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Sammanfattning

Utgångspunkten för detta examensarbete vilar på den nuvarande läroplanen (Lpo 94) och de 
texter som skrevs i samband med att denna konstruerades. I dessa texter framgår det att
skolans urval när det gäller innehåll och organisering både inom och mellan skolformerna ska 
utgå från ett progressionstänkande. Samma tänkande ska även skolans undervisning utgå från.
Studiens problemområde behandlar vilken roll lärarna får i åstadkommandet av progression 
och vad som ligger bakom progressionen i lärarnas undervisning. Med detta som grund har 
syftet varit att undersöka hur sex grundskollärare i historia och matematik ser på progression i 
sin undervisning med elever.

Arbetets teoretiska bakgrund inleds med att belysa skolans förändrade kunskapssyn, från 
behaviorism till kognitivism, vidare mot en utvidgning av kunskapssynen. Därefter behandlas 
hur denna förändring påverkar teorier kring inlärning och lärande. Avsnittet belyser även att
samarbete mellan skolformerna ska utvecklas för att underlätta elevernas utveckling och 
lärande. Den analytiska utgångspunkt som använts i resultatbearbetning och analysen kommer 
ur den teoretiska bearbetningen och syftar till att synliggöra om lärarna är aktiva eller passiva 
i sina val gällande innehåll och deras syn på progression.

Studien är av kvalitativ karaktär och datainsamlingen består av semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuerna berör de sex lärarnas arbetssätt, val av innehåll, hur de uppfattar 
kunskapsutveckling och tillämpar det i sin undervisning samt deras erfarenhet gällande 
rapportering och överlämning för att åstadkomma progression under elevernas skolgång.

Studiens huvudsakliga resultat är att endast en lärare utgår från eleverna i sitt 
undervisningsinnehåll och sitt arbetssätt när det gäller progressionen hos eleverna. Bland 
vissa lärare framgår det att de till viss del är aktiva i sitt innehållsval och arbetssätt, dock 
utestängs eleverna från vad det ska arbetas om. En tydlig skillnad ses mellan dessa två ämnen
angående detta, inom matematikämnet styrs innehållet av matematikboken och liknande kan 
ses när det gäller organiseringen av undervisningen. När det gäller överlämning och 
rapportering för att underlätta elevernas fortsatta progression uppvisas brister och problem, 
vilket i sin tur försvårar sammankopplingen mellan elevernas tidigare erfarenheter och det 
lärarna ska bidra med. Önskemål om en tydligare strukturering framkommer under 
intervjuerna från en del lärare när det gäller överlämning och vidare rapportering till andra 
lärare.

En slutsats som kan ställas utifrån denna studie är att det inte hör till det vardagliga att lärarna 
reflekterar över progression i sin undervisning. Studien har även synliggjort de val lärare står 
inför i sin undervisning gällande arbetssätt och innehåll.

Nyckelord: Inlärning, kunskap, lärande, utveckling.  
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1

Inledning

Grundtanken och tillika starskottet för detta examensarbete var när vi två diskuterade kring 
vad vi lade för värderingar samt mening till begreppet progression. Diskussionen hade sin
utgångspunkt i funderingar dels kring varför det så ofta talades om progression under 
föreläsningar vi deltagit i under vår lärarutbildning, samt varför det aldrig kom någon vidare 
förklaring till vad som menades med begreppet. Genom vår diskussion avgränsade och 
sammanfattade vi progression till en process mot ökad kunskap och utveckling. Med denna 
avgränsning och sammanfattning kom nästa problem som också är vårt problemområde,
vilket vi bygger vårt syfte på. Hur kan lärare åstadkomma progression kunskapsmässigt hos 
eleverna i undervisningen, vad ligger bakom denna progression och vilken roll har lärarna?

Det ramverk dagens grundskolor har att rätta sig efter gällande skolans verksamhet är 
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994, vilken förkortas Lpo 94. Den syn på 
utveckling vi kan utläsa i den, är att skolan har som uppdrag att främja lärandet så att 
individen stimuleras att inhämta kunskaper. Verksamheten ska byggas på en omsorg av den 
enskildes välbefinnande och utveckling och skolans uppdrag är att bidra till lärande där 
individen stimuleras att inhämta kunskaper (Skolverket, 2006). Utifrån detta skall 
undervisningen,

…anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (Skolverket, 2006. s.4).

På uppdrag av regeringen fick skolverket till uppgift att ge ut motiv och bakgrundstexter till 
den nya läroplanen Lpo 94. Syftet med texterna från regeringens sida, var att de skulle kunna 
ligga till grund för den diskussion som borde föras bland lärarna gällande kunskap, lärande 
samt skolans kunskapsuppgift. I kapitlet om kunskap och lärande går det att utläsa att det i 
skolan måste finnas ett progressionstänkande, det vill säga ett tänkande om den ordning
elevernas kunskapsutveckling följer. Bakgrunden till progressionstänkandet är den kognitiva 
teorin gällande utveckling. Denna teori menar att kunskapsutveckling sker i ett antal 
kvalitativt skilda stadier och utifrån dessa skapas en grund för att ordna en progression i 
undervisningen. När det kommer till skolans urval och organisering angående innehåll, ska 
även de vila på ett progressionstänkande, både inom och mellan skolformerna (Carlgren, 
1994)1.

Med utgångspunkt i de problem vår diskussion hamnade vid samt mot bakgrund av Lpo 94 
och de motiv och bakgrundstexter som utkom i och med nämnda läroplan har vi valt att 
formulera syftet och frågeställningen på följande sätt.

                                                
1  Vad gäller progressionstänkandet mellan skolformerna så benämns här grundskolan och gymnasiet.
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Syftet med denna studie är att undersöka hur sex grundskollärare i historia2 och matematik ser 
på progression i sin undervisning med elever.

För att undersöka detta har vi valt att utgå från följande frågeställning.

 Vad styr innehållet i lärarnas undervisning?

 På vilket sätt arbetar lärarna i undervisningen med eleverna för att få till stånd 
kunskapsutveckling? 

Begreppsgenomgång

Progression

För att få en betydelse åt begreppet progression3 valde vi att söka på ordet i tre olika lexikon. 
Genom denna sökning blev de bakomliggande termerna till begreppet synliga. De lexikon vi 
sökt i är nationalencyklopedin, oxford dictionary och svenska akademins ordbok. Följande 
termer framkom när vi gjorde sökningen på begreppet progression. Nationalencyklopedin
(1995); framåtskridande, fortgång, utveckling, förbättring, rad och följd, (jämn) tillväxt t.ex. i 
skatteskala. Oxford dictionary (2003); gradual movement or development towards a 
destination or a more advanced state. Svenska akademins ordbok (1954); om förhållanden att 
något tränger fram eller utbreder sig, framträngande utbredning, framåtskridande, 
fortskridande, utveckling, numera företrädesvis om (fortskridande som innebär mer eller 
mindre jämn ökning), tillväxt, jämnt tilltagande av något.

Av de termer vi fått fram via sökning i de tre lexikonen har vi valt att göra en avgränsning 
enligt följande; utveckling, framåtskridande och tillväxt. Avgränsningen har gjorts med tanke 
på att vi kan se dessa termer som mer betydelsefulla symboler när det kommer till att ge en 
mening åt begreppet progression. Detta grundar vi på att benämnda termer är de
återkommande i samtliga lexikon vi har granskat. För att ta det till sin spets gällande vad en 
term är så kan det sägas vara varje symbol bestående av artikulerande ljud eller av bokstäver 
vilka hänvisar till något begrepp, en term kan både vara fackspecifik eller allmän (Hedin, 
Jernberg, Lennér, Lundmark & Wallin, 2000). 

Kunskapen

Inom de vetenskapliga disciplinerna finns det ett problem att få till stånd en hållbar definition 
om vad kunskap är. Definitionen de flesta brukar utgå ifrån bygger på den syn Platon hade 
angående kunskap (Gustavsson, 2002). Synen Platon hade angående kunskap är att själva 
roten till den är att det finns en tro om något. Tron om något är nödvändig för teoretisk 
kunskap, däremot är tron i sig inte tillräcklig eftersom den inte automatiskt ger dig kunskap 

                                                
2 Historieämnet är ett av sammanlagt fyra ämnen som tillsammans bildar det samhällsorienterande blocket i 
grundskolan.
3Begreppets historia: Det latinska ordet progredi är grundverbet som betyder gå framåt, detta ord är grunden till 
progression som senare framkom (svenska akademins ordbok 1954, s. 1995). Verbalsubstantivet till verbet 
progredi är dels progrediera som betyder komma fram, fortskrida och tilltaga samt progressio som betyder 
framsteg. Ur ordet progressio kom sedermera den yttrycksform som vi idag använder nämligen progression 
(svenska akademins ordbok 1954, s. 1994-1995).
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om något. Utifrån detta går det att genom Platons idéer slå fast att det behövs något ytterligare 
för att kunskap ska uppnås. Här kommer sanningen in, vilket betyder att du måste ha en sann 
trosföreställning om något för att du ska ha kunskap. Sanningen brukar delas in i två teorier, 
dels den realistiska sanningsteorin och dels den icke realistiska sanningsteorin. Den första 
menar att trosföreställningen är sann om den stämmer med den värld som finns oberoende av 
ens egen föreställning om den. Den andra påpekar att det som gör trosföreställningen sann är 
just beroendet mellan ens värld och trosföreställning. Definition om vad kunskap är vilar i alla 
fall på att du har något som sammanbinder tron med sanningen, och det är själva 
rättfärdigandet. Den slutgiltiga definitionen för att det ska vara kunskap är att det existerar en 
sann rättfärdigad trosföreställning (Hartman, 2004).

Både Hartman (2004) och Gustavsson (2002) påpekar att det finns olika uppfattningar om och 
synsätt på vad kunskap är och vilka villkor som måste uppfyllas för att det ska räknas som 
kunskap. Hartman menar att de villkor som behövs eller inte för att trosföreställningen ska 
utgöra kunskap delar filosoferna i tre olika läger. Vissa har den uppfattningen att en sann
rättfärdigad trosföreställning är det villkor som behövs för att kunskap ska råda. Dessa hör till
den klassiska uppfattningen, vilken vilar på Platons idéer. Det andra lägret menar att en sann 
rättfärdigad trosföreställning inte räcker till. Det behövs ett fjärde villkor, men vad detta fjärde 
villkor är råder det ingen enighet om. I det tredje lägret hänvisar filosoferna till att det är 
ovidkommande med rättfärdigandet. Istället hänvisar dessa till den process som fört dem till 
själva trosföreställningen, det vill säga att processen ska följa vissa villkor eller att relationen 
mellan trosföreställningen och det som gör denna sann ska vara på ett bestämt sätt.

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


4

Teoretisk Bakgrund

I detta avsnitt av studien kommer fokus att ligga på att redogöra för den förändring som skett 
över tid i skolans kunskapssyn, från ett behavioristiskt synsätt till ett kognitivistiskt synsätt 
vidare mot en ytterligare utveckling av kunskapssynen inom skolan. Detta för att denna 
förändring även ligger till grund för ett förändrat förhållningssätt gentemot inlärning/lärande
vilket också kommer att redovisas. Avslutningsvis i denna teoretiska bakgrund kommer vi att 
behandla lärarens roll för elevers kunskapsutveckling och lärande. 

Behavioristisk kunskapssyn i undervisningen

Under stora delar av 1900-talet behandlades kunskap inom skolan som något oreflekterat, till 
exempel benämns begreppet kunskap särskilt för första gången i 1980 års läroplan. Detta 
beror enligt Gustavsson (2002) på att den i skolan förmedlade kunskapen och dess läroböcker 
tagits för givna och ansetts som självklara. På så vis behövdes ingen reflektion, vilket kan 
förstås utifrån att den behavioristiska inlärningsteori vilken var rådande ända fram till 1960 
talet byggde på en empirisk kunskapsidé (Säljö, 2000). Det empiriska synsättet på kunskap 
kan definieras såsom att kunskapen är en återspegling av verkligheten. Den behavioristiska 
inlärningsteorin inriktar sig på de yttre beteendena och inte på de inre mentala processerna 
(Carlgren, 1994). Det är de yttre beteendena som uppfattas konkreta och verkliga. Inlärning 
ses som en förändring av det yttre och observerbara beteendet. På så vis finns kunskapen 
utanför människan och den är färdig att läras in i små enheter vilka tillsammans bildar större 
enheter som påverkar vårt beteende. Eftersom denna inlärningsteori bygger på empirisk 
tradition ses inlärningen som något som infinner sig i de fysiska erfarenheterna en människa 
gör. På samma gång förkastas tänkandet, reflektionen och de mentala processerna eftersom 
dessa företeelser inte är observerbara. Själva observerbarheten är ett krav från den 
behavioristiska sidan. Den behavioristiska inlärningsfilosofin byggde på stimuli, respons och 
feedback. Mer konkret går detta att se utifrån att eleverna skulle läsa ett stycke, vilket tjänade 
som stimuli. Svaren eleverna gav på texten var responsen, feedback kom sedan omedelbart 
efter och fungerade som en förstärkning om svaret var korrekt. Om svaret däremot var 
felaktigt uteblev förstärkningen. Det slutgiltiga, vilket gjorde att den behavioristiska 
inlärningsteorin föll tillbaka, var att teoretikerna bortsåg från språkets betydelse och det inre 
mänskliga tänkandet (Säljö, 2000).

Kognitivistisk kunskapssyn i undervisningen

Om behavioristerna fokuserade på det yttre observerbara beteendet angående kunskaper, 
hänvisade kognitivisterna till kunskap som en del av människans inre. Här bryts den syn 
gällande kunskapens natur som empiristerna förespråkade och istället bygger kognitivismen 
på ett rationalistiskt synsätt (Säljö, 2000). Det rationalistiska synsättet gällande kunskapens 
ursprung är något Carlgren (1994) tar upp och väljer att definiera enligt följande, ”kunskap är 
ett resultat av det mänskliga tänkandet” (s.29). Utgångspunkten beträffande synen på 
lärandet, är att människan inte är passiv när det gäller mottagning av information, utan istället 
genom ett aktivt förfarande konstruerar sin förståelse av omvärlden. Denna utgångspunkt 
benämns inom den kognitiva forskningen som ett konstruktivistiskt synsätt (Säljö, 2000). En 
stor skillnad gentemot behaviorismen var att konstruktivisterna menade att det inte bara är
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påverkan av det yttre beteendet som åstadkommer lärande. Det är även individens tolkning av 
denna påverkan, det vill säga att individen själv konstruerar sin kunskap.
Fokus förflyttades från inlärning till lärande genom förändringen från behaviorismen till 
konstruktivismen i mitten på 1970-talet. I och med detta kunde inlärning uppfattas som en 
passiv process där kunskap lärdes in till individen av andra utan att denne gjorde någon vidare 
tolkning. Lärande däremot, är en process där den som ska lära sig måste vara aktiv och själv 
konstruera sin kunskap utifrån sina villkor (Arfwedson & Arfwedson, 2002).

Gällande förståelse menar Bennetts (2005) att vi inte är passiva mottagare utan istället deltar 
aktivt i processen av att konstruera vår personliga betydelse och för att få tillgång till 
gemensamma betydelser. Vidare hävdas att våra erfarenheter informerar och hjälper till att 
forma vår förståelse, idéerna vi förvärvar och utvecklar är delaktiga i hur vi tolkar och gör 
våra personliga erfarenheter begripliga. Bennetts påpekar även att utvärdering och progression 
är två begrepp som tillsammans inverkar när det gäller elevernas förståelse och utveckling.

