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Abstract 
The purpose of this study is to increase knowledge about how the student’s 
perceived relationship with (his or her) teachers affects the results and whether 
the perceived clarity in teaching affects student outcomes. Survey data was 
collected to measure the student’s experience and tests were conducted in order 
to measure the student’s mathematical develpment over time.  The theoretical 
starting point has been the framework of the 7C’s of effective teaching.  

The surveys were conducted during the spring semester in year 7 and the tests 
were conducted in the beginning of year 7 and in the beginning of year 8. A 
totl of 31 classes, distributed over schools in the whole of Sweden participated 
in the study.  

The results of the study show that the students generally fell that their teacher 
is good at establishing relationships and there is clarity in their teaching meth-
ods. The classes that increased their results the most between test one and two 
have high values on the questions in their questionnaire- regarding relations 
and clarity in teaching. However, this is not the case in all classes. Also the 
classes with the lowest increase in their results also have relatively high values 
on the samequestions in the questionnaire. Neither the correlation between 
relationships and test results nor the correlation between teacher clarity and 
test result is very high, which contradicts previous research. 
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II 

 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur elevens upplevda relat-
ioner med lärare påverkar resultaten och om även upplevd tydlighet i under-
visningen påverkar elevresultat. Enkätdata samlades in för att mäta elevernas 
upplevelse och elevtester genomfördes för att få syn på elevernas kunskapsut-
veckling över tid. Enkätfrågorna är utformade så att eleverna svarar på hur de 
upplever sin lärares undervisning. Den teoretiska utgångspunkten har varit 
ramverket The 7C’s of effective teaching 
 
Elevenkäter genomfördes under vårterminen i åk 7 och elevtesterna genom-
fördes i början av åk 7 och i början av åk 8. Sammanlagt 31 klasser, förde-
lade över 14 skolor spritt över hela Sverige, har deltagit i studien 
 
Studiens resultat visar att klasserna överlag upplever att deras lärare är bra på 
att skapa relationer och de upplever också att deras undervisning är tydlig. De 
klasser som har ökat sina resultat mest mellan test 1 och test 2 har höga vär-
den på enkätfrågorna om både relationer och tydlighet. Däremot så är det inte 
ett resultat som stämmer in på alla klasser. Även de klasser som har ökat sina 
resultat minst har relativt höga värden på enkätfrågorna. Varken korrelat-
ionen mellan relationer och testresultat eller korrelationen mellan lärarens 
tydlighet och testresultatet är inte särskilt höga, vilket går emot tidigare forsk-
ning. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: elevers uppfattningar, relationer, tydlighet, 7C, enkätstudie, elev-
tester  
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1. INLEDNING  

Både nationell och internationell forskning kan bidra till att öka lärares kun-
skaper runt hur man bedriver en undervisning med hög kvalité. Redan 2003 
visade Hattie, att en stor del av elevernas resultatförbättring kan förklaras 
med lärarens undervisning. 

Samhället vi lever i har höga förväntningar på skolan i stort och på lärare spe-
cifikt. Ser man till svenska elevers resultat i matematik så har de ökat de sen-
aste åren men ligger fortfarande under genomsnittet vid en internationell jäm-
förelse (Skolverket, 2016).  Läraren har många uppgifter i skolan, och den 
primära är att undervisa eleverna och därmed öka deras kunskaper. De elever 
som undervisas av de lärare som är mest effektiva har lärandevinster som är 
upp till fyra gånger större än de som undervisas av de minst effektiva lärarna 
(Håkansson & Sundberg, 2012). Det är därför av stor vikt att hitta vad det är 
som gör att lärare lyckas med sin undervisning. 

Vilka kopplingar kan man då se mellan lärarens undervisning och elevernas 
lärande? Kan man säga något om sambandet mellan lärares undervisning och 
elevernas resultat? En av slutsatserna som Hattie (2009) presenterade var att 
det är lärarens kvalitéer som är den starkaste påverkansfaktorn på elevers lä-
rande. De kvalitéer hos läraren som är särskilt effektiva är bland annat relat-
ionsskapande och att läraren har en tydlighet med höga förväntningar på ele-
verna i sin undervisning (Hattie, 2009). Även Lundahl (2014) menar att lä-
rare som tydliggör målen med undervisningen samt följer upp och utvärderar 
såväl sin egen undervisning som elevernas resultat är effektiva i sin undervis-
ning. 

Att läraren är en av faktorerna som faktiskt gör skillnad i undervisningen kan 
man också se i undersökningen som gjordes i Stockholms stad under åren 
2013-2016 där man såg att även om alla skolor jobbar på likande sätt med 
förbättringsåtgärder så som till exempel tydlighet och ett formativt arbetssätt, 
så ger det olika avtryck i olika klasser beroende på vilken lärare de har haft 
och hur de har jobbat med dessa områden (Adolfsson & Håkansson, 2017).  

Att bara göra elevtester och på så sätt få fram elevernas resultat/kunskap be-
höver inte säger inte något om lärarens kvalité på undervisning. Man kan 
också göra undersökningar som visar hur eleverna uppfattar sin lärare, men 
då säger inte det något om elevernas resultat. Det intressanta blir att se vad 
som händer när man kopplar ihop de resultaten. För att kunna undersöka lä-
rarkvalitéer så måste man ha något att mäta mot. Elevtester är ett relativt 
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enkelt sätt att använda för att mäta elevers kunskap, men det är svårare att ut-
värdera lärarens undervisning. Här är eleverna bra att ta hjälp av eftersom de 
träffar sina lärare vid varje matematiklektion. I denna studie använder jag ele-
verna som mätverktyg i både elevtester men också i en enkät där de svarar på 
frågor om hur de upplever sin lärares undervisning. Att få ta del av elevernas 
olika uppfattningar och även kunna koppla det till deras resultat kan ge en 
bild av vad det är lärare gör som faktiskt spelar roll för elevernas kunskapsut-
veckling. En viktig sak att poängtera är dock att det finns andra saker än lära-
ren och skolan i stort som spelar in för vilket resultat elever får av sitt skolar-
bete. Det socioekonomiska perspektivet är också viktigt, men det tas inte upp 
i denna uppsats.  
 
Data till denna studie har samlats in i den svenska delen av LISA-projektet 
och jag har fått ta del av data efter att den har samlats in. Enkätinstrument 
som för att samla in enkätdata är en elevenkät gjord på vårterminen i åk 7 (bi-
laga 1). Som elevtester har de en översättning av de norska nationella proven 
får åk 7 och åk 8 använts. De proven ligger under sekretess och kan därför 
inte visas.  
	

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur den upplevda relationen mel-
lan lärare och elev påverkar elevers resultat. Studien fokuserar särskilt på om-
råden som berör hur läraren skapar relationer med elever, samt hur tydligt 
undervisningens mål kommuniceras.  

1.2 Frågeställningar 

• Vilka samband finns mellan elevernas upplevda relationer med sin ma-
tematiklärare och deras testresultat? 

• Vilka samband finns mellan elevernas upplevelser av matematiklära-
rens tydlighet och deras testresultat?  

1.3 Aktuella begrepp 
I min uppsats kommer fokus att ligga på vissa begrepp och jag har därför valt 
att kortfattat förklara dem för läsaren redan här:  
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1.3.1 The 7C’s of effective teaching 

I min uppsats har jag valt att använda mig av ramverket The 7Cs’ of effective 
teaching som har utarbetats av TRIPOD (Ferguson, Phillips, Rowley & Fri-
edlander, 2015). Elevenkäten är utarbetat utifrån detta ramverk. Vid analysen 
har jag använt mig av två av dessa 7 områden; Care och Clarify. 

1.3.2 Care- relationer 

Ordet Care har jag översatt till relationer i den löpande texten. Detta för att 
det ska vara enklare att läsa. I ramverket som jag har utgått från så framkom-
mer det tydligt att det engelska ordet Care är det samma som relationer 
(Ferguson et al, 2015. Mer att läsa om definitionen finns under teorikapitlet. 
Även tidigare forskning använder i stort sett samma betydelse när de skriver 
om relationer. I Hatties metastudie definierar han exempelvis relationer med 
att det handlar om att läraren lyssnar, känner empati samt ge värme och upp-
märksamhet till eleverna. Det handlar också om att läraren ska respektera ele-
verna bakgrund och kultur (Hattie, 2009). 

1.3.3 Clarify- tydlighet 

Ordet Clarify har varit ett svårt begrepp att översätta. Det handlar om att lä-
aren ska vara tydlig, kunna tydliggöra innehåll samt vara förklarande. Jag 
valt att översätta som tydlighet i den löpande texten. I ramverket kan man 
läsa att Clarify står för att läraren hjälper eleverna att förstå innehåll och kan 
förklara det på olika sätt samt ge värdefull feedback (Ferguson et al, 2015). 
Tidigare forskning skriver att tydlighet exempelvis kan vara tydliga inlär-
ningsmål för undervisning- det vill säga klargöra mål och kriterier för 
måluppfyllelse och hur tydlig undervisningen i stort (Blikstad-Balas, Klette, 
Roe, 2015; Hattie 2009). 

1.3.4 Effektiv undervisning/ effektiva lärare  

En stor del av den forskning som tas upp i min uppsats handlar om lärarens 
undervisningsmetoder och hur det påverkar elevernas resultat. Jag har valt att 
kalla det för hur effektiv läraren är i sin undervisning. Mycket eftersom det är 
så det benämns i både LISA-projektet, men också i MET-projektet. Med en 
effektiv lärare menar jag alltså en lärare som ger bättre möjligheter för elever 
att lära. Om möjligheten att lära ökar, kommer elevers testresultat öka mellan 
två mätpunkter. Detta mäts i LISA projektets tester. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

I forskningsbakgrunden har jag använt mig av både nationell samt internat-
ionell forskning inom området om lärarens undervisning. Mitt främsta fokus 
vid litteratursökningen har varit på studier som beskriver samband mellan det 
som läraren gör i sin undervisning och som sedan främjar elevernas kun-
skapsutveckling.  

