
 

 

 

 
 

 

DEN GODA 

MATEMATIKLÄRAREN 
– VAD GÖR EN BRA MATEMATIKLÄRARE 

BRA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kandidat  
 Examensarbetet i lärarprogrammet    

 
 
 

Katarina Gillerberg 
Niklas Tellbe 

 
 

2013 
 
 

INSTITUTIONEN FÖR PEDAGOGIK, HÖGSKOLAN I BORÅS 



 

 

 

 

 

Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot Lärare i 

specialpedagogik/matematik för grundskolans senare år 270 hp.  

  Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet II”, 15 

högskolepoäng i utbildningsvetenskap. 

 

Utgivningsår:               2013 

 

Svensk titel:  Den goda matematikläraren – Vad gör en bra matematiklärare bra.  

 

Engelsk titel:  The good teacher – What makes a good mathematics teacher good 

 

Nyckelord:   Matematiklärare, bra matematiklärare, jämförande studie, 

förväntningar  

 

Författare:  Katarina Gillerberg, Niklas Tellbe 

 

Handledare:  Anna-Carin Jonsson  

 

Examinator:  Rita Foss Lindblad 

 

Sammanfattning 
 

Bakgrund 
I bakgrunden gör vi först en historisk tillbakablick på läraren och lärarrollen. Därefter 

beskriver vi kompetens i allmänhet och lärarkompetens i synnerhet samt de delar som 

tillsammans formar den helhet som lärarrollen innebär. Vi berör även centrala styrdokument 

samt andra sociala påverkansfaktorer på yrket. 

 

Syfte 
Denna studie avser att öka förståelsen för vilka förväntningar som matematiklärare möter. 

Har elever, vårdnadshavare, matematiklärare och skolledare samma syn på vad en god 

matematiklärare är? 

 

Metod 
Arbetet är en kvantitativ studie och som redskap användes en enkätundersökning. Enkäten 

genomfördes med elever i årskurs 8 och 9 och deras vårdnadshavare samt matematiklärare 

och skolledare.  

 

Resultat 
Resultatet visar att undersökningens fyra grupper; elever, vårdnadshavare, matematiklärare 

och skolledare, har en förhållandevis samstämmig syn på vad som gör en bra 

matematiklärare bra. Denna samstämmighet mellan grupperna kan förklaras genom att 

bilden på ”Den goda matematikläraren” inte enbart är en individuell åsikt utan den skapas i 

det sociala samspelet med andra individer och grupper. Bilden på ”Den goda 

matematikläraren” skapas inte bara inom skolans värld utan påverkas också av historien och 

politiska svängningar. Dessutom befästs bilden av rapportering i media. 
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1. Inledning 
 

Under vår utbildning i matematikämnet och genom forskning som vi stött på under ett 

tidigare fördjupningsarbete
1
, har vårt intresse väckts för den unika undervisningssituation 

som lärare i ämnet delar. För oss är det av central betydelse att försöka förstå de 

förväntningar som finns på en matematiklärare, och vad forskningen säger om vilka faktorer 

och förmågor som kännetecknar goda lärare. Som lärare möter du olika förväntningar: 

elevens, vårdnadshavarens, kollegors och skolledares. Är det möjligt att uppfylla alla 

förväntningar och samtidigt vara en god matematiklärare? Behöver förväntningarna 

korrigeras för att nå en större samsyn och lärarens arbete får fokuseras på de saker som 

forskningen visar verkligen gynnar elevens inlärning? Vi har inte hittat någon studie som 

klarlägger och belyser dessa saker.  

 

Vi har under vår utbildning och i vår yrkesroll konstaterat att läraryrket är komplext, det är 

intensivt och komplicerat och många delar av vardagens händelser är svåra att förutsäga. En 

hel del av den lästa litteraturen pekar också mot detta men säger samtidigt att det går att hitta 

en balans. Kernell (2002) skriver i sin bok att:  

 
Det som kännetecknar mänsklig samvaro är att den inte går att förutse och att den 

framstår på så olika sätt, beroende på vem som betraktar den. Därför blir läraryrket 

oerhört komplext. Det är en verksamhet där vi snarare hanterar dilemman än löser 

problem. Yrkesskicklighet handlar därför mer om att göra rätt avvägningar än om att 

göra rätt. (Kernell, 2002, s. 13)        

 

Med tanke på komplexiteten förstås att det är många delar som tillsammans gör yrket. Det 

sker ett samspel mellan elev, lärare och undervisning, där var och en av de tre är beroende 

av de andra två. Elev, lärare och undervisningens form och innehåll, kan således grafiskt 

beskrivas som var sitt hörn i en triangel. Denna modell har kommit att kallas den didaktiska 

triangeln (Claesson, 2009, s. 20-22). 

 

Internationella studier såsom TIMSS
2
 och PISA

3
 har påvisat att svenska grundskoleelever 

presterar ett allt sämre resultat i jämförelse med andra undersökta länders elever, i 

motsvarande ålder. Elevernas kunskaper i bland annat matematik och naturvetenskap har 

försämrats. Det är en utveckling som väcker oro som är befogad. I media diskuteras vad 

denna negativa utveckling beror på, och rubriker såsom ”Svenska skolan på efterkälken
4
” 

och ”Svenska elever allt sämre i matematik och naturvetenskap” 
5
är ingen ovanlig läsning 

(Englund, 2012, s. 179-183). På många arenor diskuteras frågor om orsaken till problemen 

och vad man kan göra för att bryta trenden. Man hittar givetvis olika orsaker till det 

försämrade resultatet t.ex. möjligheten att själv välja skola, krympande ekonomiska resurser 

till skolan, en ökad segregation med mera. Många förklarar att problemen kan hittas hos 

                                                 
1
 Svensk matematikdidaktisk forskning, publicerad i tidskriften NOMAD från 2005-2011, som är användbara i 

matematikundervisningen i den svenska skolan. Fördjupningsarbete VT2012, Eleven, läraren och forskningen. 

Gillerberg, Katarina och Tellbe, Niklas. 
2
 TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en studie som beskriver elevers kunskaper i 

matematik och naturvetenskap i årskurs 4 och 8. Studien organiseras av IEA (The International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement). Studien ska jämföra elevers resultat både nationellt och internationellt.  

(http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/internationella-studier) 
3
 PISA (Program for International Student Assessment) är ett OECD-projekt som syftar till att undersöka i vilken 

grad respektive lands utbildningssystem bidrar till att 15-åriga elever är rustade att möta framtiden när det gäller läsförmåga 

och kunskaper i matematik och naturvetenskap. (http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/internationella-studier) 
4
 http://www.dn.se/nyheter/sverige/svenska-skolan-pa-efterkalken 

5
 http://www.nyteknik.se/nyheter/karriarartiklar/article3033603.ece 
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lärarkåren och vill betona lärarens kompetens, eller kanske snarare brist på kompetens, som 

orsak till elevernas försämrade resultat.  

 

Vad säger då forskning på området? Först kan konstateras att det finns omfattande både 

nationell och internationell forskning som undersöker skolans verksamhet ur en mängd olika 

infallsvinklar. Även rörande läraren och den roll denna har i förhållande till elevers lärande 

finns det ett omfattande forskningsmaterial. Håkansson och Sundberg konstaterar:  

 
Senare tids forskning har uppvisat mycket starka belägg för att lärarens olika kunskaper, 

kompetenser och förmågor spelar en exceptionellt viktig roll för elevers lärandeprocesser 

och skolprestationer. (Håkansson & Sundberg 2012, s. 25)        

 

Frågan uppstår då vad lärarkompetens egentligen innebär. I en omfattande kunskapsöversikt 

från Skolverket presenteras olika lärarkompetenser. I sin grundläggande betydelse innebär 

det den kompetens som läraren demonstrerar genom de resultat eleverna uppvisar. En annan 

är den formella kompetensen. Den innebär att läraren har genomgått vederbörlig utbildning 

för yrket, och uppfyller eventuella andra krav.  

 
Ytterligare en innebörd är vad som skulle kunna kallas ”bedömd” eller ”upplevd” 

lärarkompetens, och som är den grad av kompetens som tillmäts en lärare av exempelvis 

elever, föräldrar, kollegor och skolledare. (Skolverket 2009, s. 178) 

 

Att vårdnadshavare spelar en allt större roll i skolan är påtagligt, inte minst sedan det fria 

skolvalet infördes år 1992 (Englund 2012). Därför är deras förväntningar på läraren viktiga 

att beakta. Även elevers och skolledares förväntningar är givetvis av fundamental betydelse i 

det att dessa grupper, direkt och indirekt, påverkar undervisningen i klassrummet. 

 

Som grund för examensarbetet ligger forskning och vetenskapliga studier inom de områden 

som berör ”Den goda matematikläraren”. I bakgrunden beskrivs olika delar som formar och 

påverkar läraren och dennes undervisning, för att ge läsaren en förståelse för resultatet av 

och diskussionen om den utförda undersökningen. Det finns en hel del forskning kring den 

goda läraren i allmänhet, men tyvärr inte så mycket som belyser matematikläraren i 

synnerhet. 

 

2. Syfte 
 

Denna studie avser att undersöka om olika intressegruppers förväntningar på 

matematikläraren skiljer sig från varandra. Syftet med vår undersökning är att öka 

förståelsen för vilka förväntningar som matematiklärare möter. Har elever, vårdnadshavare, 

matematiklärare och skolledare samma syn på vad en god matematiklärare är och stämmer 

deras förväntningar överens med det forskningen säger utmärker en god matematiklärare. 

 

Forskningsfrågor: 

- Har elever, vårdnadshavare, matematiklärare och skolledare samma syn på vad en 

god matematiklärare är? 

- Stämmer deras förväntningar överens med det forskningen säger utmärker en god 

matematiklärare? 
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3. Bakgrund 
 

I detta kapitel kommer vi att inleda med en historisk tillbakablick som sedan följs av vad 

forskningen säger om hur formandet av yrkesrollen sker och vilka formella krav som finns 

på lärare.  

 

3.1 Historisk tillbakablick 
 

Läraren är en person som i sin yrkesroll formas av utbildning, historia och traditioner. Den 

svenska skolans historia är en del av hela samhällets historia och har formas av den tid och 

verklighet som den verkat inom. Bilden av läraren varierar på motsvarande sätt och under 

vissa tider har läraryrket varit föraktat medan den under andra tider har haft hög status. 

Utbildning har under största delen av historien varit förbehållet samhällets toppskikt och 

undervisningen har sett olika ut beroende på bland annat kommande yrke och kön. I och 

med den allmänna skolans införande år 1842, med lag om en skola per socken och en lärare 

per skola, skapades också ett större behov av lärare. Men bristen på lärare i kombination 

med att skolan var frivillig gjorde att det dröjde innan skolundervisning blev något för 

allmänheten (Hartman, 2005, s. 41). 

 

Skolan blev en viktig del i den samhälleliga uppbyggnaden som skedde efter andra 

världskrigets slut, och kom att stå i centrum. Skolans främsta uppgift blev att fostra goda och 

demokratiska samhällsmedborgare. Under 1950- och 60-talen fördes diskussioner om 

skolans uppbyggnad, arbetsformer, läromedel, undervisningsmetoder och auktoritära lärare. 

Under 1960-talet blev det tillåtet att säga du istället för ni och studentrevolten 1968 blev 

början till skiften inom både kultur och politik. Dessa revolter ledde till att det under 1970-

talet genomfördes många förändringar i det svenska samhället, så även inom skolan. Det 

tidigare så strikta klassamhället luckrades upp. Genom utvecklingen av den moderna 

pedagogiken kom synen på undervisning att ändras (Hartman, 2005, s. 50; Kernell, 2002, s. 

54). 

 

Under 1980- och 1990-talen följde en period av utvärdering av tidigare års genomförda 

förändringar. Bentley skriver i sin bok ”Det beror på hur man räknar” hur läroplanerna enligt 

Lgr 80 innehöll klara instruktioner till lärarna hur undervisningen skulle läggas upp och 

vilka metoder som skulle tillämpas. När sedan skolan kommunaliserades och 1994 års 

läroplan presenterades försvann den detaljerade styrningen och fokus flyttades till 

uppnåendemål för eleverna och strävansmål för skolorna (Bentley, 2011, s. 15). Lärarna fick 

en större professionell frihet att själva utforma en undervisning som skulle leda till de 

politiskt satta målen. ”Med andra ord kan sägas, att den statliga styrningen av utbildningen 

har förändrats från kontroll av innehåll till kontroll av resultat.” (Strömberg, 2010, s. 12-13).  

 

Under största delen av sin yrkesverksamma historia har läraren tillskrivits vara en auktoritär 

person i ett tydligt hierarkiskt system. Det förväntades av läraren att denne skulle vara sträng 

och barsk, vilket drabbade dem som ville bedriva mer demokratisk undervisning. 

