eleverna att de ska utvecklas så långt de kan 

utifrån sina egna förutsättningar.  

 

Maria nämner att hon försöker ha variation i lektionerna så att det inte blir långa pass med 

exempelvis enbart färdighetsträning. Sophie tycker också att variation är viktigt för att 

bibehålla elevernas intresse. ”Det känner man ju själv, det är ju inte jätteroligt att bara jobba i 

boken, jobba i boken, jobba i boken.” Alan och Elena pratar om hur viktigt det är att variera 

undervisningen eftersom alla elever inte lär sig på samma sätt. Elena trycker speciellt mycket 

på att ”det ska vara varierad undervisning, det ska vara varierade genomgångar, alltså att man 

använder olika typer av genomgångar och att eleverna ska arbeta på olika sätt”. Hon säger att 

hon använder sig av många olika sorters aktiviteter och övningar för att ”nå många”. Varje 

termin låter hon eleverna utvärdera ämnet matematik och då får de bland annat frågan hur de 

lär sig bäst och då märker hon att detta varierar och att det är därför det är så viktigt att man 

varierar undervisningen. ”Olika barn lär på olika sätt”, säger hon. 
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4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning av resultat 

 

4.1.1 Kärleken till matematik och viljan att ständigt utvecklas 
Under intervjuerna blev det väldigt tydligt att de intervjuade matematiklärarna älskar sitt arbete. 

De är engagerade i sin undervisning och har ett genuint intresse för matematik. Samtliga lärare 

vill dessutom sprida denna kärlek till matematiken till sina elever. Förutom kognitiva kunskaps- 

och utvecklingsmål, så har de även känslomässiga mål för eleverna och de berättar att de vill 

att eleverna ska tycka att matematik är roligt, intressant och inspirerande. Nästan alla säger 

också att de vill att eleverna ska få en tilltro till sin matematiska förmåga, att de ska få 

matematiskt självförtroende och våga ställa frågor, våga misslyckas och känna en trygghet i det 

matematiska klassrummet. Flera av lärarna beskriver hur deras elever har gått från en negativ 

till en positiv bild av matematikämnet, eller av deras egen matematikförmåga, under deras tid 

tillsammans. 

 

För att uppnå dessa känslomässiga mål så varierar lärarna undervisningen, dels för att olika 

elever lär på olika sätt och dels för att inte göra undervisningen enformig och tråkig. De ställer 

också höga mål och förväntningar på eleverna. De får med hela elevgruppen i undervisningen 

genom att först arbeta med enkla uppgifter som alla klarar av och sedan höja nivån successivt 

för att utmana eleverna, men de har förstås elever på olika kunskapsnivåer som de anpassar 

undervisningen till. De synliggör lärandet för eleverna på flera olika sätt, dels genom ständig 

formativ bedömning och dels genom att lyfta goda elevexempel och visa att man kan tänka på 

många olika sätt. Några av lärarna säger också att deras eget intresse för matematik smittar av 

sig på eleverna. Eftersom lärarna tycker att det är så roligt och verkligen brinner för ämnet, så 

speglas det i undervisningen och även hos eleverna.  

 

Det varierar hur mycket lärarna använder sig av läroboken i undervisningen, men ingen låter 

eleverna räkna alla uppgifter. Dels finns det inte tid till det och dels är eleverna på olika 

kunskapsnivåer och de som redan behärskar uppgifterna på en nivå ska vidare till nästa nivå. 

Lärarna har effektiviserat sitt arbete och sin matematikundervisning, inte bara genom att gallra 

i läroboken, utan också genom att minimera rättandet och låta färdighetsträning ske framförallt 

som läxa. På lektionerna fokuserar man istället på diskussioner och användning av den 

matematiska kompetensen i exempelvis problemlösning. Flera av lärarna uttrycker att de inte 

känner sig stressade och att det är viktigt att ge eleverna tid att lära sig. Eleverna måste få med 

sig grunderna innan de kan gå vidare till svårare matematik, och om man stressar så finns man 

inte där för elevernas skull, utan för sin egen skull. 

 

De flesta lärarna utvärderar sina undervisningsstrategier kontinuerligt under lektionerna eller 

direkt efter. De märker direkt om något inte fungerar och justerar då sin undervisning, provar 

andra strategier och aktiviteter. De vågar testa nya metoder. Samtliga lärare säger att de vill 

utvecklas hela tiden, de är inte nöjda utan har ett driv att ständigt förbättra sin undervisning. 

Även saker som de ser går bra vill de göra ännu bättre. Nästan alla säger att de går på många 

fortbildningar och Matematiklyftet har upplevts som väldigt positivt för utvecklingen av 

matematikundervisningen. Flera av lärarna säger att en av deras styrkor är deras goda 

matematikkunskaper och att det är viktigt att matematiklärare har mycket goda 

ämneskunskaper. Det utvidgade kollegiet, både med fysiska träffar och på internet, värderas 
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högt, speciellt för de lärare som arbetar på små skolor där det kanske inte finns några andra 

matematiklärare att diskutera med.   