Jag har därför valt att rikta mitt fokus på lärarens roll i elevernas inlärning i 
min litteraturinsamling. Mycket utifrån tidigare forskning som är i stort sett 
eniga om att lärarens roll är viktig för elevers lärande.  

För att hitta källor till litteraturbakgrunden har jag i första hand använt mig 
av databaser som jag har tillgång till via biblioteket på Karlstads Universitet.  
Den största databasen för forskning om undervisning som är EBSCO. För att 
fånga svensk forskning mer specifikt har DIVA använts som komplement.  
Jag har även använt mig av Google Scholar, SwePub samt Research Gate. 
Vid flera tillfällen har jag också använt mig av referenslistan på de artiklar 
jag har läst och letat vidare därifrån, så kallad kedjesökning. En risk med just 
kedjesökning är att man begränsar sin sökning så jag har som jag däför mest 
sökt via de olika sökredskapen.  

Jag har bland annat använt sökord som effektivt lärande, effective teaching, 
MET-project, LISA, teaching mathematics, The 7C’s of effective teaching, 
clarify, care, resultat i skolan, student survey, elevenkäter, framgångrika lä-
rare, relationer lärare. 

Många av de sökresultat som jag fick fram behandlade lärarens undervis-
ningsmetoder, som om läraren till exempel arbetar problemlösande eller om 
hen arbetar kooperativt. Jag hittade även många artiklar om hur viktigt det är 
med relationer mellan lärare och elever, men då inte någon koppling alls till 
kunskapsutveckling. 

I min forskningsbakgrund kommer jag börja med att beskriva hur viktig lära-
ren är för elevers kunskapsutveckling på en mer övergripande nivå för att se-
dan gå in på de två områden som jag har valt att rikta in mig mot; relationer 
och tydlighet.  

2.1 Lärarens betydelse 

Kunskapsläget är entydlig i frågan om den stora betydelsen  för elevers möj-
lighet att lära som lärares agerande har (Adolfsson & Håkansson, 2017; 
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Håkansson & Sundberg 2012; Hattie 2009; Cantrell & Kane, 2013). I ett stort 
forskningsprojekt i USA under åren 2009-2011, finansierat av Bill and 
Melinda Gates, har man följt 3000 lärare och effekter av deras undervisning. 
Projektet har fått namnet MET-projektet (Measures of Effective Teaching)  
och är ett av de största projekten i sitt slag (Cantrell & Kane, 2013). Ett av 
projektets resultat är att det är möjligt att identifiera lärare som bedriver mer 
effektiv undervisning än andra. Det fanns ett samband mellan att skattas högt 
på elevenkäter och höga resultat elevresultat på de statliga testen. Lärare vars 
elever lyckades väl vid ett av de statliga testerna, visade samma effektivitet 
även vid andra mättillfällen – det var alltså läraren och inte elevgruppens 
sammansättning som förklarade utfallet. Under de 2009-2010 identifierades 
vilka lärare som var mest och även minst effektiva. Resultaten följdes sedan 
upp under 2010-2011 genom att slumpmässiga tester genomfördes hos de lä-
rarna. Man kunde då se att resultatet överlag stämde väl överens även om det 
fanns några små avvikelser (Cantell & Kane, 2013). I denna studie kunde 
man också se att lärare i just matematik kan påverka sina elevers resultat mer 
än lärare i andra ämnen. I MET-projektet användes enkätverktyget The 7:C´s 
of effektive teaching (Ferguson et al.,2015). 
  

Ett liknande forskningsprojekt, LISA-projektet, pågår i de nordiska länderna. 
Precis som i MET-projektet så utgår man från ramverket The 7:C´s of effek-
tive teaching (Ferguson et al.,2015). 
LISA-projektet startade i Norge har nu även utvidgats till att innefatta Sve-
rige och Finland. I projektet används elevenkäter, elevtester samt videoobser-
vationer för att med hjälp av det kunna utvärdera hur effektiv lärares under-
visning är. Det är ett pågående projekt och det har ännu inte publicerats några 
resultat som beskriver sambanden mellan lärares undervisning och elevers. 
Resultat från den norska studien visar att elever skattar sina lärare högt på 
frågorna; Om det är något vi inte förstår, förklarar matematikläraren det på 
ett annat sätt och Matematikläraren använder tid till att hjälpa alla elever. 
Något som även lyfts fram som ett resultat i denna studie är att eleverna skat-
tar sina matematiklärare högre än lärare i andra ämnen (Blikstad-Balas et al., 
2015). 
 

I den omfattande metastudien Synligt lärande (Hattie, 2009) sammanställs 
vilka faktorer som påverkar elevers lärande, och man har kommit fram till de 
tre faktorerna som ger högst effekt på elevers lärande, om man utgår från vad 
läraren kan påverka, är videoanalys av undervisningen med en effektstorlek på 
0,88, lärares tydlighet i undervisningen med en effektstorlek på 0,75 samt för-
troendefulla relationer mellan lärare-elev som har en effektstorlek på 0,72. 



Elevers uppfattning om relationer och tydlighet 

i klassrummet- matematik åk 7  Maria Lindström 

6 

 

Allt med effektstorlek över 0,4 har stora effekter på elevers lärande (Hattie, 
2009). 

Tabell 1 Påverkansfaktorer relaterade till läraren (Hattie, 2009) 

 

Något som dock inte ger så stor effekt på elevers lärande är en lärare generellt. 
Det ger inte en större effekt än 0,32. Det är inte om läraren har en examen eller 
ej, som är betydelsefullt – det är vad lärare gör som påverkar elevernas prestat-
ioner (Håkansson & Sundberg, 2012).  

När William (2010) undersökt vilka strategier som bygger upp framgångsrik 
undervisnin kom han fram till att undervisningen måste byggas upp efter flera 
strategier. En av de strategierna är tydliggörande av målen. En annan är under-
visningsmiljön, där lärare måste skapa klassrum som synliggör lärande och 
som därmed visar hur eleverna ska lära sig mer i en trygg undervisningsmiljö. 
William (2010) lyfter förutom detta även feedback som ett viktigt verktyg för 
att öka elevernas kunskap. Förutom Hattie (2009) och Williams (2010) så har 
även Good, Wiley & Florez (2009) samt Håkansson & Sundberg (2012) fors-
kat runt detta och visar i sina forskningsrapporter vilka områden som de menar 
är viktiga för effektiv undervisning. Att ha ett stödjande klassrumsklimat med 
goda relationer mellan lärare och elev samt kvalité med varierad undervis-
ningen är viktiga faktorer för elevernas kunskapsutveckling, men även lärare 
tydlighet runt exempelvis läroplan och förväntningar spelar stor roll (Good et 
al., 2009; Håkansson & Sundberg, 2009).  

Man kan se att det finns en stor samstämmighet bland forskare om vad som är 
viktiga faktorer för hur en lärare kan bedriva effektiv undervisning. I kom-
mande avsnitt kommer vikten av tydlighet och vikten av att skapa relationer 
att beskrivas närmare, eftersom det är de två områden som jag valt att sam-
manställa resultaten från enkäten utifrån.  

Påverkansfaktorer Effektstorlek 
  
Videoanalys av undervisningen 0,88 
Lärarens tydlighet i undervisningen 0,75 
Förtroendefulla relationer lärare-elev 0,72 
Professionell utveckling 0,62 
Inte etikettera elever 0,61 
Undervisningskvalitet 0,44 
Lärares förväntningar 0,44 
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2.2 Tydlighet i undervisning 

Att det är viktigt med tydlighet i undervisningen har flera forskare visat på 
(Nordenbo, Larsen, Tifticki & Wendt, 2008; Lunddahl, 2014; Hattie 2009).  
Tidigare forskning visar dock på olika betydelser av ordet tydlighet kopplat 
till positiva effekter på elevers kunskapsutveckling. Tydlighet kan exempel-
vis vara att läraren har en god didaktisk kompentens och använder sig av tyd-
liga undervisningsmetoder (Shulman, 1986; Hattie, 2009;  Good et al., 2009; 
Nordenbo et al., 2008) men det kan också vara att läraren formulerar tydliga 
lärandemål för såväl enskilda lektioner som hela ämnesområden och i sam-
band med det även ge feedback på elevernas arbete. (Nordenbo et al., 2008; 
Loewenberg Ball, Thames & Phelps, 2008; Lunddahl (2014).  
 
På 1980-talet myntade Lee Shulman begreppet pedagogical content know-
ledge (PCK), Lee Shulman beskriver PCK-begreppet som en kombination av 
lärarens ämneskunskap och ämnesdidaktik. Enligt Shulman består lärarkom-
petens av kunskaper om ämne, elevers lärande inom ämnet, om styrdoku-
ment, om syftet med och kontexten för kurser och utbildning samt av gene-
rella pedagogiska kunskaper och ämnesdidaktik (Shulman, 1986). Lärare som 
har goda kunskaper om detta klarar av att variera sina undervisningsmetoder 
samt sina förklaringar och kan alternera mellan olika modeller , och de har 
också visat sig vara mer effektiva i sin undervisning (Nordenbo et al., 2008; 
Hattie, 2009). Detta har enligt Nordenbo et al. (2008) även visat sig vara 
samstämmigt mellan olika länder. Läraren måste ge eleverna en möjlighet att 
lära. Eleverna kan inte tillgodogöra sig kunskapsinnehåll om inte läraren ak-
tivt undervisa om det och går igenom innehållet noga (Good et al., 2009). 
Även om detta kan verkar uppenbart, får eleverna i för många klassrum inte 
alltid genomgångar på rätt nivå om innehållet. Undervisningsmetoder är 
alltså viktigt för resultatet (Good et al., 2009; Nordenbo m.fl. 2008; Hattie 
2009).  
 
