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Abstrakt: 

Lärarens konstruktiva länkning handlar om att skapa en röd tråd mellan det planerade 

undervisningsinnehållet, undervisningen och bedömningsformen undervisningen baseras på. I denna 

studie undersöks matematiklärarnas konstruktiva länkning i relation till teoretisk utgångspunkt av 

lärarnas professionella identitetsutveckling, kunskaper och värderingar. Begreppet identitet förklaras ur 

ett sociokulturellt perspektiv vilket handlar om individens sociala och kulturella relation till sin miljö. 

När det handlar om lärarens professionella identitet handlar detta således om lärarens erfarenheter av 

den sociala och kulturella miljön skolvärlden består av. I skolvärlden existerar olika utmaningar som en 

lärare stöter på, vilket genom sina erfarenheter utvecklar kunskaper och värderingar om vilka 

tillvägagångsätt som är lämpliga för respektive utmaningar. Den professionella identitetsutvecklingen 

uppstår genom en rad olika aktiviteter inom den sociokulturella skolvärlden, vilket denna studie 

undersöker en nyexaminerad och en erfaren lärare för att tolka hur detta kan förstås i relation till lärarnas 

konstruktiva länkning. Studien avgränsning handlar om ett urval av centrala innehåll i relation till 

matematik 2c, vilket genom en fallstudie undersöker en erfaren och en nyexaminerad lärares planering, 

bedömning och undervisningsstrategier. Slutligen visar studien i sin slutsats att den konstruktiva 

länkningen har en tydlig koppling till lärarnas professionella identitetsutveckling, men kräver ytterligare 

undersökningar för att formulera djupare slutsatser. 

Nyckelord: matematiklärarnas konstruktiva länkning, professionella identitet, kunskaper och värderingar 

Handledare: Olov Viirman   
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1. Inledning 

Enligt Hirsh (2020) och Mclaren (2010) ska matematiklärare genom planering, bedömning och 

undervisning knyta ihop olika delar av undervisningsinnehållet med varandra. I sitt planeringsarbete ska 

läraren reflektera över de olika didaktiska tillvägagångsätt på vilka matematikundervisningen kan 

bedrivas, för att besluta hur innehållet ska presenteras i relation till elevernas kunskapsutveckling.  

Dessutom ska läraren reflektera över hur innehållet ska utvärderas och skapa en bedömning av elevernas 

kunskapsutveckling. Här ska läraren inkludera en reflektion kring de undervisningsstrategier som 

läraren kan använda för att skapa ett lärande bland eleverna. Det ovannämnda benämner Hirsh (2020) 

och Mclaren (2010) som lärarnas konstruktiva länkning mellan planering, undervisning och bedömning. 

Andrews (2020) menar att lärarens planering består av olika beslut kring vilka sekvenser som 

undervisningen är tänkt att följa, detta benämns som undervisningssekvenser. Skott, et al., (2012) menar 

samtidigt att läraren behöver tolka och utvärdera elevernas förutsättningar för lärande i relation till 

konstruktionen av undervisningssekvenserna. Enligt Akyuz, et al., (2013) kan lärarens planering, 

bedömning och undervisningsstrategier knytas till lärarens erfarenheter av undervisning. Enligt 

Fransson och Gustafsson (2008) existerar det olika utmaningar som nyexaminerade möter under sin 

första tid i professionen. Losano, et al., (2017) beskriver detta som en del av lärarens professionella 

identitetsutveckling, som handlar om lärarens ömsesidiga relation mellan sin identitet och det sociala 

och kulturella rum läraren befinner sig i. I lärarens identitet existerar en rad olika kunskaper och 

värderingar som bygger lärarens kulturella och sociala redskap för att bedriva sin undervisning. Dessa 

redskap utvecklas genom lärarens utbildning och professionella erfarenheter av yrket, Losano, et al., 

(2017) kallar det för lärarens aktiviteter i skolans värld. Genom dessa aktiviteter utvecklar lärare sina 

nya kunskaper och värderingar om hur undervisningen ska organiseras samt de undervisningsstrategier 

som passar bäst för elevernas kunskapsutveckling. Enligt Grundén (2017) har studier som undersökt 

elevernas kunskapsutveckling i relation till lärarens planering, bedömning och undervisningsstrategier 

utgått å ena sidan från lärarens designförmågor, som handlar om hur läraren organiserar, konstruerar, 

utför och utvärderar innehållet i relation till sina undervisningssekvenser. Å andra sidan från 

matematiklärarnas kunskaper i relation till planering, bedömning och undervisningsstrategier för att 

konstruera undervisningssekvenserna. Det ovannämnda benämner Ball, et al., (2008) och Shulman 

(1986) som de olika kunskaper som krävs för att lärare ska kunna bedriva sin pedagogiska profession. 

Fastän dessa studier har utgått från olika perspektiv existerar brister i kunskaperna om hur lärarens 

planeringsarbete tolkas i relation till lärarens professionella identitet, kunskap och värderingar. 

Dessutom existerar det endast ett fåtal studier som i en svensk kontext har undersökt matematiklärares 

planering i relation till hur matematikundervisningen organiseras (Grundén, 2017). 
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2. Syfte och frågeställning 

Mot bakgrund av inledningen utgår studien från lärarnas konstruktiva länkning mellan planering, 

bedömning och undervisning för att undersöka deras professionella identitetsutveckling. Huvudsyftet är 

att undersöka lärarnas planering och utvärderingsarbete i relation till deras professionella 

identitetsutveckling. Alltså undersöks hur lärarna arbetar med att organisera undervisningsinnehållet 

samt varför lärarna arbetar på sitt sätt. Studiens frågeställning är: Hur kan lärarens professionella 

identitet förstås i relation till dennes strategi för att organisera undervisningsinnehållet och utvärdera 

elevernas kunskapsutveckling?  

3. Bakgrund 

I relation till studiens syftesformulering undersöks först och främst vilka råd och riktlinjer som existerar 

i relation till lärarens planering och utvärderingsarbete. Först och främst introduceras Skolverkets 

perspektiv på hur lärare bör organisera sin undervisning, därefter presenteras Hirsh (2020) och McLaren 

(2010) syn på lärarnas strategier i planering och utvärderingsarbetet.  

3.1. Riktlinjer för lärarens planeringsarbete 

Varje gymnasieprogram har en rad formulerade examensmål som läraren ska grunda sin planering och 

sitt utvärderingsarbete på (Skolverket, 2020). Läraren bör organisera innehållet genom att utgå från 

styrdokumentens innehåll samt de respektive centrala innehållen och kursplanens mål samt 

syftesformuleringar. Samtidigt bör läraren även förhålla sig till de kunskapskrav som finns i relation till 

de formulerade centrala innehållen när läraren bedriver sin undervisning. Enligt skollagen behöver alla 

elever få de förutsättningar de behöver för att stimuleras i sitt lärande, samtidigt som de utvecklar sina 

kunskaper. Dessutom bör eleverna få en strukturerad undervisning, där läraren fungerar som stöd för 

deras kunskapsutveckling. Läraren behöver därför i sitt arbete utgå från olika strategier i undervisningen 

för att ge eleverna förutsättningar för att lära sig innehållet.  Vilka strategier läraren använder beror på 

de värderingar och kunskaper läraren besitter om undervisningen och hur den ska organiseras (Mclaren, 

2010). Därmed står en god undervisning mellan å ena sidan lärarens planering, å andra sidan lärarens 

följsamhet och anpassning till elevgruppens förutsättningar (Skolverket, 2020).  

3.2. Matematiklärarens konstruktiva länkning i planering- och 

bedömningsarbete 

Med hänsyn till det ovannämnda hör det till lärarens centrala uppgifter att å ena sidan planera en tydlig 

undervisning med anknytning till ämnesplanen, å andra sidan skapa en god förutsättning för elevernas 

kunskapsutveckling och lärande. Hirsh (2020) menar att elevernas förutsättningar för lärande och 

kunskapsutveckling har en stark koppling till klassrumsmiljön som läraren organiserar. Här åsyftas med 

klassrumsmiljön de undervisningsstrategier läraren använder samt de olika pedagogiska verktyg och 
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hjälpmedel som eleverna får tillgång till i sin undervisning. En fråga som läraren bör ställa sig vid sitt 

planeringsarbete är hur elevernas kunskaper kan utvärderas med hjälp av en bedömningsform som 

passar elevernas förutsättningar (Hirsh, 2020). I relation till utvärderingsarbetet bör bedömningen 

konstrueras utifrån perspektiven bedömningsvaliditet och bedömningsreliabilitet. Med andra ord ska 

lärarens utvärdering utgå från att skapa ett bedömningsunderlag utifrån ett rättssäkert perspektiv. Här 

behöver läraren konstruera ett bedömningsinnehåll som tydligt kan kartlägga elevernas kunskapsnivåer 

i relation till de formulerade centrala innehållen och kunskapskraven. Därtill bör bedömningsinnehållet 

även fungera som ett bedömningsunderlag med en trovärdig tolkningsbarhet av elevernas prestation i 

relation till kunskapskraven och de centrala innehållen. För att undvika reliabilitetsriskerna och skapa 

bedömningsvaliditet behöver läraren ha en konstruktiv länkning mellan planering, undervisning och 

utvärderingsarbetet (Hirsh, 2020). 

Konstruktiv länkning uppstår utifrån en relation mellan tre variabler: kursplanen, undervisningens 

innehåll samt bedömningsformen som undervisningen bygger på. Begreppet konstruktiv länkning 

innebär att läraren skapar en tydlig koppling mellan de tre ovannämnda variablerna i sitt arbete. I relation 

till matematikundervisningen menar Mclaren (2010) att läraren behöver ha tydliga didaktiska strategier 

i sin organisering av undervisning. Dessa strategier handlar om att skapa olika tillvägagångsätt för att 

presentera det konstruerade materialet för i sin tur skapa en gynnsam lärandemiljö för eleverna. För att 

uppnå detta behöver läraren för det första ha kännedom om vilka centrala innehåll, mål och 

syftesformuleringar, samt vilka kunskapskrav som undervisningen ska kopplas till (Hirsh, 2020). 

Samtidigt behöver läraren fundera över vilka innehållsrelaterade förmågor eleven bör utveckla och 

identifiera eventuella utmaningar som kan uppstå på vägen. Detta benämner Mclaren (2010) som 

matematiklärarens första didaktiska strategi rörande hur innehållet ska presenteras för eleverna, vilket 

handlar om att tydliggöra vilka lärandemål och syftesformuleringar undervisningsinnehållet bearbetar i 

relation till elevernas kunskapsutveckling. För det andra behöver läraren fundera kring vilka 

undervisningsverktyg som eleverna behöver samt hur eleverna ska lära sig de formulerade 

lärandemålen. Detta benämner Mclaren (2010) som den andra didaktiska strategin, vilket handlar om 

hur läraren reflekterar över sin och elevernas roller i undervisningen. Här behöver 

matematikundervisningen inkludera någon form av praktiska moment som möjliggör en interaktion 

mellan läraren och eleverna. Dessa praktiska moment kan å ena sidan vara några grundläggande 

uppgifter som eleverna arbetar med, å andra sidan någon form av större problemlösningstillfällen där 

eleverna ges förutsättningar att tillämpa sina matematiska kunskaper och förmågor. I anknytning till 

Mclaren (2010) menar Hirsh (2020) att detta steg är en kontrollstation för läraren som kan användas 

som formativ bedömningsform. Denna kontrollstation bör dessutom inkluderas som 

bedömningsunderlag i det summativa bedömningsarbetet. Kontrollstationen är en viktig beståndsdel vid 

kartläggning av de kunskaper eleverna har utvecklat under kursens gång, vilket leder till den slutliga 

delen av lärarens didaktiska strategi. Hirsh (2020) och Mclaren (2010) menar här att läraren behöver ha 
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en uppfattning om hur kunskaper och förmågor ska bedömas i slutet av arbetsområdet. Detta resulterar 

slutligen i att matematikläraren i sin undervisning bör utgå från en varierad undervisningsform. Här ska 

läraren variera undervisningen mellan exempelvis problemlösningstillfällen och olika elevaktiviteter 

såsom övningar och uppgifter.  

3.2.1. Matematiklärarens undervisningsmetoder  

Matematiklärarnas konstruktiva länkning har en anknytning till lärarens metoder för undervisning, 

vilket är en personlig egenskap som grundar sig hos den enskilda lärarens värderingar, kunskaper och 

erfarenheter (Mclaren, 2010). Undervisningsmetoder handlar om hur läraren planerar sitt sätt att 

handleda eleverna i sin lärandeutveckling för att uppnå kunskapskraven med de respektive lärandemålen 

och syftesinnehållen i kursplanen. Dessa metoder påverkar lärarens tillvägagångsätt att välja 

undervisningens innehåll och konstruera de instruktioner undervisningen består av (Woolfolk & 

Karlberg, 2014; Mclaren, 2010). Enligt Mclaren (2010) bör lärarens val av undervisningsinnehåll, 

oavsett vilken undervisningsmetod läraren väljer, variera mellan de olika förmågorna så som procedurer, 

problemlösningar och modellering. För att skapa bättre effekt på elevernas lärandeutveckling bör läraren 

varierade undervisning dessutom väljas utifrån elevernas förutsättningar (Woolfolk & Karlberg, 2014). 

Således syftar undervisningsmetoder på hur läraren organiserar undervisningsinnehållet och den röda 

tråden läraren konstruerar mellan undervisningen och utvärderingsarbetet.  

4. Teori 

För att undersöka den konstruktiva länkningen mellan lärarens planering, undervisning och 

utvärderingsarbete, utgår studien från relationen mellan lärarens professionella identitet och lärarens 

kunskaper samt värderingar. Ur relationen uppstår två typer av frågor, den första handlar om hur läraren 

utvecklar sina valda strategier för att organisera undervisningsinnehållet. Genom lärarnas valda 

strategier uppstår den andra frågan, vilket handlar om vilka kunskaper och värderingar matematiklärare 

har och hur dessa påverkar organiseringen av undervisningsinnehållet.   

4.1. Lärarens identitet 

Fastän lärare genomgår en utbildning som syftar till att utveckla lärarens kunskaper och värderingar om 

hur undervisningen ska organiseras kan övergången från teori till praktik vara utmanande. Losano, et 

al., (2017) menar att övergången handlar om en process där läraren utvecklar en identitet som 

professionell lärare. För att förstå identitetsbegreppet introduceras först och främst sambandet mellan 

individen och kulturen, samt hur dessa formar individens utveckling. McNamara och Brown (2011) 

menar att i en situation som upplevs som utmanande tillämpar individen genom heuristik de kunskaper 

och värderingar som denne har till sitt förfogande för att lösa utmaningen. Eftersom det är ett heuristiskt 

system finns det ingen garanti att det valda tillvägagångsättet löser utmaningen, vilket kan leda till ett 

misslyckande. I en sådan situation förlitar individen sig på de kulturella och sociala verktyg som finns 
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tillgängligt för att improvisera en lösning. Dessa verktyg formar en kulturell bas som består av 

individens resurser i den specifika situationen (Losano, et al., 2017).  

Ett heuristiskt system handlar alltså om hur individen använder sina kunskaper och värderingar i den 

sociokulturella miljön för att forma sina tillvägagångsätt och strategier för att lösa utmaningarna. Det 

ovannämnda kan exemplifieras mellan identiteten av en erfaren och en nyexaminerad lärare där 

begreppet erfarenhet står för den sociokulturella basen individen besitter. I skolans värld konfronteras 

lärare dagligen med olika utmaningar som inte har en tydlig lösning, vilket kräver improvisation genom 

sin kulturella bas. Genom interaktion mellan läraren och den sociala samt kulturella strukturen 

skolvärlden består av utvecklar läraren erfarenheter av professionen. Dessa erfarenheter består av 

tidigare utmaningar med sina respektive tillvägagångsätt och strategier som format en resurs av 

lösningsmetoder (Losano, et al., 2017). Erfarna lärare har genom sina år stött på olika utmaningar i sin 

profession som har skapat en kulturell bas av olika strategier samt tillvägagångsätt. Eftersom 

nyexaminerade lärare har inga erfarenheter av professionen, skapar individen istället genom utbildning 

kunskap om de möjliga utmaningar som kan existera i framtiden. Då erfarenhet skapas genom individens 

interaktion i den sociokulturella miljön kan nyexaminerade lärare således inte förberedas inför alla 

möjliga utmaningar. Den nyexaminerade läraren formar sin kulturella bas istället genom de 

improviseringar individen genomför för att lösa de utmaningar som uppstår i skolans värld. Faktum är 

att de improvisationer som nyexaminerade läraren genomför skapar en dynamik inom det heuristiska 

systemet. Å ena sidan kan improvisationen leda till ett misslyckande å andra sidan till en framgång, 

vilket bägge lagras i individens kulturella bas. Dynamiken handlar om hur individen balanserar mellan 

sin framgång och misslyckande för att konstruera sina framtida strategier och tillvägagångsätt. Över tid 

resulterar dynamiken i det heuristiska systemet en erfarenhet av undervisningsprofessionen vilket i sin 

tur formar den nyexaminerade lärarens professionella identitet (Losano, et al., 2017). 

Avslutningsvis genom lärarens professionella identitet formas individens känsla, medvetenhet och 

självförtroende om sin undervisningsprofession, vilket kan sammanfattas som individens 

självuppskattningar. Dessa självuppskattningar påverkar lärarens syn på sin roll som pedagog eller 

handledare för elevernas kunskapsutveckling. Genom erfarenhet av undervisningsprofessionen 

utvecklar läraren en tydligare syn på sin roll som lärare och hur läraren ska genomföra sin undervisning 

för att vägleda eleverna i sitt lärande (Losano, et al., 2017). 

4.1.1.  Lärarens professionella identitetsutveckling 

En kvarstående fråga är således hur den professionella identitetsutvecklingen inom lärarprofessionen 

uppstår. Genom en diskursiv samverkan mellan lärarens natur och normer i skolvärlden utvecklar läraren 

kunskaper och värderingar om sin undervisning. Med lärarens natur avses här de erfarenheter läraren 

har om undervisningsprofessionen, med lärarens normer åsyftas de olika sociala och kulturella koder 

som signaleras genom skolans sociofakter och artefakter. Skolans artefakter exemplifieras i sin tur av 
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de sociala och kulturella signalerna som läromedel och styrdokument består av, medan sociofakter 

exemplifieras av de sociala och kulturella signaler som eleverna, föräldrarna, kollegorna och politikerna 

sänder ut. Den diskursiva samverkan mellan ovannämnda faktorer sker kontinuerligt under lärarens 

identitetsutveckling som i sin tur leder till lärarens uppfattning om hur undervisningen ska bedrivas 

(Losano, et al., 2017). För att förstå detta diskursiva samspel kan det brytas ner till fyra aktiviteter som 

illustrerar övergången från nyexaminerad till erfaren lärare. Aktiviteterna uppstår i den sociokulturella 

miljön som definieras av skolans värld och de olika rösterna samt dialogerna som formar professionella 

läraridentiteten i miljön. Inom skolvärlden existerar det samtidigt olika röster och dialoger som formar 

den professionella läraridentiteten. Dessa röster har ett sociokulturellt värde som genom en dialog 

mellan lärarna, eleverna och andra skolaktörer påverkar den sociala och kulturella strukturen av 

skolvärlden.  

I skolvärlden existerar olika normer och regler, som har formats genom de historiska dialogerna mellan 

lärarna, eleverna och andra skolaktörer. Dessa normer och regler har en komplex struktur och är den 

sociala och kulturella basen för skolvärlden. (Losano, et al., 2017). Dessa historiska dialoger har skapat 

en syn på hur en läraridentitet bör se ut samt vilka kunskaper och värderingar en lärare bör ha. Genom 

sin utbildning och tidigare erfarenhet av skolvärlden utvecklar läraren sin kunskap och värdering om 

skolvärldens bas. När en nyexaminerad läraren intar sin roll i skolvärlden presterar individen utifrån 

sina tolkningar av skolvärldens bas (Losano, et al., 2017). 