 

 

4.1.2 Sammanfattning av gemensamma undervisningsstrategier i 

matematikundervisningen 
Intervjuerna med de framgångsrika matematiklärarna resulterade i berättelser från sex individer 

med helt olika utmärkande drag i sin matematikundervisning, men som ändå hade väldigt 

många likheter när det kommer till vilka undervisningsstrategier som används. Analysen av 

intervjuerna resulterade i följande sex gemensamma undervisningsstrategier som samtliga, eller 

samtliga utom en, lärare använder sig av i sin matematikundervisning i årskurs 4–6:  

• Diskussioner och kooperativt lärande  

• Problemlösning  

• Digitala hjälpmedel – främst för färdighetsträning och kunskapskontroll 

• Formativ bedömning och synligt lärande 

• Elevaktiv undervisning där elever lär varandra 

• Individanpassad och varierad undervisning 

 

Samtliga respondenter tycker att det är viktigt att eleverna får prata matematik och diskussioner 

utgör en stor del av lärarnas matematikundervisning. Gemensamma diskussioner och 

kooperativt lärande står högt i kurs och oftast sker det i anslutning till problemlösning och med 

EPA-metoden. Eftersom det är framförallt kring problemlösning som eleverna diskuterar så 

utgör problemlösning förstås en stor del av matematikundervisningen.  

 

Att diskutera tillsammans och prata matematik gör eleverna aktiva och de får använda sina 

matematiska kunskaper. Istället för att sitta passiva och lyssna så får eleverna tänka och 

kommunicera matematik. Eleverna lär sig dessutom av varandra när man använder denna 

undervisningsstrategi, dels genom att de får se olika sätt att tänka och lösa uppgifter på, men 

också genom att de faktiskt får förklara för varandra hur de har tänkt. Eleverna lär varandra, 

och de lär även både sig själva och varandra att lära, eftersom de får se olika sätt att lösa 

problem. Genom att förklara för någon annan hur man tänker så får dessutom eleverna som 

förklarar befästa sina kunskaper och de som lyssnar lär sig nya kunskaper.  

 

Samtliga respondenter säger att de använder sig av formativ bedömning. När de går runt i 

klassrummet ser de ganska omgående om eleverna förstår eller inte, vad som behöver repeteras 

och om man behöver ändra sina undervisningsstrategier. Lärarna använder också kunskapen 

om elevernas förståelse för att planera undervisningen vidare. Den formativa bedömningen gör 

att lärarna vågar släppa mycket av den veckovisa rättningen, eftersom de får så mycket 

information om elevernas lärandeutveckling från den kontinuerliga återkopplingen i 

klassrummet. Däremot använder alla lärarna sig också av prov, diagnoser och utvärderingar av 

både kunskaper och undervisningsstrategier, som ett slags bekräftande komplement. Flera av 

lärarna använder sig också av exit tickets eller andra små kunskapskontroller för att ”checka 

av” att eleverna har förstått ett visst stoff.  

 

Genom att lärandeprocessen blir mer öppen, i och med att man diskuterar och pratar matematik, 

lyfter olika elevlösningar, låter eleverna använda självskattningsmallar, visar lärandemål och 

hur man ska nå målen, så resulterar det också i ett synligt lärande. Eleverna får både se hur 

andra lär sig och hur de själva ska lära sig.   
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Digitala hjälpmedel används framförallt vid färdighetsträning, som hos flera av lärarna görs 

mest som läxa. De digitala hjälpmedlen används också för att snabbt kontrollera elevernas 

kunskaper. Detta sparar mycket tid för lärarna och de flesta av respondenterna lägger över 

huvud taget inte särskilt mycket tid på rättning utan har effektiviserat bort det för att använda 

tiden till viktigare saker, som exempelvis att planera bra lektioner. Andra fördelar med digitala 

hjälpmedel, som lärarna nämner, är att det går lätt att individanpassa uppgifterna utifrån 

elevernas förmågor, att återkopplingen är tydlig och att det är roligt.  

 

Anpassning av undervisningen är också en undervisningsstrategi som är gemensam för 

respondenterna. Flera lärare uttrycker att de vill lyfta eleverna så långt de kan nå, utifrån deras 

olika förutsättningar. Detta innebär att undervisningen måste anpassas på olika sätt, bland annat 

genom att, som tidigare nämnt, låta eleverna räkna olika uppgifter i läroböckerna och genom 

att individanpassa nivåerna vid färdighetsträning med digitala hjälpmedel. Det innebär också 

att undervisningen måste varieras för att nå alla, eftersom olika elever lär sig på olika sätt.   