Undervisningen bedrevs via kateder och med pekpinne. Bland påföljderna som läraren hade 

att tillgå fanns bland annat fysisk aga
6
 (Kernell, 2002, s 54-55). Under 1970-talet blev 

                                                 
6
 Förbjöds 1958 
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auktoriteten ifrågasatt och det ställdes andra förväntningar på vilka sätt lärarna skulle leda 

och organisera undervisningen. 

 
Skolan lyckades bra i sin uttalade strävan att låta eleverna bli mer delaktiga. Barnen och 

ungdomarna tränades att ta ansvar för det sociala livet genom grupparbeten, klassråd, 

utvärderingar, problemhantering, etc. och de utvecklade en allt bättre förmåga att ta initiativ. 

(Kernell, 2002, s. 55) 

 

I den debatt om skolan som sker idag har synen återigen kommit att vridas tillbaka till en 

mer auktoritär och katederledd undervisning: 

 
Detta visar hur viktigt det är att vi ständigt och outtröttligt förmår omdefiniera våra insatser. 

Läraren kan alltså stå där vid sin klass på led och vara till kynnet densamma 1965 som 2005, 

men hennes handlingar får olika betydelse beroende på i vilken tid hon verkar. Så fascinerande 

svårt är det att vara en god lärare! (Kernell, 2002, s. 55-56) 

 

Läraren har gått från att vara en tjänsteman arbetande inom givna ramar och med ett 

avgränsat innehåll, till att medverka till utvecklingen av verksamheten. Dagens lärarjobb 

innehåller inte bara undervisningen och dess planering utan också så mycket mer, så som 

individuella utvecklingsplaner, planera och genomföra utvecklingssamtal, åtgärdsprogram 

samt deltagande i olika konferenser (Linné, 2012, s. 114-115). 

 

3.2 Kompetens 
 

Kompetens är ett allmänt begrepp, men hur vi väljer att definiera innebörden varierar. Enligt 

Svenska akademins ordlista
7
 beskrivs kompetens som ”tillräcklig skicklighet; behörighet”. I 

Nationalencyklopedin
8
 beskrivs kompetens dels som ”formell kompetens, utbildning eller 

erfarenhet som krävs för viss tjänst eller befattning” men förklaras också som en term som 

används inom språkvetenskap och juridik. I kombination med andra ord kan kompetens 

betyda något större, exempelvis social kompetens, allmän kompetens och emotionell 

kompetens. 

 

Begreppet kompetens brukar oftast relateras till en specifik uppgift. Att ha rätt kompetenser 

betyder att man anses duga för att utföra en viss uppgift eller ett visst uppdrag. Per-Erik 

Ellström har forskat inom denna fråga och definierar kompetens som: 

 
Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss 

uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller 

andras kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, 

utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder. (Ellström, 

1992, s 21) 

 

Till kompetensen räknas bland annat individens handlag, beslutsfattande, engagemang och 

värderingar, självförtroende och samarbets- och kommunikationsförmåga. I och med att 

kompetensen anses vara uppgiftsrelaterad så konstrueras den i samspelet mellan personliga 

egenskaper och omgivningens förväntningar och krav. Ellström beskriver vidare skillnaden 

mellan kompetens och kvalifikationer: 

 

                                                 
7
 http://www.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_pa_natet/ordlista 2012-

12-01 
8
 http://www.ne.se/sok?q=kompetens 2012-12-01 
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Medan således begreppet kompetens utgår från individen och dennes potentiella förmåga i 

relation till ett visst arbete, så utgår begreppet kvalifikation från arbetet och de krav detta ställer 

på individens kompetens. (Ellström, 1992, s. 30) 

  

Med detta menas att en individ kan ha mycket goda kompetenser men dessa kompetenser 

ingår inte i vad som anses vara lämpliga kvalifikationer för ett visst arbete. Dessutom så kan 

det omvända förhållandet råda, det vill säga att individen inte har aktuell kompetens men 

ändå så efterfrågas specifika kvalifikationer. 

 

Det finns inget entydigt recept på vilka ingredienser som gör ”Den goda läraren”. Det som 

forskningen dock har lyckats påvisa är att läraren och dennes kompetens ”… är den enskilda 

faktor, som har störst inverkan på elevernas prestationer.” (Bentley, 2011, s. 29). Även 

Håkansson och Sundberg (2012) talar om att lärarens kompetens är svår att fånga och kan 

ses ur olika perspektiv beroende på den formella kompetensen (kvalifikationer) eller den 

faktiska undervisningskompetensen.  

 
I vilken grad den prestationsrelaterade lärarkompetensen påverkas av formell utbildning och 

erfarenhet är utifrån forskningen på området oklart, men det finns gott om studier av 

specificeringar av olika typer av karaktäristika för framgångsrika lärare. (Håkansson & 

Sundberg, 2012, s. 179-183) 

 

Håkansson och Sundberg skriver vidare om olika sätt på vilka lärarens kompetens direkt 

påverkar hur eleverna presterar i sina studier. Ingen studie ger ett komplett svar utan berör 

olika delar av kompetensen som tillsammans gör helheten. Lärarens kompetens är viktig i 

relation till elevens faktiska lärande. Det som forskningen syftar till är att hitta de delar som 

är avgörande för eleven och dennes prestation och kunskapsinhämtning. Den kvalitet som 

skolan kan hålla inom undervisningen baserad på lärarnas ämnesteoretiska och didaktiska 

kompetens samt förmåga att kommunicera med eleverna. 

 

För att få arbeta som matematiklärare måste vissa formella krav vara uppfyllda, som examen 

från lärarutbildning, introduktionsår vid första anställning samt uppfyllande av skolverkets 

kompetensprofil för lärare (se nedan avsnitt 3.3.4). Det sammantagna yrkeskunnandet 

innefattar de formella kraven i kombination med individens reella kompetens, det vill säga 

den kompetens som avgör om en individ faktiskt kan uträtta sitt arbete. I vår undersökning 

utgår vi från att ”Den goda läraren” har den formella kompetensen och vi utgår mer från 

förväntningar på de reella delarna. Dessa kommer att presenteras mer nedan. 

 

3.3 Lärarkompetens 
 

Lärarkompetensen består av flera gemensamma delar som krävs för att gynna ett gott klimat 

för kunskapsinhämtning. Forskning kring dessa delar har sammanförts och redovisas ifrån 

tre kategorier; relationell kompetens, ledarkompetens, samt didaktisk kompetens (Nordenbo, 

2008, s. 70-71).  

 

3.3.1 Relationell kompetens 

 

All undervisning handlar om kommunikation på något sätt och kommunikationen mellan 

lärare och elev ingår som en viktig komponent i samtliga kategorier, men är otroligt viktig i 

relationen mellan lärare och elev. Det är lika viktigt att läraren förstår eleven som att eleven 
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förstår läraren. Läraren måste ha dubbelriktad kommunikativ förmåga, det vill säga så att 

eleven förstår läraren och att läraren förstår eleven. Läraren behöver också kunna uttrycka 

och förmedla sina kunskaper väl, men det behöver ske med eleven och elevens förståelse 

som utgångspunkt. Det är elevens förförståelse och kunskapsutveckling som behöver vara i 

fokus, och för detta krävs en lyssnande lärare (Kernell, 2002, s. 96-97). 

 

En positiv relation där läraren tydligt stödjer och motiverar eleven bidrar till god inlärning 

och ger eleven en tro på sin egen förmåga.  

 
För utveckling av goda relationer med sina elever har läraren dessutom användning av vissa 

färdigheter, som till exempel att kunna lyssna, visa empati, värme och omtanke. (Håkansson 

och Sundberg, 2012, s. 117) 

 

Även John Hattie
9
 slår fast att ett positivt klassrumsklimat, fyllt av omtanke och respekt, är 

en av de faktorer som utgör själva grunden för inlärningen (Hattie, 2012, s. 70). 

 
The climate of the class, evaluated from the student´s perspective, is seen as fair: students feel 

that it is okay to say ‘I do not know’ or ‘I need help’; there is a high level of trust and students 

believe that they are listened to; and students know the purpose of the class is to learn and to 

make progress. (Hattie, 2012, s. 69) 

 

Förmågan att kunna skapa detta goda klassrumsklimat är således en kompetens som är 

avgörande för lärarens framgång i sitt yrke. När någon ombeds att namnge lärare som betytt 

särskilt mycket för honom eller henne under sin egen skolgång och precisera varför just den 

läraren inverkat positivt på den personen, är vanliga kommentarer ”Den läraren brydde sig 

verkligen om mig” eller ”Den läraren trodde på mig” (Hattie, 2012, s. 70). Lärarens 

relationella kompetens har gett eleven självförtroende och möjligtvis visat sig vara nyckeln 

till elevens vilja och förmåga att på ett bättre sätt tillgodogöra sig undervisningen. 

 

Det är viktigt att lärare har en god relationell kompetens som tar sig uttryck i ett gott 

klassrumsklimat, vilket kännetecknas av omtanke och hänsyn. Som förälder vet man att ens 

barn behöver bli uppmärksammat och få det stöd och den hjälp som krävs för att kunna 

prestera som bäst. Dåliga relationer följer ofta av dålig kommunikation. Med tydlig och klar 

kommunikation och stor omtanke byggs ett förtroende upp som gynnar alla parter.     

 

År 2001 antog Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund ett antal yrkesetiska principer för 

lärare och dessa finns beskrivna i skriften ”Lärares yrkesetik”
10

. Där fastslås att eleven alltid 

ska vara i centrum. Läraren ska också ”verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer 

med eleverna och med deras föräldrar/vårdnadshavare och vara lyhörda för deras 

synpunkter.” 

                                                 
9
 John Hattie är en forskare och analytiker från Australien. Hans forskning har presenterats i boken Visible 

Learning (2009) och Visible Learning for Teachers (2012) och bygger på mer än 900 metaanalyser av över 

60 000 forskningsartiklar. Hans urvalsgrupp utgörs av 240 miljoner elever! Han har beräknat effektstorleken av 

en rad olika faktorer som påverkar elevers inlärning. Den övergripande medeleffektstorleken beräknad på alla 

metaanalyser är d=0,40. Hattie menar att i stort sett vem som helst kan ha en positiv effekt på elevernas 

inlärning. I sitt material har han valt att enbart inkludera de faktorer som hade en större inverkan än 0,40, det 

vill säga faktorer som bidrog till att höja medelvärdet på effekten (Hattie, 2012, s. 10-12). Uppenbart är att 

Hatties arbete inte kan ses som en enstaka studie, utan som ett massivt inlägg i den didaktiska debatten som 

inte går att blunda för. Härav följer att vi i detta arbete väljer att hänvisa till Hatties böcker vid ett flertal 

tillfällen.       
10

 

http://www.lararforbundet.se/web/shop2.nsf/webDescription/711D4E365700B648C1256EAD003BF71D/$file/

Larares_yrkesetik_nov_2012.pdf 
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3.3.2 Ledarkompetens 

 

Lärarens förmåga att aktivt leda, organisera och strukturera undervisningen så att elevernas 

kunskapsinhämtning gynnas är viktig. Optimal inlärning grundar sig på ett gott 

klassrumsklimat, välplanerad undervisning med klara instruktioner om mål och 

förväntningar på eleverna. Det är också viktigt att eleverna ges möjlighet till 

medbestämmande och att läraren aktiverar och motiverar eleverna till kunskaper istället för 

att fokusera på deras beteende (Håkansson & Sundberg, 2012, s. 184). Lärarens bör:  

 
… kunna ha funktionen som den arbetsledande och samordnande auktoriteten i gruppen. Vi 

ska ha förmåga att, med god organisatorisk ordning, kontrollera och strukturera verksamheten 

genom att vara tydliga, men också flexibla för att upprätthålla olika optimala lärandemiljöer. 

Vi ska vara inspirerande och vi måste kunna finna balansen mellan dominans och undfallenhet. 

(Kernell, 2002, s. 113) 

 

John Hattie, säger att för det första att läraren bör vara mycket tydlig med vad som är målen 

med undervisningen och för det andra att läraren bör vara tydlig med om eleven har nått de 

uppsatta målen (Hattie, 2012, s. 46-47). Nordenbo med flera (Nordenbo, 2008, s. 51-52) 

kommer till samma slutsats som Hattie då de framhåller att ett synligt ledarskap bidrar till en 

högre kunskapsinhämtning. 

 

3.3.3 Didaktisk kompetens 

 

Lärarens didaktiska kompetens består både av goda ämneskunskaper men också av de 

ämnesdidaktiska och allmändidaktiska kunskaper som krävs för att kunna förmedla ämnet.  

 

Goda kunskaper inom matematikämnet är en förutsättning för att kunna bedriva god 

undervisning och är ett av de grundläggande kraven som ställs på en lärare. Goda 

matematikkunskaper är en viktig grund för att kunna hjälpa eleverna men ger också läraren 

en trygghet. 