Det ovannämnda kallas för den tänkta världen som är en aktivitet där läraren skapar en uppfattning om 

hur undervisningsprofessionen ska bedrivas, vilka normer och regler som existerar i skolans värld. 

Genom en tolkning konstruerar läraren sina strategier och tillvägagångsätt för att utföra sitt arbete, vilket 

leder till den andra aktiviteten placering i den tänkta världen. Denna aktivitet handlar om makt och 

status mellan de olika sociala, kulturella och materiella tillgångarna som finns bland lärarna i 

skolvärlden. Dessa tillgångar har olika sociala och kulturella värde vilket i sin tur skapar en 

sociokulturell hierarki mellan de olika lärarna. När en nyexaminerad lärare intar sin position i skolans 

värld tilldelas läraren en social och kulturell status som nyexaminerad lärare, vilket kan ses som en 

sociokulturell hierarki bland lärarnas sociala och kulturella miljö. Samtidigt tilldelas de andra lärarna en 

status utifrån sina erfarenheter, kunskaper, värderingar och kompetenser (Losano, et al., 2017). I relation 

till lärarens konstruktiva länkning handlar placering i den tänkta världen om hur nyexaminerad läraren 

positionerar sig bland de andra lärarnas strategier. Genom dialog skapas ett utbyte av sociala, kulturella 

och materiella tillgångar mellan kollegorna och den nyexaminerade. Å ena sidan handlar sociala 

tillgångarna om lärarnas röster i relation till deras strategier och hur strategierna motiveras av de 

kunskaper och värderingar lärarna besitter på. Å andra sidan handlar de kulturella tillgångar om vilka 

strategier lärarna använder för att organisera undervisningen och hur dessa strategier motiveras i relation 

till deras erfarenheter av professionen. Medan de materiella tillgångarna handlar om de fysiskt 
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konstruerade material lärarna har skapat och som de använder i sin profession. Dessa materiella 

tillgångar kan exemplifieras med planering, undervisningsverktyg och annat material så som uppgifter 

och undervisningsinstruktioner (Losano, et al., 2017). Det är viktigt att tydliggöra att den ovannämnda 

sociokulturella hierarkin bland lärarna inte nödvändigtvis behöver ha en negativ konnotation för den 

nyexaminerade. Det är snarare en fråga om hur den nyexaminerade lärarens identitet förstås av de övriga 

aktörerna i skolans värld, vilket kommer presenteras nedan. 

Då både en nyexaminerad och en erfaren lärare har egna röster, kategoriseras rösterna utifrån värdet av 

de sociala energierna som uppstår bland dialogerna mellan lärarna. För att förstå värdet de sociala 

energierna presenteras aktiviteten rösterna som handlar om rösterna och dialoger som uppstår i skolans 

värld. Enligt Losano, et al., (2017) består en dialog av en social och kulturell dynamik mellan två och 

flera individers röster, där en röst i en dialog besvaras genom individens identitet. Då en nyexaminerad 

lärare har mindre erfarenhet av lärarprofessionen behöver individen under en dialog mellan kollegorna, 

eleverna och föräldrarna förlita sig på de kunskaper, värderingar och erfarenheter som finns tillgängliga. 

Detta skapar en begränsning i hur rösterna besvaras för en nyexaminerad lärare då läraren inte har 

tillräckligt med erfarenheter av skolvärlden. Å andra sidan har en erfaren lärare genomgått olika 

utmaningar och skapat genom sitt heuristiska system en uppfattning om vilka lämpliga eller olämpliga 

strategier som existerar. Som nämndes i avsnitt 4.1. finns det tydliga skillnader mellan nyexaminerade 

och erfarna lärares kunskaper, värderingar och erfarenheter om lärarprofessionen. Losano, et al., (2017 

menar att dessa skillnader skapar de socialt laddade energier bland rösterna under de olika dialogerna.  

Värdet av de sociala energierna formas genom en kategorisering av rösternas innehåll i relation till 

lärarprofessionen och de normer och regler som existerar i skolvärlden. En erfaren lärare har exempelvis 

i sin natur skapat ett värde av sin röst tack vare sina erfarenheter av framgångar och motgångar,  medan 

en nyexaminerad lärare är fortfarande positionerad i en skolvärld som är fylld med olika utmaningar 

som läraren inte har stött på tidigare. I en dialog mellan kollegor, elever och föräldrar vinner således 

rösten med starkast sociala värde, vilket skapar en social hierarki i skolans värld (Losano, et al., 2017). 

Denna sociokulturella hierarki är inte statisk, den är snare dynamisk där rösterna kan förflytta sig mellan 

de olika nivåerna av hierarkisk rang. Faktum är att rösterna saknar fast position, vilket leder till en 

möjlighet för den nyexaminerade lärare att förflytta sin röst i olika riktningar inom sociala hierarkin i 

takt med sin identitetsutveckling (Losano, et al., 2017).  

Det sistnämna uppstår däremot endast under aktiviteten produktion av en ny värld. När en nyexaminerad 

lärare reflekterar över sina strategier formas nya metoder och tillvägagångsätt där nya lösningar hittas 

för de utmaningar läraren genomgår. Enligt Losano, et al., (2017) skapas i denna aktivitet en ny värld 

där läraren har utifrån sina tidigare tolkningar och prestationer utvärderat sina erfarenheter i relation till 

den sociokulturella basen skolvärlden består av. Alltså har den nyexaminerade läraren upplevt de normer 

och regler som existerar i skolvärlden, stött på olika utmaningar, tillämpat sina strategier för att lösa 
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utmaningar och lärt sig fördelarna och nackdelarna av de olika strategierna.  Här övergår således en 

nyexaminerad lärare till en erfaren lärare med en professionell identitet. 

Avslutningsvis är det viktigt att notera att de ovannämnda aktiviteter i en identitetsutvecklingsprocess 

sker över en längre tidsperiod. Under denna period inträffar olika händelser som påverkar hur lång tid 

det tar för den nyexaminerade lärarens identitet att övergå till en erfaren identitet (Losano, et al., 2017). 

Dessutom är det viktigt att påpeka att det existerar en sociokulturell skillnad mellan olika skolor i den 

sociala och kulturella miljön av skolvärlden. Fastän den sociala och kulturella basen av skolvärlden har 

utvecklat genom de historiska dialogerna mellan lärare, elever och skolaktörer, kan den sociokulturella 

strukturen mellan skolorna differentiera. Med andra ord påverkas den nyexaminerade lärarens 

identitetsutveckling utifrån vilken nivå av sociokulturell struktur sin upplevda skolvärld består av.  

4.2. Matematiklärares kunskaper och värderingar 

Det finns ett antal olika teoretiska begrepp som kan användas för att beskriva vilka kunskaper läraren 

behöver för att organisera undervisningsinnehållet (se tabell 1).  

Tabell 1: Matematiklärarnas kunskap för att skapa en konstruktiv länkning 

Konstruktiv länkning 

Ball, et al., (2008): MKT Kunskaper för att bedriva 

matematikundervisningen 

KCS KCT Kunskaper om matematikinnehållet, 

elevernas förutsättningar och 

undervisningsinnehållet 

Shulman (1986): CK PCK CCK Kunskaper om ämnets struktur, pedagogik 

och kursplanen innehåll 

 

Ball, et al., (2008) nämner exempelvis begreppet mathematical knowledge for teaching (MKT) som 

syftar på de matematiska kunskaperna en lärare behöver för att organisera undervisningen. I relation till 

konstruktiva länkning handlar begreppet MKT om de kunskaper matematiklärare behöver för att 

organisera och utvärdera undervisningen. Ball, et al., (2008) menar att lärarens MKT inkluderar 

speciella matematiska kunskaper så som knowledge of content and students (KCS) samt knowledge of 

content and teaching (KCT).  Begreppet KCS handlar om de kunskaper läraren behöver för att 

identifiera matematikinnehållet i relation till elevernas förutsättningar. Här behöver läraren kunna 

identifiera vilka eventuella missuppfattningar som eleverna kan ha och vilka misstag som kan uppstå i 

undervisningen. När läraren skapar sin konstruktiva länkning och planerar undervisningsinnehållet 

behöver läraren förutse vad eleverna behöver för att förstå innehållet. Samtidigt behöver läraren 

identifiera om de exempel och uppgifter som kommer användas i undervisningen ligger i nivå med 

elevernas kunskapsutveckling. Detta leder till begreppet KCT som handlar om de kunskaper 

matematikläraren har om vilken utformning som undervisningen och instruktionerna ska ha (Ball, et al., 
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2008). KCT står för lärarens uppfattning om vilka sekvenser exemplen ska följa, vilka uppgifter eleverna 

behöver räkna för att uppnå en kunskapsutveckling. Dessutom behöver läraren kunna identifiera vilka 

fördelar och nackdelar sekvenseringen av undervisningsinnehållet har i relation till elevernas 

kunskapsutveckling. Detta kräver att läraren har en strategi för att utvärdera sitt undervisningsinnehåll 

och -sekvenser för att identifiera framtida ändringar av undervisningsinnehållet.   

Ball, et al., (2008) baserar begreppet MKT på Shulmans (1986) kategorisering av vilka kunskaper 

läraren behöver i sin profession. Shulman (1986) beskriver tre perspektiv på vilka kunskaper en lärare 

behöver för att organisera och bedriva undervisningen. För det första behöver läraren content knowledge 

(CK) som handlar om lärarens kunskap om ämnets strukturella skillnader och syntaxer. I relation till 

matematikämnet handlar det alltså om lärarens kunskap om matematikämnets struktur och grammatik. 

Utöver ämnets fakta och principer behöver en matematiklärare även kunna de olika syntaxer som 

aktiveras vid olika typer av problemlösningar och utmaningar i ämnet. Dessa syntaxer kan ses som 

matematikämnets grammatik som i sin tur består av syntetiska och substantiva delar av ämnet. I detta 

sammanhang står alltså delarna för vilka fakta, principer, lagar och regler som aktiveras under olika 

problemlösningsprocesser (Shulman, 1986). Denna typ av kunskap i relation till lärarens konstruktiva 

länkning handlar om hur läraren motiverar och förklarar varför ämnets innehåll har ett visst värde för 

elevernas kunskapsutveckling. För det andra behöver läraren pedagogical content knowledge (PCK) 

som handlar om mängden av pedagogisk kunskap läraren har om hur undervisningsinnehållet ska 

organiseras (Shulman, 1986).  PCK står för de tillgångar och förmågor läraren har av att använda 

exempel, analogier och illustrationer för att forma undervisningsinnehållet. Men i relation till den 

konstruktiva länkningen handlar PCK om att kunna identifiera svagheter och styrkor av ett 

undervisningsinnehåll, samt vilka eventuella missuppfattningar som kan uppstå i undervisningen (Ball, 

et al., 2008).  Således behöver läraren ha en mängd undervisningsstrategier där läraren kan identifiera 

vilka för- och nackdelar respektive strategier har i relation till undervisningen (Mclaren, 2010). För att 

kunna identifiera relevanta undervisningsstrategier behöver läraren kunna tolka ämnesinnehållets 

svårighetsgrad utifrån elevernas förutsättningar. Detta leder slutligen till lärarens curriculum content 

knowledge (CCK) som handlar om lärarens förmåga att avkoda styrdokumentens innehåll i relation till 

elevernas lärandeutveckling (Shulman, 1986). I relation till konstruktiv länkning handlar CCK om hur 

läraren tolkar innehållet i kursplanen och organiserar undervisningsinnehållet utifrån dessa tolkningar.  

Förutom matematiklärarnas kunskaper för att skapa en konstruktiv länkning har lärarna även olika 

värderingar om hur innehållet ska organiseras i relation till elevernas lärandeutveckling. En 

matematiklärare är inte ett passivt instrument i undervisningen utan besitter olika värderingar och 

attityder om hur undervisningen ska organiseras (Burroughs & Schmidt, 2014; Mora & Rodríguez, 

2021);. Genom den professionella identitetsutvecklingen utvecklas lärarens kunskaper och värderingar 

om undervisningsprofessionen och hur den bör bedrivas (Losano, et al., 2017). Dessa värderingar har 
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en anknytning till matematikämnets natur och hur matematiklärarna ser på ämnets struktur (Shulman, 

1986; Burroughs & Schmidt, 2014; Felbrich, et al., 2014). 

4.3. Matematiklärarnas värderingar 

Som tidigare nämnt i föregående avsnitt bestod matematikämnet av olika syntaxer som aktiveras under 

problemlösningsprocesser. Lärarens kunskap om matematikämnet påverkar i sin tur deras syn hur elever 

lär sig matematikens olika syntaxer och varför. Här finns två fundamentala perspektiv som lärarna kan 

ha om matematikämnet i relation till elevernas kunskaper (Burroughs & Schmidt, 2014). De 

fundamentala perspektiven fungerar som en brygga mellan varandra, där lärarnas värderingar kan 

förflyttas emellan (Felbrich, et al., 2014). Det första fundamentala perspektivet handlar om att lärarna 

ser matematikämnets struktur som en verklig och logisk vetenskap som har utvecklats genom deduktion. 

Ett sådant perspektiv innebär att lärarnas syn om matematikämnet baseras på de olika axiomen, där 

problemlösningsprocessen förklaras med hjälp av matematikens verktyg som härledning och 

antaganden. Detta leder till att lärarna anser att eleverna behöver matematiken för att skapa matematiska 

modeller, som i sin tur genom logik förklarar de händelser som uppstår i deras vardag (Burroughs & 

Schmidt, 2014). Läraren kan i sin tur se matematik som ett kreativt och tillämpningsbart område för 

vetenskapen, samhället och individen (Felbrich, et al., 2014). Fokus för detta är individens lust att 

utforska sin problemlösningsförmåga. Med andra ord behöver eleverna matematik för att kunna lösa 

olika problem genom de matematiska modellerna. Det andra fundamentala perspektivet handlar om att 

lärarna ser matematikämnet som en vetenskap baserat på de olika instrumenten så som procedur, regler 

och formler (Burroughs & Schmidt, 2014).  Men de kan också se matematik som en form av användbart 

verktyg, både för individen och för samhället. Här ligger fokus på matematikämnets unika möjlighet att 

lösa olika problem tack vare sin struktur och regler (Felbrich, et al., 2014).  Med andra ord handlar detta 

om att lärarna anser att eleverna behöver förstå matematikämnets olika fakta och principer för att bidra 

till samhällsutvecklingen (Burroughs & Schmidt, 2014).  

5. Tidigare forskning 

De studier som presenteras i detta avsnitt har en anknytning till lärarens identitet, kunskaper och 

värderingar. Forskningsområden som avsnittet har valt består i huvudsak av studier som har undersökt 

matematiklärarnas professionella identitet. I relation till detta har avsnittet även valt studier som 

undersöker hur lärarens beslut påverkar organiseringen av undervisningssekvenserna, samt hur dessa 

kan förbättras genom att förbättra lärarens planeringsstrategier. Bland de ovannämnda tillkommer även 

ett urval av studier som berör områden kring matematiklärarnas kunskaper och värderingar som kan 

knytas till lärarens professionella identitet samt konstruktiva länkning.  
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5.1. Lärarens olika beslut samt organisering av undervisningsinnehållet 

Andrews (2020) undersökte vilka beslut en matematiklärare genomför för att organisera 

geometriundervisningen för en årskurs 1 på gymnasienivå. Enligt Andrews (2020) har de tidigare 

studierna visat att lärarens beslut är en process av proaktivitet, interaktivitet och retroaktivitet som i sin 

tur påverkar hur elevernas lärandeutveckling formas. Utifrån dessa beslut konstruerar läraren innehållet 

och skapar en sekventiell undervisning genom teknisk, funktionell och visuell undervisningsform. Å 

ena sidan menar Andrews (2020) med teknisk undervisningsform, de undervisningsinnehåll som handlar 

om matematikens olika procedurer och regler. Å andra sidan handlar de funktionella 

undervisningsformen om undervisningsinnehåll som modellering och tillämpning, medan de visuella 

handlar om undervisningsinnehåll genom olika begrepp och kommunikation. Andrews (2020) visade att 

undervisningssekvensernas innehåll mestadels fokuserade på de tekniska aspekterna av innehållet i 

geometrin. Dock kunde studien även visa att läraren tillämpade en differentierad emfas av 

undervisningsinnehållet där läraren kombinerade de visuella, funktionella och tekniska besluten om 

undervisningsinnehållet. Dessutom visade studien även att lärarens undervisning varierade mellan olika 

aktiviteter så som helklassövningar och individuella arbeten. Andrews (2020) studie exemplifierade hur 

läraren valde att organisera undervisningsinnehållet men studerade inte på vilka grunder läraren tog 

dessa beslut. Campbell, et al., (2014) menar här att läraren organiserar undervisningsinnehållet utifrån 

sina kunskaper och värderingar, där läraren varierar mellan de olika undervisningsverktyg och 

undervisningsstrategier. Undervisningsverktygen väljs i själva verket på grundval av lärarens 

undervisningsstrategier och värderingar om vad som är relevant för elevernas kunskapsutveckling. 

Dessa val påverkar i sin tur hur läraren organiserar undervisningssekvenserna samt 

undervisningsinnehållet eleverna kommer möta.  

 

Hur läraren organiserar undervisningssekvenser har en stark relation till lärarens planeringsarbete vilket 

Akyuz, et al., (2013) studie undersökte utifrån perspektivet expertlärare på högstadienivå. Studien 

visade att lärarnas planeringsarbete hade en central roll för elevernas kunskapsutveckling.  Genom en 

hypothetical learning trajectory (HTL) skapade läraren sina antaganden om hur undervisningsinnehållet 

kommer utvecklas i relation till elevernas förutsättningar. Akyuz, et al., (2013) benämner detta som 

hypotetiskt då läraren inte med säkerhet kan veta hur planeringen och instruktionen kommer tas emot 

av eleverna. Dock kunde studien visa att expertlärarna hade träffsäkra uppfattningar om vilka 

undervisningssekvenser och undervisningsinnehåll eleverna behövde för att lära sig. Dessutom hade 

expertlärare fokus på undervisningsinnehållets syfte och lärandemål oavsett hur utfallet av 

undervisningen kunde vara. Akyuz, et al., (2013) exemplifierar med resultat från en observation av en 

expertlärares undervisning om tillgång och skulder där eleverna arbetade med statistiska beräkningar. 

Eleverna gjorde flera beräkningsmisstag men eftersom undervisningsinnehållet inte fokuserade på själva 

beräkningarna utan på de teoretiska begreppen, kunde läraren bortse från dessa misstag. I stället 
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fokuserade läraren på hur eleverna förstod teorin och dess begrepp för att sedan i framtida 

undervisningssekvenser fokusera på att rätta deras beräkningar. Detta exemplifierar hur expertlärare i 

sin konstruktiva länkning skapade strategier för vilka sekvenser undervisningen skulle genomföras. 

Samtidigt hade expertlärarna strategiska resonemang och motiveringar kring undervisningsinnehållets 

sekvensering.  

Sammanfattningsvis visade Akyuz, et al., (2013) studie hur expertlärare förberedde och utvärderade 

undervisningen, vilket har en koppling till lärarens konstruktiva länkning. Lärarnas planeringsarbete 

börjar med en förberedelse av vilka syften och mål undervisningsinnehållet skulle täcka, samt hur detta 

innehåll eventuellt skulle bedömas. Dessutom kunde lärarnas planerade innehåll omorganiseras utifrån 

vilka signaler eleverna förmedlade i undervisningen samt hur eleverna presterade på provtillfällen. 

Akyuz, et al., (2013) menar att denna omorganisering hade en viktig roll i hur lärarna förbättrade 

planeringsinnehållet utifrån själva undervisningen, och drar slutsatsen att expertlärarnas kunskap och 

värderingar var essentiella i planeringsarbetet.  