 

4.2 Tillförlitlighet 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur framgångsrika matematiklärare i årskurs 

4–6 beskriver sin matematikundervisning samt vilka gemensamma undervisningsstrategier de 

berättar om. Genom att lyfta gemensamma undervisningsstrategier vill jag belysa de strategier 

som enligt lärarna själva har visat sig vara framgångsrika i matematikundervisning i årskurs 4–

6. Däremot kan jag inte veta om intervjuer med tio andra framgångsrika matematiklärare skulle 

ge samma resultat, eller om intervjuer med tio icke framgångsrika matematiklärare inte skulle 

ge samma resultat. Problem med generalisering är en ofta förekommande kritik mot kvalitativa 

undersökningar (Bryman, 2011). Det viktiga är dock att de gemensamma 

undervisningsstrategierna som har lyfts, kan ses som undervisningsstrategier som skulle kunna 

fungera i matematikundervisningen i årskurs 4–6 på ett positivt sätt. Sen har externa faktorer 

förstås en påverkan, som jag har valt att inte ta i beaktande i denna undersökning för att avgränsa 

mitt arbete.  

 

Respondenterna i undersökningen består av fem kvinnor och en man, vilket kan uppfattas som 

en skev fördelning av mitt urval då det motsvarar 83 procent kvinnor och 17 procent män. 

Denna fördelning har skett slumpmässigt och jag har inte haft som syfte att ha en jämn 

könsfördelning, då genusperspektivet inte är en del av examensarbetets syfte. Dock har det visat 

sig att denna fördelning faktiskt är en ypperlig representation av hur det ser ut ute i skolorna. 

Av förstelärarna i grundskolans år 4–6 är nämligen 85 procent kvinnor och 15 procent män 

(Skolverket, 2017).  

 

En aspekt av tillförlitlighet är validitet – överensstämmer verklighet och tolkning? Mäter jag 

det jag vill mäta? (Olsson & Sörensen, 2011; Johansson & Svedner, 2010). Jag har vid ett 

tillfälle under arbetets gång utvecklat examensarbetets syfte från att enbart vara analyserande 

till att nu också vara av beskrivande art. Frågorna i intervjuguiden konstruerades utifrån 

examensarbetets ursprungliga syfte, men jag upplever att de faktiskt kommer till bättre 

användning i det slutliga syftet.  

 

Jag upplever alltså att mina intervjufrågor har täckt undersökningens syfte väl. Snarare har jag 

kanske varit för överlappande med flera frågor som resulterar i liknande svar. Mitt syfte med 

detta, som tidigare nämnt, var att lyckas fånga så många aspekter som möjligt av 

matematikundervisning och undervisningsstrategier, och att verkligen få så kompletta svar som 
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möjligt från respondenterna. Möjligen kan detta ha upplevts lite tjatigt i vissa intervjuer. Genom 

att göra en pilotstudie har jag testat intervjufrågornas giltighet och tillförlitlighet (Lantz, 1993). 

Trots detta fanns det en fråga som två av respondenterna tyckte var svår att svara på: Vad har 

du för mål med din matematikundervisning – i din lärarroll? Denna fråga hade med fördel 

kunnat omformuleras till exempelvis: På vilket sätt vill du utvecklas i din roll som 

matematiklärare?  

 

Något att beakta i resultatet är att det är lärarnas val av beskrivningar som till stor del har styrt 

intervjuerna. Risken finns att det exempelvis finns två respondenter som arbetar lika mycket 

med digitala hjälpmedel i matematikundervisningen, men medan den ena läraren bara nämner 

det i förbifarten så pratar den andra läraren om det väldigt mycket. Det kommer då i resultatet 

att verka som att den sistnämnda läraren använder sig av digitala hjälpmedel i mycket högre 

grad än den förstnämnda. Eftersom jag inte har observerat lärarna så kan jag endast lyfta de 

resultat som speglar lärarnas beskrivningar. Genom att använda en intervjuguide har jag ökat 

chansen för att respondenterna har fått berätta om samma saker, dock har alltså lärarnas val av 

fokus samt olika följdfrågor gjort att intervjuerna sedan har spretat åt skilda håll. 

 

Som Olsson & Sörensen (2011) påpekar så kan ett resultat aldrig ge en komplett bild av ett 

fenomen eller en situation, eftersom verkligheten är i ständig förändring. Jag har en 

förförståelse, dels när jag tolkar respondenternas svar och dels när jag kodar och kategoriserar 

svaren. För att få bekräftat att respondenternas beskrivningar stämmer överens med det som har 

förmedlats i resultaten, så kallad respondentvalidering, kan man enligt Bryman (2011) och 

Lantz (1994) till exempel ställa följdfrågor i intervjun och sedan återkoppla till respondenten 

om ens intryck och resultat. Följdfrågor har ställts under intervjuerna för att kontrollera att jag 

har uppfattat rätt och ibland har jag bett om förtydliganden. Alla respondenter har också fått 

förfrågan om de vill läsa intervjuutskrifterna men ingen har känt behov av att göra detta.  