Jean Piaget om utveckling och lärande

I Piagets teori om kognitiv utveckling, det vill säga den inre mentala utvecklingen, tillskriver 
denne handling som ett viktigt instrument för att få till stånd det nyss nämnda. Den kognitiva 
utvecklingen sker enligt Piaget, då individen i en stigande grad av medvetenhet ger sig i kast 
med interaktion4 med omgivningen (Arfwedson, 1992). Pedagogiskt hävdade Piaget i sin teori
att barnet skulle vara aktivt, upptäcka på egen hand, styras av sin egen nyfikenhet och förstå 
och inte lära in utantill. Den kognitiva utvecklingen sker då nya erfarenheter görs, vilka i sin 
tur startar en process som korrigerar ens rådande världsbild och därmed utvecklar intellektet. 
En av processerna är assimilationen vilket betyder att vi tar in och registrerar information om 
hur omvärlden fungerar och är organiserad. I denna process stämmer omgivningens 
uppträdande överens med barnets erfarenhet. Den andra processen vilken benämns 
ackommodation, innebär att det sker en grundläggande förändring i barnets sätt att se på 
verkligheten. När denna process uppstår uppträder inte omgivningen såsom barnet har 
erfarenhet av eller tidigare har kommit i kontakt med. Detta leder till obalans eller 
disekvilibrium som Piaget uttryckte det. Disekvilibrium betyder att det uppstått en obalans 
mellan barnets föreställningsvärld, kognitiva scheman och uppfattning av verkligheten. Barnet 
kan helt enkelt inte assimilera med vad det kommer i kontakt med. För att balans skall uppstå 
igen, eller som Piaget uttryckte det att ekvilibrium ska råda, måste de kognitiva strukturerna 
förändras så att de innefattar det antagandet barnet står i kontakt med (Säljö, 2000).

Grunden för progressionstänkandet är att det finns en ordning gällande elevers 
kunskapsutveckling. Progressionstänkandet utgår från Piagets5 kognitiva utvecklingsteori där 
han hävdar att generell utveckling sker i olika stadier (Carlgren, 1994). Det Carlgren är noga 
med att betona är att det i skolan måste finnas ett progressionstänkande i elevers 
kunskapsutveckling när det gäller undervisning och innehåll i skolan. Ett sådant tänkande ska 
också finnas mellan skolformerna för att underlätta elevers utveckling och lärande.

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för att 
berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas 
utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv skall skolan också sträva efter att 
nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala 
utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet skall utgå från de nationella 

                                                
4 Interaktion har vi definierat såsom samverkan, samspel utifrån nationalencyklopedins ordlista.  
5 Namnet figurerar inte i Carlgrens text, dock menar vi att det är Piaget som förknippas med stadieteorin.
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och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet (Skolverket, 
2006, s.14).

Piagets kognitiva utvecklingsteori hävdar att våra psykologiska strukturer är organiserade i 
mönster. Dessa psykologiska strukturer och organiserade mönster ser dock olika ut beroende 
på individ, ålder och erfarenhet (Säljö, 2000). Vi människor utvecklas från egocentriska som 
barn, till att bli sociocentriska som vuxna. Med detta menas att barnet anser att världens 
centrum alltid kretsar runt denne själv. Barnet har svårt att sätta sig in i andras känslor och 
upplevelser, eftersom barnet hela tiden utgår från sina egna erfarenheter och upplevelser. Vid 
sociocentrism har vi människor utvecklats genom vissa givna stadier som alla genomgår. 
De stadier vi genomgår är från det senso-motoriska via det preoperationella och det konkreta 
operationernas till de formella operationernas stadium. Det som händer i dessa stadier är att vi 
ökar vår abstrakta tankeförmåga och vårt intellekt vidgas till att bli mer flexibelt, vilket 
möjliggör att vi kan göra antaganden. Sociocentrism betyder att vi har förmågan att förstå att 
andra kan uppleva och förstå saker på ett annat sätt än vad vi själva gör (Elkind, 1978).

Sammanfattningsvis blir resultatet av denna betoning på progressionstänkande i 
undervisningen, vilken är grundad på teorin om skilda stadier i vår kognitiva utveckling, att 
det finns en ordning i hur vi kan tillgodose oss kunskap. Samtidigt kan vi befinna oss på olika 
nivåer, det vill säga olika stadier vilket påverkar vår förståelse inom ett område eftersom vi 
har varierande förmåga till abstrakt tänkande och intellektuell utveckling. Dock är inte 
skillnader i elevens kognitiva utveckling det enda som avgör förståelsegraden utan här måste 
också elevens tidigare erfarenheter och intresse läggas till. Varför dessa faktorer tas i 
beaktande kan bero på att nu gällande läroplan (Lpo 94) vidgat synen gällande kunskap och 
lärande, så att de inte bara inbegriper det mentala och tankemässiga. Istället framhäver 
läroplanen också de personliga erfarenheterna eleverna kommer med till skolan vilka är 
knutna till speciella omständigheter och situationer. På så vis ska de finnas en länk mellan 
skolans undervisning och elevens tidigare erfarenheter (Carlgren, 1994).

Den kritik som framförts mot Piagets teori om kunskapsutveckling och lärande är just att inte 
individens erfarenhet speglats genom ett sociokulturellt perspektiv, det vill säga att individens 
sociala och kulturella miljö inte påverkat individens tänkande. Detta menar Säljö (2000) vara
egendomligt då denne ställer frågan ”hur skall människan kunna lära och utvecklas – i 
betydelsen samla erfarenheter från sina aktiviteter – om man inte färgas av just den 
föreställningsvärld och den fysiska verklighet som man växer upp i?” (s.63)

Lev Vygotskij om utveckling och lärande

Den som framhöll det sociala sammanhangets betydelse för barns kognitiva utveckling var 
Vygotskij. Han menade att, hur barn tänker beror på den samhälleliga, historiska och 
kulturella situation de befinner sig i under uppväxten. Det är alltså genom kommunikativ 
interaktion med andra människor barnet lär sig. Ju mer dessa människor kan och ju mer de 
kommunicerar med barnet, desto mer lär sig barnet. Lärare och formell undervisning både 
föregår och stimulerar barnets utveckling enligt detta synsätt. I enighet med sin stadieteori 
ansåg Piaget att det förhöll sig tvärtom, utveckling skall föregå undervisning, det vill säga att 
eleven måste vara mogen nog för att kunna ta till sig informationen och bearbeta den 
(Arfwedson & Arfwedson, 2002). 
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Den teori som utgick från Vygotskij fick namnet kulturhistoriska skolan eller 
verksamhetsteorin. Med verksamhet menas i detta fall växelverkan mellan planering, handling 
och bedömning av resultat i en pågående handling. På området mellan människans 
medvetande och dennes omvärld använde Vygotskij begreppet zon. I verksamheten inom 
zonen användes verktyg, dels fysisk-tekniska redskap men även psykisk-mentala verktyg. 
Psykisk-mentala verktyg kunde till exempel vara talande eller skrivna ord och siffror. 
Vygotskij menade att människan genom att använda fysiska och psykiska verktyg på så vis 
blir medvetna om sin omvärld. För att begripa denna omvärld och den föränderliga 
verkligheten menade han vidare att verklighetens genes (uppkomst och utveckling) måste 
studeras (Stensmo, 1994).

Elevens utveckling sker inom något som Vygotskij benämner den proximala 
utvecklingszonen vilket kan definieras som den närmaste utvecklingszonen. Zonen sträcker 
sig från den verksamhet eleven redan behärskar till den verksamhet eleven kan lära sig att 
behärska, först genom hjälp av andra människor och sedan genom att tänka själv. Inom zonen 
är denna mentala verksamhet en tvåstegsprocess. Kommunikation sker först med omvärlden 
och sedan genom inre kommunikation (tankeaktivitet). När eleven har lärt sig att behärska 
den proximala zonen har en mikrogenes ägt rum, det vill säga ett mindre utvecklingssteg 
vilket i sin tur påverkar att det som ligger närmast är något nytt. Det nya har på så vis blivit 
början på en ny proximal utvecklingszon där samma förfarande sker för att lära sig behärska 
den. För varje proximal utvecklingszon eleven lär sig att behärska sker en förändring i 
ontogenesen vilket är varje människas utveckling från barn till vuxen. På så vis består elevens 
ontogenes av en samling mikrogeneser (Stensmo, 1994).

Utvidgandet av kunskapssynen i LpO 94

I de motiv och bakgrundsmaterial som arbetats fram i och med den nya läroplanen vilken togs 
i bruk 1994, bygger den på en ny uppfattning gällande kunskap och lärande. Denna 
uppfattning bryter delvis från det kognitiva perspektivet, vilket haft en stor påverkan sedan 
1960-talet och framåt, genom att påpeka att kunskap inte kan begränsas till enbart något 
tankemässigt och mentalt. Som vi redan innan berört framhävs den erfarenhetsmässiga 
kunskapen vilken fått benämningen tyst kunskap. Denna anses utgå från de personliga 
erfarenheter vilka är knutna till speciella omständigheter och situationer. Den tysta kunskapen 
är inte möjlig att tillskansa sig via teoretiska studier utan den är oformulerad, vilket innebär 
att kunskapen uppstår genom att människan upplever något och därmed får erfarenheter. Via 
praktiska erfarenheter lär sig människan dessutom mer än bara det som är i fokus vid det 
tillfället, det vill säga det som finns i bakgrunden av själva handlingen som utförs (Carlgren, 
1994).

Enligt vår tolkning har kunskapsbegreppet utvidgats genom att de inre processerna 
sammankopplas med personliga verksamheter och situationer. Detta ger i sin tur erfarenheter, 
det vill säga att det uppstår en social och kulturell faktor som det inte går att bortse från när 
det gäller kunskaper. Söderlund (2000) benämner detta då han menar att de inre processerna 
inte kan ses utifrån ett individualistiskt perspektiv där den enskildes dialog och reflektion är 
avgörande. Han påpekar istället att själva drivkraften för den inre processen är vårt sociala 
samspel med andra människor i vår omvärld. I detta samspel utbyts tankar och idéer samt görs 
reflektioner kring fenomen som bidrar till att de inre processerna återigen tar fart. Beträffande 
den kulturella faktorn vi ovan nämnt, menar vi att världen vi människor lever i är kulturellt 
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påverkad. Därigenom blir det svårt att bortse från denna faktor när det kommer till 
kunskapens natur.

De fyra kunskapsformerna 

Det Carlgren (1994) betonar gällande dagens skolas kunskapsuppgift är de fyra f:n fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet. Dessa fyra kunskapsformer ska inte ses som en 
slutgiltig definition av kunskapsbegreppet utan målet är att utvidga begreppet för att undvika 
en alltför stor betoning på något enskilt. Faktakunskaper består av kunskaper som 
information, regler och konventioner, vilket innebär att vi vet att något förhåller sig på det ena 
eller andra sättet. Denna kunskapsform kan mätas som mer eller mindre.
Utifrån detta uppfattas faktakunskapsformen som kvantitativ jämfört med förståelsekunskap 
som istället är av kvalitativ karaktär. Vi kan med andra ord ha förståelse på kvalitativt olika 
sätt om samma fenomen. Att ha förståelse betyder att du som individ begriper och uppfattar 
mening eller innebörd av ett fenomen. Via språket försöker vi överföra förståelse vilket 
innefattar att vi måste lära oss vissa specifika begrepp och strukturer om ett fenomen eller 
ämne för att inneha förståelse om det. Faktakunskapen är en grund för förståelsen, men på 
samma gång skapar förståelsen en mening åt faktakunskapen. Beträffande 
färdighetskunskapen menas att vi vet hur något ska göras och tillika kan vi utföra det. Här blir 
kunskapen praktiskt synlig jämfört med förståelsen som är teoretisk i sin form. De färdigheter
vi innehar behöver vi automatiskt inte ha förståelse för, det vill säga kunna förklara hur de 
teoretiskt går till. Förtrogenhetskunskapen benämns som den tysta bakgrundskunskapen. 
Denna kunskapsform är ofta förenad med sinnliga upplevelser, med detta menas att vi tidigare 
upplevt och därigenom känner igen det vi hör, ser, luktar eller känner. Genom att vara 
delaktig i olika verksamheter får vi en förtrogenhetskunskap om de oskrivna regler som råder 
inom verksamheten. Denna förtrogenhet kan vi även ta in i andra situationer som liknar den 
tidigare verksamheten, för att där se likheter och olikheter. Beträffande dessa kunskapsformer
utesluter den ena inte den andra. Färdighet och förtrogenhet behövs för att kunna behärska en 
praktisk verksamhet, medan det för att förändra densamma behövs fakta och förståelse, dessa 
former måste knytas samman.

Sammanfattning

Gällande skolans kunskapsuppgift har den gått från en tradition där kunskapen sågs som 
färdig, elevens uppgift var att kopiera denna utan vidare tolkning. I och med förskjutningen 
till kognitivismen under 1970-talet blev betoningen på den egna inre tolkningen. Detta leder 
till att individen själv konstruerar sin kunskap via den inre mentala processen. Istället för att 
kopiera kunskap skulle nu individen förändra sina föreställningar om den värld den levde i 
och på så vis anpassa sig. En framstående aktör inom den kognitiva forskningen var Jean 
Piaget som förespråkade att barnet skulle vara aktivt, upptäcka på egen hand samt förstå och 
inte lära utantill utan egen förståelse.

Det senaste steget inom skolans kunskapsuppgift är att den inre processen inte enbart råder, 
istället har kunskapsbegreppet vidgats till också något erfarenhetsmässigt. Individens 
erfarenhet tog Vygotskij i beaktande i sin teori kring kunskapsutveckling. Vygotskij ansåg att 
hur barn tänker beror på den sociala situation de befinner sig i under uppväxten. Genom 
interaktion med andra lär sig barnen menade Vygotskij, läraren och den formella 
undervisningen föregår och stimulerar barnens utveckling. För att få en stabilare kunskapssyn
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har de fyra f:n introducerats i nu gällande läroplan (Lpo 94), vilka består av fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet. Syftet med dessa kunskapsformer är att betoningen inte ska falla 
på en enda utan istället ska de samverka. 

Arfwedson & Arfewdson anser att i och med förändringen från behaviorism till kognitivism 
blev det även en förändring gällande inlärning-lärande. Lärandet kan ses som ett aktivt 
förfarande på grund av att individen själv skapar sin kunskap medan inlärning är något som 
konstrueras utanför individen själv, vilket kan ses som passivt. 

Lärarens roll 

I avsnitten innan har vi behandlat den förändring som skett i skolan gällande kunskapssyn. 
För att gå in på djupet kommer vi i följande avsnitt att fokusera på lärarens roll för att få till 
stånd kunskapsutveckling och lärande.

En uppgift läraren har enligt Scherp & Scherp (2002), om de bygger sin undervisning på en 
konstruktivistisk teori om lärande och vill få till stånd ett elevaktivt arbetssätt, är att utgå från 
elevens erfarenhetsvärld och de frågor och problem eleven bär med sig i det arbete som ska 
göras. Den andra uppgiften läraren har, består av att vara delaktig i själva problemlösningen, 
vilket syftar till att göra elevens föreställningar mer lämpliga och fullständiga. Det är också 
viktigt att eleven inte bara får vara delaktig när och var denne ska arbeta, eleven bör även vara 
delaktig när det gäller vad det ska arbetas om och hur. Detta för att knyta ihop den erfarenhet
eleven sedan tidigare har med de ämneskunskaper läraren ska bidra med för att eleven ska 
utvecklas. Om inte sammanlänkningen sker kan undervisningen liknas vi den förmedling av 
kunskaper, det vill säga fakta som den behavioristiska teorin byggde på. Där eleven fick 
kunskapsdelar givna från läraren som denne memorerade och senare skulle sätta samman för 
att kunna förstå världen. Det är på så vis läraren lär ut kunskaper till eleverna utifrån 
vetenskapliga antaganden som är sanna och lösningar på problem inom olika ämnesområden.

Rollen läraren får i och med den konstruktivistiska synen angående lärande är att vara en aktiv 
handledare som ska bidra till att en fördjupning och vidgning av elevens förståelse kommer 
till. Som lärare räcker det inte att hålla sig i bakgrunden och endast hjälpa elever som har 
problem. Det är viktigt att utmana alla elevers förställningar eftersom själva drivkraften till 
lärandet är att eleverna kommer till insikt att deras föreställningar inte räcker till, vilket leder 
till en obalans som endast kan fixeras genom sökande efter kunskap så att föreställningen 
bättre stämmer överens med det eleverna upplever (Scherp & Scherp, 2002).