5.2. Lärarens professionella identitetsutveckling 

De ovannämnda studier som presenterades beskriver vilka beslut läraren har för att organisera 

undervisningen och hur lärarnas planeringsstrategier utspelar sig i själva undervisningen. Däremot 

nämner inga av dessa studier hur lärarens erfarenheter av undervisning påverkat lärarnas val av strategier 

för att organisera undervisningen. Under lärarens professionella identitetsutveckling utvecklas de 

kunskaper och värderingar läraren har om matematik, matematikundervisningen, läroplanen, eleverna 

och elevernas förutsättningar för lärande (Campbell, et al., 2014). Losano, et al., (2017) benämner detta 

som de diskursiva dialogerna mellan lärarens natur och normer genom de olika sociala, kulturella och 

materiella tillgångar en lärare besitter (se avsnitt 4.1). Syftet med Losano, et al., (2017) studie var att 

undersöka vilka utmaningar nyexaminerade matematiklärare ställs inför under sin professionella 

identitetsutveckling. Studien visade att när den nyexaminerade ämnesläraren intog sin roll i skolvärlden 

skapades i själva verket en ny uppfattning om vad lärarrollen innebar. Läraren behövde anpassa sina 

kunskaper om läraryrket till verkligheten, vilken var långt ifrån de förväntningarna läraren hade. Enligt 

Losano, et al., (2017) var lärarens identitetsutveckling dynamisk och hade inga tydliga gränser mellan 

de olika aktiviteterna i den sociokulturella skolvärlden. De erfarna lärarna skapade genom sina sociala, 

kulturella och materiella tillgångar nya utmaningar för den nyexaminerade lärarens identitetsutveckling. 

Utmaningarna hade inte en negativ konnotation, de handlade istället om lärarens ökade medvetenhet om 

de brister som existerade i lärarens undervisningsprofession. Dessa utmaningar skapade ett behov att 

finna nya strategier för att förbättra sin undervisning vilket benämns som en identitetstransformation. 

Identitetstransformationen handlade om hur den nyexaminerade läraren använde de tillgängliga 

kulturella och sociala resurserna som existerade i skolansvärld för att skapa nya tillvägagångsätt för att 

lösa utmaningarna i undervisningen (Losano, et al., 2017). Begreppet identitetstransformation kan tolkas 
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som att den nyexaminerade läraren kombinerade sina kunskaper från utbildningen med 

undervisningserfarenheterna från skolans värld för att skapa sina strategier i yrket.  

5.3. Matematiklärares kunskaper och värderingar  

Genom relationen lärarens utbildning och lärarens undervisningserfarenheter kartlade Barkatsas och 

Malones (2005) studie grekiska gymnasielärares värderingar om undervisningen samt elevernas 

lärandeutveckling. Genom sin utbildning skapar lärarstudenten sin första uppfattning om 

matematikämnet och hur undervisningen bör organiseras i praktiken. Det är även här som studentens 

CK och PCK utvecklas för första gången. En naturlig följd blir således att lärarstudenter genom sina 

teoretiska kurser utvecklar sina individuella värderingar om matematiken och dess naturliga struktur. 

Dessa kunskaper och värderingar förblir vanligen oförändrade tills läraren får tillämpa dem i de 

verksamhetsförberedande kurserna (Barkatsas & Malone, 2005). Genom interaktion med elever och 

kollegor testar lärarstudenten de kunskaper och värderingar som denne har utvecklat under utbildningens 

gång, vilket sedan utvärderas utifrån utfallet av undervisningen. Barkatsas och Malone (2005) menar att 

det är genom undervisningspraktiken som en lärare utvecklar en fast grund av kunskaper och 

värderingar. I relation till Losano och Cristina (2017) kan det sistnämnda tolkas som lärarens utveckling 

av natur och normer genom en interaktion mellan individen (läraren) och den sociokulturella miljön 

(skolvärlden) består av. Genom sociofakter och artefakter samt praktiska undervisningserfarenheter i 

skolvärlden, utvecklas ett unikt band mellan lärarens kunskaper och värderingar samt den sociala och 

kulturella strukturen av skolans värld. För att interaktionerna ska kunna leda till en identitetsutveckling 

behöver lärarstudenterna och nyexaminerade reflektera över de erfarenheter som de diskursiva 

dialogerna mellan lärarens natur och normer signaleras i lärarvärlden (Losano & Cristina, 2017). 

I relation till Barkatsas och Malones (2005) studie är det således intressant att beskriva vad tidigare 

studier har påvisat om lärarnas kunskaper från utbildningen. Senk, et al., (2014) undersökte grund- och 

gymnasielärarstudenter som var i slutfasen av sin utbildning i relation till deras kunskaper. 

Kartläggningen av studenternas kunskaper påvisade utmaning med beräkning av rutinmässiga 

matematiska problem, dessutom bristande förmågor i att illustrera respektive lösningsmetoder för 

eleverna. Resultatet visade samtidigt att studenterna hade utmaningar i att identifiera elevernas 

förutsättningar och validera de exempel och analogier som passar bäst för eleverna. I relation till Senk, 

et al., (2014) studie visade Rodriguez, et al., (2020) studie att nyexaminerade lärare på grund- och 

gymnasialnivå upplevde starkare förberedelser inför undervisningen för de grundläggande matematiska 

kurserna. Förberedelser inför undervisning var en variabel som Rodriguez, et al., (2020) använde för att 

kartlägga lärarnas känslor, kunskaper och undervisningsstrategier inför den faktiska undervisningen. De 

ovannämnda studierna kan förklara varför den nyexaminerade läraren i Losano, et al., (2017) studie 

upplevde olika utmaningar i sitt verksamhetsuppdrag. Förutom kartläggning av lärarnas känslor, 

kunskaper och undervisningsstrategier undersökte Rodriguez, et al., (2020) även värderingar hos de 
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nyexaminerade lärarna. Deras kvantitativa data indikerade på att de mest representativa variabler 

nyexaminerade lärare hade var PROC och RULE. Dessa variabler handlar om lärarens värdering att 

elevernas kunskapsutveckling är en inlärningsprocess (PROC), samt att matematikämnet består av en 

mängd procedur och regler (RULE). De minst representativa variablerna var FIXD och TEAC som å 

ena sidan handlar om en värdering att elevernas kunskapsutveckling sker genom en fast förmåga 

(FIXD), å andra sidan att undervisning bör vara lärarstyrd (TEAC) (Rodriguez, et al., 2020).  FIXD 

handlar enligt Boaler (2013) om lärarens tro att matematisk kunskapsutveckling är en funktion baserad 

på elevernas inre förmågor för kunskapsutveckling. Med andra ord är matematisk kunskapsutveckling 

en personlig talang som inte går att utveckla med hjälp av yttre inlärningsfunktioner. 

Rodriguez, et al., (2020) resultat stöds av Blömekes och Kaisers (2014) sammanfattning av resultaten 

av enkätstudier på lärarstudenter som deltog i den internationella TEDS-M-studien. Deras 

sammanfattning visar att lärarstudenternas värderingar kan kategoriseras utifrån två perspektiv på 

matematikämnets natur (se avsnitt 4.2.1). Dels en dynamisk syn där matematik anses bestå av en mängd 

olika förmågor som är tillämpbara i verkligheten. Ett sådant synsätt betonar relationen mellan 

matematikens olika processer och tillämpningar. Blömeke & Kaiser (2014) exemplifierar genom 

följande citat: “in mathematics you can discover and try out new things by yourself” or “many aspects 

of mathematics are of practical use” (p. 27). Dels en statisk syn där matematik anses bestå av en mängd 

olika regler och procedurer. Detta synsätt betonar mer vikten av matematikens olika definitioner och 

formler som i sin tur leder till olika procedurer och regler. Här exemplifierar Blömeke & Kaiser (2014) 

genom följande citat: “mathematics is a collection of rules and procedures that prescribe how to solve 

a problem” or “logical rigor and precision are fundamental to mathematics” (p. 27).  

Avslutningsvis har tidigare studier visat att lärare med högre MKT hade högre medvetenhet om hur 

undervisningsinnehållet ska organiseras (Campbell, et al., 2014). Dessutom hade dessa lärare även högre 

medvetenhet om vilka kunskaper elever behöver för att lyckas med kursens innehåll och de nationella 

proven. Campbell, et al., (2014) undersökte grundskolelärarnas MKT utifrån deras erfarenheter, 

undervisningsstrategier och värderingar i relation till elevernas kunskapsutveckling. Studien visade att 

läraren behöver ha MKT och kunskap om respektive undervisningsverktyg för att organisera 

undervisningsinnehållet. Lärarens MKT och värderingar påverkar i sin tur hur planeringen av respektive 

undervisningssekvenser och instruktioner konstrueras samt formuleras för eleverna. I relation till 

Campbell, et al., (2014) studie undersökte Mosvold och Hoover (2017) hur lärarens MKT påverkar 

dennes undervisningspraktik. Genom att kartlägga MKT för lärare på både grundskole-, gymnasial- och 

universitetsnivå nivå kunde Mosvold och Hoover se att lärare med högre MKT hade bättre 

förutsättningar att konstruera matematiska uppgifter i sitt planeringsarbete.  Å andra sidan menar 

Mosvold och Hoover (2017) att lärare med lägre MKT hade en stressigare miljö att organisera sin 

undervisning i. Orsaken var att dessa lärare misslyckades med att identifiera elevernas behov samt de 
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möjliga missuppfattningar de olika uppgifterna skulle resultera i. Vidare visade studien att det finns en 

viss relation mellan lärarens MKT och förmågan att följa elevens kunskapsutveckling. 

6. Metod 

Studien utgörs av en fallundersökning mellan en erfaren och en nyexaminerad matematiklärare (en 

lärare med mindre än ett års erfarenhet) i syfte att undersöka vilka processer som ligger bakom lärarens 

konstruktiva länkning, samt hur dessa kan förstås i relation till deras professionella identitetsutveckling. 

En fallstudie skapar en fördjupad datainsamling, samtidigt som validiteten och reliabiliteten bibehålls 

under den analytiska processen, vilket är viktigt i kontext till studiens syftesformulering (Gerring, 2007). 

Med andra ord fokuserar studien på de enskilda lärarnas processer genom planering, bedömning och 

undervisningsstrategier. En sådan studie kan bedrivas utifrån två olika perspektiv, nämligen ett holistiskt 

eller en avgränsad och specifik utgångspunkt. Den holistiska perspektivet handlar om att inkludera alla 

möjliga utgångspunkter som påverkar lärarens planering och utvärderingsarbete, medan en avgränsad 

perspektiv har sin utgångspunkt mot en mer specifik område (Gerring, 2007; Bryman, 2011). Jag har 

valt det senare och i nästa avsnitt presenteras de avgränsningar jag har valt för att undersöka studiens 

syftesformulering.  

6.1. Avgränsning 

Jag har först och främst valt att undersöka lärarens konstruktiva länkning i relation till specifikt centralt 

innehåll ur kursen matematik 2C. Det centrala innehållet presenteras i tabell 2, och fokuserar på 

andragradsekvationer och funktioner. Eftersom matematik 2c inkluderar potensfunktioner och 

exponentialfunktioner antar jag att de relevanta undervisningssekvenserna kommer att inkludera en 

introduktion till begreppet logaritmer och hur man hanterar dessa. Därför har jag även valt att inkludera 

centrala innehållet Begreppet logaritm, motivering och hantering av logaritmlagarna. Dessutom har jag 

valt ett centralt innehåll ur geometrin som handlar om två väsentliga begrepp rörande 

andragradsfunktioner, det vill säga kurva och parabelns ekvation (se tabell 2 i nästa sida). 
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Tabell 2: centralt innehåll av relevans för studien  

För det andra har jag valt att endast undersöka konstruktiv länkning i relation till de inre faktorer som 

påverkar lärarens planering och utvärderingsarbete. Med detta syftar jag på de kunskaper och 

värderingar läraren har om hur undervisningsinnehållet ska organiseras. Förutom kunskap och 

värderingar inkluderar jag i de inre faktorerna även lärarens identitetsutveckling, det vill säga de 

erfarenheter läraren har om konstruktiv länkning och hur undervisningen ska organiseras. Som studiens 

teoretiska utgångspunkt påverkas lärarens konstruktiva länkning av de olika sociokulturella tillgångarna 

lärarens arbetsmiljö består av, vilket nämndes som skolvärlden (se avsnitt 4.1 och 4.2.1). Detta kan 

exemplifieras med skolans yttre faktorer så som ramfaktorer vilket Lundgren (1989) presenterade, det 

vill säga de organisatoriska, fysiska och konstitutionella ramarna. I relation till studiens avgränsade 

tillvägagångsätt att besvara frågeställningen kommer dessa yttre faktorer inte undersökas. Då lärarens 

konstruktiva länkning är beroende av lärarens schema samt antalet lektionstimmar, hur skolans 

verksamhet bedrivs, tillgång till läromedel, digitala samt fysiska resurser i undervisningen kommer 

dessa istället inkluderas i termer av de utmaningar som existerar i skolvärlden. Med andra ord är dessa 

yttre faktorer en utmaning lärarna behöver förhålla sig till vid sin konstruktiva länkning, hur dessa 

hanteras har en koppling till lärarens erfarenheter vilket kopplas till lärarens professionella 

identitetsutveckling.  

6.2. Urval av lärare  

Som inledning till avsnittet utgörs fallstudiens urval av lärare genom en nyexaminerad och en erfaren 

matematiklärare. Jag har valt att namnge lärarna med deras initialer i syfte om att bibehålla deras 

integritet och minimera forskningsetiska konsekvenser (Bryman, 2011). F.K är en nyexaminerad 

matematiklärare som har läst en kombinerad utbildning till lärare och civilingenjör, och således har 

behörighet att undervisa både matematik och teknik på gymnasiet. Läraren undervisar kursen matematik 

2C och har 4 lektioner per vecka om vardera ungefär 60 min. Genom att undervisa parallellt med sin 

Taluppfattning, 

aritmetik och 

algebra: 

Begreppet logaritm, motivering 

och hantering av logaritmlagarna. 

Algebraiska och grafiska metoder för att lösa andragrads och 

rotekvationer samt linjära ekvationssystem med två och tre 

obekanta tal, såväl med som utan numeriska och 

symbolhanterande verktyg. 

Motivering och hantering av 

algebraiska identiteter inklusive 

kvadrering och konjugatregeln. 

Utvidgning av talsystemet genom introduktion av begreppet 

komplext tal i samband med lösning av 

andragradsekvationer. 

Samband och 

förändring: 

Egenskaper hos 

andragradsfunktioner 

Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av 

funktionsvärde och nollställe, såväl med som utan digitala 

verktyg. 

Geometri: Begreppet kurva, […] och 

parabelns ekvation […] 

 

Problemlösning: Strategier för matematisk 

problemlösning inklusive 

modellering av olika situationer, 

såväl med som utan digitala 

verktyg och programmering. 
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utbildning har F.K tidigare erfarenhet av att undervisa matematik 2B från sitt sista år på universitetet. 

M.D har 14 års undervisningserfarenhet från grund- och gymnasieskola, varav fyra år på sin nuvarande 

arbetsplats. M.D är utbildad matematik- och samhällskunskapslärare och har matematikundervisning 

180 min per vecka i matematik 2B. I skolan finns även en ”supportlektion” som M.D använder sig av i 

sin undervisning där eleverna utöver ordinarie undervisningstimmar kan få extra stöd i matematik.  

6.3. Data 

Under urvalsprocessen informerades lärarna om studiens innehåll genom en kort beskrivning om 

studiens syfte och mål, samt vilka material studien behöver ha tillgång till. Detta är i linje med studiens 

forskningsetiska aspekter för att skapa en god kommunikation mellan lärarna och studien (Bryman, 

2011). I förarbetet till studien delade lärarna relevanta dokument som studien behövde för att undersöka 

lärarnas konstruktiva länkning. F.K delade sitt planeringsdokument och två delprov medan M.D delade 

planeringsdokument, läxförhör, halvkursprov, gruppuppgifter och prov.  Planeringsdokumentet som 

F.K bidrog med till studien var en årsplanering och innehöll endast sidhänvisningar till läromedlet. 

Studien avgränsade därför i förhand dokumentet till de centrala innehållen och infogade respektive 

rubriker till dessa sidhänvisningar. Utöver planeringsdokumentet analyserades även F.K:s 

bedömningsinnehåll i förväg inför intervju 3. Planeringsdokumentet som M.D bidrog med avgränsades 

likt planeringen från F.K M.D:s dokument innehöll däremot specifika beskrivningar om lektionerna, 

läxförhör samt olika länkar till övningar och digitala resurser. Dessa beskrivningar sammanfattades i 

förarbetet och bibehölls som kommentarer i det avkodade dokumentet,  syfte var att inkludera dessa i 

intervjuerna. Utöver planeringsarbetet delade M.D med sig av de läxförhör, prov och uppgifter som han 

har konstruerat i relation till undervisningsinnehållet.  Både M.D:s och F.K:s planeringsdokument finns 

bifogad i studiens appendix, av utrymmesskäl har kommentarerna om M.D:s planering exkluderades 

från dokumentet i appendix. Utöver de ovannämnda materialen har jag även genomfört tre 

semistrukturerade intervjuer med varje lärare. Semistrukturerade intervjuer var lämpligt för mina syften 

eftersom de möjliggör för intervjuaren att ställa följdfrågor. (Gerring, 2007). Intervjuerna genomfördes 

digitalt, och intervjuns struktur delades med lärarna. De fick även tillgång till intervjufrågorna i förväg 

så att de kunde få en uppfattning om intervjuprocessen och få möjlighet att förbereda sig, något Bryman 

(2011) framhåller som en etisk aspekt av forskningsintervjun.  

6.3.1. Genomförande av intervjuer 

När det handlade om de semistrukturerade intervjuerna konstruerades dessa under intervjuprocessens 

gång, innehållet kommer presenteras nedan. Med andra ord skapades frågorna utifrån vilket data den 

tidigare intervjun har givit till studien, så att eventuella luckor kan identifieras.  
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Intervju 1: 

Den första intervjun handlade om lärarnas bakgrund och deras respektive planerings- och 

bedömningsstrategier, vilket skapades utifrån studiens kontext och empiri. Intervjun bestod av tre delar, 

där den första handlade om att etablera en relation till lärarna. Frågorna berörde exempelvis lärarnas 

arbetserfarenheter och förberedelser inför undervisningen (se fråga 1 och 2 i appendix, tabell 8). Den 

andra delen syftade till att skapa en översiktlig uppfattning om lärarens planeringsstrategier och 

arbetsstrategier, genom att identifiera vilken identitet, kunskap och värderingar lärarna har (se fråga 3 – 

10). Dessa frågor skapade möjligheten att analysera var lärarna sätter tyngdpunkten i undervisningen i 

relation till det som Felbrich, et al., (2014) och Burroughs & Schmidt (2014) nämnde i avsnitt 5.2.1 om 

matematiklärarnas värderingar. Slutligen ställdes i en tredje del frågor som rörde lärarnas relation till 

matematik och matematikundervisningen. Dessa frågor valdes relation till det centrala innehållet. 

Genom att diskutera lärarnas planeringsstrategier, arbetsstrategier och enstaka urval av innehåll från 2c 

gavs en inblick i deras planeringsarbete, vilka strategier de tillämpar i sitt planeringsarbete och hur de 

förbereder undervisningen. 

Intervju 2  

Intervju 2 syftade till att fördjupa resultatet från intervju 1 om lärarens planeringsarbete. Intervjun bestod 

av två delar där den första gick ut på att låta lärarna resonera kring och motivera sitt planeringsarbete. 

Dessutom ställdes frågor om hur lärarna varierar sin undervisning i relation till planeringen. Detta 

syftade till att ge en djupare förståelse för det skriftliga materialet lärarna delat med sig av, samt 

möjliggjorde en analys av hur lärarna tänker när de organiserar sin undervisning. I del 2 ombads lärarna 

att beskriva strukturen på sina undervisningssekvenser genom att kombinera element från ett i förväg 

förberett schema uppbyggt kring tre variabler: undervisningen resulterade i, undervisningen baserades 

helt/delvis på följande centrala innehåll och undervisningens mål och syfte baserades på förmågorna. 