 

Intervjuerna har genomförts på olika sätt, en del via telefon eller Skype och andra på plats på 

lärarens skola, då jag även har fått vara med på en matematiklektion. Detta kan påverka 

reliabiliteten, alltså mätnoggrannheten (Johansson & Svedner, 2010). Jag upplever ett större 

personligt mervärde av att ha varit på plats och fysiskt mött vissa av lärarna, men vid 

dataanalysen upptäckte jag ingen skillnad i kvantiteten eller kvaliteten av resultatet och tror inte 

att det har påverkat resultatet på något vis. Däremot upplevde jag en skillnad beroende på hur 

mycket respondenterna hade förberett sig inför intervjutillfället. De respondenter som hade 

förberett sig lagom mycket till intervjun tycktes ha lättare att förmedla sina beskrivningar av 

sin matematikundervisning. Jag upplevde att de respondenter som hade förberett sig för lite 

eller för mycket hade svårare att tala fritt. Läraren som hade förberett sig ”för mycket” hade till 

en början svårt att gå utanför sina förberedda svar när jag ställde följdfrågor, men efter en stund 

tyckte jag att det släppte lite och det blev ett friare svarande. Läraren som hade förberett sig 

”för lite” upplevde jag hade lite svårare att få fram all information som hen annars kanske hade 

kunnat förmedla med lite mer förberedelse. Observera dock att det inte fanns några som helst 

krav på att förbereda sig för intervjun och att jag inte lägger någon värdering i graden av 

förberedelse, jag vill bara visa att det kan ha resulterat i en skillnad av kvantitet och kvalitet 

mellan intervjusvaren. Intervjuguiden e-postades till lärarna i god tid före intervjun och det 

betonades då att det var högst frivilligt om man ville läsa igenom frågorna innan intervjun eller 

ej. I början av varje intervju frågade jag lärarna om de hade hunnit titta igenom frågorna.  

 

Ett annat reliabilitetsproblem som kan uppstå är vid transkriberingen – uppfattar transkriberaren 

vad respondenten säger på ett korrekt sätt? Skulle en annan person uppfatta andra ord? (Kvale, 

1997; Patel & Davidson, 1994) Genom att spela in intervjuerna har jag kunnat lyssna på dem 
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så många gånger som har behövts för att på så sätt minska risken att missförstå vad 

respondenterna säger (Patel & Davidson, 1994). Eftersom första lyssningen skedde direkt efter 

att intervjun genomfördes, samt att jag antecknade stödord under intervjuerna, så har jag även 

på det sättet minimerat risken att skriva fel ord. Kvale (1997) menar att intervjuer inte är 

utskrifter. ”Intervjuer är levande samtal” (ibid, s.166). Genom att jag påbörjat tran-

skriberingarna i direkt anslutning till intervjuerna har jag också gått in i transkriberingen med 

”känslan” kvar som respondenterna förmedlade i sina beskrivningar. Samtidigt finns 

utskrifterna där som grund för att göra det möjligt att analysera dem så objektivt som möjligt. 

Som Kvale säger så är intervjuarens reliabilitet en balansgång mellan analys och berättelse, 

mellan objektivitet och kreativitet.  

 

4.3 Teoretisk tolkning 

Framgångsrika lärare är engagerade och passionerade (Hattie, 2009; OECD, 2016b; 

Utbildningsdepartementet, 2012), vilket matematiklärarna i denna undersökning tydligt visar 

att de är. Detta försöker de också reflektera på sina elever. Många elever har negativa känslor 

för matematik. De tycker att ämnet är svårt och kanske tråkigt, och många har dåligt 

matematiskt självförtroende (Nordenlöw, 2017; Olén, 2016). Att de intervjuade lärarna i denna 

undersökning har som ett av sina största mål att få eleverna att tycka att matematik är roligt och 

att få tilltro till sin matematiska förmåga måste därför ses som mycket positivt, framförallt 

eftersom upplevelsen att matematik är svårt tycks hänga ihop med upplevelsen att det är tråkigt 

(Olén, 2016). Kan man bryta denna negativa spiral så kanske man kan skapa en positiv trend 

istället. I en rapport från Skolverket (Truedson, 1994), där man intervjuade framgångsrika lärare 

i svenska, så var deras högsta mål med undervisningen just att skapa lust, intresse och glädje i 

läsande och skrivande.  

 

För att väcka elevernas intresse och lust för matematik och för att få dem att känna sig trygga i 

det matematiska klassrummet, så säger lärarna i denna undersökning att de dels själva utstrålar 

intresse för ämnet, och dels att de varierar undervisningen med många olika strategier och 

aktiviteter. De anpassar utmaningarna utifrån elevernas olika nivåer men ställer höga mål och 

ökar successivt svårighetsgraden. De synliggör lärandet med ständig formativ bedömning och 

genom att visa att man tänka på många olika sätt. Utöver att utvärdera och bedöma eleverna så 

utvärderar de också kontinuerligt sig själva och sina undervisningsstrategier och justerar 

undervisningen vid behov för att bli ännu mer framgångsrika. De vågar testa nya strategier och 

aktiviteter och de vill ständigt utvecklas och går därför regelbundet på fortbildning i matematik.  