 
Den som behärskar sitt ämnesområde har självklart också större möjligheter att leda eleverna 

till relevanta avgränsningar, fördjupningar och sambandskopplingar. Den som känner terrängen 

har, helt enkelt, ett bättre helhetsperspektiv och blir en bättre vägvisare. Att kunna ställa rätt 

frågor vid rätt tillfälle, att förutse möjliga fallgropar och att skapa en repertoar av uppgifter, 

som kan hjälpa eleverna att ta nästa steg – allt detta hjälper djupa ämneskunskaper. (Kernell, 

2002, s. 85) 

 

En bra lärare bör ha en bra balans mellan ämneskunskaper och didaktisk förmåga för att 

följderna av ämneskunskapen ska visa sig i elevernas kunskapsinhämtning (Håkansson & 

Sundberg, 2012, s. 167). En lärare med goda ämneskunskaper har större självförtroende och 

vågar därför också i högre grad variera sin undervisning och bli mer fri i att släppa 

läromedlen (Håkansson & Sundberg, 2012, s. 189). 

 

Ämnesdidaktiska kunskaper innebär att läraren förstår hur ämnesinnehållet kan struktureras, 

förmedlas och läras av eleverna. De ämnesdidaktiska kunskaperna anknyter till ett 

skolämne, det vill säga vad det är som ska vara föremål för undervisning (Kernell, 2002, s. 

87). De kunskaper inom matematikämnet som en lärare behöver står att hitta i kursplanen i 

matematik (Skolverket, 2011). Vad som däremot skall anses vara relevanta ämnesdidaktiska 

kunskaper för att en matematiklärare också skall kunna bedriva undervisning saknar samma 
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tydlighet (Löwing, 2002). Löwing säger vidare att didaktisk ämnesteori i matematik ska 

beskriva hur läraren kan hjälpa elever ”… att successivt bygga upp en begreppsvärld som 

både hänger ihop och är utvecklingsbar.” (Löwing, 2002, s. 32). Detta stämmer även 

överens med den nya läroplanens tanke om progression, det vill säga att undervisningens 

centrala innehåll är ungefär detsamma från förskoleklass till årskurs 9, men att kunskaperna 

fördjupas och vidgas samt att abstraktionsnivån höjs ju högre upp i åldrarna eleven kommer 

(Kommentarmaterial till kursplanen i matematik, 2011, s. 12-13).  

 

Wiggo Kilborn har genom sin forskning tagit fram verktyget ”didaktisk ämnesteori i 

matematik” som kan hjälpa matematiklärare att förstå hur elever tänker och hur de då kan 

lägga upp en undervisning som bidrar till ett matematiskt medvetande (Kilborn, 1989, 1990, 

1992). Bentley poängterar att läraren måste ha relevanta kunskaper i matematik både för de 

åldrar som denne skall undervisa i men också förstå vad eleven har med sig för kunskaper 

och hur de har uppstått (Bentley, 2011, s. 30). 

 

Forskning inom didaktik intresserar sig för hur människor tänker. De allmändidaktiska 

kunskaperna är oberoende av skolämnenas särart och innehåll, det vill säga bygger på 

kunskaper i hur man skall undervisa om det man har bestämt sig för att undervisa om.  

 
Ibland brukar didaktiken beskrivas som något som svarar på undervisningens ”vad- och 

hurfrågor”. Med vad-frågan menar man att didaktiken behandlar ett innehåll i undervisningen: 

vad är viktigt att undervisa om? Med hur-frågan menar man att metoder fokuseras, hur ska 

detta innehåll behandlas i undervisningen t.ex. om eleverna får göra experiment eller läraren 

föreläser. (Claesson, 2007, s. 17) 

 

En skicklig lärare bygger upp en verktygslåda med kunskaper om olika metoder och teorier 

för hur lärande sker. För att vara en god praktiker krävs kännedom om teoretiska 

förenklingar. En förutsättning för god kunskapsinhämtning är att eleven får stå i centrum 

(Kernell, 2002, s. 23).  

 
Undervisningsskicklighet och en variation i undervisningsmetoderna och materialet 

tillsammans med en kognitiv samspelsorienterad syn hos läraren gynnar också elevernas 

lärande. (Håkansson & Sundberg, 2012, s. 190) 

 

I detta resonemang kan det vara intressant att notera att TIMSS konstaterat att Sverige tillhör 

de länder som i hög grad baserar sin undervisning på läroboken. Det kan finnas en rad olika 

orsaker till detta. Många lärare som provar att undervisa matematik utan att utgå från en 

lärobok, lägger märke till att det medför merarbete och ställer höga krav på ämnes- och 

ämnesdidaktiska kunskaper. Läroboken kan då erbjuda läraren en trygghet och en garanti på 

kvalitet (Johansson, 2011, s. 178-179). 

 

Hattie har genom sina metaanalyser tydligt visat vad som påverkar hur eleverna presterar i 

sina studier. Detta har resulterat i Visible learning, som betonar undervisningsstrategier ur 

både ett lärarperspektiv och ett elevperspektiv. Hattie pekar på hur viktigt det är att läraren 

utformar undervisningen så att dess mål tydliggörs för eleven. Under resan mot målet 

behöver eleven regelbunden återkoppling, feedback, för att få klart för sig hur det går. Av 

denna anledning blir den formativa bedömning av största vikt, eftersom den inte enbart 

fokuserar på målet, utan på själva resan dit (Hattie, 2012, s. 26). 

 

Resultatet från Hatties undersökning stämmer väl överens med andra liknande studier om 

vad det är som gör lärarkompetensen. ”… eleverna sitter i klassrummet, de vet huruvida 

läraren ser lärandet genom deras ögon och de är medvetna om kvaliteten i relationen med sin 
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lärare” (Hattie, 2009, s. 116). Att sätta lärandet ur ett elevperspektiv innebär att studera vad 

eleverna anser om läraren eftersom eleverna många gånger är helt medvetna om vad det är 

som konstruerar en fungerande undervisning. 

 

3.3.4 Styrdokument 

 

De organisatoriska förutsättningarna, eller så kallade ramfaktorerna, är mål, lagar, regler, 

kultur, tradition, resurser, rutiner, normer och arbetsorganisationer, ja i princip hela den 

kontext som undervisningen sker inom. Tillsammans påverkar även de hur föreställningar 

om ”Den goda läraren” formas.  

 

Efter den nya skollagens
11

 införande har de formella kraven på lärarens utbildning ökat. För 

att få undervisa och sätta betyg kommer det, utöver lärarexamen, att bli nödvändigt med 

legitimation. Lärarlegitimationen söks hos Skolverket och där finns även information om 

introduktionsperioden för nya lärare samt de kompetensprofiler som visar vad som krävs för 

att en lärare skall anses vara lämplig att bedriva undervisning.  

 

Skolverkets förväntningar skulle kunna sammanfattas enligt följande: 

 

I mötet med eleven, ska läraren: 

- Kunna anpassa undervisningen efter enskilda elevers och elevgruppers behov så att 

de kan utvecklas till sin fulla potential. 

- Kunna anpassa undervisningen i enlighet med föreliggande styrdokument. 

- Kunna visa eleven vilka kunskaper som ska utvecklas, hur de ska bedömas och vad 

bedömningen grundar sig på.  

- Kunna dokumentera elevens utveckling och stödja eleven till ett allt mer medvetet 

lärande. 

- Kunna involvera eleven i planeringen av undervisningen. 

- Kunna utveckla elevens förmåga att lösa problem. 

- Tro på elevens förmåga. 

 

Ledarskapsförmåga: 

- Leda och organisera arbetet så att en god lärandemiljö skapas. 

- Visa förståelse för värdet av mångfald. 

- Kunna avgöra när eleven behöver stöd av andra personer än läraren. 

- Sträva efter goda relationer till eleverna. 

- Skydda varje elev. 

- Låta eleverna utveckla sina förmågor. 

 

Efter diskussioner om otydligheter i läroplanerna tillsatte regeringen en utredning som 

resulterade i att ”… en annan struktur för läroplan och kursplaner kunde vara tydligare.” 

(Bentley, 2011, s. 15). Den nuvarande läroplanen, som kom 2011, är således tydligare i sitt 

uppdrag och kan ses som instruktioner till lärarna om vad undervisningen skall innehålla för 

att eleverna skall utveckla önskvärda förmågor. Den största skillnaden mot tidigare är ”… 

ett centralt innehåll, som är obligatoriskt att behandla i undervisningen…” (Bentley, 2011, s. 

16).  

 

                                                 
11

 Skollag (2010:800) utfärdad 2010-06-23 tillgänglig via Internet http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800 (2012-11-26) 
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I läroplanen för matematik beskrivs syftet med matematikundervisningen och följs av det 

centrala innehållet för årskurserna 1-3, 4-6 samt 7-9. Efter detta följer vilka kunskapskrav 

som ställs på eleverna i årskurs 3, 6 och 9.  

 

I syftet med matematikundervisningen lyfts vikten av vardagens matematik samt att kunna 

använda matematiken i olika situationer och sammanhang. Även den estetiska sidan av 

matematiken i form av former, mönster och samband anses vara viktig. Vidare belyses 

nyttan med matematik i olika situationer som användbarhet, digital teknik som hjälpmedel, 

matematiska diskussioner och resonemang med logiska argument. I läroplanen poängteras 

användbarheten i det som lärs ut i undervisningen (Läroplanen i matematik, 2011, s. 62). 

 

Det hittills skrivna om läroplanerna berör innehållet i dem. Andra diskussioner som kan 

föras är ”… de styrande principer som ligger till grund för hur en läroplan konstrueras och 

som därmed producerar olika lärarroller.” (Morawski, 2012, s. 271).  Jan Morawski skriver 

vidare i antologin ”Föreställningar om den goda läraren” (2012) att:  

 
Min utgångspunkt är att läroplaner bör uppfattas som sociala och språkliga konstruktioner som 

producerar bestämda uppfattningar om vad en lärare bör göra och därmed vara. (Morawski, 

2012, s. 271) 

 

Läroplanen i sig kan utgöra ett didaktiskt problem eftersom den som politisk konstruktion 

skall fungera som instruktioner till lärare om vad undervisningen skall innehålla. Detta kan 

begränsa friheten för lärarna att själva reflektera och tolka läroplanen och hindra dem från 

att göra sina egna val (Morawski, 2012, s. 273). 

 

3.3.5 Lärarutbildning 

 

Det grundläggande kravet för en lärare är godkänd lärarexamen. För att säkerställa att god 

undervisning måste lärarutbildningen se till att ge de studerande kunskaper i att tolka det 

uppdrag som specificeras i kursplaner samt goda ämneskunskaper och hur de omsätts rent 

didaktiskt (Löwing, 2002, s. 56-57). Det måste finnas ett gott förhållande mellan de 

teoretiska och praktiska delarna i lärarutbildningen och ge en förståelse för kopplingen 

mellan teori och praktik (Claesson, 2007, s. 13).  

 

3.4 Föräldrar 
 

Föräldrar har under de senaste decennierna bidragit i allt större grad i formandet av bilden av 

”Den goda läraren”. Grunden till detta är förändringen i samhället och bland annat att 

medborgarna får större inflytande över utbildningen. Lars Erikson har forskat i på vilket sätt 

som föräldrarna bidrar till formandet av bilden av läraren (Erikson, 2012). I sin studie 

belyser han hur ”… skolan blivit en allt viktigare angelägenhet för den enskilda familjen 

snarare än en samhällelig angelägenhet.” (Erikson, 2012, s. 158).  

 

Vad som skapar föräldrars åsikter om den goda läraren bygger på fyra olika principer för 

förhållandet mellan skola och föräldrar. Historiskt har förhållandet baserats på isärhållande 

som drar upp riktlinjer för vem av skola och föräldrar som är ansvarig för barnens 

uppfostran. Under de senaste 50 åren har tre andra principer utvecklats. Principen om 

partnerskap grundar sig i tanken på en skola som är lika för alla. Principen om 

brukarinflytande baseras på en demokratisk grundtanke om att ett samhälles medborgare 
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skall få ha gruppvisa medinflytande (exempelvis hem- och skola). Den senast utvecklade 

principen om valfrihet säger att varje förälder själv ska ha rätten att välja vilken skola som 

just deras barn skall gå i. Avregleringen av skolan i kombination med valfriheten har gjort 

att skolutbudet har ökat. Det ökade ömsesidiga ansvaret mellan skola och föräldrar har även 

lett till ökad samverkan mellan lärare och föräldrar (Erikson, 2012, s. 158-178). 

 

Om missnöjet bland föräldrar blir tillräckligt stort finns alltid möjligheten att mer direkt 

påverka sina barns undervisning genom att antingen flytta sina barn till en friskola eller helt 

enkelt starta en själva (Erikson, 2012, s. 157-178).  

 

3.5 Medier 
 

Matilda Wiklund (2012) framlägger att konstruktionen av ”Den goda läraren” i högsta grad 

påverkas av medier. Hennes avhandling tar upp effekten av hur medier presenterar läraren. 

Wiklund menar på att medier lägger tyngd vid vissa egenskaper som ses som ideal, vilket 

skapar en normativ bild av den goda läraren. Dessa ideal och bilder som medierna förmedlar 

bygger i sin tur på de aktuella strömningar om en bra lärare som existerar i samhället. Här 

blir alltså effekten av de budskap som medier förmedlar, att de redan befintliga åsikterna om 

läraren förstärks.  