Bland dessa variabler fick lärarna olika alternativ som de fick stegvis kombinera med varandra (se 

appendix, tabell 9 och 10). Exempelvis: undervisningen resulterade till grupparbete och individuellt 

arbete; undervisningen baserades helt eller delvis på följande centrala innehåll: begreppet logaritm, 

motivering och hantering av logaritmlagar; undervisningens mål och syfte baserades på förmågorna 

begrepp och procedur. För att öppna för alternativ utanför schemat fick lärarna även möjligheten att 

välja annat eller inga specifika centrala innehåll (Bryman, 2011). Definitionen av alternativen: 

individuellt arbete, eget arbete, individuella övningar och helklassövningar är följande. Eget arbete och 

grupparbete handlar om självständigt arbete med läromedlet eller ett parvis arbete med instruktioner 

från läraren. Individuella övningar och helklassövningar handlar om olika övningsinstruktioner läraren 

konstruerar där eleverna stegvis följer, antingen individuellt eller i helklass. Exempel på sådana övningar 

kan vara steg för steg-instruktioner till digitala verktyg så som geogebra. De ovannämnda variablerna 

och definitionerna förklarades för lärarna under intervjutillfället och exemplifierades med ett par valbara 

kombinationer som de kan genomföra. Mot slutet av intervju 2 kompletterades lärarnas val av 
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kombinationer med följdfrågorna hur och varför. Denna del av intervju 2 tar avstamp i en positivistisk 

samhällsvetenskaplig metod där målet är att konstruera ett kodningsbar innehåll i relation till 

sekvenserna. Bryman (2011) nämner detta som ett socialt experiment som syftar till att efterlikna 

verkliga händelser, vilket i relation till studien handlar om att stegvis undersöka lärarnas tankesätt. Målet 

med del 2 är således att åskådliggöra lärarnas kunskaper, värderingar och identitet i relation till deras 

planeringsarbete.  

Intervju 3: 

Slutligen syftade intervju 3 till att undersöka lärarnas bedömningsstrategier, vilket också fördjupar 

resultatet från intervju 1. Först och främst identifierades ur lärarnas delade planeringsarbete att M.D och 

F.K hade två olika bedömningsstrategier, därav konstruerades två olika mallar för intervjufrågor. 

Intervju 3 utgick från tre delar där den första handlar om att inleda intervjun med frågor om lärarnas 

bedömningsarbete och hur dessa relateras till deras planering och undervisningsstrategier.  Den andra 

delen utgick sedan från respektive lärares bedömningsstrategier där urvalet av frågor konstruerades 

genom att analysera bedömningsinnehållet. Dessutom konstruerades frågor som berör M.D:s 

konstruktion av gruppuppgifter och hur samt varför han konstruerat uppgifterna. Vidare nämner Bryman 

(2011) om missvisande slutsatser på grund av validitet och reliabilitetsrisker i datainsamlingen. Då 

studien förlitar sig på intervjufrågorna samt de avgränsningar som formulerades i avsnitt 6.1 finns en 

validitet och reliabilitetsrisk i hur resultatet tolkas. För att förhindra dessa risker har jag valt att fokusera 

den sista delen av intervju 3 på lärarnas åsikter om studiens hur representativt frågorna har varit i relation 

till deras strategier. Exempelvis ombads lärarna att tillägga något som de anser att studien kan ha missat 

om deras planering och bedömningsarbete (se appendix, tabell 11).  

6.4. Analys 

Intervjuerna transkriberades redan under intervjuprocessens gång, och resultatet av intervjuerna 

influerade utformningen av de följande intervjuerna. Dataanalysen genomfördes sedan i två steg. I det 

första steget skapades en deskriptiv kodning och en trefaskodning i syfte att beskriva lärarnas planerings-

, bedömnings- och undervisningsstrategier. Först och främst skapades unika deskriptiva koder som 

sedan filtrerades till en mer översiktlig kod, detta var första fasen av trefaskodningen.  En deskriptiv 

kodning innebär att koda innehållet i kontext till intervjufrågorna och svaren. Syftet med en deskriptiv 

kodning är att minimera bias inför analyssteg två, där jag applicerar de teoretiska utgångspunkterna på 

resultatet av den deskriptiva analysen (Elliott, 2018). De deskriptiva koderna sorterades därefter och 

kodades utifrån kontexten deskriptiva kodningen bestod av. I den andra fasen kategoriserades det 

sorterade deskriptiva koderna och tilldelades sedan en konceptkod. Här eftersökte jag konceptkoder som 

relaterar till studiens tema om konstruktiv länkning. Det är ur ett validitetsperspektiv viktigt att 

identifiera tema som har en stark anknytning till studiens teoretiska ramverk (Elliott, 2018; Bryman, 

2011). Den andra fasen av dataanalysen utmynnade i tre konceptkoder: planeringsstrategier, 
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bedömningsstrategier och undervisningsstrategier. Begreppet strategier i de ovannämnda 

konceptkoderna hade en speciella särskiljning som är viktig att notera. Strategier kategoriserade de 

principer lärarna hade för att bedriva sin planering, bedömning och undervisning. Bland 

undervisningsstrategier stod begreppet exempelvis för hur lärarna resonerade och motiverade sina 

undervisningsmetoder för att undervisa det matematiska innehållet. Med andra ord, om lärarna använde 

en genomgång, varierade sin undervisning eller hur läraren strukturerade undervisningen. Eftersom 

begreppet undervisning står för det som faktiskt uppstår i själva lektionen. Exempelvis interaktioner 

med eleverna eller hur läraren beskrev undervisningsinnehållet i relation till hur det undervisades, 

inkluderades dessa även inom konceptkoden undervisningsstrategier. En liknande särskiljning 

genomfördes mellan begreppet bedömningsstrategier och planeringsstrategier. För att kunna skilja 

mellan lärarens strategier och begreppet planering, bedömning och undervisning utmynnade den sista 

fasen av dataanalysens första steg till en kategorisering av de deskriptiva koderna. Kategoriseringen 

genomfördes utifrån studiens syftesformulering, vilket är hur lärarna arbetar med att organisera 

undervisningsinnehållet och varför lärarna arbetar på sitt sätt. I studiens appendix bifogas ett utdrag 

av transkriberingen och studiens deskriptiva samt trefaskodning (se tabell 12). Med hänsyn till det 

ovannämnda analyserades i det andra steget det deskriptiva resultatet utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkter rörande lärares identitet, kunskap och värderingar (Bryman, 2011; Elliott, 2018). Den 

andra delen av dataanalysen gjordes i två steg. . Först tilldelades varje rad i analysen en egen teorikod i 

relation till lärarens identitet, kunskap och värderingar. . Sedan påbörjade analyseringen av den 

deskriptiva analysmodellen genom att först filtrera konceptkoderna och sedan analysera teorikoderna.  

6.4.1.  Begränsningar  

Eftersom F.K och M.D undervisar två olika spår av Matematik 2 kan reliabiliteten hos resultatet 

påverkas. I förarbetet till studien har det centrala innehållet i de båda spåren av matematik 2 jämförts, 

och endast minimala skillnader i relation till studiens avgränsning kunde ses. För det andra, förlitar sig 

studien på de semistrukturerade intervjuerna som står för majoriteten av datamaterialet. Roulston (2019) 

menar att semistrukturerade intervjuer vilar å ena sidan på de förarbetade intervjufrågorna, å andra sidan 

på intervjuernas följdfrågor. Interaktionen i en semistrukturerad intervju bör utgå från ömsesidigt 

språkbruk och grammatik, samt likvärdiga förutsättningar för följdfrågor för båda lärarna,  vilket inte 

har varit en större begränsning för studien (Bryman, 2011; Roulston, 2019). Däremot har det uppstått 

andra former av begränsningar. Då intervjuerna genomförts digitalt har det uppstått olika begränsningar 

i dialogerna under intervjuns gång på grund av brister i internetuppkopplingen, vilket i sin tur har 

påverkat utfallet av följdfrågorna som ställdes under intervjun. Konsekvensen av sådana begränsningar 

är att relevanta data riskerar att försvinna på grund av påverkan på interaktionen i intervjun och de 

respektive följdfrågorna (Bryman, 2011). För att hantera dessa problem ombads lärarna vid händelsen 

att förtydliga sina svar.  Slutligen har studien även en begräsning i relation till skolornas olika 

ramfaktorer som påverkar lärarnas planeringsarbete. Exempelvis är de båda lärarnas lektioner olika 
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långa, vilket i sin tur påverkar deras val av undervisningsstrategier och bedömningsstrategier. Dessutom 

har skolorna olika yttre faktorer som påverkar lärarnas planering. Exempelvis visade resultatet att M.D:s 

planering bestod av ett moment av undervisningssekvenser i relation till halvkursprovet, vilket var ett 

prov som matematiklärarna i M.D:s skola tillsammans konstruerar. För att minimera dessa typer av 

begränsningar har studien valt att fokusera mindre på sådana resultat. 

7. Resultat  

Avsnittet presenterar respektive lärares planering, bedömning och undervisningsstrategier. Först och 

främst presenteras M.D:s och F.K:s planering och utvärderingsarbete, kodad i relation till 

undervisningssekvenser och centralt innehåll. Därefter presenteras lärarnas respektive planerings-, 

bedömnings- och undervisningsstrategier. Tabell 4 beskriver de kodade centrala innehållen som används 

för att presentera resultatet av lärarnas planeringsarbete i tabell 5 och 6 (se tabell 4).  

Tabell 3: centrala innehållen för M:D:s och F:K:s planeringsarbete  

Undervisningen baserades helt/delvis på följande centrala innehåll: Numerisk 

värde: 

Begreppet logaritm, motivering och hantering av logaritmlagarna. 1 

Begreppet kurva och parabelns ekvation. 2 

Motivering och hantering av algebraiska identiteter inklusive kvadrering och konjugatregeln. 3 

Egenskaper hos andragradsfunktioner.  4 

Algebraiska och grafiska metoder för att lösa andragrads och rotekvationer samt linjära 

ekvationssystem med två och tre obekanta tal, såväl med som utan numerisk och symbolhanterande 

verktyg. 

5 

Utvidgning av talsystemet genom introduktion av begreppet komplexa tal i samband med lösning av 

andragradsekvationer. 

6 

Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, såväl med 

som utan digitala verktyg. 

7 

Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som 

utan digitala verktyg och programmering.  

8 

Inget specifikt innehåll. 0 
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7.1. M.D:s planeringsarbete och bedömningsarbete 

                                                                                           

 

Tabell 51 visar att M.D:s planeringsarbete består av 27 undervisningssekvenser varav 3 är 

bedömningsmoment. Dessa bedömningsmoment indikerar att undervisningssekvenserna fördelas 

mellan tre olika moment. Moment 1, 2 och 3 bestod av sekvenserna 1 – 3, 4 – 15 respektive 21 – 27. 

Sekvenserna 16 – 20 är ett eget moment som relaterar till skolans halvkursprov som konstrueras 

 
1 Notera att C:I är numrerad i relation till tabell 4, semikolon indikerar en kombination av två eller fler centrala 

innehåll (se exempelvis sekvens 2 och 10).  

 U:S Rubrik C:I 

1. Konjugat och kvadreringsregler 3; 

2. Konjugat och kvadreringsregler 3; 8 

3. Läxförhör E-nivå: Konjugation och kvadreringsregler  3; 

4. PQ formeln 5; 

5. PQ formeln 5; 

6. Andragradsekvationer: Några specialfall 5; 

7. Andragradsekvationer och antal lösningar 5;6 

8. Andragradskurvans utseende och egenskap 4; 

9. Andragradskurvans utseende och egenskap 4;5 

10. Samband mellan graf och funktionsuttryck 4; 5;7; 8; 

11. Samband mellan graf och funktionsuttryck/ problemlösning och tolka 

andragradsfunktioner 

4; 5;7;8 

12. Problemlösning på ECA nivå och repetition 2;3;4;5;6;7;8; 

13.  Repetition 2;3;4;5;6;7;8; 

14. Repetition 2;3;4;5;6;7;8; 

15. Prov 2;3;4;5;6;7;8; 

16. Repetition inför halvkursprov  0;2;3;4;5;6;7;8;  

17. Genomgång på provet från v47 med fokus på A uppgifterna  2;3;4;5;6;7;8; 

18. Repetition inför halvkursprov 0;2;3;4;5;6;7;8;  

19. Repetition inför halvkursprov 0;2;3;4;5;6;7;8;  

20. Halvkursprov 0;2;3;4;5;6;7;8;  

21. Logaritmer 1; 

22. Logaritmer och ekvationer 1; 

23. Logaritmer och ekvationer 1; 

24. Logaritmregler 1; 

25. Exponentialekvationer 1; 8 

26. Exponentialekvationer 1; 8 

27. Läxförhör på E-Nivå  1; 8 

Tabell 5: M.D:s planering av undervisningssekvenser och utvärdering av 

elevernas kunskapsutveckling, kodad i relation till centrala innehållen 



23 

 

tillsammans med kollegorna. I intervjuerna menar M.D att halvkursprovet syftar till att analysera 

elevernas kunskapsnivå i relation till de kommande nationella proven. Dock består det främst av 

bedömningsinnehåll relaterat till moment 1 och 2. Moment 1 är kort, och fokuserar på de algebraiska 

räkneregler som sedan i sekvens 3 testades med ett läxförhör. Detta tyder på att läraren använde 

läxförhöret som en kontrollstation för sekvens 1 – 2 innan han fortsatte med undervisningsinnehållet i 

moment 2. Moment 2 bestod av 12 sekvenser där sekvens 4 – 17  relaterade till centrala innehållet 

algebraiska och grafiska metoder (5), varav sekvens 7 relaterade även till centrala innehållen utvidgning 

av talsystemet (6).2 Sekvens 8 – 11 handlade om att utvidga centrala innehållet (5) genom att relatera 

undervisningssekvenserna till centrala innehållet egenskaper hos andragradsfunktioner (4). Däremot 

baserades inte undervisningssekvenserna på centrala innehållet konstruktion av grafer förrän i sekvens 

10 och 11. Dessa sekvenser relaterade dessutom till centrala innehållet strategier för matematisk 

problemlösning (8). Ur tabellen framgår att moment 2 avslutades med ett problemlösningstillfälle i 

sekvens 12, repetitionstillfällen i sekvens 13 och 14 samt ett prov i sekvens 15. Som framgick i 

inledningen till avsnittet förekom mellan moment 2 och 3 ett halvkursprov, där sekvens 16 – 20 innehöll 

repetition inför detta och genomgång av provet från sekvens 15. Slutligen, efter halvkursprovet, bedrevs 

undervisningen i sekvens 21 – 27 i relation till centrala innehållet begreppet logaritm, motivering och 

hantering (1). I sekvens 25 och 26 relaterade undervisningsinnehållet även till det centrala innehållet 

strategier för problemlösning (8). Slutligen avslutades moment 3 med ett läxförhör i sekvens 27 med 

fokus på innehållet i sekvenserna 21 – 26.  

7.1.1. Planeringsstrategier 

En analys av M.D:s planering visar att han delar kursen i två delar: en första del med algebra och 

funktioner följt av en andra del med det resterande centrala innehållet. M.D nämner exempelvis i 

intervjuerna att han prioriterar andragradsekvationer och funktioner mer än komplexa tal. Dessutom ser 

han en utmaning i att integrera potenser och exponenter med resterande centralt innehåll, vilket gjort att 

han har valt att placera detta innehåll sist bland sekvenserna. Om sin planering säger M.D:  

Det är ju inte superflexibelt det måste jag erkänna. För att man har ju centrala innehållet som man ska hinna 

gå igenom allt stoff i kursen och det är ju ganska fullproppade kurser tycker jag så att det är ju inte 

superflexibelt. Men lite spelrum finns det […]. Är det något man tycker inte har landat […] då finns det 

spelrum att man flyttar provet någon vecka och jobba mer på det här […]. 

Mot bakgrund av detta utgår M.D:s planeringsstrategier från att skapa flera bedömningsmoment bland 

undervisningssekvenserna. M.D menade exempelvis att syftet med läxförhören var att skapa en 

möjlighet att analysera elevernas prestationer för att organisera framtida sekvenser och 

undervisningsstrategier. Han säger:  De är mer formativa för att planera den närmaste tiden, vad ska 

jag lägga för fokus nu i nästa lektion eller kommande veckorna. En anledning till att planera dessa 

bedömningsmoment i förväg är att kunna avsätta tid för rättning så att resultaten kan analyseras och 

 
2 Siffrorna inom parentesen refererar till de centrala innehållen i tabell 4.  
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användas i undervisningen. Angående repetitionstillfällen inför bedömningsmomenten menar M.D att 

han i sitt planeringsarbete ser till att det finns utrymme för sådana, för att ge eleverna möjligheten att 

repetera och därmed ges bättre förutsättningar att lyckas med de större bedömningsmomenten. Förutom 

att planera in repetitionstillfällen visar analysen även att M.D förbereder problemlösningstillfällen i 

förväg. Han menar att syftet med dessa problemlösningstillfällen är att kunna knyta ihop 

undervisningssekvenserna med varandra och skapa en röd tråd. På frågan om varför han använder 

repetitionstillfällen hänvisar han till sina tidigare erfarenheter:  

Det tycker jag man brukar få på utvärderingar så där … att man ser mer gärna att det är mer ganska gott om 

tid inför större prov… framför allt om man vet att nu kommer det här bedömas summativt som kommer 

påverka mitt betyg där eleverna är ganska nojiga och stressiga om de inte får mycket repetition. 

När M.D reflekterar över utmaningar han har haft i undervisningen nämner han hur han utgår från sina 

tidigare erfarenheter. Han gav ett exempel på hur han tidigare har organiserat undervisningsinnehållet 

och varför han inte längre arbetar på det sättet: 

Tidigare har jag jobbat […] med att […] ta ett större problem så eleverna blir intresserande […]. Det kan 

ju vara bra […] men […] så kanske man får frågor: okej hur ska jag lösa det här då? Då måste jag visa hur 

jag ska lösa problemet och då behöver jag plocka in massa nya delar som eleverna kanske inte förstår sig 

på […], det kan bli rörigt med massa nya grejer som de inte förstår […]. Då får de bara panik och känner 

att det här var jättesvårt och jätterörigt […]. Jag har alltså vänt litegrann […] med att: nu kör vi det här 

innehållet och sen adderar mer och mer, som slutar med att man löser ett komplext problem. 

Samtidigt indikerar analysen att M.D i sin planeringsstrategi utgår från styrdokumentens innehåll och 

nationella proven. I sitt val av innehåll i relation till elevernas förutsättningar, utgår M.D från de krav 

som ställs på eleverna i det nationella provet. Läraren menar att han tolkar Skolverkets signaler om 

undervisningsinnehållet, som här när han talar om komplexa tal i relation till nationella provet: […] har 

de lagt en eller två uppgifter av kanske 25 […] det här bedömer inte Skolverket då så speciellt viktig del 

av kursen […]. Då kan man göra det lite mer kortare, kanske man lägger en lektion på det.  

Faktum är att M.D:s planeringsstrategier prioriterar nationella provets innehåll över läromedlets 

innehåll. M.D menar att det är Skolverket som sätter ramarna för undervisningens innehåll och inte 

läromedlet. Läromedlet ska användas som en resurs för eleverna så att de har något att förhålla sig till i 

undervisningen och det egna arbetet. M.D använder även de nationella proven som en sådan resurs och 

kombinerar dessa med tidigare utvecklat material för att bygga sin undervisning. Detta tidigare material 

kan vara exempelvis gruppuppgifter, tidigare övningar eller några uppgifter från nationella provet som 

M.D sammanställer. I sin planering väljer han dessutom att inleda undervisningssekvenserna med något 

specifikt centralt innehåll som han sedan bygger vidare på genom att introducera och kombinera mer av 

det centrala innehållet. M.D säger sig ha upplevt det som utmanande både för undervisningen och för 

elevernas kunskapsutveckling om strategin utgår från det omvända, det vill säga att börja med ett större 

innehåll för att sedan begränsa det till mindre komponenter. Detta indikerar hur M.D i sin 

planeringsstrategi utgår från elevernas intresse när han organiserar undervisningssekvenserna. Han 
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menar exempelvis att sekvenserna skulle kunna börja med pq-formeln och sedan ta upp konjugat- och 

kvadreringsregler. Då skulle emellertid de elever som har ett intresse av att förstå varför man använder 

pq-formeln inte få den möjligheten. Därför placeras sekvensen i stället efter de algebraiska reglerna.  