 

Denna beskrivning stämmer väl överens med resultatet i Wongs (2007) intervjuundersökning 

med tolv framgångsrika matematiklärare i Hong Kong. De lärarna uttryckte vikten av att göra 

matematikundervisningen intressant genom variation, bland annat genom att använda rika 

frågor. Det var enligt lärarna i Hong Kong också viktigt att en matematiklärare var genuint 

intresserad av matematik och hade goda matematikkunskaper men ändå alltid strävade efter att 

bli bättre och vågade prova nya saker i undervisningen. Även Löwing (2004) betonade att 

matematiklärare måste ha goda matematikkunskaper för att kunna möta elevernas olika behov, 

och de måste använda sig av varierade undervisningsstrategier. Framgångsrika lärare anpassar 

undervisningen utifrån elevernas behov, ger dem utmanande uppgifter, återkopplar till eleverna, 

synliggör målen och får eleverna att bli aktiva i sin egen inlärningsprocess (Hattie, 2009; 

OECD, 2016b). De välkomnar också misstag och skapar en trygg lärandemiljö (Hattie, 2009), 

precis som matematiklärarna i denna undersökning. Alla dessa framgångsfaktorer framkommer 

även i lärarnas beskrivningar av sin matematikundervisning i detta examensarbete.  
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Matematisk kompetens kan sammanfattas i sex olika förmågor och förhållningssätt: 

begreppsförmåga, procedurförmåga, problemlösningsförmåga, kommunikativ förmåga, 

metakognitiv förmåga samt produktivt förhållningssätt. De framgångsrika matematiklärarna i 

min undersökning möjliggör för eleverna att på flera olika sätt utveckla dessa förmågor och 

förhållningssätt. Begrepps- och kommunikationsförmågorna övas när eleverna diskuterar och 

pratar matematik med varandra och får använda matematiska begrepp i diskussionerna och både 

får tänka ut egna och följa andras matematiska resonemang.  

 

Procedur- och problemlösningsförmågorna övas när eleverna arbetar med problemlösning och 

ska välja lösningsstrategier och räknemetoder i olika sammanhang. Procedurförmågan övas 

också vid färdighetsträning, genom att de övar på räknemetoder och hur man hanterar 

matematiska symboler och formler. Produktivt förhållningssätt övas dels vid problemlösningen, 

då eleverna ser att deras matematikkunskaper kommer till användning, och dels genom att 

lärarna arbetar med att stärka elevernas tilltro till sin egen matematiska förmåga. Den 

metakognitiva förmågan övas dels vid den formativa bedömningen och självskattningarna, då 

lärandet synliggörs, och dels i den kooperativa undervisningen då olika elevlösningar lyfts så 

att eleverna får möjlighet att hitta alternativa lösningar.  

 

Att de intervjuade lärarna baserar mycket av sin matematikundervisning på diskussioner speglar 

väl den utveckling som matematikundervisningen har gått mot. Från att tidigare ha varit en mer 

passiv undervisning i skolan har den de senaste åren utvecklats till att bli mer aktiv och 

vardagsnära (Boesen et al., 2007; Echazarra et al., 2016).  

 

Även om undervisningsstrategierna som de intervjuade lärarna använder sig av är elevaktiva så 

anser jag att de också är till viss del lärarstyrda. Lärarstyrd undervisning kännetecknas bland 

annat av struktur och tydlighet (Echazarra et al., 2016), som till exempel tydliga mål som 

synliggörs för eleverna (Mitchell, 2014). Läraren ställer frågor till eleverna och ber dem 

redogöra för hur de resonerar (Echazarra et al., 2016). Små kunskapstester görs regelbundet och 

i slutet av lektionen återkopplar läraren till målen som belystes i början (Mitchell, 2014). Några 

av de intervjuade matematiklärarna i detta examensarbete visar eleverna lärandemålen och hur 

de ska nå dessa, och flera använder sig av exit tickets eller andra små kunskapskontroller för 

att synliggöra lärandet, som komplement till den formativa bedömningen som hela tiden pågår 

i klassrummet.  