 

Wiklund förklarar också hur dagspressen fungerar som medhjälpare till den aktuella 

styrande politiska grupperingen, och förstärker deras syn på vad som skall vara viktigt inom 

utbildningspolitiken. Politiken är i hög grad beroende av media för att få hjälp med att styra 

”… vilka händelser och fenomen som blir uppmärksammade som viktiga…” och vidare 

”Medierna blir en politikens catwalk där det gäller för politiker att göra intryck, synas och 

höras för att vinna gehör hos väljarna.” (Wiklund, 2012, s. 180).  

 

Utifrån löpsedlarnas negativa rubriker om skolan och elevers dåliga resultat så kan man lätt 

tro att även lärarna får utstå kritik i jakten på syndabockar. Men tvärt emot så är den bilden 

som media framställer om läraren positiv. De som istället framställs som ansvariga för 

krisen är politiker och forskare inom pedagogik. Läraren lyfts snarare som en hjälte som 

tvingas omsätta skolreformer i allt snabbare takt (Wiklund, 2012, s. 187).  Bilden av ”den 

goda läraren” förstärks och läraren tillskrivs kvalifikationer som kunskapsförmedlare med 

goda ämneskunskaper, en tydlig ledare som kan ställa krav, kontrollerar och utvärderar 

kvalitet och resultat samt är en god förebild vad gäller moral och värdegrund (Wiklund, 

2012, s. 188-191). 
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4 Teoretisk ram 
 

I detta kapitel redovisas den teoretiska ram som är relevant för vårt syfte ”vilka 

förväntningar som matematiklärare möter från elever, vårdnadshavare, matematiklärare och 

skolledare”. För att kunna diskutera om vilka förväntningar olika individer och grupper har 

på varandra så behöver vi ha en teori som talar om hur, och under vilka förutsättningar som 

dessa förväntningar skapas. Som teoretiker har vi valt Peter L. Berger och Thomas 

Luckmann, som båda är framstående professorer i sociologi, i USA och i Tyskland, och 

deras socialkonstruktionistiska perspektiv. Vi ska här förtydliga hur den teoretiska 

utgångspunkten kan relateras till vår undersökning. 

 

Den socialkonstruktionistiska teorin bygger på att människan konstruerar sin verklighet och 

vardag i det sociala samspelet med andra individer och grupper. Berger och Luckmann 

menar är att den sociala ordning som är helt naturlig för oss, egentligen har tillkommit 

genom gärningar och medveten kommunikation av bakomliggande mänskliga intressen. 

Dessa mänskliga intressen påverkar och utformar vad som vi anser vara naturligt för att 

upprätthålla den samhälleliga ordningen och strukturen (Berger och Luckmann, 2010, s. 31-

40). Vilka de bakomliggande intressena är varierar över tid varför den sociala ordningen 

också förändras över tid. På detta sätt finns heller ingen bild av världen som är mer sann än 

någon annan. Som social konstruktion blir verkligheten ett gemensamt skapat objekt 

varigenom den gemensamma samhällsordningen uppstår och därmed tas för given. 

 
… samhällsordningen är en mänsklig produkt, eller exaktare uttryckt består i ett pågående 

mänskligt skapande. Den produceras av människan under hennes fortlöpande externalisering. 

(Berger & Luckmann, 2010, s. 68) 

 

Det socialkonstruktionistiska perspektivet innehåller några grundläggande element så som 

socialisation, vardagslivets verklighet, primär och sekundär socialisation, institutionalisering 

samt roller. Socialisation handlar om hur människan förstår, skaffar sig kunskaper, normer 

och verktyg, som är viktiga för att hon ska kunna hantera livet. Grunden till allt är 

vardagslivets verklighet och hur det konstrueras för varje person. Det som är helt naturligt 

för en person i dennes vardag kan vara främmande för en annan, vilket är en förklaring till 

hur den sociala kontexten påverkar vardagen. 

 

Under hela vårt liv socialiseras vi med andra individer och grupper. Direkt när vi föds startar 

den primära socialisationen som innebär att det lilla barnet integreras i familjen. I denna 

grupp utvecklas våra grundläggande förmågor och normer. Utanför familjen möter vi sedan 

andra individer och konstellationer som exempelvis förskola, skola och så småningom 

arbetsplatser. Dessa grupper, institutioner, tillhör den sekundära socialisationen. Individens 

socialisering pågår hela tiden i ett sammanhang, som kan vara samhälleligt eller kulturellt 

och som utgår från individens identitet och erfarenheter.  

 

Genom att individen sätter sina handlingar i rutin och bygger sina föreställningar skapas de 

sociala institutionerna som blir meningsbärande objekt i en gemensam symbol- och 

föreställningsvärld.  

 
Institutionalisering uppträder varhelst det förekommer en ömsesidig typifiering av vanemässiga 

handlingar av typer av aktörer. Annorlunda uttryckt är varje sådan typifiering en institution. 

(Berger & Luckmann, 2010, s. 70) 
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Institutioner uppstår där de kan och av individer som har en gemensam social kontext, och 

de är tillgängliga för alla i just den gruppen. Skapandet av institutioner sker inte över en natt 

utan kräver tid och tillsyn. ”Institutioner har alltid en historia, av vilken de är produkterna.” 

(Berger & Luckmann, 2010, s. 71). Principiellt kan institutioner skapas av enstaka individer 

men vanligast är att de skapas gemensamt av ett stort antal människor. Dessa socialt skapade 

institutioner blir verkliga för individen genom att de alltid har funnits, ”Den fanns där innan 

han föddes, och den kommer att finnas där efter hans död.” (Berger & Luckmann, 2010, s. 

76). Enligt teorin är det är viktigt att komma ihåg att institutionerna är konstruerade av 

gemensamma mänskliga aktiviteter och att dessa sociala världar interagerar med sina 

skapare. Människan skapar en produkt som i sin tur återverkar på sin skapare (Berger & 

Luckmann, 2010, s. 77). 

 

Den sociala institution som vårt forskningsintresse är riktat mot är den svenska skolan. Det 

är i den som ”Den goda läraren” som roll uppfattas och formar sitt yrkesliv. Utifrån detta 

resonemang lägger vår studie fokus på lärarens identitetsskapande i relation till sin 

omgivning. Skolan är en skapad institution som har uppdraget att genomföra de förpliktelser 

som den åläggs av staten, såsom kompetensutveckling. Skolan är en etablerad och varaktig 

institution med lång historisk tradition. Men i enlighet med det socialkonstruktionistiska 

perspektivet är ingenting fast utan varierar över tid. Såsom institution bygger skolan på 

sociala restriktioner som bildar normer och regler för mänskligt samspel. 

 
Om vi betraktar skolan som institution i ljuset av dess personal, elever och andra intressenter, 

är den utan jämförelse den mest omfattande statliga etablissemanget i samhället. I historisk 

bemärkelse är den dessutom en av de äldsta och mest väletablerade inrättningarna. Skolan 

tonar därmed fram som en institution som utgör ett av de bärande fundamenten för samhällelig 

stabilitet och utveckling i en bemärkelse som går långt utöver de formella uppdrag som den av 

staten är ålagd att fullgöra. (Berg, 2012) 
 

Medlemmarna inom institutionerna delar givna mål och gemensamma aktiviteter. Individer 

kan tilldelas roller som är skapade för varje institution. Dessa roller är viktiga och 

nödvändiga för att legitimera gemensamma handlingar. 

 
Genom att spela roller deltar individen i en social värld. Genom att han internaliserar dessa 

roller blir samma värld subjektivt verklig för honom. (Berger & Luckmann, 2010, s. 91) 

 

När en individ har accepterat en roll som utför vissa handlingar kan denne inte längre själv 

styra och påverka rollen i hur stor utsträckning som helst. Individen blir tvungen att foga sig 

för rollens gemensamt definierade normer. Att ikläda sig rollen som lärare innebär att 

individen måste göra det som rollen representerar, bland annat att undervisa. Den 

undervisande läraren handlar inte som privatperson utan i sin roll som lärare. Varje lärare 

representerar också många olika handlingar som gör just lärarrollen. Läraren agerar som 

representant för hela skolan och utbildningssystemet (Berger & Luckmann, 2010, s. 92). 

 

Med Berger och Luckmanns socialkonstruktionistiska teori kan vi motivera vår 

undersökning. Skolan som socialt skapad institution och tillhörande lärarroll utgör basen för 

denna studie i förväntningar på en yrkesroll. Denna teoretiska ram ger oss möjligheten att 

försöka beskriva och tolka den sociala dynamik som leder till individers och gruppers 

skapande av förväntningar om ”Den goda läraren”. Socialisation i form av konstruktion av 

rollen av ”den goda läraren” sker individuellt men i interaktion med andra individer och 

grupper som föräldrar, klasskamrater, lärare, skolledare, politiker, forskare och media. Varje 

person har sina unika erfarenheter, som möter andras erfarenheter, historiska bilder, medias 

bilder och politikers önskan, som tillsammans bildar en gemensam roll. 
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5. Metod 
 

Under denna rubrik redogörs och diskuteras uppsatsens metodologiska upplägg och 

avvägningar.  

5.1 Val av metod 
 

För att få svar på vår inledande forskningsfråga, vilka förväntningar elever, vårdnadshavare, 

matematiklärare och skolledare har på en god matematiklärare, behövde vi ta del av deras 

synpunkter. Vi bestämde oss för att den metod som är mest lämpad för vårt ändamål är 

enkätundersökning. Enkätundersökningen är en empirisk metod vars styrka är att man kan 

nå relativt många personer på kort tid, och att man sedan kan jämföra olika gruppers 

inställning med varandra (Dimenäs, 2007, s. 85). Det är en kvantitativ metod och beroende 

på hur frågorna/påståendena och svarsmöjligheterna utformas kan svaren kvantifieras och 

omvandlas till statistik. I detta fall handlar det om deskriptiv statistik som används för att i 

siffror ge en beskrivning av det insamlade materialet, och på så sätt belysa 

forskningsproblemet (Patel och Davidson, 2011, s.111). Med detta avses att statistiken kan 

analyseras och slutsatser kan dras. Den är även lätt att åskådliggöra med hjälp av tabeller 

och diagram. Eftersom vi ville begränsa utfallet och kunna kvantifiera det i sin helhet, valde 

vi att göra en enkät helt utan öppna frågor/påståenden. Vi bedömde det vara olämpligt att 

använda en kvalitativ metod så som intervju, eftersom den skulle ge oss ett allt för begränsat 

material och inte heller ge samma möjligheter att generalisera svaren. Vi skulle då helt 

enkelt inte kunna svara på vår forskningsfråga, utan bara återge vad just de intervjuade 

personerna anser om olika aspekter av lärarrollen. 

 

5.2 Enkätens utformning 
 

Enkätens påståenden utformades med utgångspunkt i och inspiration av de kompetenser som 

beskrivs i Legitimation för lärare och förskollärare, Introduktionsperiod och 

kompetensprofiler för lärare och förskollärare. Kommentarer till föreskrifterna, under 

rubrikerna Mötet med eleven och Ledarskap (se s. 12). Det vill säga att enkätens påståenden 

formulerades utifrån de olika förväntningar som Skolverket har på en god lärare. Dock är 

detta förväntningar på alla lärare, vilket gjorde att vi fick kontextualisera dessa 

förväntningar till matematiklärarens specifika situation. Själva designen av påståendena 

utgick från elevens förståelse av desamma och fick av den anledningen en enkel utformning, 

för att inte ge utrymme för missförstånd.  

 

Vår tro är att tid är en faktor som i hög grad påverkar individers inställning till att delta i 

undersökningar, och detta fick som följd att antalet påståenden valdes med tanke på att 

enkäten skulle gå fort att genomföra och på så sätt underlätta insamlandet i samtliga 

undersökningsgrupper. För att materialet från de olika grupperna enkelt skulle kunna 

jämföras bestämde vi oss för att använda samma enkät till samtliga fyra grupper. Enkäterna 

konstruerades dessutom med tanke på att svaren skulle kunna kvantifieras och enkelt 

analyseras med statistiska metoder. För var och en av de femton påståendena fick 

respondenten svara i en skala från 1 (”håller inte alls med”) till 8 (”håller helt med”). (Se 

Bilaga 1). Härigenom försökte vi klargöra i vilken grad respondenten instämmer i de 
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aktuella påståendena. Vår avsikt var att genom detta förfarande åskådliggöra bakomliggande 

förväntningar på matematiklärare. 

 

För att inte skapa en logisk följd på enkätens påståenden, och därmed eventuellt påverka 

respondenternas svar, slumpades deras följd fram. 