Hattie (2009) har, som jag skrivit om tidigare, studerat flera olika faktorer 
som påverkar elevers studieprestationer. När fokus har varit på just undervis-
ning så kan han se att det som där ger störst effekt på elevers lärande är att 
om det, förutom goda undervisningsstrategier (Shulman, 1986;  Nordenbo et 
al., 2008) även finns tydliga och individuellt anpassade mål för undervis-
ningen samt att eleverna får formativ återkoppling av hög kvalité på sitt ar-
bete så ökar elevernas kunskaper. Det är därmed viktigt att läraren är tydlig 
med varje lektions syfte och mål och att det kommuniceras till eleverna Att 
inleda lektionen med syftet och sedan visa dem hur framgång kan se ut i slu-
tet lyfter både Kimber (2009) och Lunddahl (2014) som viktiga 
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framgångsfaktorer för en god kunskapsutveckling hos elever samt att då även 
visa hur resultatet kommer att mätas. 

Att läraren ger formativ bedömning till sina elever beskrivs som en brygga 
mellan undervisning och lärande. Formativ bedömning ger eleverna en möj-
lighet till en god lärprocess. Den formativa bedömningen handlar då främst 
om att tydliggöra för eleverna hur de ligger till i förhållande till kunskapskrav 
och ge dem en vidare vägledning för att nå ännu längre (Skolinspektionen, 
2010). Den formativa bedömningen kan också vara ett viktigt underlag för lä-
rarna i deras arbete med att utveckla sin undervisning. 

2.3 Relationer 

Relationer i klassrummet, och i detta fall specifikt relationen mellan lärare 
och elev, är något som flera forskningsrapporter visar har stor effekt på ele-
vers lärande, både i Sverige (Frelin, 2010;  Håkansson & Sundberg ,2012) 
men också i resten av världen (Hattie 2009; Sterret 2011; Solomon, Watson, 
Battistich, Schaps & Delucchi., 1996; Good m.fl. 2009; Nordenbo, 2008). I 
Hatties studie definierar han förtroendefulla relationer med att det handlar om 
att läraren lyssnar, känner empati samt ge värme och uppmärksamhet till ele-
verna. Det handlar också om att läraren ska respektera elevernas bakgrund 
och kultur (Hattie, 2009). För att elever ska kunna utveckla hela sin potential 
och därmed också öka sina kunskaper så är det viktigt att läraren klarar att 
skapa relationer mellan lärare och elev (Kimber, 2009). I Virginia har Sterret 
(2011) sammanställt tidigare forskning och utifrån det kommit fram till att re-
lationsbyggandet med elever är en förutsättning för att få goda resultat i sko-
lan. Om en lärare inte har goda relationer med sina elever kan det komma att 
få konsekvenser för deras kunskapsutveckling. Eleverna behöver få känna 
trygghet och studiero när de är i skolan och det får de lättare om de har en 
god relation med personalen på skolan. Goda relationer gör så att mer tid i 
klassrummet kan läggas på undervisning, vilket gynnar elevernas kunskaper 
(Sterret, 2011; Frelin, 2010).  
 
Man kan också se i de tidiga resultaten från LISA-projektet att en av de frå-
gor som får högst värde på elevenkäten är Matematikläraren använder tid till 
att hjälpa alla elever (Klette, Blikstad-Balas & Roe, 2017). Det, menar Klette 
et al. (2017), betyder att elever tycker att deras lärare är bra på relationer, vil-
ket är viktigt för hur elever lyckas i skolan.  
 
Fielding (2006) delar in relationer i funktionella eller personliga. Till funkt-
ionella relationer räknar han in de relationer som människor har för att få sa-
ker gjorda, till exempel relationen mellan ett affärsbiträde och en kund. Den 
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funktionella relationen definieras av sitt syfte. Den sortens relation gör det till 
exempel möjligt för kunden att köpa en vara och för affärsbiträdet att sälja. I 
personliga relationer gör man saker tillsammans för att man vill. Man åker 
exempelvis hem till en vän och hälsar på. Besöket har egentligen inget annat 
syfte än att man vill träffa sin vän. Fielding (2006) menar också att relationer 
sällan är av det ena eller det andra slaget, utan att det oftast finns drag av 
båda.  Allt relationsarbete som lärarna gör i skolan är för att ge förutsätt-
ningar för god undervisning och därmed elevers lärande och när lärare och 
elever möts har de alltid en relation till varandra just för att de är lärare-elev 
(Frelin, 2010).  Även Hattie (2009) och Samuelsson (2007) poängterar att re-
lationerna som läraren bygger upp är viktiga just för lärandemiljön i klass-
rummet. Har man inte en god relation till sina elever så vågar de heller inte 
misslyckas och av misslyckande har man mycket att lära (Hattie 2009).  
 
Att den sociala relationen mellan elev-lärare spelar in för studieprestationer 
visar även Good, Wiley & Florez (2009) i sin forskning. Särskilt mycket spe-
lar den in för elever som ligger i riskzonen Skulle relationen saknas mellan 
lärare och elev så gör det dock mindre skada ju äldre man är. Det skulle alltså 
vara värre om relationen saknas på lågstadiet än när man kommer upp på 
högstadiet. 

2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar forskningen, både internationellt och nationellt, att  
just relationer och tydlighet är lärarkvalitéer som är centrala hos lärare för att 
bedriva en god undervisning som främjar kunskapsutvecklingen hos ele-
verna. Det finns dock ingen studie som har gjorts i Sverige där man har an-
vänt elevernas upplevelser kopplat med deras testresultat. Därför anser jag att 
min studie kan bidra till framtida lärdomar. Håkansson & Sundberg (2009) 
har gjort en sammanställning av tidigare forskning, men i den så har man en-
bart gjort en teoretisk forskningsöversikt och inte varit ute och samlat in data 
på skolor i Sverige.  
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3 TEORI 

Meningen med undervisning är att den ska leda fram till lärande. Det är där-
för det finns undervisning och man kan också säga att det är därför som fors-
kare att hela tiden försöka lära sig mer om hur man kan bedriva framgångsrik 
undervisning.  
 
Den här studien utgår på ett övergripande plan från ett sociokulturellt perspek-
tiv, eftersom studien riktar sig mot att undersöka kunskapande där människor 
ingår i ett samspel och sammanhang och där det sker en interaktion. Det soci-
okulturella perspektivet riktar blicken mot samspelet mellan en grupp männi-
skor och individen, både då det gäller tänkande och lärande (Säljö, 2014) 

Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i den sovjetiske psyko-
logen Lev Vygotskijs teorier. Vygotskij intresserade sig för barnets inlär-
ningspotential, alltså vad barnet kan prestera under ledning av vuxna eller 
kamrater. Han använder bland annat begreppet den närmaste proximala ut-
vecklingszonen. Vilket används för att förstå hur människor, när de väl be-
härskar ett begrepp, samtidigt också är nära att behärska något nytt. Detta 
nya, som då är inom den proximala utvecklingszonen, kan då nås med hjälp 
av instruktioner, förklaringar eller vägledning (Håkansson & Sundberg, 
2015).  
 
För att kunna sätta teorin i arbete behöver det övergripande perspektivet kon-
kretiseras i ett analytiskt ramverk. Det ramverk som kommer användas är det-
samma som används i MET-studien och det fokuserar på effektivt lärande. 

3.1 Analytiskt ramverk 

Under denna del ges en presentation av det ramverk som har använts för ele-
venkäten. Detta ramverk kallas The seven 7:C´s of effective teaching (7C’s) 
och har utarbetats av TRIPOD (Stuit et. al.,2013).  

Att mäta lärande i ett klassrum är inte helt enkelt. För att göra det möjligt be-
höver man bryta ner lärande i flera olika aspekter. I konstruktionen av enkäten 
för denna studie har man valt att använda sig av 7 C´s som är ett ramverk ut-
vecklat av Tripod och som sedan har använts ibland annat i MET-projektet 
men också i Chile, Kina, England och nu också i Norge och Sverige. Tripod 
skapades 2001 av Ronald F. Ferguson och hans forskargrupp från Harvard 
University och de har bland annat utvecklat detta ramverk. Ramverket används 
när man gör undersökningar om effektivt lärande. Ramverket 7C’s delas in i 
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tre huvudgrupper; Personal support, Curricular support och Academic press. 
I dessa grupper finns det sedan sammanlagt sju områden. (se tabell 2). Beskriv-
ningarna utgår från Stuit et al. (2013). 