Selberg (1999) undersöker i sin avhandling elevinflytandets och lärandets samvariation, vilket 
kan stödja Scherp & Scherps teori om elevaktivt arbetssätt. I denna avhandling kommer 
Selberg fram till att det finns samband mellan elevinflytandet och elevernas lärande. Ju större 
elevernas inflytande på sitt eget lärande är, desto större är kvaliteten på det de lär sig i 
jämförelse med läroplanerna. En hög nivå av inflytande på sitt eget skolarbete genererar ett 
aktivt lärande som i sin tur ger en djupare och bredare kunskap hos eleven. Vidare påpekar 
Selberg att elever med större erfarenheter av inflytande bättre klarar av att söka information, 
lära av varandra, diskutera innehåll och hur man når kunskapen, samarbeta och ta ställning till 
undervisningsstoffet än elever med mindre erfarenhet av elevinflytande.

Eftersom informationen idag har blivit mer tillgänglig så behöver eleverna ett stöd då det 
kommer till att bearbeta informationen och välja i den (Scherp & Scherp, 2002). Något
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Gustavsson (2002) betonar är att det genom informationsteknikens utveckling är omöjligt att 
förmedla färdiga kunskaper, detta på grund av den stora mängd information som finns att 
tillgå. Betoningen blir istället på att lära eleverna själva söka kunskap och lärarens roll blir då 
att vara handledare i denna informationssökning.
Informationssamhället ställer enligt Säljö (2000) skolan inför stora utmaningar när det gäller 
att finna ett sätt att på ett intressant vis kunna kommunicera den information som eleverna så 
lätt kan ta del av. Med datorns ökade användning i skolan förflyttas den traditionella synen på 
lärare-elev. Läraren kan inte automatiskt ses som den som har alla svar utan istället uppstår en 
situation där eleverna får arbeta tillsammans med läraren för att finna svaren.

Det är inte av fakta utan av mening som hjärnan får sin näring. Problemet är sällan 
brist på information och fakta. Genom massmedias försorg bibringas vi idag långt 
mer information än vi har chans att tillgodogöra oss. Det stora problemet och den 
verkliga utmaningen för skolan är att ersätta passiv konsumtion av kunskap med ett 
meningsskapande, reflekterande mentalt arbete. (Scherp & Scherp, 2002, s.11)

Med detta som grund blir det intressant att ta del av Orstadius (1996) teori gällande 
kunskapstillväxt. Han tar likt Gustavsson, avstånd från det tankesätt där kunskap är något 
färdigt som kan levereras från lärare till elev och anser att detta är en förlegad modell. Istället 
vänder sig Orstadius mot det han kallar mosaikramen. Mosaikramen är något som finns inom 
oss och under hela livet förses denna med små bitar av information (mosaikbitar). De första 
informationsbitarna får vi redan vid vår första kontakt med våra föräldrar, därefter sker en 
påfyllnad vid social samverkan och yttre informering. Informationsbitarna ser olika ut till färg 
och form och vår uppgift blir att vrida och vända på dessa så att de passar in. De som inte 
passar in i vår ram får vi förkasta. Resultatet av denna personliga mosaikram bestående av 
lösa informationsbitar blir en utvidgning av våra perspektiv. Nya insikter och perspektiv 
uppkommer eftersom vi omformar bitarna, plockar bort vissa och sorterar om dem på nytt.

Grundförutsättningen för Orstadius teori när det gäller kunskapstillväxt hos eleven, är att 
viljan och mottagligheten för ny information måste vara hög. Lärarens roll blir här inte att 
förmedla färdig kunskap utan istället ge information och underlätta för informationsflödet till 
eleven. När väl informationen och dess flöde från läraren ut till eleven ges är det elevens 
uppgift att aktivt bearbeta informationen så att den anpassas till det redan existerande 
kunskapsmönstret (Orstadius, 1996). Både Orstadius (1996) och Gustavsson (2002) menar 
alltså att det är eleven som lär sig själv.

Sammanfattning

Det vi sammanfattningsvis kan redogöra för är att kunskap är något personligt konstruerat 
utifrån en egenhändig tolkning av information vilken kan vara lösa delar men som hos 
individen bearbetas och omvandlas till en helhet. Sammanhanget behövs för denna 
bearbetning, det vill säga mening behövs för att vi ska kunna förstå och tolka informationen 
och det är här kunskapen konstrueras. Lärarens roll är att verka för att göra eleverna aktiva, 
detta görs genom att skapa problem och ställa elevernas föreställningar över något på prov för 
att se om de behöver omarbetas. Grunden till att skapa det aktiva är som här ovan 
framkommit att knyta an ämnesområdet med elevernas erfarenhet sedan tidigare, vilket leder 
till en meningsfullhet. Därför anser vi att den sociala och kulturella faktorn som 
kognitivisterna bortsåg från angående kunskapsutveckling är något det bör tas hänsyn till.
Genom att ta del av Selbergs avhandling är det även svårt att bortse från elevinflytandets 
betydelse för elevernas lärande. 
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Enligt den passiva lärarundervisningen som vi väljer att benämna den, är kunskapen redan 
färdig. Kunskapen inlärs då eleverna tillgodoser sig den del för del som i senare skede ska 
sammankopplas så att eleverna ska kunna förstå verkligheten de lever i. Lärarens roll är dels 
att förmedla kunskap som utifrån veteskapliga antaganden är sanna och dels förmedla 
lösningar på problem inom olika ämnesområden. 

Den analytiska utgångspunkt vi har i denna studie är baserad på om lärarna har en aktiv eller 
passiv utgångspunkt i sin undervisning. Med aktiv menar vi om de ser utifrån elevernas 
erfarenhet då de gör sina val gällande innehåll i undervisningen och på vilket sätt de arbetar 
för att få till stånd progression. Medan vi med passiv menar att lärarna utgår från sin egen 
uppfattning när det gäller det undervisningen ska innehålla och hur det ska arbetas för att 
progression ska uppstå hos eleven.
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Metod

Forskningsmetodiskt val

Den studie vi genomför kan liknas vid en kvalitativ undersökning på grund av att den syftar 
till att studera hur lärare ser på progression i sin undervisning. Vi är därmed intresserade av att 
nå förståelse kring de erfarenheter lärarna har om sin undervisning, beträffande val av 
innehåll, elevernas kunskapsutveckling och på vilket sätt lärarna arbetar för att få till stånd 
progression hos sina elever. Enligt Stukát (2005) är huvuduppgiften för det kvalitativa 
synsättet att tolka och förstå resultat som framkommer. Målet för forskare som använder sig 
av ett kvalitativt förhållningssätt i sina studier är att beskriva eller ge form åt något (Stukát, 
2005). Den kvalitativa undersökningen karaktäriseras enligt Hartman (2004) i regel av att den 
försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer. En 
sammanfattning av vad den kvalitativa forskningen kännetecknas av fann vi i Ely (1993), där 
hon refererar till Sherman och Webbs undersökning om vad kvalitativa forskare inom olika 
discipliner hade att säga om sina kvalitativa forskningsarbeten. Utifrån denna undersökning
kunde Sherman och Webb synliggöra kännetecken, vilka karakteriserade den kvalitativa 
forskningen;

1. Händelser kan bara begripas rätt om de ses i sina sammanhang. Därför gör kvalitativa forskare 
djupdykningar i miljöer och sammanhang.

2. Undersökningssammanhangen är inte konstruerade, de är naturliga. Inget är förutbestämt eller 
givet.

3. Kvalitativa forskare vill att det som undersöks ska tala för sig själva för att deras perspektiv ska 
framgå av ord och handlingar. Därför är kvalitativ forskning en  samspelsprocess där de 
undersökta personerna undervisar forskaren om sina liv.

4. Kvalitativa forskare betraktar upplevelsen som en helhet och inte som skilda variabler. Den 
kvalitativa forskningens mål är att uppfatta upplevande som en enhet.

5. Kvalitativa metoder är metoder som stämmer överens med ovan gjorda påståenden. Det finns 
ingen enda allmängiltig metod.

6. för många kvalitativa forskare föranleder processen en utvärdering av det som undersöks 
(Scherman & Webb, 1993, s10).  

Utifrån dessa kännetecken utformade Sherman och Webb en sammanfattning av vad 
kvalitativ forskning innebär. Enligt dessa är kvalitativ forskning studien om erfarenheter som
har upplevts, känts eller genomgåtts. Målet med den kvalitativa forskningen är därmed att 
uppfatta så nära som möjligt vad undersökningsdeltagarna upplever eller känner (Sherman & 
Webb, 1993). Vårt syfte med studien vilket vi tidigare nämnt är att behandla lärarnas 
erfarenheter och vad de upplever och känner angående elevernas progression.

Den kvalitativa forskningsprocess vi gjort liknar det Hartman (2004) benämner analytisk 
induktion. Utifrån denna kan forskningsprocessen delas in i tre faser. Den första är 
planeringsfasen i vilken en fråga som ska ge svar på undersökningen formuleras. Därefter 
utformas undersökningen på ett sådant sätt att svaret på den formulerade frågan blir 
trovärdigt, vilket betyder att det tas hänsyn till datainsamlingsmetod och urval. Den andra 
fasen är själva insamlingen av data där det gäller att ha känsla för vad som är viktigt och av 
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intresse för undersökningen. Avslutningsvis kommer analysfasen i vilken det insamlade 
datamaterialet ska analyseras och på så sätt generera en teori. Huruvida vår forskningsprocess 
kommer generera någon teori är vi skeptiska till, på grund av studiens omfång och storlek. 
Dock hoppas vi kunna komma med slutsatser och intressanta kännetecken angående lärarnas 
syn på elevernas progression inom de två ämnena vi behandlar.

Genomförande

I detta avsnitt kommer vi att på ett tydligt sätt återge vårt val av genomförande i denna studie.

Det första vi gjorde var att förutsättningslöst börja söka på ordet progression på vanliga 
sökmotorer på Internet. Detta för att få en klarare bild över när begreppet användes, i vilka 
sammanhang samt vilken betydelse begreppet tilldelades. Den bild som blev synlig för oss var 
att progression i de flesta fall ingick i texter som behandlade hälso- och sjukvård, 
teambuilding, psykologi eller teknik. Progression fanns visserligen även med i en del texter
riktade mot skola och utbildning, men då speciellt i texter utformade likt studiehandledningar. 
Enligt oss kan den övergripande betydelsen av begreppet i dessa texter sammanfattas med att 
det är en process mot något.

Den förutsättningslösa sökningen gjordes innan vårt första handledarmöte. Under mötet fick 
vi hjälp med att ta fram tre olika infallsvinklar vi kunde välja mellan för att genomföra vår 
studie. Den första var att undersöka lärares syn på begreppet progression. Den andra var att 
göra en ren begreppsanalys av begreppet progression och den tredje att göra en 
läromedelsanalys med betoning på progression. De två sistnämnda infallsvinklarna ansåg vi 
innehålla svårigheter när det kom till själva genomförandet. Att göra en begreppsanalys 
kändes för oss svåröverkomligt, eftersom inte någon av oss har tidigare erfarenheter kring en 
sådan forskningsprocess. Gällande läromedelsanalys fann vi det svårt att kunna redogöra för 
en sådan analys med just progression som utgångspunkt, eftersom detta kräver att samma 
läromedelsmaterial används från till exempel årskurs ett till sex i en skola. Vår erfarenhet är 
att det används en mängd olika läromedelsmaterial inom samma ämne på en skola beroende 
på vilken årskurs eleverna går eller vilken lärare de har. Utifrån dessa tankar föll vårt val på 
det syfte vi nu har för studien.

När vi hade gjort vårt val fann vi att hänsyn måste tas till vissa, för vår studie, centrala 
begrepp. Vår handledare ansåg till exempel att kunskap var ett sådant begrepp. Själva kom vi 
fram till att utvecklingen av kunskap, det vill säga kunskapsutvecklingen, var viktig att 
behandla. Dessutom blev på vilket sätt vi lär oss och vad som ligger till grund för vår 
inlärning/vårt lärande automatiskt intressant i och med detta. Som vi kan se det ligger 
framkomsten av dessa begrepp till grund för vår litteratursökning.

Avgränsning

De sex lärarna som ingår i denna undersökning undervisar i ämnet matematik eller historia. 
Ämnet historia ingår i de samhällsorienterande ämnena under grundskolan6. Vårt val att 
undersökningen omfattar ämnena matematik och historia kan förklaras utifrån att det är våra 
respektive huvudämnen. Dessutom anser vi att matematiken ser mer läromedelstyrd ut jämfört 
                                                
6 Förutom historieämnet ingår även samhällskunskap, geografi och religion i det samhällsorienterade ämnena.
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med historieämnet. Ämnet historia uppfattar vi friare eftersom det har en oändlig vidd och ett 
diffusare ramverk än matematiken. Vi kan dock se att ämnet styrs av en kronologisk gång vad 
gäller tiden samt stora händelser likt stormakters uppgång och fall, revolutioner och krig. 
Detta är erfarenheter från vår egen skolgång och därigenom fann vi ett intresse att ha 
utgångspunkten i dessa två ämnen för vår studie. De lärare vi valt ut undervisar i tre olika 
årskurskategorier. Vi har valt ut en ett till tre lärare i vardera matematik och historia, en fyra 
till sex lärare i respektive ämne och en sju till nio lärare i vardera ämne. Utifrån detta blir 
antalet intervjuer vi gjort i denna studie sex stycken. Att vi valde lärare ur tre olika 
årskurskategorier beror på att det är progression vi undersöker i lärares undervisning. Likt vi 
tidigare berört ska skolan vila på ett progressionstänkande, när det gäller urval och 
organisering av innehåll såväl i skolan som mellan skolformerna.

Antalet intervjuade lärare föll naturligt, eftersom vi hade tre årskurskategorier likt vi tidigare 
redogjort för samt två ämnen som studien riktade sig emot. När det gäller antal delaktiga 
lärare i studien, tog vi även två andra delar i beaktande. Dels att vi valde en kvalitativ 
forskningsmetod, mer precist intervjuer vilket ger mycket och fylligt material som tar tid att 
bearbeta samt den tidsram detta examensarbete måste inrymmas i (Stukát, 2005). Det vi 
använde oss av för att bestämma vilka lärare vi skulle intervjua kan liknas vid ett 
bekvämlighetsurval (Hartman, 2004). Eftersom vi hade begränsade resurser både när det 
gäller ekonomi och tid valde vi att göra våra intervjuer på ett par för oss lättillgängliga skolor. 
Det första vi gjorde var att ta kontakt med rektorerna på de två aktuella skolorna, i samband 
med detta fick de ta del av vårt informationsbrev och med rektorernas godkännande kunde vi 
börja ta kontakt med lärarna. Rektorerna tillfrågades dock om vilka som kunde vara tänkbara 
på grund av att det var matematik- och historielärare vi skulle intervjua, därefter tillfrågade vi 
matematik och historielärarna på respektive skola. Lärarna som ingår i denna studie fick likt 
rektorerna även de ta del av informationsbrevet, där det bland annat står skrivet att materialet 
kommer att behandlas såsom konfidentiellt. 

Val av undersökningsmetod

Med tanke på att vi har valt ett kvalitativt förhållningssätt i studien och är intresserade av 
lärarnas uppfattningar angående progression hos eleverna, ansåg vi att semistrukturerade 
intervjuer var den undersökningsmetod som passade studien bäst. Valet kommer ur det Stukát 
(2005) framhäver, det vill säga att denna metod ger en möjlighet att tränga djupare och längre 
in i ett område än den strukturerade intervjun som ofta har svårt att ta del av det oanade. 
Vidare menar Stukát att ju mer spelutrymme den intervjuade får under intervjun, ju större 
möjlighet finns att nytt och spännande material kommer fram. Dock kan en alltför öppen 
intervju påverka jämförbarheten mellan de intervjuade (2005). Detta anser vi oss dock kunna 
kontrollera i och med att vår intervjumall7 innehåller fem stycken huvudfrågor som 
intervjuerna ska uppehålla sig runt. På samma gång finns en frihet för både lärarna att göra 
utsvävningar och för oss att belysa intressanta frågor som uppkommer under intervjuns gång.