 

Enkätens femton påståenden kategoriserades efter (Nordenbo, 2008, s. 70-71) i; relationell 

kompetens, ledarkompetens samt didaktisk kompetens. Kategoriseringen gav följande utfall: 

 

Relationell kompetens: 

 Förstår vad jag frågar när jag behöver hjälp (påstående 2) 

 Har en god relation med mig (påstående 8) 

 Uppmuntrar mig (påstående 12) 

 Tar sig tid med mig efter lektionen om jag behöver hjälp (påstående 15) 

 

Ledarkompetens:  

 Kan förklara vad jag behöver lära mig för att uppnå mina mål (påstående 3) 

 Låter mig jobba tillsammans med andra, i par eller grupp (påstående 6) 

 Låter mig jobba i min egen takt (påstående 9) 

 Ger mig hemuppgifter (påstående 11) 

 Låter klassen vara med i planeringen av undervisningen (påstående 13) 

 

Didaktisk kompetens:  

 Kan förklara så att jag förstår (påstående 1) 

 Låter mig jobba mycket med praktisk matematik, exempelvis spel, matematik ute, 

centikuber, tärningar eller övningar på datorn (påstående 4) 

 Låter mig jobba mycket med läroboken (påstående 5) 

 Går igenom mycket på tavlan (påstående 7) 

 Diskuterar matematikproblem tillsammans med klassen (påstående 10) 

 Har omväxlande undervisning (påstående 14) 

 

5.3 Deltagare 
 

Redan i syftet angavs att vi vill undersöka förväntningar hos elever, vårdnadshavare, 

matematiklärare och skolledare. Detta med tanke på att det är dessa olika aktörer som står i 

direkt kontakt med matematikundervisningen på en skola. För att kunna genomföra 

undersökningen kontaktades två skolor, som gav sitt samtycke till undersökningen. Elever i 

årskurs 8 och 9, vårdnadshavare, matematiklärare samt skolledare på dessa skolor deltog. I 

de grupper där det behövdes fler deltagare än de som skolan kunde erbjuda, det vill säga 

matematiklärare samt skolledare, rekryterades deltagare genom utskick via e-post.    
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Undersökningsgrupp: Antal 

Elever 71 

Vårdnadshavare 44 

Matematiklärare 21 

Skolledare 10 

Totalt 146 
 

Tabell 1: Antal deltagare i de olika undersökningsgrupperna 

 

Eftersom vi avsåg betrakta grupperna som ”homogeniserade” beslutade vi oss för att inte 

notera till exempel kön, ålder eller antal år i tjänst (lärare och skolledare). Det skulle 

komplicera undersökningen genom att addera variabler till densamma. Till detta fanns det 

inget tidsmässigt utrymme. 

 

5.4 Urval 
 

Vårt urval har skett på olika sätt beroende på undersökt grupp och behov. En av oss har goda 

kontakter inom ett flertal skolor varför de har utnyttjats för att skapa ett stort underlag till 

vår enkätundersökning. För gruppen elever och vårdnadshavare räckte det med två skolor. 

För lärare och skolledare behövde vi kontakta fler skolor. För att det statistiska materialet 

skulle kunna användas till att göra generaliseringar ville vi ha minst tjugo besvarade enkäter 

inom varje grupp. 

 

För att kunna generalisera en undersökning behöver man beakta ifall urvalet kan betraktas 

som representativt. Urvalet av deltagare till enkätundersökningen skedde enligt följande: 

 

Elever:   

Då vi önskade att eleverna ska kunna reflektera över enkätfrågorna på ett bra sätt bestämde 

vi oss för att genomföra enkätundersökningen i grundskolans årskurs 8 och 9. Vår avsikt var 

att eleverna skulle vara så representativa för sin åldersgrupp som möjligt, och av den 

anledningen beslutade vi oss för att genomföra undersökningen på två olika skolor. En av 

skolorna (benämns Skola 1 i denna studie) har sitt upphämtningsområde dels i ett 

mångkulturell ”miljonprogramsområde” med en stor andel elever med ett annat hemspråk än 

svenska, dels i ett medel- och överklassområde. Den andra skolan (benämns Skola 2 i denna 

studie) är belägen utanför en medelstor stad och eleverna kommer från i huvudsak medel- 

och överklass, och skolan är mer homogen till sin karaktär.  

 

Vårdnadshavare: 

Enkäten skickades till de vårdnadshavare som har barn i de klasser som också besvarade 

enkäten. Eftersom det inte finns någon direkt association mellan elev och vårdnadshavare i 

denna studie, kunde enkäterna skickas ut till hemmen via undervisande matematiklärare i de 

klasser vi besökte, utan att närmare identifiera vilka som besvarat enkäten och vilka som inte 

gjort det.  

 

Lärare: 

Eftersom antalet matematiklärare som undervisar i årskurs 7-9 på en skola är högst 

begränsat fick vi bredda vårt utskick av enkäten till att omfatta fler skolor än de vi besökte. 
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Vi samlade in lärarenkäter på de nämnda skolorna samtidigt som vi skickade ut förfrågan 

om att delta i enkätundersökningen till nio andra skolor, geografiskt utspridda i södra 

Sverige. Dessa skulle då avge sina svar på enkäten via e-post. Skolorna som ombads delta 

var både kommunala grundskolor och friskolor, för att få ett representativt underlag. 

 

Skolledare: 

Detta är den grupp som är svårast att få att delta i en dylik undersökning, eftersom 

skolledare ofta är en mycket upptagen yrkesgrupp. För att nå ut till tillräckligt många 

skolledare användes framför allt e-post. Skolledare från både kommunala grundskolor och 

friskolor tillfrågades.  

 

5.4 Genomförande 
 

Under undersökningens inledningsperiod lästes bakgrundslitteratur och enkäten utformades. 

Två pilotstudier genomfördes under vecka 43 och vecka 45. Den första omfattade tjugotvå 

elever i årskurs 7 och 8, och den andra tre elever i årskurs 8. Erfarenheterna från dessa 

pilotstudier gjorde att enkätfrågor omformulerades och instruktioner förtydligades. Enkäter 

till lärare och skolledare skickades ut vecka 45, och under vecka 46 och 47 år 2012 

genomfördes enkätundersökningen så som beskrivits i avsnitt 5.3. Vi tog kontakt med 

matematiklärare på två skolor och de visade sig villiga att låta oss genomföra enkäten i deras 

klasser. För att kunna genomföra undersökningen behövde vi samla in vårdnadshavares 

godkännande för de elever som ännu inte fyllt 15 år. Detta gjordes via missivbrev (se bilaga 

2). Till dessa bifogades enkäter till vårdnadshavare.  När dessa returnerades med 

godkännande för deras barn att delta i undersökningen, besökte vi klasserna, presenterade 

undersökningen och delade ut enkäterna. Det tog ca 5 minuter per klass att fylla i enkäten. 

 

Under vecka 47 datafördes det insamlade materialet från enkätundersökningarna i SPSS
12

, 

och analysen av det statistiska materialet inleddes.  

 

Denna uppsats är resultatet av bakgrundsläsning, enkätundersökning och analys av 

resultatet. Uppsatsen har i sin helhet skrivits av författarna tillsammans, och alla 

överväganden och beslut som kantat dess framväxt har tagits av oss gemensamt. 

 

5.5 Analys 
 

Det inledande arbetet bestod i att datalägga materialet i SPSS. För att matematiskt analysera 

materialet beräknades medelvärden och standardavvikelse (Stukát, 1993, s. 33-42). Utifrån 

analyserna som gjordes med hjälp av dataprogrammet jämfördes de olika gruppernas svar 

för varje kompetenskategori. Detta fick sedan utgöra en grund för vidare analys och 

diskussion av resultatet. Materialets reliabilitet undersöktes med Cronbach’s Alfa
13

. 

 

                                                 
12

 Statistical Package for the Social Sciences, ett datorprogram för statistisk analys. 
13

 En metod som kontrollerar materialets samstämmighet och konsistens. 
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5.6 Diskussion av studiens tillförlitlighet 
 

När en undersöknings tillförlitlighet ska diskuteras är det ofrånkomligt att först klargöra 

definitionen av undersökningens reliabilitet och validitet. Med reliabilitet avses 

pålitligheten i mätningen. Denna kan mätas genom att kontrollera om samma resultat erhålls 

om en likadan enkätundersökning görs vid ett annat tillfälle (”test-retest-reliabilitet”) eller av 

en annan person (”interbedömarreliabilitet”)(Dimenäs, 2007, s. 251) och (Patel & Davidson, 

2011, s. 103-105). En annan typ av reliabilitet bedömer hur det förhåller sig med materialets 

inre konsistens, det vill säga hur väl de olika uppgifterna i till exempel en enkät mäter 

samma sak och får samma resultat. Det kan man mäta med hjälp av Cronbach’s Alfa. När en 

beräkning ger ett Cronbach’s Alfa som är 0,7 eller högre anses det innebära att de 

undersökta variablerna har god reliabilitet. Det är dock ingen absolut gräns då det är känsligt 

för hur många objekt det mätta indexet består av (Briggs & Cheek, 1986).  

Andra faktorer som kan inverka på en undersöknings reliabiliteten är till exempel:  

 

1. Omgivningen: tystnad/buller, ljusförhållanden etcetera.  

2.  Informationen: otydlighet i information och/eller instruktioner   

3.  Personliga faktorer: trötthet, koncentration, sjukdom etcetera.  

4. Enkätens påståenden/frågor: otydligt formulerade påståenden  

 

Med validitet avses om undersökningen verkligen mäter det den avser att mäta, och 

ingenting annat. Ett annat sätt att uttrycka det är hur väl det man mäter överensstämmer med 

verkligheten. För att förtydliga detta brukar man tala om innehållsvaliditet och den 

samtidiga validiteten.  

 

Med innehållsvaliditet avses hur väl mätinstrumentets innehåll kan knytas till 

undersökningens teoretiska ram. Vi behöver översätta viktiga begrepp som vi funnit i våra 

litteraturstudier till en uppsättning av variabler som kan mätas. Dessa variabler formuleras 

sedan till frågor/påståenden i enkätundersökningen. Påståendena i enkäten utformades för att 

mäta de förväntningar som en matematiklärare möter inom olika kompetensområden. Dessa 

förväntningar är något som formas i sociala kontexter som formar skolans värld och 

lärarrollen. Hur vi ser på skolan och alla dess olika komponenter är ett resultat av 

komplicerade processer, vilka vi försökt beskriva i detta arbetes teoretiska ram (Kapitel 4). 

 

Med den samtidiga validiteten syftar till att det man önskar mäta prövas i en grupp som 

påminner om den som ska svara på enkätundersökningen. Detta för att utröna om 

instrumentet verkligen mäter det som avses (Patel & Davidson, 2011, s.102-103). För att öka 

reliabiliteten förbättras således mätningsförfarandet, medan man för att öka validiteten mäter 

med andra metoder. 

 

Hur förhåller det sig då med denna undersöknings reliabilitet?  

När enkäten designades fokuserades på att göra enkäten enkel och snabb att genomföra och 

därför begränsades antalet påståenden. Detta för att elevernas koncentration skulle 

bibehållas och därmed generera ett bättre och mer tillförlitligt material att analysera. Av 

samma anledning formulerades påståendena så att elever lätt skulle förstå deras innehåll. För 

att säkerställa förståelsen av instruktionerna till enkäten samt påståendena gjordes två 

pilotstudier, vilka resulterade i att några frågor korrigerades och instruktionerna 

förtydligandes.  
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För att elevenkäterna skulle besvaras på ett bra sätt besökte vi klasserna personligen, och 

förklarade enkätens innehåll och gav vederbörliga instruktioner för ifyllandet. Eleverna fick 

svara anonymt och individuellt vilket gjorde att de kunde svara uppriktigt. Vi var också 

tydliga med att poängtera att undersökningen handlade om hur de tycker att en bra 

matematiklärare ska vara – och inte om att beskriva den lärare som de nu har. På detta sätt 

avsåg vi skapa förutsättningar för eleverna att avge svar som bättre överensstämmer med 

deras verkliga förväntningar. 

 

Enkätens interna reliabilitet kontrollerades genom beräkningar av Cronbach’s Alfa, vilket 

gav följande resultat: 
 

Kategori: Cronbach’s Alfa 

Relationell kompetens 0,730 

Ledarkompetens 0,701 

Didaktisk kompetens 0,680 

 

Tabell 2: Reliabilitetsberäkning – Cronbach’s Alfa 

 

I texten här ovan har gränsvärdet som ofta anges för Cronbach’s Alfa, nämligen 0,7, 

diskuterats. Värden som är högre än 0,7 innebär då att det instrument som använts för att 

undersöka det fenomen som avses undersökas, är reliabelt. De värden på Cronbach’s Alpha 

som är lägre än 0,7 har då följaktligen lägre reliabilitet. Detta förhållande har dock 

diskuterats och ifrågasatts av Briggs & Cheek (1986). De menar att ett lägre värde inte per 

automatik innebär att det saknar reliabilitet samt att man ofta får ett lägre värde då det mätta 

indexet har få objekt. När vi med hjälp av SPSS analyserade enkätundersökningen erhölls 

följande värden på Cronbach’s Alpha: Relationell kompetens - 0,730; ledarkompetens – 

0,701 och didaktisk kompetens – 0,680. Resultatet pekar mot att enkäten fungerade 

tillfredsställande för att mäta det som den var avsedd att mäta – nämligen elevers, 

vårdnadshavares, matematiklärares samt skolledares förväntningar på en matematiklärare. 