7.1.2. Bedömningsstrategier 

Angående bedömningsarbetet betonar M.D att han strävar efter att skapa en rättssäker bedömning genom 

att säkerställa att underlaget täcker elevernas kunskapsutveckling. För att konstruera 

bedömningsinnehållet utgår han mer från styrdokumentens innehåll än läromedlets innehåll. Angående 

användningen av läromedlet vid konstruktion av bedömningsinnehållet säger han: Man kikar ju på lite 

större […] mer vanligt förekommande moment av kurserna som man har tänkt utifrån gamla nationella 

prov […].  Det klart som läromedlet tar upp men nu är inte de som sätter agendan i kursen utan 

Skolverket. M.D säger sig inte konstruera egna provuppgifter, utan hämtar färdiga uppgifter från till 

exempel kunskapsmatrisen. När han väljer uppgifter utgår han både ifrån läroplanen och det nationella 

provet. Han säger: Jag kollar då och då tillbaka på kunskapskraven, det känner jag att det får man 

aldrig tappa, och att han undersöker vilka typuppgifter som förekommer på nationella provet för att 

kunna anpassa bedömningsinnehållet. Typgifterna kan han även diskutera med sina kollegor. För att 

säkerställa en rättssäker bedömning menar M.D att han letar efter ett bedömningsinnehåll som täcker de 

kunskapskrav som sätts från Skolverket. För att uppnå detta försöker han hitta uppgifter som varierar 

bland kunskapskraven och förmågorna och skapar en bra spridning av innehållet. M.D vill inte att 

bedömningsunderlaget ska vila på enstaka uppgifter, utan eleverna ska få förutsättningar att visa sina 

kunskaper med hjälp av variation av uppgifter. Förutom centrala innehållet, kunskapskraven och 

nationella provets innehåll analyserar M.D även uppgifterna i relation till de förutsättningar eleverna 

har. Slutligen är även tiden som finns tillgänglig för att genomföra bedömningsmomentet en viktig 

aspekt: 

Tidsramen brukar styra mycket det där, det är en balansgång så där: hur mycket kan jag få plats med på den tiden? 

Kontra då liksom att eleverna inte blir sönderstressade och känner att det är för många uppgifter och då blir de 

blockerade bara. De ser att det är för många uppgifter, då stressar man de och då kan de göra massa onödiga fel. 

Ur Tabell 5 kan avläsas att M.D använder läxförhör, prov och halvkursprov. Det senare konstruerades 

med hjälp av kollegorna, i syftet att skapa ett prov som efterliknar nationella provet. Läxförhören var 

däremot avsedda att fungera både formativt och summativt, och M.D uppgav att uppgifterna valdes ut 

för att efterlikna de grundläggande kunskapskraven i syfte att utveckla elevernas förmågor. Detta kan 

exempelvis handla om elevernas förmåga att förstå de algebraiska och logaritmiska reglerna samt hur 

dessa kan användas i matematiska beräkningar. M.D menar att han planerar bedömningen för att 

indikera ett avslut på ett moment. Han betonade även att hans bedömningsstrategier har påverkats av 

tidigare erfarenheter. M.D menar att han exempelvis reflekterar över svårigheter eleverna tidigare har 

haft och hur nationella provets innehåll har sett ut.  
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7.1.3. Undervisningsstrategier 

Sammanfattningsvis kan M.D:s undervisningsstrategier sägas utgå från att ha en flexibel 

lektionsplanering. Detta baseras i M.D:s tidigare undervisningserfarenheter, där han har upplevt att 

konsekvensen av en alltför detaljerad planering kan bli en statisk och fyrkantig undervisningsform:  

Då fastnar jag och det blir fyrkantigt […] och då händer det liksom ingenting i klassen. Då kan jag tycka 

att det blir lite tråkigt, då blir det liksom bara så att eleverna tror bara då att: nu ska vi titta på de här 

exemplen, nu ska jag lära mig dem, några andra frågor kan jag inte ställa för det är bara det här han kommer 

svara på.  

Detta indikerar att när M.D förbereder sin undervisning så använder han sina erfarenheter för att 

reflektera över och analysera de svårigheter elever kan uppleva. Faktum är att M.D använder sig av de 

ovannämnda reflektionerna för att konstruera olika elevaktiviteter i undervisningen. Exempelvis 

konstruerade han en gruppuppgift genom att analysera de svårigheter elever kan ha med 

undervisningsinnehållet: De kan bli duktiga på pq-formeln och sådant men att skapa en modell och 

tillämpa den, det har jag genom erfarenhet lärt mig att det är kärvt på en del håll.  Därför valde M.D 

att konstruera en gruppuppgift med flera delfrågor som stegvis illustrerar hur eleverna kan tillämpa pq-

formeln som modell i sina beräkningar av problemlösningsuppgifter. Vidare indikerar analysen av 

M.D:s lektionsstruktur att den grundar sig i skolans kultur om hur undervisningen ska bedrivas. M.D 

menar att hans lektioner fokuserar på att eleverna ska vara aktiva vilket är ett krav som skolan ställer på 

undervisningen. Han menar att hans lektionsstruktur utgår från begreppet ”Learning by doing”, strategin 

är att involvera eleverna tidigt i undervisningen genom olika elevaktiviteter eller individuellt arbete med 

läromedlet. Han säger: Det har jag egentligen fått från kulturen på den här skolan […]. Det här med att 

de ska så snabbt som möjligt bli aktiva under lektionerna… och det tycker jag funkar bra. Uppgifterna 

som elevaktiviteterna kretsar kring konstrueras genom att analysera läromedlets och nationella provets 

innehåll, det senare för att klargöra vilka krav som ställs på eleverna. En typisk undervisningssekvens 

består alltså av en genomgång, olika elevinteraktioner, övningar och gruppuppgifter samt eget arbete. 

Dessa uppgifter och övningar konstrueras utöver de uppgifter som finns i läromedlet. För att anpassa 

undervisningen till eleverna analyserar läraren elevernas kunskapsbakgrund och vilka intressen som 

finns bland eleverna i relation till matematiken. M.D bygger alltså upp undervisningsinnehållet med 

hjälp av interaktioner med eleverna. Han menar att god kommunikation kan hjälpa läraren att få 

feedback från eleverna som sedan kan användas för att organisera framtida undervisningssekvenser: 

Sen brukar jag också bolla med eleverna kanske när vi ska börja repetera, vad tror ni, kommer det här räcka 

eller behöver ni ytterligare pass? Ska vi flytta lektionen? Ibland är det så att många vill det och då sätter jag 

tid för de att repetera inför det om de känner för det. 

På frågan om vilka förmågor han lägger mest tyngd på i undervisningen menar M.D att han utgår från 

procedurförmågan. Han motiverar detta utifrån nationella provets innehåll och vilka förmågor som 

främst betonas där: Då känner jag […] med tanken på att betygen ska sättas mycket utifrån resultat på 

nationella provet så behöver man jobba mycket med procedurer i undervisningen, så jag gör ju också 
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det. M.D framhåller att han använder sitt tidigare utvecklade material för att reflektera kring hur 

undervisningen kan varieras. Han exemplifierar detta genom att referera till sin nuvarande klass som är 

ovanligt tysta på lektionerna. Därför skulle klassrumsdiskussioner inte fungera, så om tidigare 

utarbetade övningar bygger på dessa behöver han ta ställning till hur innehållet kommer tas emot bland 

dessa elever. I detta fall valde han att använda materialet men begränsa diskussionsdelen till en 

helklassgenomgång. Förutom med tidigare material varierar M.D sina lektioner med olika repetitions- 

och problemlösningstillfällen. Dessutom framgår det att han gärna använder Geogebra som digitalt 

verktyg. Han anser att användning av digitala verktyg är nyttiga för elevernas kunskapsutveckling, och 

han vill gärna att eleverna ska kunna tillämpa dessa i sin matematiska verksamhet. Vidare menar M.D 

att han gärna utgår från uppgifter från gamla nationella prov vid problemlösningstillfällen för att visa 

eleverna vilka nivåer som testas.  

7.2. F.K:s planeringsarbete och bedömningsarbete  

F.K:s planeringsarbete består av 25 undervisningssekvenser varav två är bedömningsmoment och tre är 

repetitionstillfällen (se tabell 6). Bedömningsmomenten indikerar att undervisningssekvenserna är 

fördelade på två moment. Moment 1 bestod av undervisningssekvenserna 1 – 13 och moment 2 av 

undervisningssekvenserna 16 – 24. Sekvens 14 och 25 var bedömningstillfällen, och sekvens 10 och 13 

U:S Rubrik C:I

1. Vad är ett polynom + räkna med polynom. 0;

2. Konjugatregeln och kvadreringsregler 3;

3. Enkla andragradsekvationer och kvadratkomplettering 5;

4. En lösningsformel (PQ-formeln) 5;

5. Tillämpningar och problemlösning 4;

6. Mer om ekvationer 5;

7. Mer om ekvationer? Oklart… 5;

8. Faktoriserng (hoppade tillbaks till tidigare avsnitt) 0;

9. Komplexa tal, en introduktion 6;

10. Repetitionstillfälle 0;

11. Andragradsfunktionens graf 4;

12. Andragradsfunktionens minsta och högsta värde 4;

13. Tillämpningar och repetition. 7;

14. Prov del 1 2;3;4;5;6;7;8;

15. Genomgång av prov 0;

16. Inledning av exponentialfunktioner och logaritmer (potenser och potensekvationer)1;

17. Potensfunktioner och exponentialfunktioner 0;

18. Exponentialekvationer och logaritmer 1;

19. Logaritmlagar 1;

20. Logaritmer med olika baser 1;

21. Tillämpning av exponentialekvationer 8;

22. Forts. Om tillämpning av exponentialekvationer och mer om grafer 8;

23. Repetition inför prov! 0;

24. Repetition inför prov! 0;

25. Prov Kap2 1;8;

Tabell 6: F.K:s planering av undervisningssekvenser och utvärdering av elevernas 

kunskapsutveckling, kodad i relation till centrala innehållen. 
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repetitionstillfällen. Sekvens 5 var ett mindre problemlösningstillfälle medan sekvens 13 var ett större. 

Moment 2 innehöll sekvens 23 och 24 som var repetitionstillfällen inför ett bedömningsmoment, samt 

sekvens 21 och 22 som utgjordes av mindre problemlösningstillfällen ur läromedlet. Det övergripande 

resultatet är att F.K:s planering följer läromedlets innehåll. Gällande tre undervisningssekvenser, 1 och 

8 av moment 1, samt sekvens 17 av moment 2, valde F.K att relatera undervisningen till alternativet 

inget specifikt centralt innehåll (0). Gällande att knyta kombinationer av centrala innehåll till specifika 

sekvenser så gjorde F.K detta i mindre utsträckning än M.D De enda sekvenser som kombinerades med 

flera centrala innehåll var sekvens 14 och 25 som båda var bedömningstillfällen. Mer specifikt så 

relaterades sekvens 2 till centrala innehållet motivering och hantering (3), sekvens 3 till algebraiska och 

grafiska metoder (5). Sekvenserna 4, 6 och 7 relaterades även till centrala innehållet (5), medan sekvens 

5 relaterades till centrala innehållet egenskaper hos andragradsfunktioner (4). I en av intervjuerna 

utvecklade F.K sitt resonemang kring detta: 

För här kan jag visa på Geogebra: (frågar eleverna) vad är det vi löser ut med en andragradsekvation? Visa 

nollställe: juste, vad är nollställe för något? […] här blir det typ […] att de får hitta nollställe i funktionsvärdet 

och sådant […] de får arbeta med problemlösning, som sagt procedur också för de ska lösa en 

andragradsekvation med hjälp av pq formeln.  

Värt att notera är att sekvens 8, som handlade om faktorisering, i läromedlet är placerat mellan sekvens 

3 och 4, men att F.K valt att senarelägga det.  Vidare i moment 1 relaterades sekvens 9 till centrala 

innehållen utvidgning av talsystemet (6) och sekvens 11 och 12 till egenskaper hos 

andragradsfunktioner (4). Det framkom i intervjuerna att sekvens 6 och 7 även relaterades till centrala 

innehållet strategier för matematisk problemlösning (8) men läraren valde att inte ta med det i sin 

klassificering. Något liknande gäller sekvens 9, där läraren valde endast centrala innehållet utvidgning 

av komplexa tal (6), men det framkom i intervjuerna att även algebraiska och grafiska metoder (5) 

inkluderades i sekvens 6:  

Sen är komplexa tal en introduktion, innan jag körde på PQ formeln så var roten ur negativt error vi räknade 

med. Nu låter jag de läsa inför helklass igen ur boken, vad händer om vi har något negativt tal nu kan vi 

äntligen lösa det med hjälp av i […]. Sen så kanske jag skriver ner ekvationer på tavlan och låter de lösa, 

efter att jag har introducerat det här med i.   

Inför moment 2 genomförde F.K en provgenomgång med eleverna i sekvens 15 för att sedan i sekvens 

16, 18, 19 och 20 relatera undervisningen till centrala innehållet begreppet logaritmer, motivering och 

hantering (1). Sekvens 17 valde F.K dock att relatera till inget specifikt innehåll (0), men intervjuerna 

indikerade att sekvenserna har åtminstone en relation till centrala innehållet (1).  När det gäller 

sekvenserna 21 och 22 relaterade F.K dessa till centrala innehållet strategier för matematisk 

problemlösning (8). 

7.2.1. Planeringsstrategier 

Först och främst visar analysen av F.K:s planeringsstrategier att han använder sina kollegor som resurs 

i sitt planeringsarbete. Han utgår från en planering han fått av en kollega, och som han sedan har ändrat 
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utifrån sina strategier för att organisera undervisningsinnehållet. På så sätt behöver han inte uppfinna 

någon ny strategi för att planera sekvenserna och undervisningsinnehållet: Jag fick en redan klar 

planering av en kollega till mig som jag tog över och sen byte på datum. Så fick jag en sådan struktur 

och strukturen var ganska logisk för den följde en step up för varje gång. F.K säger att han översiktligt 

går igenom läromedlets innehåll i relation till det centrala innehållet för att besluta om läromedlet ska 

användas i undervisningen. Eftersom han har kontrollerat att innehållet är tillförlitligt i relation till 

kursplanen menar han att han kan utgå från läromedlet i sin planering:  

De här böckerna är ju inte prövade av Skolverket, att de följer styrdokumentet till fullo. Men det jag har 

märkt i alla fall när jag läser, eller alltså jag läser inte styrdokumentet noggrant utan jag kollar bara 

översiktligt typ centrala innehållet. Säg att de ska lära sig om logaritmer och kunna hantera logaritmlagarna, 

de ska kunna lära sig konjugat och faktorisering, så kollar jag upp i boken, tar boken upp de centrala 

innehållen? […]. Men just matematikkurserna så har man ju en tillit på att boken täcker de centrala 

innehållen, så jag går inte in så jättemycket in på djupet i styrdokumenten. 

I sin planering börjar F.K med att analysera innehållet i läromedlet i relation till elevernas 

förutsättningar. Han menar att strategin är att avsnittet inte ska vara för stort och att de inledande 

sekvenserna ska bestå av grundläggande innehåll innan de utvecklas vidare. F.K väljer även att 

organisera läromedlets innehåll utifrån sin uppfattning om hur det kommer tolkas av eleverna. 

Exempelvis bytte läraren läromedlets sekvenser om pq-formeln mot faktorisering,  han upplevde 

läromedlets avsnittssekvenser som utmanande för eleverna utifrån deras förutsättningar. Han valde i 

stället att introducera faktorisering efter lösningsmetoden för andragradsekvationer med pq-formeln. 

Han säger:  

Jag tyckte att faktorisering är svår att förstå, därför lärde jag dem en tredje metod som är en generell metod 

som funkar för alla typer av faktorisering […]. Det är genom att hitta nollställe till ett uttryck, hittar du 

nollställe sätter det lika med noll och löser ekvationen så kan du faktorisera vilken typ av polynom som 

helst. 

I själva verket baserade F.K den ovannämnda strategin på sina tidigare erfarenheter om innehållet, men 

han syftade då på sina erfarenheter från gymnasiet och de svårigheter han upplevde med 

matematikinnehållet. På frågan om varför han placerade sekvensen om faktorisering efter att eleverna 

arbetat med andragradsekvationer svarade F.K: […], för jag själv tyckte att faktorisering var svårt 

moment. Jag hade själv svårt att förstå det och jag har insett att eleverna också hade svårt att förstå 

faktorisering. Gällande uppdelningen mellan moment 1 och 2 genom ett prov menar F.K att det handlar 

om att inte skapa ett för stort bedömningsinnehåll. Han menar att läromedlet innehöll mycket nytt 

matematiskt innehåll, vilket skulle innebära en belastning på elevernas inlärning ifall det skulle bedömas 

med endast ett prov: 

Om jag lägger ett stort prov på slutet från allt i början då tänkte jag att det här kapitlet är ganska 

maffigt och innehåller mycket nytt: komplexa rötter, PQ formeln, potensfunktioner, logaritmlagar, 

det är ganska nytt. Om de inte hänger med någonting är det jobbigare för de att hänga med i slutet.  
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Dessutom menar F.K att undervisningsinnehållet i detta avsnitt räcker för att klara av nationella provet: 

Jag brukar säga det för eleverna […] att man kan klara godkänt på nationella med enbart kapitel 2, det 

är så pass tungt. Gällande F.K:s övriga planeringsstrategier framgår av analysen att han reflekterar över 

tidsåtgången för de olika undervisningssekvenserna. F.K betonar i intervjuerna att han skapar marginal 

mellan undervisningssekvenserna ifall något oväntat skulle uppstå eller eleverna skulle behöva mer tid 

för repetition av ett moment. Dessa repetitionstillfällen planeras främst in i syfte att ge eleverna tid för 

repetition inför viktiga bedömningsmoment. F.K menar att hans sekvenser oftast utgörs av ett nytt 

innehåll, vilket innebär att eleverna ibland behöver lärarledd repetition inför bedömningsmomentet 

under lektionstid. Denna strategi grundar sig i hur andra lärare arbetar med undervisningen: 

[…] kollegorna brukar ha det så där […]. För när jag själv gick på gymnasiet så hade vi kanske ett 

repetitionstillfälle på slutet, men kanske inte ens det. Så det brukar vara stressigt och man fick jobba […] 

hemma men där hade man inte så mycket hjälp […]. Så det är skönt att repetera med läraren på plats. 
 

7.2.2. Bedömningsstrategier  

Analysen visar att F.K använder bedömningsmoment som en strategi för att organisera 

undervisningssekvenserna, i den meningen att han analyserar elevernas prestationer för att bilda sig en 

uppfattning om vilka svårigheter eleverna hade i relation till tidigare sekvenser. På så sätt kan han utifrån 

bedömningen analysera vilket innehåll de framtida undervisningssekvenserna ska behandla. Vidare 

indikerar analysen att F.K använder bedömningsmomenten som en utvärderingsstrategi, för att bilda sig 

en uppfattning om hur väl hans undervisning har lyckats:  

Då backar jag bandet […]: okej, vi lägger en till lektion på det här, många har gjort fel på det och vi ska 

vara säkra för det här är viktigt inom kursen. […] är det en som har gjort fel på det är det okej, det är han 

som har slarvat. Är det många som har gjort fel på samma grej så ligger det hos mig.  

För att på detta sätt kunna använda sig av bedömningsmomentet som en undervisningsstrategi betonar 

F.K i intervjuerna vikten av att planera så han har tid för rättning: […], den här rättningen ska också 

vara ett undervisningsmoment … så att eleverna direkt får tillbaka sina prov så att de kan: aa men det 

här gjorde jag fel, här gjorde jag fel. Så de inte gör felet nästa gång. På frågan om vad F.K baserat 

strategin att använda bedömningen som en del av undervisningen på hänvisar han till sin utbildning, och 

vad de kurser han läst tagit upp angående bedömningsarbetet och användande av provresultat i 

undervisningen. En annan av F.K:s bedömningsstrategier är att konstruera prov som inte har för stort 

innehåll. Han menar att större bedömningsmoment kan resultera i brister för bedömningsunderlaget: 

Hellre att jag delar det i två så att de får mindre moment att visa på just ett prov. Sen kan det vara 

stressmoment […] för eleverna när de får för många uppgifter eller sitter två timmar på provet 

exempelvis.  