Innan intervjuerna för denna studie genomfördes, gjorde vi en pilotstudie, vilken syftade till 
att kontrollera intervjuns funktion och duglighet. Pilotstudien gjordes genom två testintervjuer 
på personer som inte skulle ingå i själva studien. Bryman (2002) menar att pilotstudier är 
viktiga ur två hänseenden. Dels för att forskarna ska se om den tänkta intervjuundersökningen 
är funktionsduglig och dels för att kunna se om studien i sin helhet kan bli bra.

                                                
7 För att ta del av intervjumall se bilaga 2. 
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I samband med testintervjuerna frågade vi de intervjuade om de uppfattade frågorna
svårtolkade eller på andra sätt problematiska. Eftersom svaren från testintervjuerna var goda 
och ingen negativ uppfattning kom från de intervjuade, gjorde vi heller inga förändringar till 
de riktiga intervjuerna. Viktigt var, bör nämnas, att vi ansåg oss ha en viss kontroll över vilka 
vägar som kunde komma att synliggöras under intervjuernas genomförande.

Intervjuernas genomförande och uppbyggnad 

Mot bakgrund av våra huvudämnen, matematik och historia, delade vi upp intervjuerna 
mellan oss. Detta gjorde vi utifrån den uppfattningen att den som kan ett ämne har bättre 
insikt i det, i och med det skulle vi få ut mer av intervjuerna. En av oss intervjuade på så vis 
matematiklärarna och en av oss historielärarna. För att det skulle underlätta, både för lärarna 
och för oss, genomfördes intervjuerna ute på lärarnas respektive arbetsplats. Vi var noga med 
att intervjuerna skedde i enskilda rum så att vi inte skulle bli störda. Detta menar Stukát 
(2005) bidrar till att miljön kring intervjun blir lugn och att möta den intervjuade på dennes 
hemmaplan genererar att deltagaren känner sig bekvämare. Bandspelare användes för att 
registrera intervjuerna och detta informerade vi deltagarna om innan. Vi tar även i beaktande 
det Bryman (2002) framhäver, det vill säga att de intervjuade kan bli hämmade av 
bandspelaren, dock ser vi övervägande fördelar med att registrera intervjuerna. Valet att 
använda oss av bandspelare gjordes på grund av att vi sedan skulle kunna transkribera 
intervjuerna, vilket skulle underlätta resultatbearbetningen och därmed analysen av materialet. 
Efter att ha skrivit ut intervjun sändes transkriberingen till de intervjuade för godkännande. 
Den genomsnittliga tiden för intervjuerna var cirka 25 minuter.

När det gäller intervjumallens struktur och uppbyggnad har vi tagit det Davidson & Patel 
(2003) påpekar i beaktande, det vill säga att intervjun bör börja och avslutas med neutrala 
frågor och däremellan kommer själva huvudfrågorna som berör studiens syfte. Meningen med 
denna uppbyggnad är att få en lugn start vilket skapar en trygghet åt den intervjuade, samt få 
en avdramatiserad avslutning. De avslutande frågorna syftar även till att ge de intervjuade 
möjligheter att göra tillägg kring det berörda och lyfta upp delar de tycker är viktiga men inte 
behandlats i intervjun (Davidson & Patel, 2003). Vår intervjumall börjar på så vis med 
inledande frågor, vilket ger oss underlag för att se bland annat hur länge lärarna har arbetat, 
vilken utbildning de har och om de har erfarenheter från flera skolor. Därefter kommer
huvudfrågorna vilka berör studiens syfte. De två första frågorna syftar till att synliggöra 
lärarnas arbetssätt och lärarnas val av innehåll. Mer konkret är vi intresserade över hur lärarna 
ser sitt eget sätt att undervisa, samt vilka utgångspunkter de har i fråga om val av
undervisningsinnehåll. Nästkommande två frågor behandlar huruvida lärarna reflekterar över 
utveckling. Då med betoning på det kunskapsmässiga bland eleverna och på vilket sätt de 
organiserar sin undervisning för att uppnå det. När vi sedan kommer till den sista 
huvudfrågan, är tanken med den att få en inblick i hur rapportering och överlämningar ser ut 
och genomförs för att underlätta elevernas progression. Vidare vill vi se hur lärarna använder 
sig av överlämningar för att vidhålla elevernas progression och kunna veta vilken nivå 
eleverna befinner sig på. Avslutningsvis ger vi de intervjuade möjlighet att göra tillägg för att
förtydliga något de sagt eller beröra något de tycker är intressant som inte behandlats under 
intervjun.
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Databehandling

Som vi tidigare nämnt sker registreringen av intervjuerna med hjälp av bandspelare. 
Transkriberingsutskrifterna kommer därefter att ske i en modell vi fick förslag på under en av 
våra föreläsningar. Här kommer varje intervjumallsfråga och de svar de intervjuade ger att 
registreras enligt modellen här nedan. Vi anser att denna mall kommer att underlätta för oss i 
senare skede av databearbetningen. Detta på grund av att transkriberingen blir mer 
strukturerad och att vi redan vid transkriberingen kan göra en del av kodningen.

Fråga Svar Kommentar Kod

Enligt Bryman (2002) underlättar transkriberingen för forskarna att göra en noggrann analys 
över vad de intervjuade har sagt och tillika möjliggör det att forskarna kan behandla det 
insamlade datamaterialet flera gånger. Mot denna bakgrund skedde transkriberingen i direkt 
anslutning till intervjuernas genomförande. Transkriberingen skedde genom att intervjuerna 
återgavs i talspråk, på så vis tog vi med pauser, tvekanden, speciella uttryck och betoningar de 
intervjuade gjorde på vissa ord så långt det gick. Vi bör även redogöra att citaten i 
resultatdelen inte är korrigerade, eftersom vi såg en fara i att utsagornas betydelse i så fall 
skulle kunna förändras. Inledningsvis i resultatbearbetningen började vi korrigera talspråket i 
citaten vi skulle använda, vår upptäckt var att vi då även förändrade innebörden i det de 
intervjuade hade sagt.

Den första bearbetningen av datamaterialet skedde i samband med att vi transkriberade 
intervjuerna, genom att intervjuerna redan här blev delade i innehållsmässiga delar som 
berörde samma saker. Därefter läste vi igenom alla intervjuer enskilt för att inte bli påverkade 
av varandra när det gäller att se samband och skillnader. Analysen hade sin utgångsposition i 
den analytiska utgångspunkt vi använder för denna studie, vilken vi redogjort för tidigare. 
Vidare i dataanalysen samlade vi lärarnas svar som intresserade oss mer specificerat under 
varje fråga och skrev tolkningskommentarer på varje svar. Utifrån detta fick vi bättre 
överblick på datamaterialet och kunde på ett tydligare vis se karakteristiska drag bland de 
intervjuade lärarna samt skillnader och mönster. I samband med denna behandling 
utkristalliserades tre teman, som vi ansåg skulle kunna ligga till grund för vår 
resultatredovisning.
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Resultat

Denna resultatredovisning är uppbyggd efter tre teman. Det första temat behandlar lärarnas 
arbetssätt och val av innehåll i undervisningen. Andra temat behandlar lärares organisering av 
undervisningen för att uppnå progression hos eleverna. Slutligen i resultatredovisningen 
behandlas lärarnas uppfattning om rapportering vid mottagning och överlämning av eleverna 
för vidare kunskapsutveckling och lärande. Varje tema avslutas med en sammanfattning där 
matematiklärarnas och historielärarnas svar jämförs. I avslutande diskussionsavsnittet
kommer vi att bearbeta det framkomna resultatet mot vår analytiska utgångspunkt. Här nedan 
följer en presentation över de intervjuade lärarna som har ingått i denna studie. 

De intervjuade

I resultatredovisningen8 kommer de sex lärarna att benämnas med fingerade namn. 

Historielärare 1-3: Siv undervisar i årskurs ett till tre och har arbetat som lärare i 40 år. I 
grunden finns en småskollärarutbildning, där ingick historieämnet i de orienterande ämnena. 
Utbildningen har utvidgats med en vidareutbildning inom svenska, vilket motsvarar ett till sju 
lärare.

Historielärare 4-6: Pia undervisar i årskurs fyra till sex och har arbetat som lärare i 34 år. Pia 
har en mellanstadielärarutbildning med specialisering mot svenskämnet och religionsämnet, 
dock ingick historieämnet som en del av lärarprogrammet.

Historielärare 7-9: Åke undervisar i årskurs sju till nio och har arbetat som lärare i 8,5 år. Åke 
är utbildad grundskollärare mot senare år, ämnesmässigt i utbildningen ingår svenska, religion 
och historia.

Matematiklärare 1-3: Moa undervisar i årskurs ett till tre och har arbetat som lärare i 33 år. 
Moa har en lågstadielärarutbildning, där alla ämnen ingår, inom matematikämnet har hon en 
vidareutbildning som består av fem högskolepoäng. 

Matematiklärare 4-6: Kaj undervisar i årskurs fyra till sex och har arbetat som lärare i 13 år. 
Kaj är utbildad ett till sju lärare inom matematik och de naturorienterande ämnena.  

Matematiklärare 7-9: Eva undervisar i årskurs sju till nio och har arbetat som lärare i 8 år. Eva 
är utbildad grundskollärare mot senare år inom matematik och de naturorienterande ämnena, 
inom matematik har hon även läst extra kurser.  

                                                
8 I resultatredovisningen kommer referenserna att vara uppbyggda enligt följande två exempel Ma 1-3, s.5. eller 
Hi 1-3, s.21. Detta står för ämne, årsgrupper läraren undervisar i och slutligen sidnummer i transkriberings 
utskriften. 
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Historielärarnas arbetssätt och val av innehåll i undervisningen

Hos de tre historielärarna vi intervjuat finner vi tre olika arbetssätt vilka symboliserar deras 
undervisning. Det är även svårt att finna något liktydigt mönster när det gäller innehållsval i 
deras undervisning. Siv knyter sin undervisning runt tidsbegreppet och innehållet tas från de 
aktuella händelser eleverna tar upp. Pia berättar mer historia för sin klass, vilket därefter leder 
till fördjupning för eleverna. Innehållet baseras på historiens kronologi. Åke utgår från 
gruppen när det gäller arbetssätt, innehållsmässigt styr läro- och kursplanen vad klassen ska 
arbete med.

Kännetecknade för Sivs arbetssätt är att hon utgår från tidsbegreppet för att göra eleverna 
medvetna om historiens gång. En viktig del av undervisningen är att eleverna ska få en 
uppfattning om skillnaden mellan något som hände för tusen år sedan och något som hände 
för två veckor sedan. Enligt Siv är det en krävande uppgift, utgångspunkten är hon själv och 
efterhand involveras fler människor och därefter närliggande saker (Hi 1-3, s.22).

Mina små barn vet ju inte alltså de som hände förra veckan är lika avlägset som de 
som hände för 2 år sedan som hände för 70 år sedan som hände för 1000 år sedan 
alltså de finns liksom ingen skillnad för de var bara förut å de e ett ganska stort jobb 
att få dom att få den här känslan för tid å att nånting hände för längesen å när man 
då jobbar med småbarn så får man ju man börjar ju då först med att liksom så att 
man har handfasta människor å hänger upp saker på att de här hände å ja kan ju ta 
mej som exempel ja som är över 60 alltså, hur är de nu när du e barn att du kan 
göra de här å hur har de varit för mig de fanns inte tv när ja var liten å sådär å där 
kan man ju väldigt lätt liksom få dom med sej å dra med sig att de var så länge sen å 
sen att man involverar fler å fler människor (Hi 1-3, s.22).

När det kommer till val av innehåll i undervisningen medger Siv att mycket kommer från 
eleverna. Innehållet bestäms utifrån vad som är intressant för tillfället, något eleverna sett på 
film, hört om på Tv eller något Siv själv sagt vilket väckt intresse hos eleverna. Beträffande 
kursplaner fyller de en mer långsiktig funktion, till exempel vad Siv ska sträva mot med sina 
elever. Innehållet i undervisningen styrs utifrån aktuella händelser, dock framgår att 
arbetssättet tydligare diskuteras när eleverna kommer upp i årskurs tre. Här handlar mycket 
om att handleda eleverna mot information och sedan få dem att gallra i informationsflödet. 
Hur arbetsområdet ska bearbetas diskuteras alltid med eleverna framhäver Siv, ibland används 
samtalet som hjälpmedel och vissa gånger används tankekartor för att komma fram till hur de 
ska arbeta. Vidare anser hon att erfarenhet om gruppen är en viktig del för att få varje elev att 
arbeta på det sätt som passar dem bäst. Det huvudsakliga är att målet är definierat för Siv (Hi 
1-3, s.23).

ja måste alltid ha målet klart för mig vad vill ja nå med de här, varför håller ja på 
med de här å dit ska jag sträva å jag kommer inte dit idag eller imorgon heller men 
ändå måste ja veta åt vilket håll jag ska (Hi 1-3, s.23).

I Pias undervisning utgår hon från att berätta historia, mycket på grund av att hon själv hade 
en historielärare som gjorde det. Ytterligare metoder hon använder är tankekartor och 
faktameningar, vilka ofta genomförs med hjälp av att de först sett en film. För att sedan gå 
djupare in i arbetsområdena väljer eleverna själva arbetssätt. Pia menar att eleverna vid den 
här åldern ska ha kännedom om vilket arbetssätt som passar dem bäst. Innehållsmässigt i 
historieämnet följer hon tiden i kronologisk ordning. 
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I och med läroplanen 1994 påpekar Pia att inte alla historiska områden behöver beröras, 
istället kan elevernas intresse tydligare synas när innehållet väljs (Hi 4-6, s.30-31).

När det gäller arbetssätt menar Åke att det för honom inte finns något konkret utgångsläge. 
Den stora faktorn är gruppen och vilket arbetssätt eleverna föredrar (Hi 7-9, s37).. 

Vissa klasser eller grupper tycker kanske om grupparbete mer eller tycker mer om 
självständiga studier och fördjupningar, medan andra mer benägna att behövas 
styras mer kanske, ibland jag säger de utan att skämmas alltså kateder undervisning 
faktiskt, så de är svårt att säga (Hi 7-9, s.37).

På frågan om det förs någon diskussion med eleverna angående arbetssätt menar Åke att det 
vid korta arbetsmoment ofta är han själv som väljer. När det handlar om större arbetsområden 
får eleverna i grupp komma fram till hur de ska arbeta och examineras. Innehållet i 
undervisningen bestäms enligt Åke av läroplanen och kursplanen. Även om han ser specifikt 
till historieämnet är dessa de styrande när det gäller områden att arbeta med. Vad som framgår 
är att arbetsområdet utmynnar ur kursplanen medan eleverna får välja tillvägagångssätt för att 
genomföra arbetet (Hi 7-9, s.37).

Ja men de är ju ändå kursplanerna som pekar ut inom vilka du ska eller får arbeta, 
så är de ju! Sen händer de att man lägger fram dom målena för eleverna å så får 
dom komma med förslag, vi skulle vilja arbeta om de här! Å då kan de ju bli nischat 
utifrån vad klassen vill, men men huvudmålet ändå nått konkret som kommer från 
kursplanerna som de ska hålla på med (Hi 7-9, s.37)
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Matematiklärarnas arbetssätt och val av innehåll i undervisningen

Mellan de tre matematiklärarna uppstår ett tydligt mönster både till arbetssätt och vilket 
innehåll matematikundervisningen har. Två av matematiklärarna anser att matematikboken 
styr arbetssättet och anlägger tidsbrist som orsak till varför de är så. En av dem belyser 
samtalet starkare när det kommer till dennes arbetssätt i undervisningen. När det gäller 
undervisningsinnehåll påpekar alla tre lärare matematikbokens betydelse, dock med viss 
variation. 

När det gäller arbetssätt framhäver både Moa och Kaj samtalet, både mellan elever och mellan 
elev och lärare. Samtalet fyller den funktionen enligt Moa att varje elev har möjlighet att finna 
sitt sätt att förstå matematikproblemen. Matematiksamtalet är något Moa anser ha blivit mer 
viktigt nu än vad det var förr, just för att låta eleverna tänka på sitt sätt (Ma 1-3, s.2). 