 

Man kan säga att motsatsen till lärarstyrd undervisning är elevcentrerad undervisning, men det 

är möjligt att använda båda undervisningsstrategierna samtidigt (Echazarra et al., 2016; Suffolk, 

2007; Wong, 2007). Elevcentrerad undervisning kännetecknas bland annat av att eleverna 

arbetar aktivt med individanpassade uppgifter, vilket även kännetecknar undervisningen hos 

matematiklärarna i min undersökning. Både färdighetsträningen med digitala hjälpmedel och 

arbete i läroboken individanpassas. Eleverna är också mycket aktiva på lektionerna i och med 

det stora fokuset på att prata matematik. Enligt Echazarra et al. (2016) är den elevcentrerade 

undervisningsstrategin ovanligast bland OECD-länderna, men jag skulle säga att detta är en av 

de mest utmärkande strategierna bland mina respondenter. Anmärkningsvärt nog så har denna 

typen av undervisningsstrategi resulterat i sämre resultat på PISA-testet i matematik, men annan 

forskning (Bull, 1971, refererad i Slavin et al., 2008; Lerkkanen et al., 2016) visar att elever 

presterar bättre i matematik när undervisningen är elevcentrerad och individanpassad. Jalbani 

(2014) menar också att undervisning behöver bli mer elevcentrerad så att alla elever når målen.  

 

De intervjuade matematiklärarnas undervisningsstrategier är också mycket 

kognitionsaktiverande och fyllda med problemslösningsaktiviteter och utmaningar. Genom att 
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fundera och reflektera över rika frågor utan uppenbara lösningar och med olika 

lösningsalternativ så motiveras eleverna att tänka matematik, välja strategier och argumentera 

för sina val (Echazarra et al., 2016). Forskning visar att ju oftare elever får använda matematik 

i problemlösningsuppgifter desto bättre tenderar de att prestera i matematik överlag (OECD, 

2015) och elever vars lärare använder sig av en kognitionsaktiverande undervisningsstrategi 

presterar bättre på PISA:s matematikprov (Echazarra et al., 2016).  

 

Jämfört med andra OECD-länder är det mindre vanligt med kognitionsaktiverande 

undervisning i Sverige (ibid) och OECD rekommenderar till och med att svenska lärare 

använder sig av denna undervisningsstrategi i högre grad än vad de gör idag (OECD, 2015). 

Jämfört med övriga strategikategorier som Echazarra et al. (2016) nämner så är ändå 

kognitionsaktiverande undervisningsstrategier den näst vanligaste strategin i svensk 

matematikundervisning. De framgångsrika matematiklärarna i denna undersökning tycks också 

använda sig av denna undervisningsstrategi i mycket hög grad.  

 

Likaså den fjärde undervisningsstrategin som Echazarra et al. nämner, formativ bedömning, är 

en strategi som genomsyrar matematikundervisningen hos de framgångsrika lärarna i denna 

undersökning. Forskning visar att framgångsrika lärare gör formativa bedömningar under 

lektionerna och att de anpassar undervisningen därefter (Anthony & Walshaw, 2007; Guskey, 

1996, refererad i Stronge et al., 2011; Mitchell, 2014), vilket även lärarna i denna undersökning 

gör. Återkopplingen, både till eleverna och till läraren, är bland den viktigaste 

undervisningsstrategin för en effektiv och framgångsrik undervisning (Hattie, 2009).  

 

Några av de intervjuade lärarna låter eleverna få utöva självskattning, där de får bedöma själva 

hur mycket de behärskar inom ett ämnesområde och sedan får följa utvecklingen genom att 

göra nya självskattningar vartefter. Att lära sig självutvärdering är en metakognitiv strategi och 

forskning visar att elever som får undervisning i metakognitiva strategier presterar bättre i 

matematik (bland annat Kramarski & Hirsch, 2003, refererad i Slavin et al., 2008; Montague et 

al., 2011, refererad i Mitchell, 2014).  

 

Flera av lärarna i min undersökning talar om vikten att lyfta goda elevexempel. Det, samt att 

eleverna arbetar kooperativt och diskuterar med varandra, syftar till att eleverna ska få se olika 

sätt att tänka och lösa uppgifter på, att få förklara för varandra hur de har tänkt. Eleverna lär 

varandra, och de lär även både sig själva och varandra att lära, de ”lär sig att lära” helt enkelt, 

vilket är en av Europaparlamentets åtta nyckelkompetenser (European Parliament, 2006). Att 

arbeta kooperativt och att elever får hjälpa varandra resulterar dessutom i ett ökat lärande och 

bättre studieprestationer i matematik (bland annat Hagland et al., 2005; Reid, 1992, refererad i 

Slavin et al., 2008, Xin, 1999, refererad i Mitchell, 2014). Eleverna behöver ändå också tid för 

eget reflekterande (Anthony & Walshaw, 2007), vilket de exempelvis får när man arbetar 

utifrån EPA-metoden, som de flesta av de intervjuade matematiklärarna gör. Forskning visar 

dessutom att framgångsrika matematiklärare låter sina elever kommunicera matematik i högre 

grad (ibid).  