Dock var värdet något lågt för den didaktiska kompetensen, vilket möjligtvis kan förklaras 

av att flest påståenden sorterade under denna kategori.  

 

Undersökningens validitet baserar sig på att enkätfrågorna var utformade utifrån 

Legitimation för lärare och förskollärare (Skolverket, 2011, s.22-23).  Detta garanterade att 

frågorna verkligen fokuserade på centrala kompetenser, vilket också blev mycket tydligt i 

och med den kategorisering av frågorna som gjordes. Kategorierna är ju kompetensområden 

som aktuell forskning lyfter fram som avgörande för en god lärare. Att respondenterna 

skulle svara med tanke på hur de anser att en god lärare i matematik bör vara, avsåg fixera 

svaren vid de förväntningar som de har. Att låta vår handledare läsa och godkänna enkätens 

påståenden ökar också validiteten. 

  

Undersökningsgruppernas storlek och sammansättning är en viktig faktor för att avgöra om 

materialet är generaliserbart. Med tanke på det låga antalet skolledare som svarade på 

enkäten använder vi enbart deras svar som indikerande. Man kan inte säga att deras svar 

representerar fler än just dem själva.  
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5.7 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet har i sin rapportserie gett ut skriften God forskningssed (2011). I denna 

beskrivs ett forskningsprojekts många olika ställningstaganden. Följande har varit särskilt 

vägledande i genomförandet av vår studie – vad det gäller insamlandet av material, 

hanteringen av data och dokumentation. 

 
Vi ska utföra kvalitativt god forskning med ett viktigt syfte och samtidigt skydda de individer 

som deltar i forskningen. Hur detta avvägs och genomförs i forskningen blir avhängigt av vad 

slags forskning (frågeställningar, metoder, deltagargrupper, osv.) det är fråga om (s.18).  

 

Vi var måna om att våra respondenter skyddades och av den anledningen gjorde vi följande 

åtgärder. Det är viktigt att vårdnadshavare till minderåriga barn informeras om den 

kommande enkätundersökningen och får ge sitt samtycke till deltagande (s.22). I fråga om 

detta följde vi Vetenskapsrådets tidigare riktlinjer och inhämtade skriftligt samtycke från 

vårdnadshavare till barn under 15 år. Ingen enkät delades ut och samlades in innan dessa 

missivbrev returnerats. I vår undersökning hanterar vi inte etiskt känsliga frågor, men vår 

avsikt var ändå att låta samtliga respondenter vara anonyma. Av denna anledning är det 

omöjligt att besvara frågan vem som har lämnat in vilket enkätsvar (s. 68), och som en följd 

härav är det inte heller möjligt att sammankoppla vårdnadshavare med elev.     

 

En grundläggande aspekt är om de forskningsfrågor och syfte som ligger till grund för 

undersökningen motiverar det val av metod som valts. Den utsätter ju möjligtvis 

respondenten för viss risk. Metoden som valts ska besvara de frågor som ställts.  

 
Helst ska frågan också vara angelägen och svaret klart och stringent formulerat. Om 

undersökningen inte ger svar på frågeställningen bör studien inte genomföras med den aktuella 

uppläggningen (s. 32).  

 

Vi genomförde studien med motivet att vi genom den kommer att kunna besvara de frågor 

som ligger till grund för densamma. 
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5.8 Bortfall 
 

Bland de enkäter som riktade sig till elever, som delades ut och insamlades personligen, 

finns det inget större bortfall. I två fall har en av den tvåsidiga enkätens sidor inte 

uppmärksammats och därför lämnats utan svar. Det finns också en enkät där ett påstående 

inte har besvarats och två enkäter där dubbla svar avgetts. Dessa enskilda påståenden har då 

lämnats obesvarade i dataläggningen. 

  

Bland de enkäter som riktade sig till vårdnadshavare var bortfallet 36 %. Det är en 

återspegling av den problematik som skolor erfar då det gäller att få tillbaka returnerade 

lappar. Bland de returnerade enkäterna återfinns även ett större bortfall på tjugo enkäter, 

som beror på att de enkäter som skickades hem inte var fullständiga. Det innebär att 

påstående 1-7 är besvarade på dessa, men inte 8-15. Vid dataläggningen lämnades dessa 

påståenden obesvarade. 

 

Lärarenkäterna var svårare att få tillbaka. Tyvärr returnerades endast en liten del av de 

utskickade enkäterna och de flesta av dessa kom från de besökta skolorna. De allra flesta av 

de enkäter som skickades ut via e-post förblev obesvarade. Vi hade säkert haft möjlighet att 

förbättra detta förhållande om vi haft tid att besöka andra lärare personligen.  

 

Skolledare var också en grupp som var svår att få svar från, och det resulterade i ett större 

bortfall. Vi har skickat ut 25 enkäter till skolledare via e-post, men vi fick bara in tio ifyllda 

enkäter, och det är ett allt för litet material att kunna generalisera utifrån.     
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6. Resultat 
 

Under denna rubrik presenteras resultatet från enkätundersökningen och det redovisas i 

tabeller och analyseras med text. 

 

Resultatet presenteras i tre avsnitt: Relationell kompetens, Ledarkompetens och Didaktisk 

kompetens. Vart och ett av de femton påståendena i enkäten besvarades i en skala från ett till 

åtta, där ett innebär ”håller inte alls med” och åtta ”håller helt med” (se bilaga 1). Svaren 

kvantifierades och utgjorde grunden för de beräkningar vars resultat redovisas i tabeller och 

analyseras med text. När antalet besvarade enkäter skiljer sig mellan olika kompetenser 

beror det på att enskilda enkäter varit behäftade med fel, till exempel saknat svar på ett 

påstående. Denna enkät kan då användas i två av kompetenskategorierna, men inte i den 

tredje. 

 

6.1 Relationell kompetens 
 

I tabell 3 presenteras resultatet av beräkningar av beskrivande statistik för kategorin 

relationell kompetens. Denna kategori samlar de påståenden i enkäten som behandlar 

matematiklärarens relationella kompetens, det vill säga förmågan att knyta an till elever 

genom varma relationer, lyssnande och empati.  

Dessa påståenden var följande: 

 

 Förstår vad jag frågar när jag behöver hjälp (påstående 2) 

 Har en god relation med mig (påstående 8) 

 Uppmuntrar mig (påstående 12) 

 Tar sig tid med mig efter lektionen om jag behöver hjälp (påstående 15) 

 

 

Relationell kompetens: 

Grupp: 
Antal 

Medel-

värde 

Standard- 

avvikelse 
Min Max 

Elever 69 7,30 0,89 3,75 8,00 

Vårdnadshavare 24 7,49 0,66 5,00 8,00 

Matematiklärare 21 7,23 0,92 4,25 8,00 

Skolledare 10 7,75 0,37 7,00 8,00 

Totalt 124     

 

Tabell 3: Beskrivande statistik – Relationell kompetens  

 

Den första kolumnen presenterar de olika grupper som besvarat enkäten, nämligen elever, 

vårdnadshavare, matematiklärare och skolledare. Nästa kolumn visar antalet korrekt 

besvarade enkäter som har använts i beräkningarna, fördelat per grupp. Totalt har 124 

enkätsvar tagits med och av dessa var 69 stycken enkäter besvarade av elever, 24 stycken av 

vårdnadshavare, 21 stycken av matematiklärare och 10 stycken av skolledare.  
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Varje påstående i enkäten besvarades genom att respondenten gav påståendet ett värde från 

1 (”håller inte alls med”) till 8 (”håller helt med”). Svaren från alla i samma grupp adderades 

och medelvärdet återfinns i nästa kolumn. Elevgruppen erhöll medelvärdet 7,30, 

vårdnadshavarna 7,49, matematiklärarna 7,23 och skolledarna 7,75. Dessa medelvärden 

pekar mot att samtliga grupper ser matematiklärarens relationella kompetens som mycket 

viktig. Med tanke på att det högsta svarsvärdet på varje påstående var 8, är dessa 

medelvärden mycket höga. Det innebär ju att många har svarat med antingen 7 eller 8. De 

tio skolledarna har det tydligt högsta medelvärdet och detta diskuterar vi senare.  

 

I den kolumn som följer presenteras de beräkningar av standardavvikelsen som gjordes. 

Standardavvikelsen visar hur spridda/samlade gruppens svar var, och följande resultat kan 

avläsas: elever 0,89, vårdnadshavare 0,66, matematiklärare 0,92 och skolledare 0,37. Dessa 

resultat visar att skolledarna var mest eniga om att den relationella kompetensens är viktig. 

Anmärkningsvärt är att gruppen av matematiklärare har så stor spridning på sina svar.   

 

I de två avslutande kolumnerna anges minimivärde samt maximivärde för de olika 

grupperna. Det innebär mellan vilka svarsvärden gruppens huvudsakliga svar fördelades. Vi 

finner att elevernas svar fördelades mellan 3,75 och 8,00, vårdnadshavarnas mellan 5,00 och 

8,00, matematiklärarnas mellan 4,25 och 8,00 och slutligen skolledarnas mellan 7,00 och 

8,00. Skolledarna uppvisar här en stor samsyn, medan eleverna tycks vara av mycket olika 

åsikter. Även matematiklärarnas åsikter går brett isär, men dock ej lika mycket som 

elevernas. 

 

6.2 Ledarkompetens 
 

Den beskrivande statistik som beräknats för kategorin ledarkompetens presenteras i tabell 4. 

Denna kategori samlar de påståenden som avser undersöka förväntningarna på 

matematiklärares ledarkompetens. Med detta menas lärarens förmåga att leda det 

pedagogiska arbetet i förhållande till eleverna, till exempel hur arbetet i klassrummet 

organiseras och målsättningar tydliggörs. De påståenden som kategoriserades under denna 

kompetens var: 

 

 Kan förklara vad jag behöver lära mig för att uppnå mina mål (påstående 3) 

 Låter mig jobba tillsammans med andra, i par eller grupp (påstående 6) 

 Låter mig jobba i min egen takt (påstående 9) 

 Ger mig hemuppgifter (påstående 11) 

 Låter klassen vara med i planeringen av undervisningen (påstående 13) 

 

Påstående 3 och påstående 13 borde ge höga svarspoäng, men vad det gäller de andra tre 

påståendena är det mer oklart. Alla borde instämma i vikten av att läraren tydligt och klart 

ska kunna uttrycka undervisningens mål, vilket också genererar höga svarspoäng. I 

läroplanen klargörs att elever skall ges möjlighet att påverka undervisningen, varför 

påstående 13 också bör generera höga svarspoäng. Övriga påståenden i denna kategori är 

inte lika entydiga och av den anledningen kan svaren variera i större utsträckning. 
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Ledarkompetens: 

Grupp: 

Antal 

 

Medel-

värde 

Standard-

avvikelse 
Min Max 

Elever 68 6,78 0,66 5,00 8,00 

Vårdnadshavare 24 6,76 0,72 5,33 8,00 

Matematiklärare 21 6,56 0,68 5,17 7,67 

Skolledare 10 6,77 0,34 6,33 7,17 

Totalt 123     

 

Tabell 4: Beskrivande statistik – Ledarkompetens 

 

Första kolumnen presenterar de olika grupperna som besvarat enkäten och därefter följer 

den kolumn som anger antalet deltagare i varje grupp. Antalet enkäter som besvarats av 

elever var således 68 stycken, vårdnadshavare 24 stycken, matematiklärare 21 stycken och 

skolledare 10 stycken, det vill säga total 123 enkäter.  

 

I nästa kolumn visas medelvärdet för de samlade svaren och elevgruppens medelvärde blev 

6,78, vårdnadshavarnas 6,76, matematiklärarnas 6,56 och skolledarnas 6,77. En jämförelse 

mellan de olika grupperna visar att dessa medelvärden är mycket väl samlade. Endast 

matematiklärarna skiljer sig från de andra genom att ha ett något lägre medelvärde. Vi 

återkommer med en diskussion om detta.  

 

I följande kolumn visas de erhållna resultaten på beräkningar av standardavvikelsen för 

denna kategori och den blev, för elevgruppen 0,66, för vårdnadshavarna 0,72, för 

matematiklärarna 0,68 och för skolledarna 0,34. Även för denna kategori visar sig 

skolledarna ha större samsyn än övriga grupper.  

 

Minimivärden och maximivärden presenteras i nästa två kolumner och följande resultat 

noteras: elever 5,00 - 8,00, vårdnadshavare 5,33 - 8,00, matematiklärare 5,17 - 7,67 och 

skolledare 6,33 - 7,17. Skolledarnas samsyn blir tydliggjord genom dessa resultat. 