F.K säger att han har utvecklat sina bedömningsstrategier med hjälp av kollegor och deras erfarenheter 

samt sina tidigare erfarenheter i hur hans gymnasielärare gjorde. När det gäller bedömningsinnehållet 
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och hur detta konstrueras utgår han dock främst från en analys av läromedlets innehåll. Utifrån 

läromedlet bedömer F.K hur mycket av kursen som kan antas vara repetition för eleverna, och hur 

mycket som är nytt. På grundval av detta beslutar han sig sedan för hur många bedömningsmoment som 

sekvenserna ska innehålla, samt hur många uppgifter varje bedömningsmoment ska innehålla. 

F.K konstruerar dock inga egna uppgifter, utan eftersöker inom kunskapsmaterisen vilka uppgifter andra 

lärare har skapat, där han väljer i relation till läromedlet och undervisningens innehåll. På frågan om 

varför han har en sådan bedömningsstrategi svarar han att detta först och främst är ett effektivt sätt att 

konstruera ett bedömningsinnehåll. Samtidigt menar han att andra lärares bedömningsinnehåll inte alltid 

passar hans elevers förutsättningar. Han väljer då ut de uppgifter som eleverna har givits förutsättning 

att lösa genom undervisningen. Han försöker vidare välja uppgifter som varierar bland kunskapskraven, 

för att skapa bättre förutsättningar för eleverna att visa sin kunskapsutveckling. Eftersom alla dessa 

faktorer behöver tas i beaktande upplever F.K det som en utmaning att konstruera egna provuppgifter. 

Han framhåller att han vill skapa ett bedömningsinnehåll som inte missar viktiga delar av 

kunskapskraven, och har därför valt strategin att förlita sig på andra lärares uppgifter och deras 

erfarenheter av bedömning. F.K vill skapa ett bedömningsinnehåll som är tillförlitligt och säkert som 

bedömningsunderlag, och bedömer andra lärares provuppgifter som tillförlitliga och säkra både i 

relation till kunskapskraven och till det centrala innehållet: 

De här har varit lärare i 20, 30 år. Det är erfarna lärare. […] om de har gjort det provet så vet de något som 

inte jag vet. […]. Om jag skapar ett prov själv så kan jag missa […] något […] kunskapskrav som eleverna 

ska visa. För annars måste jag skapa ett prov och visa min kollega om det är bra, då blir det bara jobbigt för 

båda då han måste bedöma mitt prov. Men om jag tar någon annans prov som är skapat redan, så vet jag att 

det […] brukar vara bra. 

7.2.3. Undervisningsstrategier 

I föregående avsnitt framgick att F.K ser bedömningsmoment som ett verktyg han kan använda för att 

analysera elevernas prestationer och identifiera vilka behov de har. Dessutom kan han organisera 

sekvensernas innehåll utifrån hur eleverna har presterat på bedömningsmomenten: För om jag har prov 

med dem och alla F:ar provet, då vet jag att någonting har gått snett och jag kan inte fortsätta med 

andra delen av kapitel 2. Vidare baserar F.K sina undervisningsstrategier på läromedlets innehåll. 

Följande citat indikerar hur läromedlet styr lärarens undervisningsinnehåll, fastän han har egna 

uppfattningar om hur undervisningsinnehållet kan variera: 

Exempelvis så gjorde min gymnasielärare, han lärde inte mig PQ formeln, han lärde mig ABC formeln för 

att han kände sig bekväm med den och han tyckte att den var mycket bättre, och jag håller med honom. 

Vissa funktioner se ut så här: (beskriver en funktion med irrationella och negativa konstanter och 

argumenterar fördelar med ABC formeln). Fastän jag vet att ABC formeln är enklare och bättre än PQ 

formeln så kör jag ändå på PQ just för att boken använder sig av PQ formeln, för då blir jag mycket mer 

bekväm. 

F.K säger i intervjuerna att han inte har någon annan undervisningsstrategi än att följa läromedlet. 

Dessutom visade analysen att hans problemlösningstillfällen baseras på läromedlets 
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tillämpningsuppgifter. Vidare relaterar F.K sin undervisning till sina egna skolerfarenheter och hur hans 

lärare har undervisat innehållet.  I sin undervisning vill F.K ge sina elever de redskap och strategier de 

behöver för att lyckas med innehållet. Fastän inte alla elever kommer att fortsätta studera något som 

kräver matematik menar F.K att eleverna kan fortfarande använda matematiken i vardagen. På frågan 

om vad syftet med matematikundervisningen i skolan är exemplifierar han genom följande:  

Det är mer att kunna ifrågasätta, allmänbildning, verklighetsbaserade uppgifter som räntor […] du har en 

ränta på 1,3%. De vet att 1,3% kommer från verkligheten,  […] så här blancolån på 7–8 % […]. Det är 

mycket verklighetsbaserade som de kommer ha nytta av tänker jag i framtiden.  

Det framgår även av intervjuerna att F.K genom dialoger med sina kollegor kan organisera sekvensernas 

innehåll. Faktum är att analysen indikerar ett nära samarbete med kollegorna där F.K kan fråga om deras 

undervisningsstrategier och hur de presenterar innehållet: Typ som matte 2c kurser så har jag en till 

mattelärare som undervisar matte 2c. Då kan han säga, hoppa över den delen för den är inte viktig. 

När det gäller lektionsstruktur framgår det av analysen att F.K inte förbereder undervisningens innehåll 

i förväg. Han förlitar sig på den planering som han konstruerar i början på kursen, där han följer 

läromedlets sidhänvisning under sekvensens gång. På direkt fråga hävdar F.K att han inte varierar sin 

undervisning och att han heller inte konstruerar egna uppgifter eller övningar. Han hänför detta till sina 

erfarenheter av att kunna bedöma om undervisningsvariationen kan lyckas i relation till elevernas 

förutsättningar. Han menar att han känner till varierade arbetssätt som hans kollegor använder men han 

använder sig inte av dessa: Jag kan inte avgöra ifall lektionen kastas bort, då är jag lite rädd att jag går 

miste om en lektion […]. Då förlorar jag en hel timme från min planering som man sen kanske måste 

kompensera med en annan lektion. Dock framgår det av analysen att F.K använder elevaktiviteter i 

undervisningen. När frågorna istället rörde konkreta exempel på variation i undervisningen uppvisade 

F.K en annan inställning till sin undervisning och lektionsinnehåll. Exempelvis kan han använda 

helklassövningar om läromedlets innehåll där eleverna diskuterar de olika procedurerna och begreppen. 

Samtidigt försöker han genom interaktion med eleverna få dem att resonera kring olika lösningar. Det 

framgår även att F.K använder Geogebra för att visa andragradsfunktioner och vad man egentligen 

beräknar när man löser andragradsekvationer. En typisk lektion strukturerar F.K med en inledande 

genomgång som leder till eget arbete med läromedlet. På frågan om vilka förmågor han sätter 

tyngdpunkten på i sin undervisning svarar F.K att han utgår från procedurer. Han menar att han föredrar 

att eleverna behärskar grundläggande procedurer och förstår det grundläggande innehållet innan han går 

in på resterande förmågor. Han säger: 

[…] då har vi en stabil grund att bygga oss vidare på. […] Lär de sig PQ formeln riktigt bra utan att göra 

något fel någonstans i beräkningarna så steppar jag upp till en analysförmåga. Typ: när kan ekvationerna 

ha en dubbel rot, eller när ekvationen inte har någon lösning alls. […] Om jag känner så här: det här är svårt 

för eleverna att ta in vissa förklaringar, så kan jag skippa förklaringarna och ta de senare i kursen. Typ så 

här: kommer ni ihåg hur det var här, varför va det såhär? När jag känner att de har mer tyngd och lite mer 

styrka. 
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Analysen visar samtidigt att F.K lägger vikt vid interaktioner med eleverna. Han menar i intervjuerna 

att genom dessa interaktioner och elevernas responser kan han identifiera deras missuppfattningar och 

svårigheter med innehållet: 

Jag ser ju på helklassdiskussionerna hur mycket de deltar […]. Säg så: vad gör jag nu då? Om jag märker 

att ingen hänger med på det jag har gjort då har något gått snett. Om jag märker att jag får 

handuppräckningar och det är ändå många hänger med på: aa men nu ska du göra så här, nu ska du derivera. 

[…] Om jag märker att alla är: vad är det som händer? […] om jag märker att alla är frågetecken då ligger 

det på mig faktiskt. Då har något gått snett och jag behöver backa bandet bakåt, lägga en till lektion på den 

här delen […].  

Dessutom indikerar analysen att läraren försöker inkludera eleverna i undervisningen och genom deras 

responser utvärderar sina egna strategier för undervisning. I frågan om hur han förbereder 

undervisningsinnehållet svarar F.K att han tänker igenom vilka eventuella frågor som kan uppkomma 

under interaktionen med eleverna: Jag brukar räkna med att det tar extra tid på just PQ formeln, jag 

vet att det kan komma varför är den här minus och varför är den här plus?  
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8. Teoretisk tolkning och diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka lärarnas planering och utvärderingsarbete i relation till deras 

professionella identitetsutveckling. I detta avsnitt diskuteras lärarnas planering, bedömning och 

undervisningsstrategier i relation till studiens teoretiska utgångspunkter om konstruktiv länkning 

(lärarens professionella identitet, kunskaper och värderingar) i syfte att besvara studiens frågeställning: 

Hur kan lärarens professionella identitet förstås i relation till dennes strategier för att organisera 

undervisningsinnehållet och utvärdera elevernas kunskapsutveckling? Vidare diskuteras studiens 

resultat i relation till tidigare forskning. 

8.1. Lärarnas strategier att organisera undervisningsinnehållet och 

utvärdering av elevernas kunskapsutveckling 

I avsnitt 3 definierades matematiklärarnas strategier att organisera undervisningsinnehållet i relation till 

begreppet konstruktiv länkning.  Begreppet konstruktiv länkning handlar om lärarens strategi för att 

skapa undervisningssekvenser som å ena sidan har en tydlig koppling till kursplanens innehåll (Hirsh, 

2020), å andra sidan till lärarens didaktiska strategier för hur eleverna uppnår kursens mål och 

syftesformuleringar (Mclaren, 2010). För att en konstruktiv länkning ska uppnås behöver 

undervisningen inkludera verktyg som hjälper eleverna att uppnå kursens mål. Dessa verktyg behöver 

inkludera både olika undervisnings- och bedömningspraktiker, samt strategier för hur elevernas 

kunskaper bedöms utifrån de förutsättningar de har givits i undervisningen. Hirsh (2020) nämner detta 

som undervisningens olika kontrollstationer läraren behöver genomföra för att identifiera elevernas 

kunskapsutveckling. Mclaren (2010) samt Woolfolk och Karlberg (2014) menar dessutom att läraren 

behöver även variera sina undervisningsmetoder för att skapa de förutsättningar eleverna behöver för 

lärandeutveckling.  

Resultatet visar att F.K:s planeringsstrategi är kopplad till läromedlets innehåll och kollegornas 

planering. Läraren utgår från en analys av läromedlet för att bestämma vilket innehåll de olika 

undervisningssekvenser ska ha. Vidare organiserar han sekvenserna genom att reflektera över elevernas 

förutsättningar att förstå innehållet i läromedlet. Angående relationen mellan planerings- och 

bedömningsstrategier visar resultatet att F.K använder bedömningsmoment som ett hjälpmedel i sin 

undervisningsplanering. Genom att analysera elevernas uppvisade kunskaper skaffar han sig ett 

underlag för att planera den vidare undervisningen. Han använder sig även av repetitionstillfällen inför 

ett bedömningsmoment, vilket planeras i förväg för att skapa goda förutsättningar för eleverna. Rörande 

specifika bedömningsstrategier väljer F.K att utgå från andra lärares utprövade bedömningsinnehåll när 

han konstruerar sina prov. Han väljer uppgifterna med utgångspunkt i elevernas förutsättningar och de 

kunskapskrav som eleverna behöver uppfylla, vilket indikerar lärarens åtanke till bedömningsvaliditet 

vid konstruktion av bedömningsinnehållet. Förutom elevernas prestation i bedömningsmomentet 
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använder F.K även interaktionen med eleverna i undervisningen för att organisera framtida 

undervisningssekvenser. Dock visar resultatet att hans undervisningsstrategi har en anknytning till 

läromedlets innehåll. När han exempelvis arbetar med problemlösning i sin undervisning, baseras detta 

på läromedlets problemlösningsavsnitt. F.K varierar sin undervisning i viss mån genom att till exempel 

använda sig av elevaktiviteter i helklassövningar, där får eleverna diskutera uppgifter ur läromedlet och 

lösa dessa i helklass. 

I kontrast till F.K:s planeringsstrategier visar resultatet att M.D strukturerade sina 

undervisningssekvenser utifrån kursplanens centrala innehåll.  Dessutom påvisar resultatet att M.D utgår 

från det innehåll som Skolverket och Nationella provet lyfter fram som viktigast för elevernas 

kunskapsutveckling. Han använder alltså det nationella provet som ett hjälpmedel för att besluta var 

tyngdpunkten i undervisningen ska ligga. Vidare använder M.D flera olika resurser när han planerar 

undervisningssekvenserna. Exempel på sådana resurser är nationella provet, tidigare övningar och olika 

gruppuppgifter som han själv konstruerat. Likt F.K använder sig M.D av problemlösnings- och 

repetitionstillfällen i sin planering men även mindre avstämningar så som läxförhör, även dessa 

planerades i förväg. Gällande bedömningsstrategier utgår M.D från målet att uppnå en rättssäker 

bedömning, vilket leder till att han varierar mellan olika bedömningsformer för att kartlägga elevernas 

kunskapsutveckling. Elevresultatet från dessa bedömningsformer används även som underlag i hans 

undervisningsstrategier för att besluta innehållet för de kommande undervisningssekvenser. När M.D 

skapar innehållet i bedömningsmomenten utgår han från styrdokumenten, kunskapskraven och 

nationella proven som ett sätt att skapa bedömningsvaliditet hos innehållet. Gällande nationella provet 

eftersökte M.D olika typuppgifter som han kan efterlikna i sitt eget bedömningsinnehåll. Likt F.K 

använder M.D elevernas prestationer på bedömningsmomentet och i undervisningen för att analysera 

elevernas missuppfattningar, anpassa sin undervisningsstrategi och organisera 

undervisningssekvenserna. För att lyckas med sin undervisningsstrategi menar M.D att han utgår från 

att skapa en övergripande och flexibel lektionsplanering. Vidare inkluderar han flera olika 

elevaktiviteter i sina lektioner, som exempelvis grupparbete och olika övningar som han själv 

konstruerat. Han utgår från sitt tidigare material för att konstruera dessa övningar och uppgifter men 

ändrar dem utifrån elevernas förutsättningar.  

8.2. Lärarnas strategier för konstruktiv länkning i relation till deras 

professionella identitetsutveckling 

Losano, et al., (2017) studie visade vilka utmaningar den nyexaminerade läraren hade i sitt 

verksamhetsuppdrag som nyexaminerad. Vidare visade studien att fastän den nyexaminerade 

matematiklärarens kunskaper och värderingar utmanades i skolvärlden valde läraren att positionera sig 

i lärarvärlden och hitta nya strategier för att utvecklas. I relation till Campbell, et al., (2014) och Losano, 

et al., (2017) utvecklas lärarens kunskaper och värderingar om konstruktiv länkning under dennes 
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professionella identitetsutveckling. Genom diskursiva dialoger mellan lärarens erfarenheter, kunskaper 

och värderingar om hur undervisningen ska organiseras, utvecklas lärarens strategier för hur 

undervisningen ska organiseras och varför. Samtidigt utvecklas lärarnas värderingar kring deras 

strategier för undervisning genom relationen mellan utbildning och undervisningserfarenheter 

(Barkatsas & Malone, 2005).  Losano, et al., (2017) benämner detta som en identitetstransformation, 

vilket handlar om den nyexaminerade lärarens professionella identitetsutveckling genom sin 

kunskapsutveckling och erfarenheter av skolvärlden. I detta avsnitt diskuteras de respektive lärarnas 

identiteter i relation till hur de arbetar med att organisera undervisning och utvärdering av elevernas 

kunskapsutveckling. McNamara & Brown (2011) och Losano, et al., (2017) menar att begreppet 

identitet handlar om individens utveckling inom den sociokulturella skolvärlden läraren befinner sig i. 

Genom heuristik skapar lärarna tillvägagångsätt för att utveckla strategier och lösa de utmaningar som 

finns i den sociokulturella miljön skolvärlden omfattas av.  

Resultatet indikerar att M.D har utvecklat sina strategier genom ett heuristiskt system i relation till sina 

tidigare utmaningar. Exempelvis diskuterar M.D att han har tidigare arbetat med att introducera större 

matematiskt innehåll tidigt i sekvenserna, men att detta resulterade i olika utmaningar med 

undervisningen. Vidare har M.D på grundval av tidigare erfarenheter utvecklat en strategi att inte planera 

undervisningen i detalj då även detta kan leda till utmaningar. Han menar exempelvis att eleverna kan 

tycka att undervisningen blir tråkig och att de kan få en snäv uppfattning om undervisningsinnehållet. 

Dessa exempel illustrerar hur M.D har skapat sin professionella identitet genom de olika aktiviteterna i 

skolvärlden (Losano, et al., 2017). För att skapa en konstruktiv länkning förhåller M.D till sina 

kunskaper och värderingar om hur undervisningen ska organiseras. Dessa erfarenheter, kunskaper och 

värderingar, som läraren har utvecklat i skolans värld benämner Losano, et al., (2017) som lärarens 

natur.  I denna studies kontext syftar detta på lärarnas strategier för att organisera sin undervisning. 

Förutom sin natur skapar M.D sin strategi genom sina normer, som han har utvecklat från skolans 

artefakter och sociofakter som han använder sig av i sin konstruktiva länkning. Exempel på artefakter 

som M. D. förhåller sig till är nationella proven och styrdokumenten som han använder för att analysera 

undervisningsinnehållet. Rörande sociofakter nämner M.D exempelvis hur han planerar undervisningen 

genom att reflektera över tidigare elevers prestationer och utvärderingar av hans strategier. Resultatet 

visar hur normer och natur samverkar med varandra i relation till M.D:s strategier för att skapa 

undervisningssekvenser och innehåll. Även F.K förhåller sig till sin natur och normer när han utarbetar 

sina strategier. En skillnad kan dock ses rörande användandet av artefakter, där F.K:s strategier har en 

stark anknytning till läromedlet och dess innehåll. Resultatet visar hur han utarbetar sina strategier 

genom att analysera läromedlet och dess innehåll för att organisera undervisningssekvenserna. Fastän 

han har tillgång till sina egna erfarenheter, kunskaper och värderingar väljer F.K att förhålla sig till 

läromedlet och dess innehåll. Vidare utgår F.K från andra lärares tolkningar av sociofakter och artefakter 

som är tillgängliga för att besluta sig för hur undervisningen ska organiseras.  
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Enligt Losano, et al., (2017) finns det olika aktiviteter som skapar en identitetsutveckling bland 

nyexaminerade matematiklärare. När en nyexaminerad lärare inträder i skolans värld tolkar denne de 

olika sociala och kulturella substanserna i skolans sociokulturella miljö för att sedan prestera utifrån 

dem. I denna studie kan detta exemplifieras med hur F.K valde att planera undervisningssekvenserna 

utifrån sin kollegas erfarenheter. Han menar att denna strategi underlättar för honom eftersom han inte 

behöver uppfinna en ny planering när det redan finns en. Faktum är att resultatet tydligt indikerar att 

F.K:s tolkning av andra lärares normer har en stark relation till hans egen konstruktiva länkning. Läraren 

analyserar och använder kollegornas röster för att organisera sekvenserna, vilket kan exemplifieras med 

hans planering och användning av repetitionstillfällen. De båda lärarnas resonemang kring användning 

av repetition i undervisningen skiljer sig åt. M.D framhåller att han planerar in repetitionstillfällen på 

grundval av sina tidigare erfarenheter, medan F.K snarare utgår från sina kollegors natur och normer. 