 

Olsson (2014) skriver att inom matematikundervisning kan digitala hjälpmedel underlätta vid 

exempelvis färdighetsträning, vilket flera av de intervjuade lärarna har tagit fasta på. Lärarna 

ger då oftast färdighetsträningen i läxa, och forskning visar att det är större chans att elever 

genomför sina läxor om de kan göra dem med hjälp av digitala hjälpmedel (Grimes & 

Warschauer, 2008, refererad i Fleischer & Kvarnsell, 2015). Forskningen är inte enig gällande 

om digitala hjälpmedel ökar elevers studieprestationer. Möjligen kan det ha att göra med vilka 

matematiska färdigheter som undersöks och vilka digitala hjälpmedel som används i 
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undersökningarna. Åtminstone två studier har visat att färdighetsträning med hjälp av digitala 

hjälpmedel signifikant förbättrar elevernas automatiseringsförmåga i matematik (Main & 

O’Rourke, 2011; Musti-Rao & Plati, 2015). Precis som Ok och Bryant (2016) skriver så nämner 

lärarna i detta examensarbete att en stor fördel med digitala hjälpmedel är att det är lätt att 

individanpassa uppgifterna och att återkopplingen är tydlig. Dessutom tycker eleverna att det 

är roligt, vilket forskningen också stödjer (Ashman & Elkins, 2009, refererad i Main & 

O’Rourke, 2011).   

 

4.4 Förslag till praktisk tillämpning och fortsatt forskning 

Löwing (2004) ansåg att det var viktigt att undersöka framgångsrika matematiklärare för att ge 

lärarstuderande goda exempel på bra undervisning. Jag anser att det är viktigt även för redan 

yrkesutövande lärare. Som Hattie (2009) sade, så är det viktigt att veta vad man ska 

implementera i undervisningen för att höja elevernas studieprestationer optimalt, eftersom allt 

man gör har någon effekt. Även om de externa förhållandena som varje lärare möter i sitt arbete 

är olika, vad gäller exempelvis barngrupp och resurser, så är det alltid nyttigt att lyfta 

framgångsrika undervisningsstrategier.  

 

För mig som har intervjuat, och till viss del mött, dessa framgångsrika matematiklärare så har 

det gett en otrolig grund för vad jag kan tänka på i min framtida matematikundervisning och 

många uppslag och idéer för hur jag kan genomföra undervisningen. Jag hoppas att jag genom 

detta examensarbete ska kunna förmedla stor del av denna kunskap vidare till andra. Ingen kan 

kopiera någon annans undervisningssätt, som dessutom förhoppningsvis alltid är i ett 

utvecklande förändringsarbete, men man kan inspireras och ta till sig det som fungerar i ens 

egen undervisning.  

 

Något som jag önskar att jag hade haft tid att göra, är att även ha observerat lärarna i sin 

matematikundervisning. Optimalt vore en längre observationsundersökning där man kunde se 

hur de framgångsrika lärarna undervisar i matematik. Man skulle förmodligen se saker som de 

gör när de undervisar men som de inte har beskrivit i sina intervjuer. I anslutning till två av 

intervjuerna fick jag observera en matematiklektion och det var oerhört givande – dock endast 

för mig personligen, eftersom jag inte använde dessa upplevelser i examensarbetet. Om man 

skulle observera flera framgångsrika matematiklärare under flera lektioner så skulle det ge en 

mycket god inblick i framgångsrik matematikundervisning.  

 

Slutligen så anser jag att möten med framgångsrika lärare och observationer av andra lärares 

undervisning borde ingå både i lärarutbildningarna och i uppdraget som yrkesutövande lärare. 

På den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på lärarutbildningarna får studenterna 

visserligen en liten inblick i hur undervisning kan se ut, men både kvantiteten och kvaliteten 

på dessa möten och observationer varierar oerhört. Optimalt vore om lärarutbildningen kunde 

kompletteras med att grupper av lärarstudenter fick möjlighet att observera specifikt utvalda 

framgångsrika lärare. Så som redan verksamma lärare har gjort i Japan i över hundra år med 

så kallade Lesson Studies, där syftet är att förbättra undervisningen, lärandet, lärarens 

professionella utveckling med mera (Matoba, 2005). Efter upplevelsen kunde gruppen 

diskutera sina upplevelser och intryck med varandra. Jag tror att det skulle utveckla 

lärarstudenterna otroligt mycket. Att sedan fortsätta med kollege-observationerna när man 

arbetar som lärare, precis som i Lesson Study, och som lärarna på Adas skola gör, tycker jag 

också är viktigt.  
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Undervisning sker oftast bakom stängda dörrar, men genom att undersöka hur framgångsrik 

undervisning går till så öppnar man dessa dörrar och möjliggör ett spridande av dessa 

framgångsrika undervisningsstrategier.   
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BILAGA 1: Informationsbrev till lärare 
 

Hej [Namn]! 

 

Jag heter Gloria Olsson och läser sista terminen på Grundlärarprogrammet åk 4-6 på 

Högskolan i Gävle. Det är nu dags för mig att skriva mitt examensarbete, där jag har som 

syfte att ta reda på hur förstelärare (i matematik eller ospecificerat ämne) i åk 4-6 beskriver 

sina undervisningsstrategier i matematikundervisningen, samt se om det finns några 

gemensamma nämnare i dessa beskrivningar.  