Ja känner att ja utgår mycke från boken, de gör ja. Men ja känner också att de e 
väldigt viktigt att man pratar matte, så de har vi ofta, pratar å berättar för varann 
hur vi tänker. För att där kan man ju tänka på olika sätt, å de tror ja eftersom ja nu 
har vari lärare ganska länge är nåt som man inte la så mycke vikt vid förr i tiden. 
Utan de e nåt som ja har lärt mej på senare år, just de här att man kan tänka på 
olika sätt å att alla dom här sätten e lika mycke värda å accepteras (Ma 1-3, s.2).

Två av de tre intervjuade lärarna betonar matematikboken i sitt arbetssätt, det vill säga att den 
styr mycket av undervisningen och dess innehåll. I Evas undervisning förespråkas struktur 
och ordning och utgångspunkten finns i den matematikboken klassen har. Det är viktigt att 
eleverna vet precis vad de ska arbeta med och att det råder arbetsro i klassrummet enligt Eva
(Ma 7-9, s.17). Likt citatet ovan framgår det att även Moa belyser matematikbokens betydelse 
i undervisningen (Ma 1-3, s.2). Dessa två matematiklärare påpekar tidsbristen som en orsak 
till varför det inte bedrivs mer, i Moas fall laborativmatematik och i Evas fall mer 
utomhusmatematik där miljön tas till hjälpmedel. 

Å för att liksom hitta sitt sätt så måste man ju prata matte, man måste laborera, man 
kan liksom inte bara hålla sej till boken. Men ja skulle önska att ja kunde göra de 
här lite andra lite oftare (Ma 1-3, s.2).

Ja då utgår ja ifrån boken då, de e den som styr undervisningen tyvärr de e ju så. De 
e ju inte så mycket tid vi har på oss heller å vi hinner ju ändå inte igenom boken i 
alla fall när året är slut. Så klart man skulle vilja ha mer tid så att man till exempel 
skulle kunna vara ute å bedriva matte ute å ta den miljön till hjälp men så är de (Ma 
7-9, s17).

Undervisningen Kaj bedriver symboliseras av en färdighetsträning av matematiska metoder 
där samtalet fyller funktionen av att göra matematiken mer verklighetsanknuten för att uppnå 
förståelse. När det gäller vad som styr innehållet menar Kaj att Lpo 94 indirekt påverkar 
genom att författarna till matematikböckerna snabbt tar in vad den behandlar och verkställer 
det i böckerna. Det som direkt styr undervisningsinnehållet enligt Kaj är matematikboken.
Han använder sig dock även av aktuella händelser i undervisningen, till exempel om något 
tagits upp på Tv eller i tidningen vilket går att använda i de metoder klassen då är inne och 
behandlar (Ma 4-6, s.10-11). 
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Sammanfattning

I de två föregående avsnitten har vi redogjort för ämnena var för sig när det gäller lärarnas 
arbetssätt och innehåll i undervisningen. I detta avsnitt ska vi jämföra över ämnesgränserna 
för att kunna utkristallisera skillnader, likheter och eventuella mönster mellan ämnena.

En skillnad i och med ovan gjorda resultatredovisning är att matematikämnets undervisning 
på ett tydligare sätt styrs av ett enskilt läromedel, det vill säga matematikboken. Detta har alla 
tre intervjuade matematiklärare framhävt i sina svar. Ingen av de intervjuade historielärarna 
talar om något specifikt läromedel i sitt undervisningsinnehåll. Siv diskuterar istället 
problemet att få eleverna att gallra i informationsflödet som finns i och med 
datoranvändandets ökning. Den tydligaste styrning vi kan utläsa inom historieämnet är då Pia 
framhäver kronologin som faktor då det gäller innehållet i undervisningen, dock blir den 
kronologiska undervisningsordningen mindre betonad i nuvarande läroplan. En läroplan Åke 
menar tydligt visar vilket innehåll historieämnet ska ha.

När det gäller arbetssätt och innehåll i undervisningen är historieämnet mer anpassat till grupp 
och individ. Större variation finns angående arbetssätt och eleverna styr mer själv 
fördjupningarna i de arbetsområdena lärarna tar upp, detta talar samtliga historielärare om. 
Endast Moa tar upp en form av grupparbete inom matematiken och det är pararbete mellan 
eleverna, dock framgår inte om detta är då eleverna använder matematikboken eller om det är 
när de har laborativ matematik.  
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Historielärarnas undervisning för att främja elevers kunskaps-
utveckling

I fråga om historielärarnas uppfattning om elevers kunskapsutveckling och hur de planerar sin 
undervisning finns vissa kännetecken bland de tre intervjuade. Dels knyter två av lärarna 
kunskapsutveckling till inhämtning av faktakunskaper som det sedan går att reflektera över, 
dels anser två lärare att undervisningen ska byggas på att väcka intresse hos eleverna. 

Angående kunskapsutveckling menar Siv att det är enkelt att se hur den sker bland eleverna, 
eftersom när de börjar klass ett har få kunskaper inom ämnet. Under nästföljande årskurser 
upp till fjärde klass där Siv överlämnar dem går det att tydligt se elevernas ökade förståelse 
för tidsbegreppet. Kunskapsutvecklingen går även tydligt att se när det gäller mer specifikt de 
faktakunskaper eleverna tillgodosett sig och gjort till sin egen kunskap (Hi 1-3, s.24).
Faktakunskaper tar även Åke upp gällande elevers kunskapsutveckling, en stor del denna 
utveckling blir synlig i och med att eleverna tar till sig historiska fakta som de senare kan 
använda i reflektioner och jämförelser med idag (Hi 7-9, s.38). 

Man börjar kunna reflektera lite grann kring historieämnets faktakunskaper de e 
antingen när de befinner sej i historien eller när man gör jämförelser å kopplingar 
till idag . Alltså när reflektionerna å jämförelserna kommer å de tycker ja e ett bra 
kvitto på utveckling (Hi 7-9, s.38). 

Mycket av kunskapsutvecklingen enligt Siv och Åke bygger på att eleverna har ett intresse. 
Siv menar att det är hennes uppgift att väcka ett intresse för att göra arbetsområdet intressant 
för eleverna. När väl intresset finns menar Siv att elevernas kunskapsutveckling går framåt 
fort (Hi 1-3, s.24). Åke talar om ett mer övergripande intresse för hela So ämnet, ”ett genuint 
samhällsintresse” vilket genererar kunskaper som det sedan går att bygga vidare på. Finns 
däremot inte intresset uppstår en svår utmaning för läraren anser Åke (Hi 7-9, s.38).

De finns ett arabiskt ordspråk som heter du kan leda åsnan till vattenhålet men du 
kan inte tvinga den att dricka va! De låter väldigt elakt å radikalt men lite så ibland 
kan de vara å då är de verkligen en utmaning! (Hi 7-9, s.41).

Elevers ämnesintresse tar även Pia upp som en orsak när hon talar om kunskapsutveckling, 
fast här i en mer preciserad form mot historieämnet. Elever med ett ”specialintresse” tenderar 
att ha större kunskaper än de elever som är ointresserade. Detta ”specialintresse” kommer 
enligt Pia ofta från något dataspel eller Tv program eller annat och genererar i sin tur att fler 
elever idag vet mer om enskilda saker eller områden. Pia anser vidare att synen på 
faktakunskaper har förändrats i undervisningen, förr var det viktigare med årtal och vem som 
blev kung när. Kunskapen byggs inte från faktakunskaper utan istället från det intresse 
eleverna kommer med till skolan (Hi 4-6, s.32). 
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Delar av den uppfattning lärarna har om elevers kunskapsutveckling återspeglar sig även i 
deras undervisning. Detta blir tydligt då vi tar del av Sivs och Åkes intervjuer. Båda dessa 
anser att det är viktigt att introducera ämnet på ett sätt vilket väcker intresse hos eleverna. Det 
Siv belyser vidare är att elevernas idéer också måste få komma in i undervisningen även fast 
dessa inte alltid av henne uppfattas som viktiga. Detta gör Siv för att eleverna ska få prova på 
och vara delaktiga i undervisningen (Hi 1-3, s.25). 

Å sen tycker ja också att de e väldigt viktigt för mig att våga lyssna på barna så att 
dom får komma med sina idéer. Att vi sen får den här degen som vi knådar till 
tillsammans å de kan ju hända att de finns dom som tar upp områden å delar som 
jag kanske inte har tänkt på eller som jag kanske inte tycker e så väldigt viktigt. Men 
att man ändå kan låta dom prova på sin del då ligger de ändå på mig att ja får 
streta å dra i dom så att de blir åt de håll som ja vet att de måste ta (Hi 1-3, s.25).

Åke i sin tur påpekar att eftersom intresset är det viktiga börjar han varje område med att 
försöka ge eleverna en liten ”aperitif” (förrätt) vilket förhoppningsvis skapar nyfikenhet hos 
klassen. Genomgående för all utveckling är enligt Åke att få eleverna att ifrågasätta, det vill 
säga att inget bara ska accepteras. Vidare anser Åke att det är viktigt att stimulera de elever 
som kommit längre i sin utveckling, för att dessa inte ska tappa intresset. Problem finns när 
det gäller att räcka till för både starka och svaga elever. Lösningen på detta blir att ta tid från 
de starka och ge till de svagare, vilket Åke benämner som en Robin Hood metod. Bidragande 
orsak till detta enligt honom är att systemet är uppbyggt så att så många som möjligt ska bli 
godkända (Hi 7-9, s.39).

Jaa de är ju naturligtvis svårt att räcka till där de e ju lite Robin Hood som de 
handlar om ändå att man lägger ju hellre kraften på dom som är svaga för att få 
upp dom på godkänt betyg än att man sitter å ställer jätteknepiga frågor till den som 
är bäst i klassen liksom, så är ju systemet så många som möjlig ska ju bli godkända, 
så på så vis kan man ju säga att de är de duktiga eleverna som betalar (Hi 7-9, 
s.39).
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Matematiklärarnas undervisning för att främja elevers kunskaps-
utveckling

Två av matematiklärarna uppfattar kunskapsutveckling genom att eleverna visar det på prov, 
matematiska samtal och genom att eleverna klarar av att gå vidare. Den tredje läraren ser 
kunskapsutveckling mer genom att eleverna uppfattar siffror som symboler och att dessa 
genererar bilder. Beträffande organiseringen av undervisningen för att göra den utvecklande 
för eleverna framhäver lärarna samtalet, att varje elev möts på sin nivå och matematikboken.

En sak måste sitta där innan du kan gå vidare poängterar Moa, annars blir matematiken 
väldigt svår. Ett bra hjälpmedel för att kontrollera kunskapsutvecklingen är när eleverna via 
samtal redovisar hur de tänker eller när de går vidare i sitt räknande och hon märker att de 
förstår. Vidare menar Moa att om inte eleverna förstår ett nytt avsnitt måste de backa tillbaka 
till det föregående, på grund av att allt inom matematiken hänger ihop (Ma 1-3, s.4). Just 
matematiksamtalet framhäver också Kaj i sin utformning av undervisning för att få eleverna 
att diskutera matematik med varandra och med honom. Syftet med denna metod är inte att se 
om uträkningen är rätt eller fel, istället ger metoden möjligheter att få kännedom om hur 
eleverna tänker och om de förstår vad de gör (Ma 4-6, s.13).

Ja vill ha mattesamtal, ja vill att barnen diskuterar me varann uppgifter, ja vill att ja 
får diskutera me barnen, ja vill att barna kommer fram på tavlan å visar både mej å 
kompisarna hur dom tänker. Om svaret e rätt eller fel tycker ja inte e så viktigt, 
huvudsaken att ja får en inblick i hur dom verkligen tänker å om dom förstår va dom 
håller på me (Ma 4-6, s.13).

Även Eva tillskriver matematiksamtalet en viktig betydelse när det gäller att se om eleverna 
har utvecklats, dock anser hon också att proven visar om en elev har utvecklats 
kunskapsmässigt. Betoningen på matematiksamtalet och att kunna visa vägen fram till svaret i 
sina uträkningar är något Eva tycker har kommit fram mer och mer under hennes tid som 
lärare. I och med detta flyttas fokus från att bara kunna svara rätt till att kunna förklara vägen 
fram till svaret. Denna betoning beror dels på ökad medvetenhet från henne själv, men även 
på hur de nationella proven är utformade (Ma 7-9, s.18).

Jaa att man just tränar på att visa vägen till svaret å att man just i nationella proven 
uppmuntrar till det, man ger ju mer poäng för om man har visat vägen å så e ju våra 
prov upplagda också. Så visar man vägen till så får man ju mer poäng (Ma-7-9, 
s.18)

Andra viktiga delar för att kontrollera kunskapsutvecklingen är de prov och gemensamma 
genomgångar Eva genomför. Ett problem i dagens matematikundervisning enligt Eva är att 
räkneböckerna innehåller färre uppgifter av samma slag, vilket bidrar till att svaga elever inte 
får möjlighet att repetera och befästa kunskaperna. Eftersom stora delar av matematiken 
bygger på att repetera och lära sig räknesätt finner Eva, likt Moa, en problematik när elever 
går vidare utan att ha förståelsen och det leder i sin tur till svårigheter längre fram (Ma 7-9, 
s.18).

Matte bygger mycket på att nöta å repetera å lära sig ett räknesätt de kan ja se som 
ett problem idag att eleverna inte vill göra flera tal om samma sak så då tror dom 
att dom kan å så hoppar dom vidare å sen har dom svårt (Ma 7-9, s.18).
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Kajs uppfattning om elevers kunskapsutveckling är av annan karaktär än de andra två 
matematiklärarnas. Ett tydligt tecken på kunskapsutveckling hos eleverna inom matematik är 
då de har lärt sig att siffror är symboler för något. Med hjälp av dessa symboler (siffror) kan 
eleverna skapa sig bilder, vilka illustrerar uppgifterna så att de lättare förstår dem. 
Kunskapsutvecklingen kan därmed enligt Kaj ses utifrån Lpo 94 och de fyra f:n, det vill säga 
att eleverna får fakta, en viss färdighet, därefter förståelsen och slutligen förtrogenhet (Ma 4-
6, s.12).

Gällande matematiklärarnas utformning av undervisningen för att göra den utvecklande för 
eleverna hävdar Moa, att hon försöker att utforma undervisningen så att den ska möta varje 
elev där den är. Tillvägagångssättet för hennes utformning av undervisningen framkommer 
inte under intervjun. Moa påpekar dock att drivkraften för utveckling är att individanpassa 
undervisningen och bibehålla intresset genom att tillgodose alla elever med utmanande 
uppgifter utifrån sitt tankesätt (Ma 1-3, s.4-5).

De gäller att ge dom utmanande uppgifter utifrån sitt sätt att tänka för att inte 
kanske tycka att de e jättetråkigt. Matte e trist om dom inte får nånting å bita i så de 
gäller ju liksom att hitta, ja vägar så att alla mår bra i sin matte. De e inte alltid lätt 
(Ma 1-3, s.4).

När det gäller Eva styr matematikboken mycket av hennes undervisning, därmed blir det 
också boken som styr utvecklingen hos eleverna. Hennes uppgift är att genomföra tydliga 
genomgångar vilket förhoppningsvis ska göra eleverna självgående (Ma 7-9, s.18).

Sammanfattning

I de två föregående avsnitten har vi redogjort för ämnena var för sig när det gäller lärarnas syn 
på elevers kunskapsutveckling och hur lärarna kan främja den. I detta avsnitt ska vi jämföra 
över ämnesgränserna för att kunna utkristallisera skillnader, likheter och eventuella mönster 
mellan ämnena.

Ett genomgående drag bland historielärarna är intressets betydelse för att skapa 
kunskapsutveckling hos eleverna. Intresset kan dels vara något eleverna har sedan tidigare 
vilket genererat kunskap som används av eleverna i skolan, dels något historielärarna väcker 
och därefter bygger vidare på. Motsvarande bland matematiklärarna är samtalet. Detta 
fungerar både likt ett kontrollinstrument lärarna kan utnyttja för att se om eleverna tillgodosett 
sig kunskaperna och som en metod för att få eleverna att diskutera matematik med varandra 
och med lärarna. 