Detta illustrerar hur erfarna lärares röster och dialoger påverkar tolkningarna en nyexaminerad lärare 

gör av andra lärares strategier, vilket i sin tur påverkar den nyexaminerade lärarens arbetssätt i 

skolvärlden. Men samtidigt indikerar resultatet att F.K har en egen uppfattning om hur hans tänkta 

sekvenser ska organiseras. Losano, et al., (2017) benämner detta som de nyexaminerade 

matematiklärarnas tänkta skolvärld och placering inom den tänkta skolvärlden. Genom att ha upplevt 

matematikinnehållet tidigare har F.K skapat sin egen uppfattning om de strategier som läraren behöver 

tillämpa i sin undervisning. Detta kan exemplifieras med resonemanget i frågan om varför han placerade 

sekvensen om faktorisering efter andragradsekvationer och pq-formeln: för jag själv tyckte att 

faktorisering var svårt moment. Jag hade själv svårt att förstå det […]. F.K har genom sina tidigare 

erfarenheter från gymnasieskolan och utbildningen skapat en uppfattning om hur läraren ska organisera 

undervisningen. Han har tolkat strukturen skolans värld består av samt de normer och regler som finns 

där för att skapa sin konstruktiva länkning (Losano, et al., 2017). Vart läraren hamnar i den 

sociokulturella hierarkin i skolans värld handlar om de sociala, kulturella och materiella tillgångarna 

som existerar hos den nyexaminerade läraren och runtomkring i skolvärlden.  

Med hänsyn till det sistnämnda handlar de sociala och kulturella tillgångarna om matematiklärarnas 

egna röster om deras undervisningsstrategier och metoder för att organisera undervisningen (Losano, et 

al., 2017). I denna studie handlar dessa röster om hur en lärare resonerar kring och motiverar sina 

strategier för att organisera undervisningsinnehållet och utvärdera elevernas kunskapsutveckling. Det är 

tydligt att F.K baserar sina strategier för att uppnå konstruktiv länkning främst på kollegornas sociala 

och kulturella tillgångar, men även sin egen. Samtidigt visar resultatet hur M.D har utvecklat sina sociala 

och kulturella tillgångar för att organisera undervisningsinnehållet. Genom att förhålla sig till de sociala 

och kulturella substanser hans skolvärld består av har M.D exempelvis konstruerat sina egna strategier: 

Det har jag egentligen fått från kulturen på den här skolan […]. Det här med att de ska så snabbt som 

möjligt bli aktiva under lektionerna… och det tycker jag funkar bra. Vidare har M.D utvecklat sina 

tillgångar genom de erfarenheter han har av styrdokumenten och nationella provets innehåll, samt 
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elevernas olika prestationer i relation till hans undervisningsstrategier. I kontrast till M.D analyserar F.K 

snarare hur andra lärare resonerar och motiverar sina strategier. Genom dessa analyser skapar han sedan 

sin egen tolkning av vilken strategi han ska ha för att uppnå konstruktiv länkning. Han nämner 

exempelvis att han vid valet av bedömningsuppgifter förlitar han sig på andra matematiklärares 

erfarenheter. Men samtidigt indikerar resultatet att F.K utvecklar sina egna sociala och kulturella 

tillgångar. I relation till frågan om undervisningssekvensernas relativa vikt säger han att: Jag brukar 

säga det för eleverna […] att man kan klara godkänt på nationella med enbart kapitel 2, den är så pass 

tungt. Förutom att han relaterar innehållet till nationella provet antyder detta att F.K skapar sina egna 

uppfattningar om hur undervisningen ska organiseras. Ett annat exempel på detta är hur han framhåller 

att han analyserar läromedlets innehåll i relation till elevernas förutsättningar när han organiserar 

sekvenserna (Losano, et al., 2017).  

Det ovannämnda leder in på lärarnas materiella tillgångar i relation till deras val av strategier (Losano, 

et al., 2017). Bland de materiella tillgångarna som M.D anger att han använder sig av återfinns 

exempelvis tidigare planeringar, bedömningsinnehåll, uppgifter, övningar och undervisningsinnehåll 

som M.D av erfarenhet vet har fungerat i relation till elevernas lärandeutveckling. Dessa materiella 

tillgångar har skapat hans erfarenheter av vilka undervisningsmetoder läraren kan använda för att 

bemöta de kunskapsutmaningar som eleverna har.  F.K å andra sidan, framhåller att han har liten 

erfarenhet av att skapa eget undervisningsinnehåll och därmed liten erfarenhet av huruvida de uppgifter 

han konstruerar kommer att fungera. Han menar att en utmaning han står mot är valet av variation av 

undervisningen kontra lektionstimmarna som finns tillgängligt. Eftersom han på förhand inte vet hur 

variationen kommer utspela sig i undervisningen, väljer han istället att utgå från en säker 

undervisningsstrategi som har lyckat, vilket är läromedlets innehåll. Alltså varierar F.K inte sin 

undervisning eftersom han har en saknad erfarenhet av hur det konstruerade undervisningsinnehållet 

kommer utspela sig i praktiken, och om lektionens innehåll misslyckas bland elevernas 

kunskapsutveckling (McNamara & Brown, 2011). Losano, et al., (2017) menar att i situationer där 

läraren utmanas förlitar denne sig på de verktyg som finns tillgängliga för att improvisera en lösning, 

vilka kommer från lärarens kulturella bas. Ett möjligt exempel på detta är F.K:s resonemang av 

helklassövning genom läromedlets innehåll, vilket kan tolka som att han använder sin kulturella bas för 

att improvisera en lösning. Sammanfattningsvis indikerar resultatet tydligt att lärarnas strategier för 

konstruktiv länkning har en stark koppling till lärarens heuristiska system. Vilket M.D har utvecklat 

genom sina tidigare erfarenheter av skolvärlden och vilket F.K utvecklar under sina nuvarande 

erfarenheter av skolvärlden.  
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8.3. Lärarnas identitet att skapa konstruktiva länkning i relation till sina 

kunskaper och värderingar 

Det övergripande resultatet av studien indikerar att lärarna utgick från liknande sekvenser av 

matematiskt innehåll. Enligt Andrews (2020) organiserar matematiklärare sin undervisning på grundval 

av olika beslut. Dessa beslut tas före, under och efter undervisningen för att organisera 

undervisningsinnehållet i relation till de sekvenser undervisningen är tänkt att följa. Akyuz, et al., (2013) 

benämner de beslut som matematiklärare tar före undervisningen som lärarens HTL, vilket handlade om 

de hypotetiska scenarion som läraren skapar i relation till undervisningsinnehållet och undervisningen. 

Karakteristiskt för expertlärarna var att de hade tydliga strategier, motiveringar och resonemang när de 

planerade och genomförde sin undervisning. En förklaring till detta kan kopplas till deras 

undervisningserfarenheter och professionella identitetsutveckling (Campbell, et al., 2014; Losano, et al., 

2017; Losano & Cristina, 2017). Campbell, et al., (2014) menar att en matematiklärare filtrerar sina 

undervisningsstrategier och undervisningsverktyg genom de kunskaper och värderingar läraren besitter. 

Kunskaper och värderingar är väsentliga för att matematikläraren ska kunna organisera undervisningen, 

och som beskrevs i avsnitt 4.2 kan de kunskaper som matematiklärare behöver i sin undervisning 

karakteriseras på olika sätt (Ball, et al., 2008; Shulman, 1986). Matematiklärare är heller inte passiva 

instrument för kunskaperna, utan baserar sina strategier på sina värderingar. Exempelvis påverkas 

lärarens syn på hur undervisningsinnehållet ska organiseras, samt varför, av lärarens syn på 

matematikämnets natur och struktur (Shulman, 1986; Felbrich, et al., 2014; Burroughs & Schmidt, 

2014). Studiens resultat rörande M.D:s och F.K:s strategier indikerar tydligt vilka kunskaper och 

värderingar deras normer och natur består av, samt hur dessa relateras till deras identitetsutveckling. 

Mot bakgrund av avsnitt 8.2 och det sistnämnda diskuteras här studiens resultat i relation till hur de båda 

lärarnas kunskaper och värderingar påverkade deras val av strategier.  

8.3.1. M.D:s kunskaper och värderingar i relation till sina strategier.  

Ur resultatet kan man dra vissa slutsatser rörande M.D:s värderingar. Han uttrycker sig på ett sätt som 

indikerar att han ser matematik som ett logiskt och konkret vetenskapsområde (Burroughs & Schmidt, 

2014). Han framhåller exempelvis att han värdesätter att eleverna lär sig att använda matematiska 

modeller i sin vardag. Han menar vidare att hans undervisning ska hjälpa eleverna att kunna utveckla 

ett logiskt tänkande och kunna tillämpa sina matematiska kunskaper utanför skolan. Läraren syftar här 

bland annat på de digitala verktygen samt att eleverna ska kunna kommunicera med varandra. Detta 

tyder på att M.D:s värderingar kan tolkas som att han ser matematiken som ett användbart verktyg för 

eleven och för samhället (Felbrich, et al., 2014). Gällande planeringsstrategier syns hans värderingar i 

hans natur och normer rörande hur undervisningssekvenserna organiserades. Han nämner exempelvis 

uttryckligen att han värdesätter visst centralt innehåll över annat. Dessutom indikerar resultatet att han 

prioriterar sekvenserna om algebra och andragradsekvationer, baserat på vad Skolverket och nationella 
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provets signalerar om innehållet. Faktum är att resultatet indikerar en stark relation mellan hur M.D 

organiserar undervisningens sekvenser och nationella provets innehåll. 

Lärarens strategier indikerar samtidigt en relation till hans kunskaper om hur undervisningen ska 

organiseras. Exempelvis nämner M.D att han organiserar sekvenserna utifrån elevernas intresse och 

förutsättningar att förstå innehållet, vilket kan kopplas till lärarens CK och PCK (Shulman, 1986). Här 

syftar M.D på strategin att placera algebraiska reglerna först bland undervisningssekvenserna för att 

sedan följa denna med sekvensen om pq-formeln och andragradsekvationer. M.D nämner att pq-formeln 

hade kunnat introduceras först men att elevernas förutsättningar att förstå härledningen för formeln då 

skulle minska.  Resultatet indikerar samtidigt att M.D har en tydlig förmåga att avkoda och tolka det 

centrala innehållet i relation till sina sekvenser, vilket indikerar CCK (Shulman, 1986). Analysen visar 

således generellt att M.D:s strategier har en stark relation till styrdokumentet och dess innehåll. 

Resultatet indikerade vidare att han använder läxförhör, repetitionstillfällen och 

problemlösningstillfällen i syfte att knyta samman sekvenserna med varandra. Han framhåller 

exempelvis att läxförhöret planerades in tidigt i syfte att kontrollera vilka missuppfattningar eleverna 

har i relation till undervisningsinnehållet, i syfte att besluta vilken tyngdpunkt på innehållet resterande 

sekvenser skulle ha. Bland sina strategier planerade även M.D å ena sidan repetitionstillfällen inför de 

större bedömningsmomenten för att öka elevernas förutsättningar att lyckas med bedömningsinnehållet, 

å andra sidan problemlösningstillfällen för att knyta samman innehållet från de tidigare sekvenserna 

samt ge eleverna möjligheten att tillämpa sina förmågor och kunskaper. Detta kan samtidigt knytas till 

M.D:s strategier och hans MKT (Ball, et al., 2008). Han visade tydligt i intervjuerna att han genom sina 

tidigare erfarenheter har identifierat vilka svårigheter eleverna har i relation till innehållet. Tack vare 

dessa erfarenheter har han insett att eleverna behöver specifika verktyg i sin lärandeutveckling. 

Exempelvis framhöll M.D att syftet med gruppuppgiften var att eleverna skulle få en strukturerad 

problemformulering för att stegvis kunna tillämpa sina algebraiska kunskaper: De kan bli duktiga på 

pq-formeln och sådant men att skapa en modell och tillämpa den, det har jag genom erfarenhet lärt mig 

att det är kärvt på en del håll.  Detta indikerar att läraren använder sin KCS för att organisera 

undervisningsinnehållet. En annan tillämpning av KCS är när M.D valde ut uppgifter genom att 

analysera nationella provets innehåll. Han menar att syftet är att visa eleverna vilka förväntningar som 

finns på dem gällande deras kunskapsutveckling. Det sistnämnda indikerar på KCT då läraren har en 

specifik strategi att undervisa och konstruera det matematiska innehållet utifrån nationella provet vilket 

indikerar KCT (Ball, et al., 2008).  

8.3.2. F.K:s kunskaper och värderingar i relation till sina strategier 

 Först och främst, gällande kopplingen mellan F.K:s strategier och värderingar indikerar resultatet 

tydligt att han värdesätter läromedlets innehåll för att organisera sin undervisningssekvenser. Han menar 

att han har en tillit till läromedlet, och till att uppgifterna täcker det centrala innehållet som formuleras 
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i styrdokumentet.  Resultatet indikerar vidare att F.K bland sina strategier för att organisera 

undervisningen har ett fundamentalt perspektiv baserat på matematikens olika instrument så som 

procedurer och regler. Blömeke och Kaiser (2014) menar att nyexaminerade lärare bildar sina 

värderingar genom sin utbildning. I denna studie saknas data för att validera detta, men resultatet antyder 

att F.K värdesatte matematikens instrument och såg på matematiken som ett tillämpningsbart 

vetenskapsområde (Burroughs & Schmidt, 2014). Han menar att eleverna utvecklar sin allmänbildning 

genom matematiken och att dessa kunskaper kan även användas i framtiden. Fastän alla elever inte 

kommer läsa vidare på en utbildning som kräver matematik, kommer de behöva matematiken i sin 

vardag. 

Fastän F.K betonade läromedlets innehåll indikerade resultatet att hans strategier i hög grad utgår från 

hans kunskaper. För att identifiera hur sekvenserna ska organiseras i relation till elevernas 

förutsättningar indikerade resultatet att F.K använde CK och KCS i sin analys av läromedlet. Han ansåg 

exempelvis att läromedlets strategi att presentera faktorisering tidigt bland sekvenserna skulle innebära 

en utmaning för eleverna. I stället valde han att placera denna sekvens efter att eleverna har lärt sig pq-

formeln och hur man räknar med andragradsekvationer. F.K förde även ett tydligt resonemang om att 

dela innehållet i två delar med hjälp av bedömningsmomenten, vilket indikerar PCK och KCT (Ball, et 

al., 2008); (Shulman, 1986): För om jag har prov med dem och alla F:ar provet, då vet jag att någonting 

har gått snett och jag kan inte fortsätta med andra delen av kapitel 2. Även om F.K inte använder 

egenkonstruerade övningar och uppgifter som sin undervisningsstrategi, indikerar resultatet att han 

använder elevernas respons för att utvärdera svagheterna och styrkorna i undervisningsinnehållet. 

Gällande lärarens CCK indikerar analysen däremot att läraren upplevde en utmaning med att avkoda det 

centrala innehållet i relation till sina undervisningssekvenser, något som kan hänga samman med hur 

han värdesätter läromedlets innehåll (Burroughs & Schmidt, 2014; Mora & Rodríguez, 2021; Shulman, 

1986).  

Sammanfattningsvis diskuterades i avsnitt 8.2. hur F.K utvecklade sina egna sociala och kulturella 

tillgångar genom sina strategier. Här har det diskuterats hur han använder sina kunskaper och 

värderingar för att skapa sina strategier för att organisera undervisningsinnehållet. Generellt visar detta 

avsnitt hur relationen mellan lärarens kunskaper, värderingar och de sociofakter och artefakter som finns 

i hans skolmiljö påverkar lärarens professionella identitetsutveckling.  

8.4. Skillnader mellan F.K:s och M.D:s strategier  

Fastän denna studie inte har tillgång till data för att bedöma den kunskap lärarna besitter kan ett 

intressant perspektiv mellan M.D:s och F.K:s strategier för att uppnå konstruktiv länkning diskuteras. 

Campbell, et al., (2014) fann i sin studie att lärare med högre MKT i sin tur hade större medvetenhet om 

hur undervisningsinnehållet skulle organiseras. Dessutom hade dessa lärare en strategi för att identifiera 

de kunskaper eleverna behöver för att lyckas med de nationella proven. I deras studie nämndes att 
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lärarnas värderingar i sin tur påverkade hur de planerade sin undervisning. Denna studie har exempelvis 

visat att M.D kunde tydligt kombinera sina undervisningssekvenser i relation till de centrala innehållen, 

dessutom resonerade han tydligt i intervjuerna hur han utgår från styrdokumenten i sina strategier. 

Förutom styrdokumentet värdesatte samtidigt M.D i sin konstruktiva länkning användningen av 

innehållet från de nationella proven. I kontrast till detta upplevde F.K utmaningar med att kombinera de 

centrala innehållet, han menar i stället att han i sin undervisning främst utgår från läromedlets innehåll. 

Däremot indikerade resultatet även att F.K analyserar nationella provet bland sina strategier, men som 

det sistnämnda mening är detta inte den huvudsakliga tillvägagångssättet för att organisera 

undervisningsinnehållet. Med hänsyn till det sistnämnda kan en försiktig tolkning av resultatet i avsnitt 

7 indikera att M.D verkar besitta på högre MKT än F.K, såväl som högre CCK (Campbell, et al., 2014)  

Dessutom visade resultatet att F.K inte konstruerar egna övningar och uppgifter i sin undervisning, vilket 

M.D gör. Mosvold och Harold (2017) menar att lärare med högre MKT hade bättre förutsättningar för 

att identifiera och konstruera de uppgifter elever behöver i sitt planeringsarbete. Samtidigt hade lärare 

med lägre MKT svårare att identifiera vilka uppgifter elever behöver för sin lärandeutveckling och de 

eventuella missuppfattningar som kan uppstå. Exempelvis gav M.D tydliga motiveringar kring sin 

konstruktion av gruppuppgifter när han förklarade att eleverna tidigare har visat att de kan använda pq-

formeln som procedur men inte som ett modelleringsverktyg. Senk, et al., (2014) och Rodriguez, et al., 

(2020) studier ger en möjlig förklaring till att F.K inte konstruerar egna uppgifter. De menar att blivande 

lärare upplevde en utmaning i att identifiera elevernas förutsättningar och validera de exempel som 

passar bäst för eleverna. Men F.K uppvisar samtidigt en medvetenhet om varför han organiserar 

undervisningssekvenserna på sitt sätt, vilket indikerar på att han besitter viss MKT. Genom att reflektera 

över sina tidigare erfarenheter av det matematiska innehållet drar F.K exempelvis slutsatsen att 

faktorisering kommer att upplevas som utmanande för eleverna. Vilket indikerar att sekvensen med 

faktorisering som organiserades efter pq-formeln har en grund från F.K:s tidigare erfarenheter av 

innehållet och de matematiska kunskaper läraren besitter på.   
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9. Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka lärarnas professionella identitet i relation till deras strategier 

för att skapa en konstruktiv länkning mellan planering, bedömning och undervisningen. I avsnitt 8.1. 

diskuterades lärarnas strategier för att organisera undervisningsinnehållet och utvärdera elevernas 

kunskapsutveckling. Dessa strategier står i relation till de riktlinjer som existerar för planeringsarbete 

och konstruktiv länkning. Faktum är att lärarnas arbetssätt för konstruktiv länkning uppvisar likheter. 

Exempelvis inkluderade båda lärare kontrollstationer och repetitionstillfällen i sina planeringsstrategier, 

samt problemlösningstillfällen bland sina undervisningssekvenser. Dessutom nämner båda lärare att 

deras planerade undervisningssekvenser kunde omorganiseras utifrån interaktionerna med eleverna och 

elevernas prestationer på bedömningsmomenten. Gällande undervisningsstrategier indikerade resultatet 

att båda lärare använder sina individuella strategier och verktyg för att variera undervisningen.  