 

6.3 Didaktisk kompetens 
 

Den deskriptiva statistik som beräknats utifrån påståenden i enkäten som behandlar 

förväntningarna som har med den didaktiska kompetensen hos läraren att göra, presenteras i 

tabell 5. Didaktisk kompetens syftar till lärarens skicklighet i att kommunicera kunskap till 

eleven – med hjälp av olika metoder, på olika sätt. De påståenden som vi valde att sortera 

under denna kompetens var: 

 

 Kan förklara så att jag förstår (påstående 1) 

 Låter mig jobba mycket med praktisk matematik, exempelvis spel, matematik ute, 

centikuber, tärningar eller övningar på datorn (påstående 4) 

 Låter mig jobba mycket med läroboken (påstående 5) 

 Går igenom mycket på tavlan (påstående 7) 

 Diskuterar matematikproblem tillsammans med klassen (påstående 10) 

 Har omväxlande undervisning (påstående 14) 
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Att förutse svaren på ovanstående påståenden är ännu mer ogörligt, eftersom svaren hänger 

samman med personliga preferenser. Vi kan med andra ord förvänta oss ett lägre 

medelvärde och en stor spridning.   

 

 

Didaktisk kompetens: 

Grupp:  
Antal 

Medel-

värde 
Standard-

avvikelse 
Min Max 

Elever 68 6,20 0,75 4,00 8,00 

Vårdnadshavare 23 6,26 0,67 4,60 7,20 

Matematiklärare 20 5,90 0,93 4,00 7,60 

Skolledare 10 6,48 0,76 4,60 7,20 

Totalt 121     

 

Tabell 5: Beskrivande statistik – Didaktisk kompetens 

 

I första kolumnen presenteras de olika grupper av respondenter som besvarat enkäten. I 

nästa kolumn anges antal deltagare för varje grupp och där kan vi läsa att det är totalt 121 

stycken enkäter som besvarats. Av dessa var 68 stycken besvarade av elever, 23 stycken av 

vårdnadshavare, 20 stycken av matematiklärare och 10 stycken av skolledare.  

 

I nästa kolumn anges det medelvärde som har beräknats för de olika grupperna. Det föll ut 

enligt följande: elever 6,20, vårdnadshavare 6,26, matematiklärare 5,90 och skolledare 6,48. 

Medelvärdet är förväntat lågt, men ändå unisont lågt.   

 

Den för kategorin didaktisk kompetens uträknade standardavvikelsen presenteras härnäst. 

Följande resultat erhölls: elever 0,75, vårdnadshavare 0,67, matematiklärare 0,93 samt 

skolledare 0,76. Matematiklärarna visar sig inte bara ha det lägsta medelvärdet för denna 

kategori, men även den största spridningen på svaren. 

 

I de två sista kolumnerna visas minimivärde och maximivärde för huvuddelen av svaren i de 

olika grupperna. Resultatet blev: elever 4,00 - 8,00, vårdnadshavare 4,60 - 7,20, 

matematiklärare 4,00 - 7,60 och skolledare 4,60 - 7,20. Man kan konstatera att eleverna här 

använder sig av ett bredare spektra av svar än övriga grupper. 
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7. Diskussion 
 

I det här kapitlet kommer vi att diskutera resultatet i förhållande till vårt syfte och våra 

forskningsfrågor. Syftet har varit att undersöka om olika intressegruppers förväntningar på 

matematikläraren skiljer sig från varandra. Vi har också velat skapa en förståelse för om 

aktuell allmändidaktisk och ämnesdidaktisk forskning, och det den säger utmärker en god 

lärare, kommer till uttryck i de förväntningar som riktas mot matematikläraren.  

 

Därefter följer en diskussion kring metoden vi använt oss av i vår undersökning, följt av 

didaktiska konsekvenser och förslag till vidare forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion 
 

I detta avsnitt kommer vi att diskutera resultatet utifrån forskningsfrågorna. Den första 

forskningsfrågan får vi svar på genom den statistiska analysen. Därefter vänder vi 

uppmärksamheten mot den andra frågan och för att besvara den ställer vi vårt resultat i 

förhållande till undersökningens teoretiska ram, samt det som forskningen säger utmärker en 

god matematiklärare. Vi har tidigare konstaterat att vi inte har hittat någon forskning 

avseende de förväntningar som matematiklärare möter. Av denna anledning finns det ingen 

specifik forskning att jämföra vårt resultat med. Däremot kan vi diskutera hur den forskning 

som finns på det allmändidaktiska och matematikdidaktiska området relaterar till vår studie. 

 

I resultatet från vår enkätundersökning kan vi se att de olika gruppernas förväntningar på 

matematikläraren inte uppvisar någon signifikant skillnad. Skillnaden är med andra ord inte 

så stor att det är meningsfullt att göra en variansanalys. De skillnader vi ser genom att 

beräkna medelvärde och standardavvikelse på materialet utgör ändå ett intressant 

diskussionsunderlag. Vår undersökning tycks peka på att elever, vårdnadshavare, 

matematiklärare och skolledare har tämligen likartade förväntningar på vad en god 

matematiklärare är.   

 

Den socialkonstruktionistiska ram som vi grundar vår undersökning på menar att våra 

förväntningar formas i sociala kontexter. Detta kan vara en förklaring till denna samsyn 

mellan grupperna. Med det menar vi att både elevers, vårdnadshavares, matematiklärares 

och skolledares förväntningar har formats i liknande sammanhang. Dessutom påverkas de av 

liknande faktorer såsom mediernas rapportering kring utbildningsfrågor och diskussioner om 

bra och dåliga lärare (Wiklund, 2012, s. 215-245). Ytterligare påverkan är gemensamma 

erfarenheter av skolgång och bra och dåliga lärare (Englund, 2012, s. 12-13). Det 

socialkonstruktionistiska perspektivet ger att skolans uppdrag, såsom socialt skapad 

institution, är att överföra kunskaper, kultur och normer så att barn och ungdomar blir goda 

samhällsmedborgare. I rollen som ”Den goda läraren” ingår då att handla därefter, som 

representant för skolan som institution. 

 

7.1.1 Relationell kompetens 

 

När man tittar på gruppernas syn på den relationella kompetensen, och de förväntningar de 

har på matematikläraren, är medelvärdena höga och synnerligen snarlika. Det betyder att 

alla grupper anser att en god och nära relation med den undervisande matematikläraren är en 
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viktig aspekt för att skapa en god lärandesituation. Framförallt skolledare tycks vara särskilt 

måna om den goda relationen mellan lärare och elever. Bland grupperna elever och 

matematiklärare är spridningen större, vilket tycks tyda på att det finns både elever och 

matematiklärare som har en åsikt om att den relationella kompetensen inte är lika viktig.  

Eftersom skolan står i ett ständigt förändringsarbete, där grundläggande kunskapssyn och 

hur elever ska bedömas, särskilt genomlysts, har lärarens yrkesinnehåll kommit att kraftigt 

förändras. På många håll hör man, inte minst i skolors personalrum och i media, ”Ta en paus 

och ge lärarna arbetsro
14

” eller till och med ”Skolan behöver arbetsro”
15

. Det är en 

inställning och trötthet som infunnit sig efter många år av detta reformarbete. Lärare kan 

mycket väl reagera genom att markera att dennes uppdrag är att förmedla kunskaper, punkt. 

Detta kommunicerar en trötthet inför nya pålagor som kommer uppifrån. Kanske kan 

spridningen i svaren från lärarna rörande relationell kompetens markera just denna trötthet.  

 

Spridningen är stor också bland elevsvaren. En hög andel av elever som har erfarenheter av 

skola i annat land än Sverige kan säkert inverka. I många länder förordas en auktoritativ 

lärarstil, där det inte ges utrymme till goda relationer mellan lärare och elever och inte heller 

denna relation anses viktig. Kanske återspeglas denna erfarenhet i elevsvaren. Enligt vår 

teoretiska ram skapas bilden om ”den goda läraren” i ett socialt sammanhang varför 

kulturella skillnader kan skapa olika bilder. 

 

Många elever visar en negativ inställning till matematikämnet, och anser att det är tråkigt. 

Läraren kan då bli föremål för denna motvilja, vilket försvårar relationen. Bär elever en 

stark motvilja mot ämnet, kan man anta att denna lätt kan leda till en form av 

avståndstagande i förhållande till läraren.     

 

Värt att notera är också att vårdnadshavare och elever tycks ha något skilda åsikter om hur 

viktig den relationella kompetensen är hos lärare, där vårdnadshavarna tycker den är 

viktigare än eleverna. Det är givetvis viktigt för föräldrar att deras barn möts av omtanke 

och hänsyn, medan det för eleven kan vara mer komplex fråga. Vårdnadshavare förmodas 

också ha en mer pragmatisk hållning, eftersom erfarenheten visat att matematikämnet är 

viktigt för vidare studier. 

 

De tio skolledare som besvarade enkäten var alla mycket eniga om att den goda relationen 

lärare-elev är viktig. Skolledare får ofta träda in när relationen av någon anledning inte 

fungerar och försöker då hitta konstruktiva lösningar på problemen. De ser den uppkomna 

konflikten ur en annan vinkel och detta kan tillföra viktiga insikter. Hur som helst är det 

bästa givetvis att relationen är bibehållen god från början. Man kan hoppas att dessa rektorer 

också ser den pedagogiska vinsten.    

 

Forskningen visar att relationen mellan lärare och elev är mycket viktig i formandet av ett 

bra inlärningsklimat. Kvalitativ kommunikation kräver en fungerande relation (Kernell, 

2002, s. 96). Undervisningen bygger på att eleven ökar och befäster sin kunskap och för att 

detta ska hända behöver läraren kunna möta eleven där denne befinner sig och lyfta den 

därifrån. Detta uppnås genom att visa förmåga att kunna lyssna på eleven och inte ägna sig 

åt envägskommunikation (Kernell, 2002, s. 97). Ett positivt och respektfullt klassrumsklimat 

är en förutsättning för lärande (Hattie, 2012, s. 70). 

 

                                                 
14

 http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ta-en-paus-och-ge-lararna-arbetsro_7629304.svd 
15

 http://www.sydsvenskan.se/opinion/signerat/magnus-jiborn/skolan-behover-arbetsro/ 
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Med tanke på den övertygande forskning som finns om hur viktig lärarens relationella 

kompetens är borde alla gruppers förväntningar på just denna kompetens vara mycket höga. 

Förväntningarna är också höga men vi ser också att det finns en spridning inom varje grupp 

som drar ner medelvärdet.  

 

7.1.2 Ledarkompetens 

 

Gruppernas förväntningar på matematiklärarens ledarkompetens har ett lägre medelvärde än 

på den relationella. Att som lärare skapa en god balans mellan eget arbete och grupparbetet 

samt mellan arbete i egen takt i förhållande till att hinna inhämta kursplanens centrala 

kunskaper bygger på gott och tydligt ledarskap. Nordenbo med flera (Nordenbo, 2008, s. 51-

52) framhåller att ett synligt ledarskap bidrar till högre kunskapsinhämtning.  

 

Att denna kompetens har ett lägre medelvärde än det relationella är inte speciellt förvånande 

med tanke på att höga svarsvärden inte per automatik betyder att ett påstående stämmer 

överens med höga förväntningar på gott ledarskap. Det måste finnas en god balans i hur 

lektionsplaneringen sker. Undervisningen planeras av den professionella läraren med det är 

också viktigt att klassen får delta i den mån det är möjligt och relevant. Således behöver ett 

högt värde inte vara ”mer rätt” än ett lågt.  

 

Läraren måste kunna förmedla och diskutera kursplanens kunskapsmål med eleverna på ett 

sådant sätt att eleverna själva kan analysera var de befinner sig i förhållande till målen och 

hur de skall göra för att komma vidare, vilket också Hattie (2012)  visar i sin 

forskningsöversikt. Undervisningen måste löpande utvärderas i förhållande till målen. Detta 

är något som betonats allt mer de senaste åren. Läraren behöver arbeta med att tydliggöra 

elevens kunskapsutveckling genom formativ bedömning. Om enkätsvaren indikerar att det 

finns ett visst motstånd i förhållande till detta reformarbete, är oklart. Men tydligt är hur som 

helst att matematiklärare lägger mindre vikt vid ett ledarskap som uttrycks på det sätt som 

Skolverket avser, nämligen: tydliggöra målen med undervisningen, omväxlande arbeta 

självständigt, i par och i grupp samt låta eleverna delta i planeringen av undervisningen(se 

Lgr 11).  

 

Ledarkompetensen faller också tillbaka på den relationella kompetensen, då ledarskap 

bygger på en god relation, om det nu inte är ”management by fear” som eftersträvas. 

 

7.1.3 Didaktisk kompetens 

 

De förväntningar som grupperna har på lärarens didaktiska kompetens har undersökningens 

lägsta medelvärde, dessutom har den undersökningens absolut största spridning. Här går 

åsikterna brett isär. Det är intressant att notera att gruppen av matematiklärare tycks vara 

mest oeniga i sin tanke om vad det innebär med en god matematikdidaktisk kompetens. 