 

Mitt mål är att intervjua minst sex förstelärare som också uppfyller ett av följande kriterier: 

  

• Läraren undervisade i matematik i en klass 6 som presterade bland de 30 bästa i 

Sverige på de nationella proven i matematik läsåret 2015/2016.  

 

eller 

 

• Läraren utmärker sig inom området matematikdidaktik på sociala medier, bloggar eller 

i annan media, exempelvis genom att ha många tusen följare/läsare eller ha fått någon 

nationell utmärkelse. 

 
Jag har bedömt att du uppfyller minst ett av dessa krav och vänder mig därför till dig med en 

förfrågan om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju, antingen på plats på din skola eller 

över internet eller telefon. Intervjuerna är tänkta att hållas någon gång under vecka 9-11. 

 

Intervjun spelas in och kommer att skrivas ut och analyseras. Innan intervjun kommer jag att 

e-posta huvudfrågorna till dig så att du kan förbereda dig om du vill (du måste inte). Längden 

på intervjun beräknas till maximalt 1 timme och efter att intervjuerna har skrivits ut får du 

möjlighet att läsa utskrifterna om du önskar. Du kan när som helst avbryta din medverkan 

utan någon särskild förklaring.  

 

För att bibehålla konfidentialiteten, så att ingen kan identifiera vem du är, har jag i första 

urvalskriteriegruppen använt mig av en slumpgenerator för att välja ut ett fåtal lärare av de 30. 

Lärare från den andra urvalskriteriegruppen kommer inte att kunna kopplas till någon specifik 

webbplats eller utmärkelse. Genom hela arbetet kommer lärarna att få alias och efter arbetets 

godkännande kommer allt undersökningsmaterial att lämnas in till Akademin för Teknik och 

Miljö, Högskolan i Gävle, för arkivering.  

 

Jag hoppas att du kan tänka dig att ställa upp, då din medverkan är viktig för arbetets 

genomförande! Jag uppskattar om du kan svara snarast, men allra senast den 15 februari 

2017, så att jag annars kan gå vidare med förfrågningar till andra lärare. Hör gärna av dig om 

du har frågor eller funderingar. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Gloria Olsson pfk09gcs@student.hig.se   

070–277 26 40  gloria780605@hotmail.com 

 

Handledare: Iiris Attorps  ias@hig.se  

mailto:pfk09gcs@student.hig.se
mailto:gloria780605@hotmail.com
mailto:ias@hig.se
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BILAGA 2: Samtyckesblankett 

 

 

 

 

 

 
Jag samtycker härmed till att medverka i studien gällande förstelärares undervisnings-

strategier i matematikundervisning, genomförd av Gloria Olsson. Jag har informerats om att 

mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min medverkan. 

Intervjun kommer att skrivas ut och analyseras. De uppgifter som framkommer under 

intervjun kommer att behandlas på ett sådant sätt så att min identitet inte röjs. Uppgifterna 

kommer att bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Den information 

jag lämnar kommer endast att användas till detta examensarbete men jag är medveten om att 

slutversionen är offentlig.  

 

Ort och Datum 

_____________________________________________ 

 

 

Respondent Underskrift/Namnförtydligande 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

 

Student Underskrift/Namnförtydligande 

 

_____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 
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BILAGA 3: Intervjufrågor 
 

 

Före undervisningen 

1. Vad har du för mål med din matematikundervisning?  

          - I din lärarroll?  

          - För eleverna? 

 

2. Hur planerar du din matematikundervisning?  

          - Inför ett matematikområde?  

          - Inför en matematiklektion?  

Under undervisningen 

3. Vad använder du dig av för strategier och metoder i klassrummet under 

matematikundervisningen? 

4. Beskriv några konkreta saker du gör när du undervisar i matematik, som du tror bidrar 

till elevernas framgångar i matematik. 

5. Vilka av dina undervisningsstrategier tror du är viktigast för elevernas framgångar i 

matematik?  

 

Efter undervisningen 

6. Hur och när utvärderar du din matematikundervisning?  

         - Dig själv som lärare 

         - Metoderna/strategierna som användes i undervisningen 

         - Elevernas lärande/mottagande av undervisningen 

7. Hur använder du dig av denna utvärdering inför nästa planering?  

 

Övergripande 

8. Vad har gjort att dina nuvarande undervisningsstrategier har utvecklats till det de är 

idag?  

9. Vad skulle du säga att du gör, som kanske inte många andra lärare gör, när det 

kommer till matematikundervisning? 

10. Vilka styrkor anser du att du har i din roll som matematiklärare? 

11. Vad är du mest nöjd med gällande hur du undervisar i matematik?  

 

12. Utifrån ditt eget sätt att undervisa i matematik, har du några tips till andra 

matematiklärare som vill att deras elever ska lyckas ännu bättre i matematik? 

 

 