Studiens frågeställning var hur lärarens professionella identitet förstås i relation till sina strategier att 

organisera undervisningsinnehållet och utvärdera elevernas kunskapsutveckling. Här kunde man se en 

stark relation till den tidigare forskning som studerat detta. Diskussionen i föregående kapitel visar att 

lärarnas strategier att organisera undervisningens innehåll och utvärdera elevernas kunskapsutveckling 

består av en diskursiv dialog mellan deras natur och normer (Losano, et al., 2017). Å ena sidan utvecklar 

lärarna sin natur genom erfarenheter, kunskaper och värderingar i relation till sina strategier. Å andra 

utvecklar lärarna sina normer genom de artefakter och sociofakter som finns tillgänglig bland deras 

strategier. Fastän lärarnas arbetssätt för att uppnå konstruktiv länkning liknar varandra indikerar 

diskussionerna i avsnitt 8.2, 8.3 och 8.4 att lärarna besitter olika natur och normer rörande hur 

sekvenserna ska organiseras. I fråga om lärarnas kunskaper var det främsta resultatet att lärarna 

uppvisade olika nivåer av CCK. Detta kan förklaras med lärarnas strategier i relation till sin natur och 

norm. M.D har genom sina erfarenheter av undervisning utvecklat sina egna strategier för hur 

undervisningen ska organiseras. Dessa strategier baserades på hans erfarenheter, kunskaper och 

värderingar. Dessutom visar resultatet att han har utvecklat sina normer rörande vilka strategier han 

behöver ha genom att analysera styrdokumenten och nationella provets innehåll. Gällande F.K:s natur 

och normer om hur undervisningen ska organiseras förlitar han sig på de sociala, kulturella och 

materiella tillgångar som existerar runt läraren. Här visade exempelvis resultatet att hans strategier har 

en stark relation till kollegornas erfarenheter och material. Dessutom visade resultatet att han värdesätter 

läromedlets innehåll som utgångspunkt för att organisera sekvenserna. Men fastän F.K:s natur och 

normer förlitar sig på de tillgängliga tillgångarna i skolvärlden visar diskussionerna i avsnitt 8.3.2 och 

8.4 att läraren utgår från de kunskaper och värderingar han har om innehållet. Det ovannämnda visar att 

lärarens identitet i relation till sina strategier är i en övergångsfas vilket benämns som en 

identitetstransformation (Losano & Cristina, 2017).  
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Avslutningsvis har denna studie lyckats identifiera hur lärarnas konstruktiva länkning kan förstås i 

relation till deras professionella identitetsutveckling. Däremot saknade studien en fördjupad 

datainsamling kring lärarnas erfarenhetsutveckling och bland lärarnas planering, undervisning och 

bedömningsstrategier i relation till lärarnas ämneskunskaper och värderingar (se avsnitt 4.2 och 4.3). 

För att vidareutveckla denna studie krävs en kvalitativ datainsamling och analys likt de presenterade 

tidigare studierna kring lärarnas kunskaper och värderingar [exempelvis: (Akyuz, et al., 2013; Campbell, 

et al., 2014; Rodriguez, et al., 2020; Mosvold & Hoover, 2017)]. Studien skulle bland annat kunna 

genomföra en komparativ analys över lärarnas matematiska kunskaper och värderingar i relation till de 

valda centrala innehållen.   
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11. Appendix 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

HT-

2020 

Veckodag: Ca 8 

s./vecka. 

Rubrik ur boken 

36 Mån 

Tis. 

Ons  

Tors 

72–74 

76–77 

82–83 

86–88 

Vad är ett polynom + räkna med polynom. 

Konjugatregeln och kvadreringsregler 

Enkla andragradsekvationer och kvadratkomplettering 

En lösningsformel (PQ-formeln) 

37 Mån 

Tis. 

Ons  

Tors 

90–91 

94–96 

97 

79–80 

Tillämpningar och problemlösning 

Mer om ekvationer 

Fortsättning: mer om ekvationer 

Faktorisering (hoppade tillbaka till tidigare avsnitt) 

38 Mån 

Tis. 

Ons  

Tors 

98–100 

Repetition 

102–105 

106–108 

Komplexa tal, en introduktion 

Repeterar s72 – 100 

Andragradsfunktionens graf 

Andragradsfunktionens minsta och högsta värde 

39 Mån 

Tis. 

Ons  

Tors 

109+rep 

Prov del 1 

110-112 

113-115 

Tillämpningar och repetition.  

Prov del 1 

Mer tillämpningar 

Inledning av exponentialfunktioner och logaritmer 

40 Mån 

Tis. 

Ons  

Tors 

116 – 117  

118-120 

121-122 

123 

Potensfunktioner och exponentialfunktioner 

Exponentialekvationer och logaritmer 

Logaritmlagar 

Logaritmer med olika baser 

41 Mån 

Tis. 

Ons  

Tors 

125 – 127  

128- 

Repetition 

Repetition 

Tillämpning av exponentialekvationer 

Forts. Om tillämpning av exponentialekvationer och 

mer om grafer 

Repetition inför prov!  

Repetition inför prov! 

42 Mån. Prov kap 2.  Prov Kap2 

 

Tabell 4: planering F.K (okodad) 
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Tabell 5: planering M:D (okodad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vecka Veckodag Innehåll Interna kommentar  

39 Onsdag 

 

 

Konjugat och kvadreringsregler  OBS Läxförhör på E-Nivå v.47 ingår: 

Konjugationsregler 

Kvadreringsregler 

Andragradsekvationer inklusive komplexa tal 

Andragradsfunktioner 

OBS på halvkursprovet ingår: 

Räta linjens ekvation 𝑦 =  𝑘𝑥 +  𝑚: bestämma 𝑘 

och 𝑚 både grafiskt och algebraiskt 

Räta linjer på allmän form 𝑎𝑥 +  𝑏𝑦 +  𝑐 =  0 

Egenskaper för parallella linjer 

Lösa ekvationssystem grafiskt och algebraiskt med 

valfri metod (additionsmetoden och 

substitutionsmetoden) 

Konjugatregeln och Kvadreringsreglerna. 

Andragradsekvationer inklusive komplexa tal 

Andragradsfunktioner: 𝑦 =  𝑎𝑥2  +  𝑏𝑥 +

 𝑐. Samt hur 𝑎, 𝑏 och 𝑐 påverkar utseendet och 

placeringen av grafen i ett koordinatsystem 

Nollställe, symmetrilinje, max- och minimipunkt, 

största- och minsta värdet 

OBS Läxförhör på E-Nivå v.3 ingår: 

Logaritmer  

Logaritmer och ekvationer 

Logaritmregler  

Exponentialekvationer 

 

 

40 Tisdag 

Onsdag 

Konjugation och kvadreringsregler 

Läxförhör E-nivå: Konjugation och 

kvadreringsregler  

41 Tisdag  

Onsdag 

PQ-Formeln 

PQ-Formeln 

42 Tisdag 

Onsdag 

Andragradsekvationer: Några specialfall 

Andragradsekvationer och antal lösningar 

43 Tisdag 

Onsdag 

Andragradskurvans utseende och egenskap 

Andragradskurvans utseende och egenskap 

 

45 Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

Samband mellan graf och funktionsuttryck 

Support och reflektion?? Flyttades lektionen? 

Samband mellan graf och funktionsuttryck/ 

problemlösning och tolka andragradsfunktioner 

46 Tisdag 

Onsdag 

Problemlösning på ECA-Nivå och repetition 

Repetition  

47 Tisdag 

Onsdag 

Repetition 

Prov 

48 Tisdag 

Onsdag 

Repetition inför halvkursprov 

Genomgång på provet från v.47 med fokus på 

A uppgifterna  

Repetition inför halvkursprov 

49 Tisdag 

Onsdag 

Repetition inför halvkursprov 

Halvkursprov 

50 Onsdag Logaritmer 

51 Tisdag 

Onsdag 

Logaritmer och ekvationer 

Logaritmer och ekvationer 

2 Tisdag 

Onsdag 

Logaritmregler  

Exponentialekvationer  

3 Tisdag 

Onsdag 

Exponentialekvationer  

Läxförhör på E-Nivå  
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Tabell 6: Frågor för intervju 1 

 

 

Inledning Arbetsstrategier: 

 

1.  Berätta lite om dig själv och din 

arbetserfarenhet: 

1.  Baserad på dina ovannämnda 

svar, hur har du utvecklat dina 

valda arbetsstrategier när det 

handlar om planeringsarbetet? 

 Hur länge har du jobbat som matematiklärare? 

Vart har du utbildat dig och vad tog du mest med dig 

från din utbildning?  

Vad är ditt andraämne? 

Vad fick dig att vilja bli matematiklärare?  

 Vart har du lärt dig det? 

Vilka resurser använder du dig 

av? 

2.  Hur redo brukar du vara inför din 

undervisning? 2.  

Vilka kompetenser anser du att en 

professionell matematiklärare bör ha? 

 Hur förbereder du dig inför en lektion?  

Hur mycket tid ägnar du åt att planera 

undervisningen? 

 Baserad på det ovannämnda, 

vilka utav dessa kompetenser 

anser du dig själv ha? 

Planeringsarbetet Ett urval av matematiskt innehåll 

från 2c: 

3.  Vilken/vilka strategier använder du för att 

göra ett visst matematiskt innehåll 

hanterbart för eleverna? 

3.  Vilka utmaningar upplever du när du ska 

förklara: 

4.  Vilka analyser genomför du för att bedöma 

svårighetsgraden av ett visst matematiskt 

innehåll? 

 Vad ett polynom är? 

Hur man räknar med polynom? 

 Vilka faktorer baserar du de analyserna 

på? 

4.  Vilka strategier använder du när du ska 

introducera och förklara de olika 

procedurerna kring lösningsmetoder för 

andragradsekvationer? 

5.  Vilken roll har dina elever i ditt 

planeringsarbete? 

 Hur visar du vilken procedur 

som krävs för att lösa sådana 

ekvationer? 

6.  Hur identifierar du vilka behov eleverna 

har i relation till deras matematiska 

kunskapsutveckling? 

5.  Vilka förmågor anser du att 

eleverna bör uppfylla för att 

skissa graferna för 

andragradsfunktioner? 

7.  Hur utvärderar du vilka förmågor som bör 

vara tyngdpunkten för din undervisning? 6.  

Hur förklarar du för eleverna 

vad som händer när en ekvation 

har kvadratrötter ur negativa 

tal?  

 Kan du ge exempel på vilka förmågor du 

anser vara viktigast när det kommer till 

matematikämnet? 

7.  Hur introducerar du de 

komplexa talen för eleverna? 

8.  Vilka faktorer tittar du på när du 

utvärderar vilka effekter din undervisning 
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Tabell 7: frågor för intervju 2 

 

Tabell 8:kombinationsschema i intervju 2 

 

 

1. Presentera ditt planeringsinnehåll utifrån den 

strukturen du har angivit.

3. Vilken/vilka strategier utgår du ifrån i din lektion när du ska 

presentera ett innehåll i undervisningen för eleverna och 

varför?

a. Hur har du tänkt? a. Vilken struktur brukar dina lektioner ha?

b. Varför har du tänkt så? b. Varför utgår du från den strukturen?

c. Hur många timmar är respektive lektioner? 4. Hur varierar du din undervisning och varför?

d. Vilken relation har planeringen till styrdokumenten? 5. Kan du beskriva översiktligt hur dessa variationer 

planerades?

e. Vilka exempel konstruerar du och varför? a. Hur förberedde du dessa undervisningsvariationer?

f. Vilka för- och nackdelar har planeringsinnehållet? b. Hade du några tidigare material som du använde dig av, det 

vill säga, tidigare gruppövningar, 

problemlösningsinstruktioner etc.?

2. Ur det planerade undervisningssekvenserna, vilka 

vanliga missuppfattningar kan det förekomma i 

undervisningen?

a. Hur förbereder du dig inför dessa 

missuppfattningar?

6. Kombinera följande variabler med dina 

undervisningssekvenser

a. Varför gör du dessa kombinationer?

Experimentella delen av intervjun

Planering och variation av undervisningenMotivera och resonera kring ditt planeringsarbete

.=1 - 5 Undervisningen 

resulterade till:

a - f Undervisningen baserades helt/delvis på följande 

centrala innehåll:

i - 

vii

Undervisningens mål och syfte 

baserades på en utveckling av 

följande förmågor:

1 Individuellt arbete a) Begreppet logaritm, motivering och hantering av 

logaritmlagarna. 

i Begrepp

2 Grupparbete b) Begreppet kurva och parabelns ekvation ii Procedur

3 Individuella övningar c) Motivering och hantering av algebraiska identiteter 

inklusive kvadrering och konjugatregeln. 

iii Problemlösning

4 Helklassövningar d) Egenskaper hos andragradsfunktioner iv Kommunikation

5 Annat e) Algebraiska och grafiska metoder för att lösa 

andragrads och rotekvationer samt linjära 

ekvationssystem med två och tre obekanta tal, såväl 

med som utan numeriska och symbolhanterande 

verktyg.

v Resonemang

f) Utvidgning av talsystemet genom introduktion av 

begreppet komplext tal i samband med lösning av 

andragradsekvationer.

vi Modellering

g) Konstruktion av grafer till funktioner samt 

bestämning av funktionsvärde och nollställe, såväl 

med som utan digitala verktyg. 

vii Relevans

h) Strategier för matematisk problemlösning inklusive 

modellering av olika situationer, såväl med som utan 

digitala verktyg och programmering.

i) Inget specifikt centralt innehåll.
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Tabell 9: frågor för intervju 3 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning 2. Bedömningsarbetet 3. Bedömningsarbetets relation till 

planeringsarbetet och undervisningsstrategier 

Vad är matematik enligt dig? Kan du presentera hur du generellt använder dig av 

bedömning i ditt arbete och varför?

Vilka förutsättningar ger du dina elever att klara av 

bedömningsinnehållet?

Varför bör eleverna lära sig matematik? Vilken koppling har dina resonemang och strategier till 

planeringsarbetet?

Hur förbereder du eleverna inför ett 

bedömningsmoment och varför?

Vad vill du att eleverna tar med sig från 

ämnet matematik?

Hur förbereder du dig själv inför bedömningsarbetet Hur planerar du det?

F:K

a. Gruppuppgiften d. Halvkursprovet a och b. Prov del 1 och del 2

Berätta om gruppuppgiften Berätta lite om halvkursprovet Hur förbereder du vad bedömningarna kommer 

innehålla?

Vad är syftet med uppgifterna Hur samarbetar ni kollegorna emellan för att 

konstruera halvkursprovet?

Varför förbereder du bedömningarnas innehåll på 

följande sätt?

Vilken strategi använde du för att 

konstruera dessa uppgifter?

Vilka analyser gör ni när bedömningsuppgifterna ska 

väljas och varför?

Vilka analyser gör du och vad baserar du dina analyser 

på?

Varför valde du dessa uppgifter? Antalet uppgifter Vilka strategier har du när du ska konstruera 

bedömningsuppgifterna?

Hur relaterar denna uppgift till ditt 

planerade innehåll? 

Nivåer på uppgifterna Vilka analyser gör du när ska välja 

bedömningsuppgifterna och varför?

b. NP: konjugat och kvadreringsregler Gör ni några övriga analyser? Antalet uppgifter 

Vad är syftet med uppgifterna e. Provet algebra och andragradsekvationer Nivåer på uppgifterna 

Vilken strategi använde du för att välja 

dessa uppgifter?

Vilka strategier har du för att planera vad 

bedömningarna kommer innehålla?

Gör du några övriga analyser som studien kan ha 

missat? 

Hur relaterar denna uppgift till ditt 

planerade innehåll? 

Varför utgick du från dessa strategier om 

bedömningarnas innehåll?

Vad är dina egna mål och syften med bedömningen?

c. Läxförhören Vilka analyser gör du och vad baserar du dina analyser 

på?

Berätta om läxförhören 1 och 2 Hur konstrueras uppgifterna?

Vad är syftet med respektive läxförhören? Vilka analyser gör du när ska välja 

bedömningsuppgifterna och varför?

Hur samspelar läxförhören med dina 

strategier att arbeta och undervisa? 

Antalet uppgifter 

Vilken strategi använde du när du skulle 

välja ut uppgifterna?

Nivåer på uppgifterna 

Vad är dina egna mål och syften med att 

använda läxförhör i din undervisning?

Gör du några övriga analyser som studien kan ha 

missat? 

Vad är dina egna mål och syften med bedömningen?

4. Sammanfattning av ditt 

bedömningsstrategi

5. Planering och bedömningsarbetet 6. Avslutning

Kan du sammanfatta vilken strategi du 

använder när du ska konstruera 

bedömning, bedömningsuppgifter och hela 

bedömningsarbetet

Hur tar du med dig den här planering och 

bedömningsarbetet inför framtiden?

Vad har studien missat enligt dig när det handlar om 

ditt planering och bedömningsarbetet?

Vad var det som gick bra? Finns det något du vill tillägga som du anser att studien 

kan använda när det handlar om ditt planering och 

bedömningsarbete?  

Vad var det som gick dåligt? 

Vad baserar du dina utvärderingar på? 

M.D

Bedömningsarbetet i relation till planeringsarbetet:



52 

 

Tabell 10: exempel på kodning (ett utdrag ur transkriberingen)3 

Teori Dialog i intervjun: Deskriptiv 

kod 

Kod Konceptkod Kategori av 

konceptkod 

 [B] Varför förbered du bedömningens innehåll på följande sätt? (I frågan om prov del 1) 

[F.K] Det är för att de här lärarna har varit lärare i 20 30 år. Så jag tänker … de vet ju mycket mer än mig.   

Lärarens identitet4 Om jag skapar ett prov själv så 

kan jag missa något… inte 

moment … men att jag kan 

missa något … något som 

eleverna ska visa något 

kunskapskrav som eleverna ska 

visa, kan jag missa, utan att jag 

kan komma på det typ 

Vill inte 

missa viktiga 

innehåll5 

Konstr-

uktion av 

prov6 

Bedömningsstrategi Varför 

läraren 

arbetar på 

sitt sätt att 

organisera: 

 

Lärarens identitet 

 

För annars måste jag skapa ett 

prov och visa min kollega om 

det är bra… då blir det bara 

jobbigt för båda då han måste 

bedöma mitt prov.  

Konstruera 

inte egna 

bedömningsu

ppgifter pga 

osäkerhet 

Konstr-

uktion av 

prov 

Bedömningsstrategi 

 

Varför 

läraren 

arbetar på 

sitt sätt att 

organisera: 

 Men om jag tar någon annans prov som är skapat redan så vet jag att det kan vara bra… asså att det brukar 

vara bra. 

[B] När du analyserar de här redan skapade proven, vad baserar du dina analyser på?  

[F.K] Då är det check Points i hjärnan… så här: 

Lärarens kunskap7 är alla moment som jag har 

gått igenom täckta? Saknar jag 

någon viktig moment på det 

här provet? Om svaret är nej så 

går jag vidare till nästa… typ 

så här mycket olika … vad 

heter det…kriterier visar man 

… typ så här… är det 

modellering, är det allt det där, 

så att man får med alla delarna.  

Kollar om 

bedömningsu

ppgifterna 

täcker 

undervisning

ssekvenserna 

Strategi8 Bedömningsstrategi Hur läraren 

arbetar med 

att 

organisera:9 

 

 

 

 

 
3 Transkriberingen är tagen från intervju 3, vilket förklarar orsaken till endast bedömningsstrategier bland 

konceptkoderna.  
4 Teorikoden står i relation till F.K:s första respons på frågan (rad 1). 
5 Sammanfattning av frågan i relation till citatet.  
6 Sammanfattning av frågan. 
7 Tydlig relation till teorier om lärarens kunskaper (se resonemanget från de sju sista raderna). 
8 Den deskriptiva koden implicerar en strategi. 
9 Läraren beskriver hur han analyserar bedömningsinnehållet när han konstruerar provet. 