 

Detta är föga förvånande eftersom de didaktiska preferenserna hänger samman med på vilka 

sätt man själv föredrar att inhämta kunskap, vilket kan ses i relation till att det finns olika 

teorier om hur lärande sker (Claesson, 2007, s. 25). Det som vi kan tycka är mest förvånande 

är att av alla grupper är det matematiklärarna som har lägst medelvärde och också störst 

spridning i vad de anser bidrar till ett gott lärarskap. 
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Lärare behöver ha en stor verktygslåda, dels för att kunna möta olika elever med olika 

behov, dels för att kunna variera sin undervisning. Nordenbo framhåller variationen i 

undervisningen som en faktor som leder till ökat lärande hos eleverna. Matematikdidaktisk 

forskning visar på att många lärare avstår från att variera sin undervisning för att de känner 

sig osäkra på sina ämneskunskaper och sin didaktiska kompetens. Kilborn (1989, 1990 och 

1992) lyfter vikten av att läraren både kan förmedla sammanhanget och delarna så att eleven 

får en förståelse för helheten vilket leder till en progression i undervisningen med stigande 

ålder, och som även kan kopplas till de nya kursplanerna i matematik (Lgr 11). 

 

Vår andra forskningsfråga, som avser att analysera om elevers, vårdnadshavares, 

matematiklärarer och skolledares förväntningar stämmer överens med det forskningen säger 

utmärker en god matematiklärare, är inte alldeles lätt att besvara. Men vi konstaterar att allas 

våra förväntningar på ”den goda läraren” formas av socialt skapade sammanhang som är 

komplicerade.  

 

7.2 Metoddiskussion 
 

Då undersökningen baserades på en jämförelse mellan fyra olika grupper, elever, 

vårdnadshavare, matematiklärare och skolledare, fick dessa grupper också utgöra vår 

population. För att nå ut till så många som möjligt och hinna med undersökningen valde vi 

att skicka ut enkäter. Utformningen av frågorna gick relativt smidigt då vi baserade dessa på 

skolverkets kompetensprofiler för lärare. För att få bästa resultat på enkäten genomförde vi 

två separata pilotstudier bland två olika grupper av elever. Vi tyckte också att enkäten skulle 

vara bra för att uppfylla de etiska principerna om anonymitet, samtycke och konfidentialitet.  

 

Totalt har vi skickat ut 69 enkäter till elever och vårdnadshavare och bortfallet var för 

eleverna åtta stycken och för vårdnadshavare 36 %. Den höga svarsfrekvensen från elever 

kan förklaras med att vi var på plats när enkäterna fylldes i. De flesta utskick till 

matematiklärare och skolledare gjordes via e-post, som en önskan om deras deltagande, 

varför vi inte kan svara för vare sig hur många vi nådde eller hur stort bortfallet därför blev. 

Vi har ingen konkret vetskap gällande bortfallet och kan därför inte heller spekulera vidare i 

det. Vi hoppas att de som svarat är representativa för grupperna i sin helhet och att bortfallet 

inte påverkat det slutgiltiga resultatet i allt för stor utsträckning.  

 

Med de kunskaper som vi har nu i efterhand, diskuterar vi kring olika sätt att genomföra 

undersökningen på. Ett sätt kunde ha varit att formulera enkäternas påståenden olika för att 

bättre möta de olika grupperna. Vi kunde även ha låtit enkäten innehålla ett eller flera 

påståenden med öppna svarsalternativ. Enkäten kunde också ha kombinerats med intervjuer 

med en eller flera grupper. För att se om det fanns någon skillnad i svar beroende på 

gruppdeltagares sociokulturella bakgrunder kunde vi ha jämfört skolor från olika områden. 

Om vi hade gjort på något annat sätt så hade vi också troligtvis fått ett annat resultat. Det 

värde på Cronbach´s Alfa som undersökningen gav visar att den använda skalan på 

enkätfrågorna har en god reliabilitet. Detta visar att den typen av skala som har använts i 

enkäten också kan svara på det som vi undersöker. 

 

Den valda teoretiska ramen hjälper oss att analysera de förväntningar som våra undersökta 

grupper har på ”Den goda läraren”, med fokus på läraren som yrkesroll. För att ytterligare 

förstärka diskussionen kunde vi ha breddat den teoretiska ramen med en läroplansteoretisk 

utgångspunkt. En sådan breddning kan belysa hur våra förväntningar skapas i en social 
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kontext och styrs av mänskliga intressen (Berger och Luckmann, 2010, s. 31-40). Ett 

läroplansteoretiskt perspektiv tillåter diskussioner om vad som är specifikt för skolan som 

institution. Regeringen utformar läroplanen utifrån det av riksdagen fastställda syftet med 

utbildning. Jan Morawski belyser läroplanen som social konstruktion och politiskt styrmedel 

(Morawski, 2012, s. 271). Ytterligare möjligheter är att se läroplanen som värdegrund, staten 

som maktfaktor, skolans uppdrag och förändringar över tid. 

 

7.3 Didaktiska konsekvenser 
 

Genom vår undersökning ville vi se vilka förväntningar som olika grupper ställer på vad 

som gör en bra matematiklärare bra, och om, och på vilket sätt dessa förväntningar skilde sig 

åt. Det som undersökningen säger är att det inte finns någon större skillnad i de olika 

gruppernas förväntningar. Undersökningen har trots allt gett oss en viss oro gällande vårt 

yrkesval. Vi ställer oss frågan om det är möjligt att uppfylla alla de kompetenser som 

tillsammans formar ”den goda läraren”. Det positiva är dock att vi inte kunde hitta någon 

signifikant skillnad mellan gruppernas förväntningar varför vi hyser hopp om att själva 

kunna hitta sätt att möta dessa förväntningar. 

 

Resultatet har också gjort oss medvetna om att vi som blivande lärare måste vara tydliga i 

vårt ledarskap och kommunicera vårt uppdrag till olika grupper.  Det finns ett behov av 

tydlighet i informationen om lärarens arbete, och i hur vi tänker oss undervisningen, mot 

elever, vårdnadshavare och skolledare. Vi ser också hur politiska insatser är önskvärda för 

att lärarna skall kunna ägna sin huvudsakliga uppmärksamhet mot de didaktiska frågor som 

kan bidra till att eleverna skall kunna uppnå de politiskt fastställda kunskapsmålen.  

 

Vår andra forskningsfråga ligger i linje med 2010 års skollag. Denna innehåller för första 

gången en ny bestämmelse som lyder: ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet”
16

, vilket ställer nya krav och förväntningar på lärare. Dessa diskuteras i 

en vägledande promemoria från Skolverket daterad till 2012-11-19
17

. Där sägs bland annat:  

 
Lärarstuderande behöver tränas i såväl ”forskningskonsumtion” som ”forskningsproduktion”. 

De flesta av de blivande lärarna kommer inte att ägna sig åt forskning, men alla har nytta av 

en vana att läsa och tillägna sig forskningsresultat.  

… en nyutexaminerad lärares vetenskapliga förhållningssätt inte kan förväntas vara 

färdigutvecklat. Även under sin tid som verksam måste lärare ges stöd och vägledning, såväl 

från mer erfarna kolleger som från relevant forskning (s. 7, 9).   

 

Således ställs nya förväntningar på att lärare ska informera sig om aktuell och relevant 

forskning. Sedan behöver lärare hela tiden anpassa sin undervisning, med elevens bästa i 

fokus, så att denna forskning beaktas och leder till en bättre och mer effektiv praktik. Hur 

väl detta efterlevs på våra skolor framöver blir viktigt att följa upp. Ansvaret för detta vilar 

framför allt på skolchefer och skolledare. 

 

                                                 
16

 1 kap. 5§ tredje stycket skollagen 2010:800 
17

 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.186370!/Menu/article/attachment/Vetenskaplig_grundPM_Skolverket.

pdf 
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7.4 Förslag till fortsatta studier 
 

Vår undersökning visar eventuellt att lärarna inte är så förändringsbenägna. När det gäller de 

påståenden som sorterar under didaktisk kompetens indikerar matematiklärarnas svar att de 

har olika åsikter i dessa frågor. Men vilka påståenden som bidrar till de spridda svaren har vi 

inte kunnat konstatera. Ett intressant ämne för vidare studier kan vara att ha fokus på enbart 

dessa frågor. 

 

En framtida studie skulle kunna lägga fokus på en av de undersökta grupperna elever, 

vårdnadshavare, matematiklärare eller skolledare och fördjupa förståelsen för deras 

förväntningar på matematiklärare. En synnerligen intressant fråga är om elever från olika 

sociokulturell bakgrund lägger olika stor vikt vid skilda lärarkompetenser. I vår analys av 

bakgrundsfakta till studien har vi stött på indikationer om att så kan vara fallet. Spridningen 

på elevsvaren är nämligen större på ”miljonprogramsskolan” än på förortsskolan. Att 

klargöra detta mycket intressanta fenomen kräver dock en egen studie.  
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Tack 
 

Vi vill börja med att tacka alla som har tagit sig tid till att skicka ut och samla in vår enkät. 

Dessutom så vill vi tacka alla elever, vårdnadshavare, matematiklärare och skolledare som 

har tagit sig tid att besvara enkäten. Utan er hjälp hade denna undersökning inte varit möjlig. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår engagerade, inspirerande och motiverande handledare 

Anna-Carin Jonsson som har gett oss handfast hjälp i hantering och behandling av materialet 

samt goda råd och konstruktiv kritik under arbetets gång.  

 

Tack även till våra familjer för att ni har hanterat vår mentala frånvaro under tiden. 
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Bilaga 1 

 

Den goda matematikläraren 

 
Besvara frågorna utifrån hur du tycker att en bra matematiklärare bör vara! 

Du behöver inte tänka på den matematiklärare du har nu. 

 

Vad tycker du gör en bra matematiklärare bra? 

 
1. Kan förklara så att jag förstår 

 

 

        
Håller inte alls med   håller helt med  

 

 

2. Förstår vad jag frågar när jag behöver hjälp 

 

 

            
Håller inte alls med   håller helt med 

 

 

3. Kan förklara vad jag behöver lära mig för att uppnå mina mål 

 

 

            
Håller inte alls med   håller helt med 

 

 

4. Låter mig jobba mycket med praktisk matematik, exempelvis spel, 

matematik ute, centikuber, tärningar eller övningar på datorn 

 

  

            
Håller inte alls med   håller helt med 

 

 

5. Låter mig jobba mycket med läroboken 

 

 

            
Håller inte alls med   håller helt med 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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6. Låter mig jobba tillsammans med andra, i par eller grupp 

 

 

            
Håller inte alls med   håller helt med 

 

 

7. Går igenom mycket på tavlan 

 

 

            
Håller inte alls med   håller helt med 

 

 

8. Har en god relation med mig 

 

 

            
Håller inte alls med   håller helt med 

 

9. Låter mig jobba i min egen takt 
 

 

            
Håller inte alls med   håller helt med 

 

 

10. Diskuterar matematikproblem tillsammans med klassen 

 

 

            
Håller inte alls med   håller helt med  

 

 

11. Ger mig hemuppgifter 

 

 

            
Håller inte alls med   håller helt med 

 

 

12. Uppmuntrar mig  

 

  

            
Håller inte alls med   håller helt med 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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13. Låter klassen vara med i planeringen av undervisningen 

 

 

            
Håller inte alls med   håller helt med 

 

 

14. Har omväxlande undervisning 

 

 

            
Håller inte alls med   håller helt med 

 

 

15. Tar sig tid med mig efter lektionen om jag behöver hjälp 

 

 

            
Håller inte alls med   håller helt med 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Bilaga 2 

 

 

 
 

Examensarbete: Vad gör en bra matematiklärare bra? 

Undersökning i årskurs 8-9. 
 

Hej 

Våra namn är Katarina Gillerberg och Niklas Tellbe och vi är studenter på högskolan i 

Borås. Denna termin skriver vi vårt examensarbete och behöver inför den samla 

information. Eleverna får därför en förfrågan om att besvara en enkät. Uppgifter om såväl 

elever som verksamhet kommer att behandlas enligt regler om konfidentialitet och sekretess. 

Varken elevers eller lärares namn, eller namn på skolan kommer att framgå i några rapporter 

eller sammanställningar, allt sker helt anonymt och helt under sekretess. 

 

För att vi skall få möjlighet att be era barn att svara på enkäten behöver vi en påskrift nedan, 

vilket vi är tacksamma över att ni skickar tillbaka till skolan så fort som möjligt. 

Vi ber er samtidigt att själva fylla i enkäten som vi bifogar till detta brev. Denna enkät är 

markerad ”Vårdnadshavare”.  Som ni ser är enkäten kort, enkel och helt anonym. 

 

Vi tackar i förväg för svar! 

 

Med vänliga hälsningar, Katarina Gillerberg och Niklas Tellbe 

 

 

 

Ja, mitt barn ___________________________________ får svara på enkäten för mig. 

                        Elevens namn 

 

 

 

______________________________________________ 

Förälderns underskrift 

OBS. Medgivandet lämnas till klassläraren senast tisdag 13 november. 

 