Tre av de intervjuade lärarna reflekterar över att fokus inom ämnena har förändrats gällande 
kunskaper. Inom historieämnet är det Pia som anser att faktakunskaper inte är av samma vikt 
nu, istället byggs historiekunskaperna från elevens eget intresse. Inom matematikämnet 
påpekar både Kaj och Eva att fokus förflyttats från det rätta svaret till vägen dit. 

Att få till stånd stimulerande uppgifter i undervisningen som passar alla elever finner både 
Åke i historieämnet och Moa i matematikämnet som en svårighet. I Åkes fall handlar det mer 
om att räcka till för att kunna stimulera både starkare och svagare elever, medan det i Moas 
fall, handlar om att kunna finna individanpassade uppgifter som svarar mot varje elevs 
kunskapsnivå.  
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Historielärarnas uppfattning om rapportering vid överlämning av 
elever

I dessa två delar kommer vi att beröra, likt vi inledningsvis i resultatavsnittet tog upp, lärarnas 
uppfattning om rapportering vid mottagning och överlämning av elever för vidare 
kunskapsutveckling och lärande. 

Beträffande rapportering inom skolan har historielärarna delvis olika uppfattningar om dess 
syfte och roll. Det bör även framföras att delar av lärarnas tankar flyter samman när det gäller 
hur de skulle vilja att rapporteringen lärare emellan och skolformer emellan ska fungera. 

Angående om de sker någon rapportering om vad eleverna har genomfört och var de står 
kunskapsmässigt påpekar Åke att det enbart är i kärnämnena det sker någon form av 
överlämning. Där utgår lärarna från hur det har gått i de nationella proven samt att de sker en 
muntlig överlämning. I den överlämningen är det heller inte betoning på vad eleverna har 
gjort utan istället redovisas hur eleverna ligger till rent kunskapsmässigt. Här ser Åke ett 
problem i fråga om vad eleverna har genomfört tidigare, när han tar sig an klassen och ska 
undervisa. Ytterligare en svårighet Åke berör är då elever från flera olika sjätteklasser ska 
samsas och bilda en sjundeklass. Svårigheten ligger i att eleverna har berört olika saker i 
historieundervisningen, Åke benämner det som ett ”sammelsurium” av bakgrunder och 
lösningen blir ett konsensus utifrån historieämnets mål (Hi 7-9, s.40).

Å nu är de ju så här också att när ja tar emot en klass som blir 7: or så kommer dom 
kanske från 5 eller 7 olika 6:or så de e ju ett sammelsurium av bakgrunder som
träffas under samma tak. Så de e ju ändå svårt att hitta nån slags, det får blir nån 
slags konsensus utifrån dom mål som gäller för de olika ämnena, vissa har jobbat 
med de tidigare andra har inte jobbat med de alls (Hi 7-9, s.40).

Precis likt Åke menar Pia att det inte sker någon överlämning inom historieämnet när eleverna 
går från grundskolans tidigare år till grundskolans senare år (Hi 4-6, s.34). 

Näe, ja kan inte påstå så mycke att vi pratar om va dom har gjort i historia eller nå, 
de kan ja ju ärligt säga att vi inte gör (Hi 4-6, s.34).

Däremot när Pia tar emot en ny fjärdeklass, träffas lärarna och går igenom vad eleverna har 
genomfört. Även Pia belyser problemet med att elever kan komma från olika skolklasser, som 
sedan ska bli en och samma. Problemet ligger enligt Pia i att eleverna har behandlat olika 
områden vilket leder till att delar av klassen redan gjort det Pia tänkt beröra (Hi 4-6, s.34). 

Enligt Siv sker det en noggrann överlämning från förskolan till årskurs ett, dock framgår det 
att överlämningen inte direkt berör historieämnet utan är mer övergripande. Till exempel får 
Siv material vilket visar hur många bokstäver eleverna kan, om de kan läsa och skriva och så 
vidare. Utifrån detta material går det att få en tydlig bild över vart eleverna står. Vidare
försöker även Siv ge mycket information till den lärare som tar över hennes undervisning i 
årskurs fyra, vilket inte alltid uppskattas. Just överlämningar kan enligt henne vara ett 
kontroversiellt ämne, eftersom vissa lärare menar att de vill bilda sig sin egen uppfattning om 
eleverna. Detta tycker Siv är amatörmässigt. Överlämningen ska vara ett hjälpmedel vilket 
ska underlätta för läraren, genom att denne inte behöver ägna lång tid åt att lära sig hur 
eleverna fungerar och vad som passar klassen. Den nya läraren ska däremot inte ärva 
personliga uppfattningar, utan bilda sig egna med tiden (Hi-1-3, s.27).
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Men ja tycker att ja ska kunna ge nästa lärare så mycke information så att dom kan 
fortsätta å inte så att de blir så att dom måste börja om. Å sen vet ja ju många som 
säger så här att dom vill bilda sig sin egen uppfattning å så där å de tycker ja är så 
amatörmässigt för de ska du kunna göra som lärare ändå. Du ska veta att de här 
förhållandet har du å jag emellan oss men nästa kombination blir på ett helt annat 
sätt. De tycker ja att man ska klara av å inte liksom ärva personliga uppfattningar
(Hi 1-3, s.27). 

Från börjar i intervjun hävdar Siv att överlämningen mer bör betona elevernas personlighet 
och att det kunskapsmässiga är av mindre betydelse. Varför det kunskapsmässiga är av 
mindre betydelse menar Siv beror på att det är något lärarna enbart kan kryssa av på ett 
papper. När det gäller elevernas personlighet är det mer komplicerat. Överlämningen syftar 
till att visa hur eleverna fungerar och det går inte bara att kryssa av, utan här gäller det att ge
en bild över hur eleverna fungerar, vilket ska underlätta när du som lärare ska möta eleven
(Hi-1-3, s.27).

Mm därför att ja menar annars kan du ju bara kryssa av på ett papper, i matte 
boken har vi hunnit med dom här momenten, i historia har vi gjort de här å i 
svenska har vi gjort de här å de kan du bara lämna fram å kryssa men du kan ju inte 
kryssa i att den här killen alltså han fungerar på de här sättet å han behöver de här
(Hi-1-3, s.27).

Dock framkommer det i senare skede att Siv även tar elevernas kunskaper i beaktande 
tillsammans med elevernas personlighet när hon lämnar eleverna vidare (Hi-1-3, s.27). 

Jaa å därför gör ju ja när ja lämnar mina barn vidare så skriver ja ju alltså så som 
både barn å föräldrar får ganska så mycket i mina omdömen å försöker få med både 
kunskaps och personlighet å de tro ja känns tryggt (Hi-1-3, s.27).

Möjligheten för att en överlämning ska kunna ske i alla ämnen anser Åke finns, till exempel 
ska en individuell utvecklingsplan (IUP) skrivas för varje elev och denna skall ligga som 
grund till elevens kunskapsutveckling. För att göra denna IUP effektiv vill Åke göra den 
digital, IUP:n skulle upprättas redan i förskolan och sedan följa eleven genom skolgången i 
alla ämnen. En jämförelse gör Åke när han liknar detta vid landstingets journalsystem, där det 
finns en mapp om hur individens hälsa har varit och är för tillfället. Inom skolan skulle 
mappen istället innehålla vad eleven lärt sig eller ska lära sig (Hi 7-9, s.40). 

I likhet med Åke anser Siv att det skulle vara bra med någon form av strukturerad mall att 
följa i och med överlämningar. Dock ser hon vissa problem, troligen skulle det bli ett 
”ramaskri” bland lärarna, på grund av att det plötsligt skulle komma bestämmelser över hur 
överlämningarna ska se ut. Samtidigt menar Siv att en del lärare skulle gynnas om det 
infördes en mall, medan det även finns lärare som skulle hämmas, eftersom de sköter sina 
överlämningar väldigt bra (Hi 1-3, s.28). 

Men ja jag vet inte alltså för att de här kan ju göras både,,, ja tror att många gör de 
mycke mycke bättre men ja tror att många gör de mycke mycke mycke sämre å dårå 
har man mallar på nåt vis va? Alltså de kanske skulle vara bra men ja vet inte men 
samtidigt är de ju också då skulle man börja införa nånting sånt nu du vet vilket 
ramaskri de skulle bli från oss då. Va ska dom komma å bestämma här! Hur vi ska 
göra å vad vi ska säja, tycka å tänka å vara å hela alltihopa? Förändringar i de här 
jobbet de e tung rodda saker de görs inte på en kvart inte (Hi 1-3, s.28)..
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Matematiklärarnas uppfattning om rapportering vid överlämning av 
elever

När det gäller rapportering och överlämningar inom skolan menar de tre matematiklärarna att 
sådana sker inom matematikämnet. Dock är de uppbyggda och fungerar på olika sätt. En av 
lärarna hävdar att deras skolområde arbetar väldigt noga efter att få till stånd en röd tråd, 
vilken ska leda eleverna genom skolgången. De två andra påpekar främst att överlämningarna 
behandlar elever med problem eller elever med mycket god förmåga och om eleverna klarat 
de nationella proven. 

Det Moa påpekar är att ingen överlämning sker från förskolan när hon ska ta sig an klassen. 
Istället utför specialläraren tester vilka innefattar bokstäver och matematik, på så vis får Moa 
en förkunskap vart eleverna befinner sig när det gäller tal och matematisk förmåga (Ma 1-3, 
s6).

Jaa, från förskoleklass så e de ju inte de, men däremot så när ja får en ny etta så gör 
vi, eller inte ja, men speciallärarn gör lite tester både me bokstäver å me matte rå. 
För att ja ska kunna ha lite förkunskap hur långt dom har hunnit i sin talutveckling 
å i sin matematiska, sin matematiska förmåga (Ma 1-3, s.6).

När Moa ska lämna sina elever i tredje klass till läraren i årskurs fyra, fokuseras det mest på 
elever med svaga matematiska kunskaper men även på elever med mycket goda matematiska 
kunskaper. Eleverna mellan dessa två grupper hamnar ofta utanför när överlämningen sker. 
Dessa överlämningar sker muntligt hävdar Moa och inriktningen är på hur eleverna ligger till 
kunskapsmässigt inom matematikämnet (Ma 1-3, s.6).

Den överlämning Eva får ta del av utgår från de nationella prov eleverna genomfört och 
utifrån dessa kan hon se om eleverna uppnått målen eller inte. Eleverna som inte uppnått 
målen ska ha fått ett åtgärdsprogram upprättat, detta är något som blivit bättre nu. Eva menar 
att lärarna i sjunde klass förut, inte ens fick tillgång till de nationella provresultaten och på så 
vis hade lärarna ingen aning om hur eleverna låg till rent kunskapsmässigt (Ma 7-9, s.19).

Jaa de ju nationella proven om dom har klarat eller inte klarat de ju liksom e de 
enda vi ser, nästan. Har dom inte klarat nationella proven då ska de ju finnas ett 
åtgärdsprogram för hur dom har jobbat med de i 6:an å visst de börjar ju bli bättre 
å bättre med det förut fick vi ju inte ens det å då visste vi ens inte om dom hade fixat 
de här i 6:an eller jobbat extra inte ens de men nu vet vi ju alla fall lite bättre så 
dom har blivit noggrannare mer med att jobba med åtgärdsprogram (Ma 7-9, s.19).

Beträffande IUP:n ser inte Eva denna som något hjälpmedel ifråga om elevernas 
kunskapsmässiga nivå i varje ämne. Eva menar att IUP:n inte berör elevernas 
kunskapsutveckling i alla ämnen, istället kan den beröra ett mer övergripande mål i något 
visst ämne, vilket utarbetas av lärare, förälder och elev tillsammans. På frågan om 
överlämningar skulle underlätta undervisningen, på så vis att lärarna skulle veta var eleverna 
befann sig i varje ämne, svarade Eva att någon speciell överlämning inte ska behöva utföras. 
Detta beror på att det finns särskilda kursplaner och i dem mål att uppnå i årskurs fem. Enligt 
Eva ska det kunna förutsättas att målen för de olika ämnena är uppnådda när eleverna kommer 
till sjunde klass. Eva hävdar dock att problemet är att målen inte uppfylls och att eleverna 
under tre år ska försöka ta igen allting de missat sedan tidigare, vilket leder till svårigheter
(Ma 7-9, s.19). 
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Näe egentligen tycker ja inte att man ska behöva ha de därför att vi har ju ändå
kursplanerna, å mål att kunna efter årskurs 5. Å ja ska kunna förutsätta att dom har 
uppnått dom här målen Går de att förutsätta? Näe de gör ju inte de… tyvärr. Näe 
men ja tycker ju att de borde ju vara så, eftersom de står som mål att uppnå efter 
årskurs 5, då ska ju dom ha jobbat me dom här bitarna. Å sen när dom kommer upp 
på högstadiet så blir de för mycke att ta igen på för lite tid (Ma 7-9, s.19). 

Orsakerna till dessa problem är att skolan kan sakna kompetens inom en del ämnesområden, 
vilket leder till åsidosättning av vissa ämnen. Detta har Eva förståelse för, avsaknaden av 
kompetens leder till att läraren inte tar sig an ämnet, istället arbetar läraren med ämnet den har 
kompetens i. Vissa skolor saknar kompetens inom matematik och de naturorienterande 
ämnena, vilket skapar svårigheter (Ma 7-9, s.19).

I det Skolområde Kaj är lärare, arbetar de mycket med att få till en ”röd tråd”, redan från 
förskolan påbörjas detta arbete. Syftet är att progressionen ska synas och vara aktuell under 
elevernas skolgång. Under förskoletiden hamnar eleverna på en nivå och därifrån bygger 
lärarna vidare, menar Kaj. Likt Moas överlämningar sker samtal mellan lärarna, dock ser Kaj 
även dokumenten från utvecklingssamtalen som ett hjälpmedel till dessa överlämningar (Ma 
4-6, s.14). 

De ska alltså synas den här progressionen som vi pratar om, att man utvecklas från 
de man går i förskolan å att man då hamnar på en nivå i en klass å sen kan man 
bygga vidare på sina kunskaper i nästa (Ma 4-6, s.14).

När det gäller att eleverna ska bygga vidare kunskapsmässigt, påpekar Moa att det ibland kan 
uppstå problem. Moa har varit med om att elever i klass tre, som varit väldigt duktiga och 
gjort klart treans matematikbok, inte fått fortsätta in på fyrans matematikbok. Orsaken till 
detta är, enligt Moa att läraren i klass fyra har sagt nej, vilket beror på att denne uppfattar det 
som en svårighet om elever redan påbörjat matematikboken när de kommer till årskurs fyra. 
Istället för att eleverna får påbörja nästa matematikbok, får i detta fall Moa börja leta fler 
årskurs tre böcker för att eleverna ska kunna räkna matematik. Moa är tydlig med att 
framhäva att hon gärna ser en fortsättning, det vill säga att eleverna får börja räkna i nästa 
årskurs bok (Ma 1-3, s.6).

För de skulle ju va väldigt bra om dom skulle kunna få fortsätta. Så istället då när 
man kanske på vårterminen i trean, när dom har gjort ut sin kurs, då får man liksom 
försöka hitta, ja fler treaböcker fast man egentligen skulle vilja att dom går vidare. 
Så att de funkar inte riktigt eller beror väl på vilken lärare dom får, de är de säkert
(Ma 1-3, s.6).

Sammanfattning

I de två föregående avsnitten har vi redogjort för ämnena var för sig när det gäller lärarnas 
uppfattning om rapportering vid överlämning av elever för fortsatt kunskapsutveckling.
I detta avsnitt ska vi jämföra över ämnesgränserna för att kunna utkristallisera skillnader, 
likheter och eventuella mönster mellan ämnena.