 
Tabell 2 7C's of effective teaching 

Personal support 
Bygga relationer till eleverna samt ha ett klassrums-
klimat där eleverna känner sig uppskattade och väl-
komna 

Care and Confer 

Curricular support 
Undervisa på ett sätt som gör kursplanen engage-
rande, tillgänglig och sammanhängande 

Capitvate, Clarify 
och Consolidate 

Academic press 
Främja klassrumsförhållanden som ska kräver att ele-
verna ska vara fokuserade på att uppnå sin fulla pot-
ential 
 

Challenge och 
Classroom man-
agement 

Dessa sju områden (Care, Confer, Captivate, Clarify, Consolidate, Challenge 
och Classroom management) har tidigare beforskats och man har då kommit 
fram till att höga undersökningsresultat inom dessa sju områden bland annat 
ger höga elevprestationer, engagemang samt god motivation (Ferguson et al., 
2015; Cantrell & Kane , 2013; Stuit, Ferguson, & Phillips, 2013). Jag har ne-
dan valt att beskriva de två områden som jag har tittat närmare på i min 
undersökning 

 
Care (Relationer) 
Lärare som bryr sig om sina elever visar detta genom att de utvecklar person-
liga relationer med dem, de bygger upp ett känslomässigt band till eleverna 
samt visar att de bryr sig om deras lärande i klassrummet. De tar också hän-
syn till elevernas sociala, känslomässiga och kunskapsbehov. 
 

Läraren signalerar: Din framgång och välmående är viktig för mig 

 
Frågor i enkäten som hör till området Care: 

• Matematiklärare får mig att känna att hen verkligen bryrs sig om mig. 
• Om det är något som besvärar mig, tror jag matematikläraren förstår 

det. 
• Matematikläraren försöker verkligen förstå hur eleverna har det. 
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• Matematikläraren har förståelse för att eleverna kan vara trötta efter att 
ha haft en lång dag. 

• Matematikläraren använder tid till att hjälpa alla elever  
 

 
Clarify (Tydlighet) 
Lärare som tydliggör hjälper eleverna att förstå innehållet och lösa det som är 
förvirrande. De kan förklara begrepp och innehåll på olika sätt, de kontrolle-
rar om eleverna har förstått, kan se om eleven har missuppfattat och ger 
också användbar feedback på arbetet. 

 
Frågor i enkäten som hör till området Clarify: 
 

• Om det är något vi inte förstår, förklarar matematikläraren det på ett 
annat sätt. 

• Matematikläraren lägger märke till när eleverna har förstått, och när de 
inte har förstått.   

• När matematikläraren undervisar tror hen att vi har förstått även om vi 
inte har det. 

• Matematikläraren förklarar det vi ska lära oss på många bra sätt. 
• Matematikläraren förklarar svåra saker på ett tydligt sätt. 
• Matematikläraren går igenom innehållet för snabbt 

  

Läraren signalerar: Jag kan förklara på många olika sätt och när du inte 
förstår så hjälper jag dig vidare. 
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4 METOD 

Studien utgår från ett datamaterial insamlat inom ett pågående forskningspro-
jekt (LISA-projektet) . Det består av kvantitativa data från enkäter och elevtes-
ter. Valet av metod beror till stor del på syfte med studien vilket är att öka 
kunskapen om hur den upplevda relationen mellan lärare och elev påverkar 
elevers resultat samt hur tydligt undervisningens mål kommuniceras. En kva-
litativ analys av materialet hade gett mig möjligheten att hitta särskilda kvali-
teter och egenskaper hos en specifik lärare, men en generalisering hade då inte 
varit möjligt. Enkätdatan hade kunnat kompletteras med intervjuer för att möj-
liggöra en mer kvalitativ analys (Bryman, 2018). Såväl kvalitativ som kvanti-
tativ metod är båda metoder som används för att samla in empiri, i siffror eller 
ord, och de lämpar sig olika väl i olika sammanhang (Jacobsen ,2017; Åker-
lund 2017).  

Eftersom jag vill försöka beskriva och förklara vilka samband som finns mel-
lan elevernas upplevda relationer med sin matematiklärare och deras testre-
sultat samt vilka samband som finns mellan elevernas upplevelser av lära-
rens tydlighet och deras testresultat och då använt mig av enkät och elevtest-
data så kommer jag att redovisa mina resultat med hjälp av bland annat tabel-
ler, grafer och diagram, slutligen har jag också gjort en korrelationsberäkning 
mellan testresultat och elevenkäten. På så sätt blir de enklare att upptäcka 
mönster men även unika undantag vilket gör det möjligt att kunna dra gene-
rella slutsatser (Rienecker&Jorgensen, 2017). Metoderna som används vid 
denna undersökning anser jag kompletterar varandra och kan stödja syftet 
med uppsatsen. 

4.1 Att mäta effektivitet 

Det är viktigt att kunna mäta effekten av lärares undervisning på elevers lä-
rande och därmed kunna uttala sig om undervisningens effektivitet. Läraren är 
den som utför undervisningen och dennes handlingar har antagligen en påver-
kan och betydelse för elevernas kunskapsutveckling. Detta är inte lätt att mäta 
direkt. Därför behöver man använda indirekta metoder. I den här studien an-
vänds elevenkät och elevtester för att fånga in kopplingen mellan lärares 
effektivitet och elevers kunskapsutveckling. Att kombinera metoder på detta 
sätt gör det möjligt att studera de komplexa samband som råder och ger större 
möjlighet att möta studiens syfte. I LISA-projektet används observationer, en-
käten samt två elevtester. Jag har i min delstudie valt att använda mig av den 
data som finns från elevenkäten samt de två elevtesterna. Anledningen till att 
jag valde just de två metoderna till min studie är att jag hoppas se just 
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kopplingen mellan hur eleverna uppfattar sin lärare och elevernas kunskapsut-
veckling. Man hade även kunnat komplettera enkäten med intervjuer för att få 
undersökningen mer kvalitativ (Trost, 2001).  

Att mäta hur effektiv läraren är på undervisning är inte helt lätta att under-
söka, och att fråga elever via enkäter är ett sätt. De kvalitéer hos en lärare 
som skrivs fram som effektiva av elever är i stort sett samma som när lärare 
själva får tycka till (Hattie, 2009). Hattie visar på att elever och lärare är väl-
digt samstämmiga runt vad som krävs av en lärare för att undervisningen ska 
fungera och därmed öka elevernas kunskapsutveckling. Man kan därför an-
vända eleverna som ett bra mät- och utvärderingsverktyg av lärarnas kompe-
tens (Hattie, 2009).  

 

4.2 Urval 

Skolorna som valdes ut för att delta i insamlingen av data är belägna i 9 olika 
kommuner runt om i Sverige. 16 skolor tillfrågades om att vara med i studien 
och av dem så svarade 15 ja. Det är både stads- och landsbygdsskolor, skolor 
med både stor och liten andel invandrarelever. Man har också titta på skolor-
nas tidigare prestationsnivåer och utifrån det valt skolor där den varierar. Ur-
valet är tänkt att matcha det nationella genomsnittet och fördelningen av 
dessa variabler.  
 
Lärarna som varit med i studien varierar i ålder, kön och kvalifikationer. De 
är i allmänhet erfarna lärare med ett medelvärde på 16 års erfarenhet av lärar-
yrket. Förutom den variationen så har lärarna också tagit del av olika stor 
mängd av kompetensutvecklingskurser; allt från inga alls till flera olika kur-
ser. Utifrån dessa kriterier så ger urvalet en mångsidig representation av ma-
tematiklärare i Sverige. 

 

4.3 Datainsamling och analys 

Syftet med min uppsats är att se om elevernas upplevda relationer mellan lä-
rare och elev och tydlighet i undervisningen har ett samband med elevernas 
resultat. För att kunna få en uppfattning om det så behöver jag både få in data 
om hur eleverna upplever att läraren bedriver sin undervisning samt hur det 
går för eleverna.  
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Jag har själv inte gjort datainsamlingen utan ha fått tagit del av insamlad data 
från LISA-projektet här i Sverige. LISA-studien använder Tripod Student 
Perception Survey (7C:s), utvecklad av Ronald Ferguson (Stuit et al., 2013). 
Detta är ett noggrant validerat instrument och var den enkät som även använ-
des i den Bill & Melinda Gates-finansierade studien Measures of Effective 
Teaching (MET). (Biliaga 1) Som elevtester har de norska nationella proven 
för åk 7 och åk 8 använts. 
 
Jag kommer nu att ge en bakgrund kring de två datamängder jag har använt i 
min studie (elevenkät och elevtester) och hur dessa data har samlats in. 
 

4.3.1 Elevenkät 

I den enkäten som har använts har 677 elever från 15 skolor och 35 klasser 
deltagit. Eleverna har i enkäten svarat på 38 frågor om hur de uppfattar sin 
matematiklärares undervisning. (Bilaga 1) Elevenkäten har genomförts under 
eller i anslutning till ordinarie lektion i det egna klassrummet, vilket med-
förde en hög svarsfrekvens. Enkäten gjordes i feb-mars i åk 7. Alltså mitt 
emellan de två testerna.  
 
Jag har fått tillgång till all insamlad data från elevenkäterna och har analyse-
rat dessa data på olika sätt. Delas har jag valt att fokusera på frågorna i områ-
dena om relationer och tydlighet utifrån alla elevers svar. Vidare har jag valt 
att se på de enskilda klasserna inom dessa områden och räknat ut medelvärdet 
av klassernas svar. Eftersom jag senare vill kunna analysera samband mellan 
enkätsvaren och testresultaten har jag bara använt mig av de klasser som 
också har gjort testerna, vilket är 604 elever.  
 