Angående överlämningar för elevernas fortsatta kunskapsutveckling inom skolan är det en 
variation, både gällande ämnen och vad som betonas. Bland historielärarna är det bara Siv och 
Pia som talar om att det sker överlämningar, från förskolan till årskurs ett sker en mer 
övergripande där det inte direkt inriktas på historieämnet. När Siv ska överlämna till lärarna i 
fjärde klass försöker hon ge så mycket information som möjligt. 
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I Pias fall påpekar hon att lärarna brukar träffas och gå igenom vad eleverna genomfört. Detta 
gäller när hon ska ta emot nya elever i fjärde klass, ingen överlämning sker dock mellan 
årskurs sex och sju. Inom matematikämnet uppkommer en annan bild, där sker överlämningar 
mellan årskurs tre och fyra och mellan årskurs sex och sju. Enligt Moa får hon ingen 
information om eleverna från förskolelärarna. Varför det är en skillnad mellan dessa två
ämnen menar både Åke och Eva, beror på att matematiken är ett kärnämne. Det är enligt dem 
bara i kärnämnena det sker någon överlämning mellan årskurs sex och sju.

När de sex lärarna talar om överlämningar betonar fem av dem elevernas kunskapsmässiga 
nivå. Endast Siv påpekar vikten av att få reda på elevernas personlighet. Detta eftersom hon 
menar, att vad eleverna har gjort och befinner sig kunskapsmässigt är något som kan bockas 
av på ett papper. Likafullt framkommer det att även hon behandlar elevernas 
kunskapsmässiga nivå i överlämningarna. Både Åke och Siv är positiva till någon form av 
mall för hur överlämningar ska ske. Enligt Åke finns det redan ett hjälpmedel angående detta 
vilket heter IUP, denna skulle kunna fungera likt en mapp vilken belyser vad eleverna lärt sig 
och vad de ska lära sig. Den problematik Siv ser om det skulle införas en mall gällande 
överlämningar är att det skulle uppstå irritation från lärarnas håll. Tvärtemot allt detta, anser 
Eva att det inte behövs några särskilda överlämningar eftersom kursplanerna inom varje ämne 
tillhandahåller mål att uppnå i årskurs fem. Problemet enligt henne är att det inte arbetas mot 
dessa mål. 
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Diskussion 

Syftet med vår studie är att undersöka hur sex stycken grundskollärare inom ämnena 
matematik och historia ser på progression i sin undervisning med elever. I följande avsnitt är 
vårt mål att knyta an det resultat vår studie framkommit med, till den teoretiska bakgrund och 
den analytiska utgångspunkt vi haft i denna studie, för att kunna dra slutsatser som besvarar 
undersökningens syfte.

Inledningsvis i detta avsnitt vill vi ta upp en diskussion om de två ämnenas mening och 
karaktär utifrån kursplanerna som nu är rådande. Vi anser att följande diskussion kommer att 
nyansera de val lärarna gör innehållsmässigt i sin undervisning och tankarna de har om 
progression i sitt ämne, vilka blev synliga i resultatavsnittet. När vi tar del av kursplanen för 
matematikämnet i grundskolan kan vi se att ämnet ska utveckla elevernas förmåga att ta 
välgrundade beslut samt bemästra det ökade informationsflödet i dagens samhälle. Vidare 
syftar ämnet till att öka elevernas kunskaper så att de kan bli delaktiga i beslutsprocesser i 
samhället. Själva huvudsyftet med matematiken som vi uppfattar det, är att den ska utveckla 
elevernas intresse för matematik och tillika bidra med förmågan att kommunicera med 
matematikens språk och uttrycksformer. Utifrån vårt resultat kan vi se överensstämmelse med 
det vi benämner såsom huvudsyftet och det matematiklärarna framhäver som viktigt i 
undervisningen, det vill säga samtalet och att eleverna på så vis kan redogöra för vägen fram 
till svaret (Skolverket, 2000a).

Kursplanen för historieämnet visar att den ska bidra till att utveckla kunskaper hos eleverna,
vilka ska leda till en förståelse om sig själv och det som sker nu som en del av det historiska 
förloppet. Kunskapsutvecklingen ska även generera en historiemedvetenhet, vilket gör det 
möjligt för eleverna att förstå förändring över tid. Medvetenheten synliggör den ständigt 
pågående historiska processen i ett perspektiv av då, nu och sedan. Huvudsyftet med 
historieämnet enligt vår uppfattning, är att det ska leda till ett kritiskt tänkande hos eleverna 
samt ett analytiskt synsätt för att kunna förstå och förklara samhället och dess kultur. Det 
resultat vi kommit fram till utifrån historielärarnas svar kan vi se behandlar flera delar av 
historieämnets mening. För det första den fokusering en av lärarna gör vid tidsbegreppet,
vilket ska leda till en tidsmedvetenhet hos eleverna. För det andra det förhållningssätt en av 
lärarna försöker utveckla hos sina elever, det vill säga att inget ska accepteras och tas förgivet
(Skolverket, 2000b).

Karaktärsmässigt har problemlösningen en stor plats inom matematikämnet. Både konkreta 
problem som kan lösas utan matematiska uttrycksformer, men även problem som behöver tas 
ur sitt sammanhang och behandlas med hjälp av matematiska begrepp och metoder. I 
kursplanen framgår det att en balans behövs mellan kreativ problemlösning och kunskaper om 
matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer, för att framgångsrikt kunna utöva 
matematik (Skolverket, 2000a). Historieämnets karaktär fylls av begreppen tid och 
historiemedvetenhet. Genom kunskaper om den historiska utvecklingen ska dessa generera en 
bild vilken synliggör tidens verkan på omvärlden (Skolverket, 2000b). Den stora skillnaden vi 
ser gällande karaktär hos de två ämnena är att matematiken utgår från att studera begrepp med 
väldefinierade egenskaper medan historian utgår från att studera händelser och skeenden ur 
många olika perspektiv. Med detta som grund blir matematikämnet mer konkret än
historieämnet. Den liknelse vi kan se mellan de två ämnena berör informationshantering hos 
eleven. Matematiken påpekar vikten av att eleverna lär sig filtrera den ökade 
informationsmängd de tar del av i dagens samhälle för att kunna tolka och förstå den. 
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Historieämnet i sin tur framhäver det kritiska tänkandet, värdering av informationskällors
tillförlitlighet och att eleverna behöver förmågan att bemästra dagens informationskällor.

När vi analyserar resultatet angående lärarnas tankar kring progression utifrån de två ämnenas 
karaktär. Kan vi bland matematiklärarna finna en betoning på befästandet av matematiska 
metoder för att eleverna ska uppnå progression. Detta leder enligt kursplanen till obalans 
eftersom de kreativa problemlösande aktiviteterna inte får samma utrymme, vilket krävs för 
framgång inom ämnet. Dock är vår uppfattning att lärarnas tankar kring elevers progression 
inom matematikämnet till viss del överensstämmer med ämnets karaktär, det vill säga 
kunskaper om matematiska metoder, begrepp och uttrycksformer. När det gäller 
historielärarnas tankar betonar de elevernas tillämpningar av faktakunskaper. Vidare påpekar 
två av dem att elevers progression går att se i deras ökade förståelse för tidsbegreppet samt då 
de börjar kunna jämföra och se kopplingar mellan då och nu. Utifrån detta uppfattar vi att 
vissa av historielärarnas tankar om progression stämmer väl överens med den tolkning vi har 
gjort av ämnets karaktär. 

I vårt inledningsavsnitt av detta examensarbete ställde vi tre frågor, vilka framkommit under 
vår diskussion kring vad progression betydde. Dessa behandlade hur lärarna åstadkommer 
progression i undervisningen, vad som ligger bakom denna och vilken roll lärarna har. Svaren 
de intervjuade lärarna givit anser vi vara intressanta. Bland matematiklärarna när det gäller att 
åstadkomma progression blir det genomgående svaret vi finner att räknemetoder ska befästas 
hos eleverna. Det handlar om att bygga på, det vill säga att allt hänger ihop likt Moa påpekar 
och på så vis blir resultatet dåligt om grunden är ostabil. Det som ligger bakom progressionen
inom matematikämnet är matematikboken. Samtliga matematiklärare i studien hävdar att den 
endera styr arbetssättet eller innehållet i undervisningen. På grund av att denna styr så pass 
mycket blir det matematikboken som organiserar lärarnas undervisning. Rollen lärarna får är 
att genomföra tydliga genomgångar, vilket underlättar vidare räkning i matematikboken och 
möjliggöra samtal inom matematiken bland eleverna och mellan lärarna-eleverna. Vår 
uppfattning är att samtalen inom matematiken fått större betydelse i dagens undervisning än 
tidigare. Det går även att likna samtalen vid ett hjälpmedel för lärarna, vilka möjliggör att 
uppfatta om eleverna förstår matematiken. 

När vi granskar nämnda frågor hos historielärarna blir svaren att progression åstadkoms 
genom att eleverna inhämtar faktakunskaper, vilka är en grund eleverna kan stå på i senare 
reflektionsarbete. Intresse hos eleverna är en förutsättning för att progression ska uppkomma. 
Detta intresse bör väckas av läraren om inte eleverna redan innehar ett specialintresse. När det 
gäller vad som ligger bakom progressionen finner vi att lärarna betonar intresset, återigen. 
Åke framhäver detta tydligt när han menar att utan intresse och vilja bland eleverna är det en 
utmaning att undervisa. Lärarnas roll inom historieämnet är dels att leda eleverna i arbetena, 
det vill säga styra och upprätta mål ditt det ska strävas samt vägleda i sovrandet av 
information. De intervjuade historielärarna påpekar också att uppgiften att väcka intresse 
bland eleverna för arbetsområdena ligger på dem.

När vi påbörjade resultatbearbetningen hade vi en analytisk utgångspunkt, sprungen ur den 
teoretiska bakgrund vi redogjort för. Vår analytiska utgångspunkt syftade till att belysa 
passiva och aktiva lärare. Med passiv menade vi att lärarna utgår från sin egen uppfattning när 
det gäller vad undervisningen ska innehålla och hur den ska behandlas, samt att den inte 
sammankopplas med elevernas tidigare erfarenhet för att uppnå progression. Den aktiva 
läraren ser istället utifrån elevernas erfarenheter då de gör sina innehållsval i undervisningen,
och på vilket sätt det ska behandlas för att få till stånd progression. 
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Utifrån den analytiska utgångspunkten finner vi de svårt att se matematiklärarna såsom 
fullständigt aktiva lärare, på grund av att matematikboken styr undervisningsinnehållet. Inslag 
finns att göra undervisningen mer aktiv enligt oss när vi analyserar matematiklärarnas svar 
gentemot vår analytiska utgångspunkt. Dels genom samtalen och dels genom mer 
individanpassad undervisning vilket Moa tar upp. Tillika framgår det att aktuella händelser 
behandlas inom matematiken i vissa fall, detta tar Kaj upp. En förändring inom matematiken 
kan ses, genom att större frihet och värde tillskrivs olika tankesätt. Standardiseringen har 
ersatts av större acceptans och det rätta svaret har ersatts av fokus på vägen fram till det.
Samtalet framhålls bland samtliga tre matematiklärare, i vissa fall som ett hjälpmedel för att 
kontrollera förståelsen och i vissa fall som en metod för att kunna utveckla kunskaperna bland 
eleverna. Samtidigt upplevs vissa problem med det vi väljer att benämna såsom ett mer aktivt 
undervisningssätt bland lärarna. I och med att matematikböckerna idag är mer variationsrika, 
det vill säga att boken inte innehåller lika många uppgifter av samma sort, vilket leder till att
svagare eleverna mister möjligheten till att befästa kunskaper genom repetition enligt en av 
lärarna. 

Den förflyttning av fokus som ägt rum inom matematiken, det vill säga från svaret till vägen 
fram, kan enligt oss jämföras med den förändring som skedde från behaviorism till 
kognitivism och den skillnad som finns mellan dessa två. Likt vi tidigare redogjort för bortsåg 
behavioristerna från tänkandet, reflektionen och de mentala processerna på grund av de inte 
var observerbara. Istället låg tyngdpunkten på att eleverna skulle inlära de kunskaper läraren 
utdelade, stimuli bestod av uppgifter, responsen av det rätta svaret och feedback var 
belöningen. I och med skiftet från en behavioristisk syn angående inlärning och kunskap till 
en kognitivistisk syn på lärandet och kunskap, kan vi förstå förflyttningen angående fokus 
inom matematiken. Kognitivisterna framhäver förståelse hos individen och att kunskapen 
konstrueras hos individen vilket kräver en förståelse, det vill säga vägen fram till svaret. 
Tyngdpunkten är inte på inlärning av kunskaper givna av lärarna, utan på förståelse, de 
mentala processerna och konstruerandet av kunskap hos individen.

Vad som framgår tydligt är att matematikboken styr dessa lärares arbetssätt och 
undervisningsinnehåll, vilket också speglas i den organisering av undervisning lärarna gör för 
att få till stånd kunskapsutveckling. Vi kan varken se någon överensstämmelse med det 
Selberg tar upp om elevinflytande för bättre lärande eller Scherp & Scherp tar upp angående 
ett elevaktivt arbetssätt. Scherp & Scherp påpekar vikten av att eleverna får vara delaktiga i 
vad det ska arbetas om och hur och inte bara var och när de ska arbeta. Om inte eleverna får 
vara delaktiga i om och hur återknyts inte elevernas erfarenheter med det lärarna ska ta upp 
kunskapsmässigt. Resultatet blir enligt Scherp & Scherp en liknelse vid förmedling av 
kunskaper, vilket genomsyrade den behavioristiska teorin där kunskapen bit för bit infogades i 
eleverna av lärarna. Eleverna skulle senare kunna plocka samman dessa bitar för att kunna 
tolka den värld de levde i. 

Två av de intervjuade matematiklärarna önskar att de skulle finnas mer tid till att utföra 
laborativmatematik och ta utomhusmiljön till hjälp i undervisningen. Tiden för matematik 
räcker inte till för att ens hinna med matematikboken hävdar en lärare, detta är enligt oss en 
prioritering lärarna själva gör. Dock anser vi att denna prioritering på matematikboken görs av 
lärarna på grund av att den behandlar det eleverna ska kunna för att klara de nationella proven 
inom matematiken. Detta är inget som framhävs bland de intervjuade matematiklärarna, 
istället anser vi det ovan nämnda utifrån att de nationella proven visar elevernas kunskapsnivå 
och ligger som grund för den överlämning som sker mellan årskurs sex till sju. 
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När vi tar del av historielärarnas intervjuer med samma analytiska utgångspunkt uppfattar vi 
Siv såsom aktiv medan de två övriga anspelar på en delvis aktiv lärarroll. Siv framhäver 
elevernas inverkan dels i arbetssätt och dels i det innehållsval hon gör. Tvärtemot de vi 
påpekade angående matematiklärarna kan vi se en tydlig överensstämmelse med det Selberg 
tar upp angående elevinflytande för bättre lärande och Scherp & Scherp tar upp angående ett 
elevaktivt arbetssätt. I Sivs fall framkommer det att eleverna får vara delaktiga i planeringen 
angående vad det ska arbetas om och hur. Fast elevernas idéer inte alltid är av största 
betydelse, anser Siv att dessa bör uppmärksammas på grund av att detta möjliggör för 
eleverna att vara delaktiga i undervisningen. Enligt Scherp & Scherp möjliggörs genom 
följande förfarande en sammanlänkning av elevernas tidigare erfarenhet med de 
ämneskunskaper läraren, i detta fall Siv ska bidra med. Innehållsmässigt bestäms Sivs 
undervisning utifrån det aktuella intresset som finns hos eleverna, dock kan vi se en fast punkt 
vilken Siv knyter sin undervisning till och det är tidsbegreppet. 

Beträffande de två andra historielärarna kan vi utläsa en delvis aktiv lärarroll. I Åkes fall 
grundar vi det på att han diskuterar med eleverna i fråga om hur arbetsområdena ska 
behandlas och när och var. En grundtanke till all utveckling finns hos Åke, vilken enligt oss 
kan liknas vid en konstruktivistisk syn på lärande såsom Scherp & Scherp framhäver det. Det 
vill säga att drivkraften för lärandet är att eleverna kommer till insikt att deras föreställning 
inte räcker till. Inget ska accepteras och eleverna ska vara ifrågasättande, något som Åke är 
tydlig att påpeka. Däremot framkommer inte elevernas delaktighet när det gäller om vad som 
ska behandlas, här hänvisar han till att innehållet i historieämnet styrs av läro- och kursplanen. 
När vi tar del av historieämnets kursplan finner vi det svårt att tydligt se ett specifikt 
undervisningsinnehåll, på grund av att det i kursplanen framkommer större ämnesområden i 
vilket läraren har val att göra angående vad som exakt ska beröras. 