Enkäten som användes i LISA-studien var en enkät utvecklad av Ronald 
Ferguson (2010): The Tripod Student Perception Survey. Detta är ett nog-
grant validerat instrument och användes bland annat i den Bill & Melinda 
Gates finansierade studien Measures of Effective Teaching (MET). För att 
kunna mäta elevernas uppfattning om sin lärare utformades enkäten utifrån 
ramverket The 7C’s of effective teaching. Enkäten består av 38 påståenden 
och varje påstående hör till ett av de 7 områden från ramverket. Till varje på-
stående ska man svara på hur väl man instämmer på det utifrån en 5-gradig 
Likertskala (Bryman 2014); aldrig, sällan, ibland, ofta eller alltid. Frågorna är 
utformade så att man inte ska värdera sin egen lärare som bra-dålig, utan frå-
gorna är istället ställda så att eleverna svara på hur väl de håller med om olika 
påståenden, till exempel; Matematikläraren gör lektionerna intressanta, 
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Matematikläraren vill att jag ska motivera mina svar och Om det är något vi 
inte förstår, förklarar matematikläraren det på ett annat sätt. 
 
Vid enkäten så är alla frågorna standardiserade, det vill säga det finns ingen 
möjlighet till egna svar. Alla elever har exakt samma frågor och samma 
svarsalternativ. Det finns inga frågor med öppna svar. Detta gör också att stu-
dien blir mer kvantitativ än kvalitativ (Trost, 2001). En fördel med enkäter i 
stort är att man få in en stor datamängd på ett enkelt sätt. Enligt Trost (2001) 
så har enkäter både en snabb och billig administration, vilket stämmer väl 
överens med hur det har gått till i denna insamling. 

4.3.2 Elevtester 

Elevtesterna gjordes med ett års mellanrum; i början av åk 7 samt i början av 
årskurs 8. Frågorna i test 1 är direkt översatta från det norska nationella pro-
vet för åk 7 och test 2 är översatta från det norska nationella provet i åk 8. 
Test 1 har 58 frågor och test 2 har 50 frågor. Eleverna har 90 minuter på sig 
att genomföra respektive test. Eleverna ska bara skriva svar på frågorna. De 
behöver alltså inte visa någon uträkning. Vid testtillfället är det klassens ordi-
narie lärare som är med samt eventuellt en av forskarna i LISA-projektet. Det 
är sammanlagt 604 elever i 31 klasser som har lämnat in resultat för båda 
elevtesterna.  
Jag har fått tillgång till allt datamaterial från elevtesterna och har utifrån dem 
räknat ut klassernas resultat i procent och också deras procentuella föränd-
ring. Detta redovisas i tabellform.  
Eftersom test 1 och test 2 är olika tester så går det inte riktigt att jämföra test-
resultaten rakt över. Test 1 består av 58 uppgifter och test 2 av 50 uppgifter 
och varje uppgift ger en poäng. Eftersom testen inte har lika många poäng är 
resultaten för varje test inte är direkt jämförbart. Fler uppgifter gör det lättare 
att få fler antal rätt på test 1. Jag har därför valt att visa testresultaten i pro-
cent och sedan visa skillnaden i procentenheter. Detta för att kunna se en ten-
dens till kunskapsutveckling. Jag har också jämför klassernas resultat utifrån 
rankning. Där den klassen med högst resultat hamnar på rankingplats 1 o.s.v.  
 
 

4.4 Etiska principer 

Inför forskning så är det viktigt att ta hänsyn till Vetenskapsrådets kriterier 
för god forskningssed (2017) där det finns tydliga krav på skydd av individer 
som medverkar i studier. Kraven kan brytas ned i fyra olika delar: informat-
ionskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Informationskravet innebär att forskaren har en skyldighet att informera de 
som deltar i studien om studiens syfte. I just denna studie så har det gått ut in-
formationsbrev till elever och vårdnadshavare. (Bilaga 2) I informationsbre-
vet förklarades bakgrunden och syftet med studien samt metod för undersök-
ningen. Samtycke fick vårdnadshavare och elever lämna in skriftligt efter att 
de läst informationsbrevet. Eleverna fick även muntlig information om detta 
vi både testtillfällena och när de gjorde elevenkäten. De fick också informat-
ion om att materialet endast kommer att användas i forskningssammanhang 
och då med tillstånd från de medverkande. Konfidentialitetskravet täcks i stu-
dien med hjälp av anonymiteten i enkäterna, där inga namn eller personupp-
gifter insamlas. Forskarna som har startat upp studien kan dock spåra resulta-
ten och se vilken kommun, klass och skola de kommer från. I den data jag 
har tagit del av kan jag enbart se vilka resultat som hör till samma klass och 
vilka klasser som hör till samma skola. Jag har fått ta del av den data som re-
dan är insamlad och har fått skriva på om att jag bara får använda data för att 
skriva min magisteruppsats, vilket går under nyttjandekravet. Min bedömning 
är att studien lever upp till dessa fyra krav för etiskt försvarbar forskning.  

4.5 Validitet och reliabilitet 

Enligt Kihlström (2007) innebär reliabilitet att det forskningsresultat man får 
fram har hög reliabilitet om det överensstämmer med en annan forskares re-
sultat om den bestämmer sig för att forska om samma sak. Storleken av min 
studie gör att reliabiliteten ökar. Att jag gjorde valet att ta del av tidigare in-
samlad data istället för att göra en egen insamling var för att jag ville ha en 
större datamängd att jobba med och därmed också öka studiens reliabilitet. I 
de klasser som har gjort både enkäten och elevtesterna så har så gott som alla 
respondenterna svarat och det gör att enkätsvaren är statistiskt användbara. 
Det lilla bortfallet mellan de två testtillfällen kan mestadels förklaras med ex-
empelvis flytt och sjukdom. 

Validitet innebär att man måste säkerställa giltigheten i en undersökning. Mä-
ter man det som man vill mäta? För att veta om en undersökning är giltig 
gäller det att ha väl utprovade undersökningsredskap. I detta fall enkät och 
tester. I båda fallen var redan datan redan insamlande och i enkätdatan även 
omkodad. Det var ingenting av datan som jag skulle tolka. Frågorna i enkäten 
har varit flervalsfrågor utan möjlighet till egna svar. Svaren på frågorna har 
därför inte varit tolkningsbara och borde därmed vara valida. Frågorna på tes-
ten har rättats med rätt eller fel och har inte heller tolkats på något sätt. 
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Kihlström (2007) menar att även kommunicerbarheten kan anses vara ett 
mått på validitet. Detta innebär i stort sett att de som tar del av rapporten ska 
förstå det som beskrivs samt resultatet av studien.  

 

5 RESULTAT  

Syftet med enkäten var att se hur elever upplever sin lärares undervisning och 
syftet med elevtesterna var att se elevernas kunskapsutveckling.  

I detta avsnitt så kommer jag således att presentera resultaten av elevenkäten 
och då de frågor som hör till relationer och tydlighet. Elevenkäten presenteras 
i en tabell där man kan då se den procentuella fördelningen av alla elevers 
svar. Jag kommer sedan att fortsätta med att redovisa resultaten på de båda 
elevtesterna. Här kommer jag både att visa på den procentuella förändring av 
testresultaten för respektive klass men också visa den inbördes rankningen 
som finns mellan klasser. Med hjälp av diagram visas sedan en jämförelse 
mellan elevtesterna och elevenkäten och vad man kan se för kopplingar mel-
lan dem. Jag har valt att visa den jämförelsen med ett punktdiagram eftersom 
det ger en tydlig bild av hur klasserna förhåller sig gentemot varandra. 

Sammanlagt så var det 39 klasser som gjorde test och/eller enkäter. Av dessa 
39 klasser så var det 31 som gjorde båda testerna samt enkäten. Det samman-
lagda antalet elever som gjorde både och var 604 st. I de klasser som har gjort 
både elevenkäten och de båda testerna så har så gott som alla respondenter 
svarat, vilket gör att enkätsvaren är statistiskt användbara. 

5.1 Enkätresultat 

För att kunna jämföra enkätsvaren har skalstegen ändrats från en skattnings-
skala till en ordinalskala (1-5). Skalstegen på frågorna (alltid, ofta, ibland, säl-
lan, aldrig) kodades så att 5 motsvarar ”alltid” och 1 motsvarar ”aldrig” på 
frågor av typen Om det är något vi inte förstår, förklarar matematikläraren det 
på ett annat sätt. Men vid frågor av typen Matematikläraren går igenom inne-
hållet för snabbt, behöver skalstegen kodas i omvänd ordning för att få jäm-
förbarhet. I sådana frågor kodades svaret istället med 5 om eleven har svarat 
”aldrig” och med 1 om den svarat ”alltid”. 
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För enkätresultaten har jag valt att visa elevernas svar både procent och antal. 
Vid beräkningen av procent har jag avrundat svaren till hela procent. Det kan 
därför vara så att det då inte är exakt 100% på alla frågor.  
 

5.1.1 Relationer 

Fem olika frågor täckte in området relationer i enkäten. Tabell 3 nedan visar 
fördelningen av svaren från alla 677 elever på dessa frågor. 
Tabell 3 Fördelning av enkätsvaren på frågor om relationer (andel och antal)  

 
 
Här kan man se att eleverna överlag upplever att deras lärare är relationsskap-
ande. Merparten av elevernas skattning (56 -75%) är 4 eller 5 poäng på varje 
fråga. Vilket får anses vara höga värden. De två svarsalternativet med lägst 
omkodningsvärde förekommer relativt sällan. På alla frågor så ligger de två 
lägsta alternativen som mest på 19% och som minst på 7%. Bortfallet på frå-
gorna ligger mellan 1-4%. 

Kod 
 
 
Fråga 

1 
%  
(n) 

2 
% 
(n) 

3 
%  
(n) 

4 
% 
(n) 

5 
% 
(n) 

Ej svarat 
% 
(n) 

Matematikläraren får 
mig att känna att hen 
verkligen bryr sig om 
mig. 