När det gäller Pia kan vi se en mer strukturerad form där det tydligt framkommer att eleverna 
väljer arbetssätt, det vill säga hur det ska arbeta. Beträffande vad eleverna ska arbeta om,
framkommer det att hon berättar historia eller visar filmer för att introducera ett innehåll, där 
eleverna sedan väljer arbetssätt. Liknelsen finns till det vi ovan redovisade inom matematiken, 
det vill säga att sammanlänkningen bryts mellan elevernas tidigare erfarenheter och det 
kunskapsinnehåll läraren ska tillhandahålla, vilket bidrar till en förmedling av kunskaper i 
behavioristisk anda. 

Något både Orstadius och Gustavsson tar upp gällande kunskapsutveckling är att det inte går 
att förmedla färdiga kunskaper på grund av den stora mängd information som blivit tillgänglig 
i och med teknikens utveckling. Uppgiften lärarna får utifrån nämnda synsätt är att lära 
eleverna att söka kunskap och handleda i informationssökningen. Detta är Siv inne på då hon 
påpekar att mycket handlar om att leda eleverna mot information och sedan få dem att gallra i 
informationsflödet när det gäller innehåll i deras uppgifter. Även Åke berör detta då han 
påpekar att inget bör tas för givet, istället bör eleverna alltid ifrågasätta. Vår slutsats är att 
genom detta förhållningssätt svarar läraren mot det problem Scherp & Scherp tar upp 
angående den icke meningsskapande passiva konsumtionen av kunskap. Genom att ifrågasätta 
och reflektera bör meningsskapandet kunna knytas mellan elevernas erfarenheter och den 
informationen de tillhandahåller. Inom matematiken, vilket det framkommit genom denna 
studie berörs de inte av det ökade informationsflödet tekniken möjliggjort på grund av deras 
fokusering vid matematikboken.
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Inom Orstadius teori gällande kunskapstillväxt är grundförutsättningen för denna att eleverna 
har en vilja och mottaglighet när det gäller att bearbeta informationen vi ovan talat om. I 
denna studie berörs detta av samtliga historielärare och en matematiklärare. 
Bland historielärarna påpekas det att mycket av utvecklingen inom ämnet bygger på att väcka 
ett intresse genom undervisningen eller att det finns ett tidigare intresse, vilket det går att 
bygga vidare på. Båda dessa faktorer är lärarnas uppgift att skapa eller vidhålla enligt de 
intervjuade. Här påpekar Siv till exempel att om intresset finns eller väcks går 
kunskapsutvecklingen fort framåt. Matematikläraren i sin tur framhäver detta på ett annat sätt 
men enligt vår tolkning berör det samma sak. Här framhålls vikten av att utmana eleverna i 
deras matematiska förmåga, det vill säga att ge dem utmanande uppgifter för att inte intresset 
ska förloras. Moa menar att det gäller att finna vägar så att alla elever trivs med sin 
matematik. Avslutningsvis angående detta anser vi att Åkes sätt att uttrycka sig tydliggör det 
vi här belyst, nämligen att det går att leda eleverna mot information men att tvinga dem att 
bearbeta den går inte. Finns inte intresset är det en svår utmaning som väntar läraren. 

Det svar vi kan dra av denna studie, är att det inte hör till det vardagliga att lärarna reflekterar
över progression utifrån vår definition av begreppet, det vill säga utveckling, framåtskridande 
och tillväxt i sin undervisning. Varför inte, kan bero på att lärarna inte har kännedom om 
elevernas kunskapsnivå eller har kännedomen men inte knyter an den till sin undervisning. 
Vidare kan det även bero på att lärarna tar det för givet att all undervisning genererar 
progression bland eleverna. Frågan vi ställer oss är hur de ska kunna reflektera över detta? Vi 
har kunnat visa att ingen vidare rapportering sker inom historieämnet förutom mellan årskurs 
tre och fyra samt att lärarna finner det problematiskt när det gäller vad eleverna har genomfört 
och vad de senare ska beröra. Ändå står det i Lpo 94 att samarbete ska finnas inom skolan för 
att underlätta elevernas utveckling och lärande. Diskussion mellan lärarna och eleverna 
används för att lösa problemet, ofta blir då resultatet ett nischat innehåll vilket passar en del 
av eleverna medan vissa redan har behandlat innehållet eller vissa finner innehållet för svårt. 

Vygotskijs utvecklingsteori belyser den proximala zonen, vilket i detta fall är det eleverna ska 
lära sig att behärska. För varje zon eleverna lär sig uppstår en mikrogenes, det vill säga ett 
mindre utvecklingssteg. Ontogenes är i detta sammanhang varje elevs utveckling från barn till 
vuxen och består av många små mikrogeneser. Teorin bygger på att utvecklingsstegen inte 
blir för långa, utan att det ska finnas en koppling mellan vart eleverna befinner sig i 
ontogenesen och den proximala zon eleverna ska lära sig att behärska därefter. Tillika kan inte 
läraren lägga nivån under det eleverna redan lärt sig att behärska, på grund av att den 
proximala utvecklingszonen bör sträcka sig från det eleverna kan till det de eleverna kan lära 
sig, dels med hjälp av lärarna och dels genom att tänka själv. Utan vetskap om vart eleverna 
befinner sig kunskapsmässigt menar vi att progressionen är svår att påbygga, eftersom lärarna 
inte vet vart de ska lägga undervisningsnivån. Inom matematikämnet har lärarna vetskap om 
vart eleverna befinner sig tack vare överlämningar. Dock framgår att dessa överlämningar till 
stor del fokuserar på de svaga eleverna men även till viss del behandlar eleverna med god 
kunskapsnivå medan gruppen däremellan utelämnas. Risken vi ser är att eleverna som 
befinner sig på en nivå mellan de svaga och de med god kunskapsnivå hamnar utanför fokus. 
Här kan vi se en liknelse med det Åke tar upp, det vill säga att nu gällande system inom 
skolan bygger på att så många som möjlig ska klara godkänt. Även det Åke benämner som 
Robin Hood modellen kan skönjas här fast i annan form. Istället för att fokus tas från eleverna 
med god kunskapsnivå som de var i historieämnet, tas fokus inom matematikämnet från de 
elever som ligger mittemellan till de svagare och till viss del till de starkare. 
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Två av historielärarna menar att det skulle vara bra med en strukturerad mall för 
överlämningar, det vill säga ett hjälpmedel som möjliggör för lärarna att få en uppfattning om 
elevernas kunskapsnivå. Intressant är att det redan finns en mall som ska svara upp och belysa 
varje elevs kunskapsnivå i alla ämnen och den benämns IUP, vilket är en förkortning av 
individuell utvecklingsplan. Under intervjuerna framkommer det att IUP:n i sin bästa form 
skulle kunna fungera som ett hjälpmedel vilket möjliggör för lärarna att veta vart eleverna 
befinner sig kunskapsmässigt i alla ämnen, inte bara i kärnämnena där matematiken ingår. Det 
framkommer även att IUP:n inte svarar mot något sådant utan istället behandlar mer 
övergripande mål i något specifikt ämne vilket bestämts mellan lärare, elev och 
vårdnadshavaren. Den uppfattning vi har sedan tidigare stämmer väl överens med Åkes, det 
vill säga att IUP:n ska behandla elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen. Uppfattningen får 
stöd när vi tar del av de allmänna råd som finns på skolverkets hemsida, vilka kommer att ges 
ut gällande upprättande av individuella utvecklingsplaner9 (Skolverket, 2008).
Dokumentet ger en klar bild över att IUP:n ska fungera som ett hjälpmedel vilket möjliggör 
för lärarna att ha vetskap om elevernas tidigare kunskapsnivå och nuvarande 
kunskapsutveckling i samtliga ämnen eleverna har och för varje årskurs. Den individuella 
planen ska även underlätta för både lärarna och eleverna när det handlar om byte av skola, 
lärare eller grupp. Fokus ska vara på elevernas kunskaper inom ämnena, dock kan även annan 
utveckling såsom den sociala behandlas i dessa dokument om rektorn anser det vara 
nödvändigt. Viktigt att poängtera är att IUP:n inte är nationellt standardiserad, det vill säga att 
utformandet blir lokalt anpassad och på så vis kan inte resultatjämförelser mellan skolor göras
(Skolverket, 2008). Det skolverket vill nå enligt oss, är att IUP:n ska fungera likt en 
ramfaktor, vilken lärarna kan använda sig av när det kommer till utformningen av 
undervisningen. Vad som ytterligare fastställs i dokumentet är att elevernas samtliga lärare 
ska vara delaktiga i upprättandet av den enskildes IUP, för att en övergripande bild ska kunna 
ges av elevens utveckling och lärande i alla ämnen (Skolverket, 2008). 

Avslutningsvis gällande detta, vill vi hävda att berörda dokument fyller en viktig funktion och 
skapar en möjlighet åt den progression vi berört med denna studie. Genom IUP:n skapas ett 
hjälpmedel vilket ger lärarna förutsättningar att leda eleverna mot ny kunskap med 
utgångspunkt från den kunskap de redan har, det vill säga sammanlänka det nya med deras 
tidigare erfarenheter. Lika viktigt enligt oss, är att IUP:n ger förutsättningar för lärarna att 
utvärdera sitt egna arbetssätt och val av undervisningsinnehåll. På så vis kan de få en bild över 
sin inverkan på elevernas progression. 

Till sist vill vi framhäva att detta examensarbete åskådliggjort för oss en viktig del av 
läraryrkets uppgift. Det vill säga de olika val vi själva kommer att stå inför i framtiden när det 
gäller arbetssätt och innehåll i undervisningen, vilka ska leda till elevernas fortsatta 
progression. Mer konkret har vi kunnat visa lärarnas syn på progression hos eleverna, med 
betoning på deras arbetssätt och val av innehåll samt förfarande vid överlämningar. Studien 
belyser dels de problem vissa av lärarna upplever, och dels de brister en del av lärarna visar 
upp gällande rapportering vid överlämningar för att främja elevernas progression. 

                                                
9 Dokumentet kom oss sent tillhanda och kommer i december 2008 ut i tryckform till samtliga skolor. Vi anser 
att dokumentet fyller en viktig funktion i vår diskussion och tar därför in materialet.  

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


37

Metoddiskussion

På frågan om denna studies framkomna resultat och slutsatser är möjliga att generalisera på 
övriga lärare, när det gäller lärares syn på elevers progression, blir svaret nej. Viktigt att 
poängtera är att generaliserbarhet inte var vårt mål och detta blir synligt i och med metodvalet 
vi gjorde. Precis som Stukát påpekar syftar den kvalitativa studien till att beskriva och ge 
form åt något, i vårt fall lärares erfarenheter och syn på elevernas progression inom deras 
ämnen. Tillika menar Hartman att den kvalitativa forskningens handlar om att nå förståelse 
hos individens livsvärld. Vi menar att detta har varit målet med denna studie, det vill säga nå 
förståelse för hur dessa sex lärare ser på progression bland sina elever inom det ämne de 
undervisar. Utifrån metodvalet och vidare genom semistrukturerade intervjuer har dessa gjort 
det möjligt för oss att tränga in och synliggöra lärarnas tankar och syn på elevers progression, 
samt gestalta deras arbetssätt och innehållsval i ämnet för att uppnå progression. 

Gällande studiens tillförlitlighet och räckvidd kan vi se både för och nackdelar med vårt 
förfarande och genomförande med denna studie. Tillförlitligheten stärks enligt oss genom att 
det är två stycken som bearbetat datamaterialet, dels var för sig och dels tillsammans. På så 
vis har vi var för sig tolkat och analyserat datamaterialet och därefter tillsammans sammanfört 
våra tolkningar, vilka legat till grund för det slutgiltiga resultatet. Genom vårt hanterande av 
datamaterialet anser vi att tillförlitligheten stärks ytterligare. Detta genom att vi inte har ändrat 
på de intervjuades utsagor vare sig i transkriberingen eller i resultatredovisningen. Vi menar 
att ändringar i dessa skulle kunna ha föranlett möjliga tolkningsfel och givit en förändrad 
betydelse åt vad lärarna sagt under intervjuerna. I fråga om studiens räckvidd kan vi se en 
fördel genom att vi valde flera årskurskategorier som lärarna undervisar i på grundskolan. På 
så vis fick vi ett fylligare datamaterial, vilket innehöll lärarnas erfarenheter från flera nivåer.
Valet att beröra lärare från olika årskurser föll naturligt i och med att vi behandlade 
progression, vilket vi visat ska finnas såväl inom skolan som mellan skolformerna.

Beträffande brister när det gäller tillförlitlighet och räckvidd för denna studie kan vi se vissa 
speciellt utpekande faktorer. För tillförlitligheten hade det varit en fördel om vi tillämpat 
observationer tillsammans med de intervjuer vi utförde. Detta för att vi anser att dessa två 
datainsamlingsmetoder underbygger varandra, konkret hade observationer givit oss möjlighet 
att se som man säger, om dikten stämmer med verkligheten. Vidare hade vi även kunnat ta del 
av lärarnas lektionsplaneringar för att ytterligare stödja det andra datamaterialet. Räckvidden 
hade kunnat göras större genom att införliva fler intervjuer i studien, dock styrs detta av den 
tidsram som finns kring studien. 

Vidare forskning inom detta område skulle som ovan nämnts kunna vara att utvidga studiens 
datainsamling med observationer och genomgång av lektionsplaneringar. En ny infallsvinkel 
skulle kunna vara att behandla elevers erfarenheter kring progression i skolan, det vill säga 
hur de uppfattar eller uppfattade sin utveckling i skolan. I nuläget skulle vi även kunna se en 
läromedelsanalys med progression som utgångspunkt. Detta på grund av att vår erfarenhet 
efter denna studie säger oss att det inom matematikämnet ofta finns ett enhetligt användande 
av läromedel. I och med att detta är skrivet finner vi att våra ord är slut.
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Informationsbrev Bilaga 1

Till lärarna på Xskolan.

Vill ni delta i en studie som berör progression utifrån ert sätt att undervisa?

När vi tar del av de nu gällande läroplanerna finner vi att utveckling är ett begrepp som 
används flitigt och något som ska genomsyra skolans verksamhet. Utifrån detta vill vi 
undersöka hur lärare ser på progression i sin undervisning.

Som grund till studien utförs intervjuer och vi vänder oss till lärare som jobbar inom 
grundskolan och undervisar endera i matematik eller So ämnet historia. 
Viktigt att poängtera är att deltagandet är frivilligt, det material som används kommer att 
behandlas konfidentiellt. Detta betyder att informationen inte kommer att kunna kopplas 
samman med den enskilda individen eller berörd skola. 
Denna undersökning kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för 
lärarutbildningen.

Vid frågor eller funderingar angående studien, kontakta oss gärna.

Lars Wängman Robert Nordström
Tel: xxxx Tel: xxxx
E-mail: xxxx E-mail: xxxx

Handledare: Jan Grannäs
Tel: xxxx
E-mail: xxxx
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Intervjumall Bilaga 2

Inledningsfrågor

Hur länge har du arbetat som lärare?

Har du arbetat på flera olika skolor?

Vad för slags utbildning har du i ditt ämne?
(Fortbildning?)

Huvudfrågor

Vilket eller vilka arbetssätt kan du finna vara kännetecknande för ditt sätt att undervisa inom 
ämnet?

Vad är det som avgör vilket innehåll du har i din undervisning?

Hur uppfattar du kunskapsutveckling hos dina elever i ditt ämne?

Hur organiserar du din undervisning för att den ska vara utvecklande för eleverna?

Sker någon form av rapportering kring vad eleven/klassen har genomfört och berört vid 
lärarbyten eller när de går från förskola till grundskolans tidigare år och från grundskolans 
tidigare år till senare år?

Avslutande frågor

Är det något mer du vill tillföra kring de tidigare frågorna?

Är det något annat som du anser vara viktigt att tillägga?

Tack för att du tog dig tid och medverkade i vår studie!
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