3  
(21) 

 
7 

(45) 
 

19 
(127) 

32 
(215) 

39  
(261) 

1  
(9) 

Om det är något som 
besvärar mig, tror jag 
matematikläraren för-
står det. 
 

4  
(26) 

7 
(49) 

20 
(135) 

37 
(249) 

31  
(213) 

1  
(5) 

Matematikläraren 
försöker verkligen för-
stå hur eleverna har 
det. 

3  
(18) 

9 
(60) 

21 
(142) 

30 
(203) 

35  
(238) 

2  
(17) 

Matematikläraren har 
förståelse för att ele-
verna kan vara trötta 
eller ha haft en lång 
dag. 

8  
(54) 

11 
(74) 

21 
(145) 

27 
(184) 

29  
(193) 

4  
(25) 

Matematikläraren an-
vänder tid till att 
hjälpa alla eleverna. 
 

2  
(14) 

5 
(35) 

15 
(103) 

30 
(203) 

45  
(302) 

3  
(20) 
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Det som eleverna är mest nöjda med är att de upplever att läraren använder 
sin tid till att hjälpa alla elever. Där har hela 75% av elever svarat ofta eller 
alltid. Man kan också se att de även ger höga poäng på frågan om de upplever 
att matematikläraren verkligen bryr sig om eleven, där 71% har svarat ofta el-
ler alltid. Den fråga som eleverna tycker mest olika kring är huruvida mate-
matikläraren har förståelse för om eleverna är trötta. Det är även den frågan 
där flest andel elever inte har svarat. 
 
Om man istället tittar på resultaten av enkäten på klassnivå så kan man se att 
det finns skillnader mellan klasserna. Figur 1 nedan visar medelvärdet per 
klass. 
 

 
Figur 1 Medelvärde klassvis enkätfrågor om relationer 

I denna figur kan man se att fördelningen på klassnivå är fördelad med ett 
medelvärde om 3,89 samt en median och typvärde på 4. Fördelningen är där-
med centrerad runt de högre skalstegen. Det är dock en viss spridning mellan 
klasserna, vilket tydliggörs i lådagrammet i figur 3. Resultaten indikerar att 
elevernas upplevelser skiljer sig åt beroende på vilken klass de går i.  Exem-
pelvis klass 1 har ett väldigt högt medelvärde på 4,9, medan klass 26 ligger 
på låga 2,9.   

5.1.2 Tydlighet 

Området tydlighet behandlades i enkäten genom sex olika frågor. Tabell 4 ne-
dan visar fördelningen av svaren från alla 677 elever på frågorna som handlar 
om tydlighet: Anledningen till omkodning av frågorna ser man tydligt här då 
fråga tre och fråga sex är frågor där det inte är positivt om eleverna svarar all-
tid. Vilket utan omkodning hade försvårat jämförelsen. 
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Tabell 4 Fördelning av enkätsvaren på frågor om tydlighet (andel och antal) 

 

Eleverna är överlag nöjda med hur de upplever att matematikläraren förklarar 
om de inte förstår, där har nästa hälften av alla elever svarat att de alltid hål-
ler med. Endast 10% av eleverna har valt aldrig eller sällan. Många tycker 
också att läraren upptäcker när de har förstått och när de inte har förstått. Där 
har 68% svarat ofta eller alltid. Lite motsägelsefullt är att eleverna på nästa 
fråga har en större spridning på om att läraren tror att de har förstått även om 
de inte har det. Där är det låga 15% som svarar att de upplever att läraren all-
tid gör det. Det är också högst andel elever (17%) som svarar aldrig eller säl-
lan på samma fråga. 

Kod 
 
 
Fråga 

1 
% 
(n) 

2 
% 
(n) 

3 
% 
(n) 

4 
% 
(n) 

5 
% 
(n) 

Ej svarat 
% 
(n) 

Om det är något vi inte 
förstår, förklarar mate-
matikläraren det på ett 
annat sätt. 
 

3  
(21) 

 
7  

(49) 
 

12 
(84) 

27 
(183) 

49 
(334) 

1  
(6) 

Matematikläraren läg-
ger märke till när ele-
verna har förstått, och 
när de inte har förstått.   
 

3  
(21) 

8  
(56) 

19 
(126) 

38 
(257) 

30 
(206) 

2  
(11) 

När matematikläraren 
undervisar tror hen att 
vi har förstått även om 
vi inte har det. 

5  
(33) 

12 
(80) 

28 
(189) 

39 
(261) 

15 
(100) 

2  
(13) 

Matematikläraren för-
klarar det vi ska lära oss 
på många bra sätt. 
 

3  
(19) 

9  
(58) 

21 
(140) 

35 
(240) 

30 
(203) 

3  
(17) 

Matematikläraren för-
klarar svåra saker på ett 
tydligt sätt. 
 

4  
(29) 

7  
(45) 

17 
(113) 

34 
(229) 

38 
(254) 

1  
(8) 

Matematikläraren går 
igenom innehållet för 
snabbt 

 

4  
(30) 

9  
(63) 

23 
(156) 

35 
(240) 

24 
(164) 

4  
(25) 
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Även när det kommer till den sista frågan som handlar om eleverna upplevel-
ser av genomgång av innehållet så är de inte samstämmiga. Här kan man se 
att det skiljer sig åt mellan elever genom spridningen i svaren. Vissa upplever 
att genomgångar går lite för fort, medan andra tycker att det är bra. Man kan 
även vid denna fråga se att många elever vill uttrycka sin åsikt. Det är få som 
väljer att inte svara.  

Om man ser på frågorna om tydlighet i stort så kan man se att trots att det är 
lite spridning i svaren så dominerar de två högsta kategorierna. De har mellan 
54- 76%. De två lägst kategorierna ligger mellan 10- 17%.  

När man istället tittar på resultaten av enkäten på klassnivå så kan man se att 
resultaten skiljer en del mellan klasserna. Figur 2 nedan visar medelvärden 
per klass för att skapa en överblick och kunna jämföra resultaten klassvis. 
 
 

 

Figur 2 Resultat klassvis enkätfrågor om tydlighet 

I denna figur kan man se att fördelningen på klassnivå är fördelad med ett 
medelvärde om 3,82 samt en median på 3,9 och ett typvärde på 4,2. Fördel-
ningen är därmed centrerad runt de högre skalstegen. Det är dock en viss 
spridning mellan klasserna, vilket tydliggörs i lådagrammet i figur 4. Resulta-
ten indikerar att elevernas upplevelser skiljer sig åt beroende på vilken klass 
de går i.  Exempelvis klass 1 har ett väldigt högt medelvärde på 4,8, medan 
klass 26 och klass 31 ligger på låga 3,0.   
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5

Tydlighet

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Relationer

Figur 3 Enkätfrågor om relat-
ioner (klassvis) 

Figur 4 Enkätfrågor om tydlig-
het (klassvis) 

5.1.3 Sammanfattning enkätresultat 

I diagrammen ovan (figur 1) och (figur 2) såg man att det var en stor sprid-
ning över resultaten. För att göra en tydlig illustration av detta så har jag valt 
att även göra lådagram. 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Diagrammen (figur 3) och (figur 4) visar att spridningen av svaren på frå-
gorna om båda relationer och tydlighet är i stort sett lika, men det visar också 
att de flesta av klasserna har svarat ganska lika på enkätfrågorna om relat-
ioner och tydlighet. Det är ett något högre resultat på frågorna om relationer 
än på frågorna om tydlighet. 

5.2 Testresultat 

I tabellen nedan visas klassernas resultat från elevtest 1 samt elevtest 2. Re-
sultaten redovisas både utifrån procentuell förändring men också utifrån klas-
sernas förändring i ranking mellan de två testerna. De klasser som har ökat 
mest utifrån procentenheter har jag markerat med röd färg, medan de som har 
ökat minst har markerats med gult. För förändring i ranking har jag markerat 
med rött för de klasser som har gått upp mest i ranking och markerat med 
gult för de klasser som har backat mest.  
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Tabell 5 Klassvis sammanställning av testresultat 

 
I tabellen ovan kan man se att de klasser som har ökat sina resultat mest uti-
från procentenheter är klass 12 med en ökning på 30, klass 25 med en ökning 
på 19 samt klass 13 med en ökning på 17 procentenheter. I tabellen är de 
markerade med rött.  
Om man istället ser på vilka klasser som har ökat sin ranking mest så är även 
där klass 12 i topp med en ökning på 20 placeringar. Efter det så kommer 
klass 1 som har ökat sin ranking med 10 placeringar och sen kommer klass 
25 som ökat rankingen med 9 placeringar. I tabellen är klasserna som har 
ökat sin ranking markerade med rött. Utifrån rankingen är det också spän-
nande att titta på vilka klasser som har backat i ranking. Där ser man att klass 

Klass Test 1 
% 

Test 2 
% 

Förändring 
% enheter 

Test 1 
ranking 

Test 2 
ranking 

Förändring 
ranking 

1 
 

54 66 12 4 4 0 

2 45 61 16 17 7 10 
3 47 58 11 13 11 2 
4 43 51 8 23 21 2 
5 41 48 7 24 24 0 
6 47 54 7 14 18 -4 
7 53 58 5 5 13 -8 
8 57 64 7 2 5 -3 
9 29 42 13 30 29 1 

10 52 53 1 6 19 -13 
11 36 47 11 29 25 4 
12 43 73 30 22 2 20 
13 14 25 17 31 31 0 
14 49 60 11 9 9 0 
15 54 63 9 3 6 -3 
16 47 59 12 15 10 5 
17 45 55 10 19 17 2 
18 47 57 10 16 16 0 
19 44 52 12 20 20 0 
20 39 46 7 25 28 -3 
21 30 35 5 28 30 -2 
22 52 58 6 6 12 -6 
23 50 57 7 8 14 -6 
24 64 74 10 1 1 0 
25 48 67 19 12 3 9 
26 45 50 5 18 22 -4 
27 44 49 5 21 23 -2 
28 39 47 8 26 26 0 
29 36 46 10 27 27 0 
30 49 57 8 11 15 -4 
31 49 61 12 10 8 2 
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10 har backat mest med en skillnad på 13 placeringar, klass 7 har backat med 
8 placeringar och både klass 22 och 23 har backat 6 placeringar. I tabellen är 
klasserna som har backat i ranking markerade med gult. 
 
Många klasser ligger relativt stabilt i ranking mellan de två testerna. Det är 
15 klasser som inte har gått framåt eller bakåt mer än 2 placeringar. 
 
Man kan också se att alla klasser, procentuellt sett, har ökat sina testresultat 
mellan test 1 och test 2. 
 
För att få en bild av spridningen mellan klasserna så har jag här valt att göra 
ett lådagram 
 

 
Figur 5 Procentuell förändring mellan test 1 och test 2 

Vi kan då tydligt se att en klass (klass 12) avviker från de andras resultat. De 
andra har en spridning mellan 19 och 1 procentenheter, där de flesta resulta-
ten ligger mellan 7 och 12 procentenheter.  

5.3 Jämförelse mellan test och enkät  

I jämförelsen mellan testen och enkäterna har jag lagt in resultatet i ett punkt-
diagram där man kan se sambandet mellan enkätresultaten (y-axel) och testre-
sultaten (x-axel). 
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5.3.1 Samband mellan enkät och test utifrån förändring i rankning 

 
Figur 6 Medelvärde på relationsfrågorna vs ändring i ranking 

I diagrammet ovan representerar varje prick en klass där klassens ändring i 
ranking och klassens medelvärde på enkätfrågorna om relationer går att av-
läsa. Figuren visar att de tre klasser som har ökat mest i rankning  (ökning av 
9, 10 och 20 platser) har höga värden på frågorna om relationer (medelvärde 
mellan 4 och 5). Man kan också se att den klassen som har minskat mest i 
ranking (13 platser) ändå har relativt högt resultat på enkätfrågorna om relat-
ioner (medelvärde 4,0). De andra klasserna som har minskat mest i ranking 
ligger nära 4 i medelvärde på enkätfrågorna. Bland övriga klasser som har 
ökat eller minskat i ranking med 5 plaster är medelvärdet för frågorna om re-
lationer allt från 2,9 till 4,9. Om man bortser från klass 12, som är den klas-
sen som har ökat sin ranking mest (20 platser) så kan man se att fördelningen 
i diagrammet ser väldigt lika ut både till höger och till vänster om 0. 

Av de klasser som har ligger kvar på samma ranking så har de ett medelvärde 
mellan 4,9 och 3,1. Värt att notera är att där ligger även den klassen som har 
högst medelvärde (4,9) som alltså inte har ändrat något alls i ranking. 

Ett likande diagram kan göras för sambandet mellan förändringen i ranking 
av testresultaten och medelvärdet av enkätresultaten gällande frågorna om 
tydlighet. Även i detta diagram visas enkätresultaten på Y-axeln och testre-
sultaten på X-axeln. 
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Figur 7 Medelvärde på tydlighetsfrågorna vs ändring i ranking 

I diagrammet ovan representerar varje prick en klass där klassens ändring i 
ranking och klassens medelvärde om tydlighet går att utläsa. Man kan utläsa 
att de tre klasser som har ökat mest i ranking (ökning av 9, 10, 20) har alla 
över 4 i medelvärde på enkätfrågorna. Av de fyra klasserna som har backat 
mest (minskning med 13, 8 och 6) har tre av dem under 4 i medelvärde (3,8, 
3,7, 3,7) medan en av dem har 4,0 i medel.  

De klasser som har förändrat sin ranking minst, alltså de som ligger på 0, har 
blandade resultat. Där kan man hitta både den klassen med högst medelvärde 
på enkätfrågorna (4,8), men också klasser som har närmare 3 i medelvärde. 

De flesta klasser (20 st) ligger på en ökning eller en minskning av 5 platser i 
ranking och har ett medelvärde mellan 4,8 och 3,0.  

5.3.2 Samband mellan enkät och test utifrån procentuell förändring 

I diagrammet nedan (figur 7) visas sambandet mellan resultaten på enkätfrå-
gorna om relationer (Y-axeln) och förändring av resultaten på elevtesten i 
procentenheter (X-axel). 
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Figur 8 Diagram över relationer och procentuell ökning 

I diagrammet kan man läsa ut att den klassen som har ökat sina testresultat 
mest i procentenheter (30) också ligger över 4 i medelvärde på frågorna om 
relationer. Vi ser dock att en av de fyra klasserna som har ökat mest i procen-
tenheter har ett relativt lågt medelvärde när det gäller frågorna om relationer 
(3,2). Gruppen i mitten där ändringen ligger mellan 5 och 10 procentenheter 
skiljer i medelvärde från 2,9 till 4,9. Det är även intressant att nämna att den 
klassen som ökade minst i testresultat har ett högt värde på enkätfrågorna (4).  

 

I diagrammet nedan (figur 7) visas istället sambandet mellan resultaten på en-
kätfrågorna om tydlighet (Y-axeln) och förändring av resultaten på elevtesten 
i procentenheter (X-axel). 

0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15 20 25 30 35

Re
su

lta
t r

el
at

io
ne

r

Skillnad procentenheter 



Elevers uppfattning om relationer och tydlighet 

i klassrummet- matematik åk 7  Maria Lindström 

29 

 

 
Figur 9 Diagram över tydlighet och procentuell ökning 

 
Klassen som har förbättrat sina testresultat mest (20 procentenheter) har även 
ett högt medelvärde på frågorna om tydlighet. Även här ser vi att den klassen 
som har gjort minst procentuell ökning ligger under medelvärdet 4 på enkät-
frågorna om tydlighet. De flesta klasser har förbättrat sina resultat med mel-
lan 5-15 procentenheter och av dessa har de flesta ett medelvärde mellan 3 
och 4 på frågorna om tydlighet.  
 

5.3.3 Beräkning korrelation mellan enkät och test  

För att få resultaten statistiskt säkra så har jag valt att även göra en Pearsons- 
korrelation. Jag har i den korrelationsberäkningen valt att bortse från klass 
12, som har ett avvikande resultat gentemot de andra klasserna. Resultatet ser 
då ut så här: 
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Figur 10 Korrelation mellan enkät och elevtester 
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Det betyder att det finns ett positivt samband mellan enkätfrågorna och test-
resultaten men att det är ett ganska svagt samband. För ett starkt samband bör 
korrelationen ligga över 0,51.   

 

6 DISKUSSION 

Syftet med denna studie har varit att titta närmare på om den upplevda relat-
ioner mellan lärare-elev och tydlighet i undervisningen faktiskt påverkar ele-
vernas resultat. I detta kapitel kommer jag inledningsvis att diskutera studiens 
resultat i förhållande till tidigare forskning. Vidare förs en metoddiskussion 
för att slutligen komma med förslag på vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion  

6.1.1 Relationer 

Utifrån de enkätresultat som jag har sammanställt så kan man se att eleverna i 
stort upplever att de har goda relationer med sina lärare. En stor andel av ele-
verna (56-75%) har svarat en 4:a eller en 5:a på frågorna. Man kunde också 
se på de tidiga resultaten från den norska delen av LISA-projektet att en av de 
frågor som fick högst värde på elevenkäten även där handlade om just relat-
ioner (Klette, Blikstad-Balas & Roe, 2017). Det är samma fråga som får 
högst resultat även i min sammanställning. Hela 75% av eleverna håller med 
om att Matematikläraren använder tid till att hjälpa alla elever.  
 
Hur stämmer då detta överens med testresultaten? Kan man se ett samband 
mellan höga värden på enkätfrågorna om relationer och kunskapsutveckling 
hos eleverna? Ser man på sambandet i stort mellan relationer och testresultat 
(figur 3, figur 5) så kan man se att klasser som har ökat sina testresultat mest, 
både procentuellt sett och i ranking, ligger högt även på frågorna om relat-
ioner. Goda relationer verkar utifrån dessa klasser främja ett förbättrat testre-
sultat. Vilket samstämmer med tidigare forskning (Frelin 2010, Hattie 2009).   
 
Tittar man klassvis på enkätresultaten (figur 1) så kan man se att de klasser 
som har högst medelvärde på frågorna om relationer även har relativt höga 
testresultat. Både klass 12, klass 25 och klass 2 ligger i topp både när det gäl-
ler förändring i ranking och procentenheter. Av de 5 klasser som har högst re-
sultat på frågorna om relationer så har alla höjt testresultaten. Av de fem 
klasserna så har 4 av dem de högsta procentuella höjningen av alla klasser. 
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Lägst medelvärde på frågorna om relationer ger dock inte alltid låga resultat 
på testerna (tabell 5). Så det sambandet är inte lika tydligt. Det stämmer på 
exempelvis klass 26 men inte när det gäller exempelvis klass 11 och 31.  
 
Det går även att höja testresultaten trots en upplevelse av mindre goda relat-
ioner till sin lärare, vilket är fallet för exempelvis för klass 24. Värt att notera 
här är att den klassen hade det högsta testresultatet från början och borde 
dessutom ha svårare att höja resultaten procentuellt sett än andra klasser. 
Detta i sig gör resultatet ännu mer spännande att titta på. De har alltså klarat 
att höja sina testresultat procentuellt sett trots att eleverna i klassen inte upp-
lever att de har särskilt goda relationer med sin matematiklärare. Detta resul-
tat talar emot exempelvis Sterret (2011) som menar på att relationsbyggande 
med elever är en förutsättning för att få goda resultat i skolan.  
 
Utifrån korrelationsberäkningen så kan man se att resultaten korrelerar dåligt 
med varandra (figur 9). Korrelationen mellan elevernas enkätfrågor om relat-
ioner och testresultaten är bara 0,29 och 0,27. Detta är motsägelsefulla resul-
tat gentemot tidigare forskning (Frelin 2010; Hattie 2009; Håkansson & 
Sundberg ,2012; Good m.fl. 2009; Nordenbo, 2008). I bland annat I MET-
projektet kom man fram till att det fanns ett tydligt samband mellan relationer 
och kunskapsutveckling (Cantrell & Kane, 2013), vilket man i denna studie 
inte kan se.  
 
Att goda relationer och höga resultat följer varandra stämmer för vissa klas-
ser, men inte för alla. Det går dock inte att generalisera resultaten fullt ut ef-
tersom korrelationen är så pass låg. Det behövs alltså mer av en effektiv lä-
rare än att bara bygga goda relationer. 
 
Det finns många studier om relationer och de är samstämmiga i sina resultat 
om att det är viktigt med relationer för att få eleverna att lyckas i skolan, men 
vad är då att lyckas i skolan? Är det viktigaste att utbilda eleverna till att bli 
kloka individer och att de ska känna att någon bryr sig om dem även om det 
inte bidrar till resultatet? Eller är det i skolans värld resultatet som är det vik-
tigaste? I detta arbete har fokus varit på elevernas kunskap i ämnet matema-
tik, men det kan också vara så att resultaten kommer efter ett tag och att de 
känslomässiga relationerna är viktiga på ett långsiktigt sätt. Om läraren byg-
ger upp goda relationer med eleverna så kan det finnas vinningar som inte 
ses så snabbt. Det kan till exempel vara så att goda relationer gör så att fler 
elever kommer till skolan och till lektionerna. Det kan då se ut som att klas-
sen testresultat sjunker eftersom det kommer dit elever som kanske inte varit 
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med på lektionerna innan eller kanske inte ens varit på skolan. För att bygga 
långsiktiga resultat så är relationer viktiga (Sterret, 2011). 

6.1.2 Tydlighet i undervisningen 

 
En lärare kan ha massor av undervisningsstrategier, men om inte eleverna blir 
hjälpta av dem så är strategierna till ingen nytta (Hattie 2009). I elevernas en-
kätsvar runt tydlighet så kan vi se att de är extra nöjda med frågorna Om det 
är något vi inte förstår så förklarar matematikläraren det på ett annat sätt 
och Matematikläraren förklarar det vi ska lära oss på många bra sätt samt 
Matematikläraren förklarar svåra saker på ett tydligt sätt. Av det kan vi dra 
slutsatsen att lärarna i denna studie har många undervisningsstrategier och att 
de kan förklara dem på ett sätt som gör så att eleverna upplever att de blir 
hjälpa av dem. Detta tyder på att läraren har god PCK (Shulman, 1986). Ele-
verna är överlag nöjda med frågorna om tydlighet.  
 
Utifrån dessa resultat och tidigare forskning som menar att tydliga lärare är 
mer effektiva i sin undervisning så borde då klassernas kunskapsutveckling i 
stort ha gått framåt (Nordenbo m.fl. 2008; Good et al.; Hattie, 2009).  
 
Hur är då sambandet mellan de höga värdena på enkätfrågorna om tydlighet 
och kunskapsutvecklingen hos eleverna? 
 
Om man då tittar på testresultaten generellt (figur 4) så ser man att de klasser 
som har förbättrat sig mest både utifrån ranking och procentenheter även har 
höga värden på frågorna om tydlighet. De tre klasser som har ökat mest i test-
resultat utifrån procentenheter har alla höga värden (över 4) på enkätfrågorna. 
Klass 31 avviker från mönstret genom att de har ökat sina testresultat relativt 
mycket, men har bland de lägsta enkätresultaten (3,0), vilket då talar emot ti-
digare forskning (Nordenbo m.fl. 2008; Good et al.; Hattie, 2009).  
 
Även här är korrelationen mellan testresultat och enkätfrågor låg- 0,34 och 
0,29. Vilket betyder att det inte har något egentligt samband. Detta är resultat 
som går emot tidigare forskning 
  
Om man istället utgår från enkätresultaten och tittar på de klasser som har 
högst värden på enkätfrågorna, så ser man att de klasserna även har ökat sina 
testresultat. Klass 27 avviker lite från mönstret genom att den har högt me-
delvärde från enkäten men har inte höjt sina resultat så mycket, varken i ran-
king eller i procentenheter. I ranking har de till och med backat två steg. (Ta-
bell 5) 
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Något som förvånar mig lite är att diagrammen som visar sambanden mellan 
enkätfrågor och testresultat är nästan helt identiska för frågorna om relationer 
och frågorna om tydlighet (figur 3, figur 4) och (figur 5, figur 6). Det verkar 
som att eleverna i klasserna uppfattar sin lärare på ungefär samma sätt när det 
gäller relationer som när det gäller tydlighet.  Man kan då fundera på om det 
är så att elever som tycker om sin lärare, alltså där det finns en god relation, 
är mer benägen att lyssna på sin lärare och då kanske också tycker att läraren 
är tydlig. Eller om det är tvärtom; en lärare som är tydlig gillar eleverna och 
då byggs en bra relation upp.  
 
 
Som jag tidigare nämnt i kap 5 så är klass 13 intressant att titta på, men inte 
utifrån att dra några generella slutsatser. Klassen ligger längst ner på rank-
ningen, men procentuellt har den förbättrat sina resultat mest av alla klasser. 
Den här klassen avviker från de övriga klasser till den mån att sammansätt-
ningen i klassen varierar över året.  Klassen fungerar som en tillfällig under-
visningsgrupp med 3-6 elever. Det är samma elever som har testats vid de två 
tillfällena, Då testresultatet har ökat så pass mycket verkar undervisningsfor-
men funka. Eleverna i klassen har dock låga medelvärde kring relationer 
(3,2)och även kring tydlighet (3,5) vilket går emot det som litteraturen säger- 
att det är viktigt med relationer och tydlighet för att få goda resultat hos ele-
verna (Kimber, 2009; Sterret, 2011; Nordenbo, 2008). Extra intressant är det 
att Good et al. (2009) poängterar vikten av socialt goda relationer mellan lä-
rare och elever som ligger i riskzonen. Det menar dock på att det inte gör lika 
stor skada om relationen inte är så bra när eleverna är äldre. I detta fall 
kanske enkätresultatet kan bero på att eleverna får gå iväg från sin ordinarie 
klass. De kanske inte vill det och har då redan fått en mening om att de inte 
gillar läraren i den nya gruppen. Det kan också vara så att de inte har tillhört 
gruppen nog länge för att ha hunnit med att bygga upp en 
 
Trots att enkäterna ser bra ut, testresultaten är höga eller att det är tvärtom så 
kan vi ändå inte vara helt säkra på att det är just lärarens undervisning som 
gör skillnad. Det kan handla om andra saker som till exempel socioekono-
misk bakgrund hos eleverna. Det kan ju också vara att just dessa elever fått 
väldigt bra undervisning i sin tidigare skolgång och redan har en god förstå-
else som är lätt att bygga vidare på för läraren, eller att de inte har goda för-
kunskaper och att det därför tar tid för en ny lärare att börja bygga ny kun-
skap. 
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6.2 Metoddiskussion 

Jag anser att valet av enkät och tester som datainsamlingsmetod har varit pas-
sande för studiens syfte och teoretiska grund. Det är en stor mängd data som 
jag har fått in och den speglar samspelet mellan lärare och elever kopplat till 
mitt syfte. 

Man kunde i MET-projektet se att mätningarna av hur effektiva lärarna var i 
sin undervisning var mer säker när man kombinerade flera mätmetoder; så 
som klassrumsobservationer, elevenkäter samt elevtester, än om man bara an-
vände en av metoderna (Kane & Cantell, 2013). Resultatet var också mer sta-
bilt över tid när man kombinerade mätmetoderna. I min studie har jag använt 
mig av såväl enkäter som elevtester vilket därför borde göra att mina resultat 
kan anses som valida. Det finns dock en möjlighet för elever att svara det 
som de vill och hur de känner just nu, och inte säkert det som beskriver verk-
ligheten, men utifrån kombinationen så får man ändå anse resultaten som re-
lativt säkra.  

Enkäten gjordes tidigt under vårterminen i åk 7. Eleverna har bara haft sina 
lärare ca 6 månader när de svarade på enkäten. Det hade kanske blivit ett an-
nat resultat av den om den istället hade gjorts i samband med test 2. Enkätfrå-
gan Matematikläraren går igenom innehållet för snabbt är den fråga där man 
får störst spridning på av frågorna om tydlighet. En förklaring till detta kan 
vara att det i början av åk 7 är repetition av kunskaper som eleverna ska ha 
med sig från mellanstadiet. Eleverna kommer från olika klasser och har sä-
kert olika förkunskaper. Vissa elever kanske upplever att det då går fort fram 
medan andra redan kan innehållet.  

Det som är intressant att titta närmare på vid enkätfrågorna är att eleverna 
svarar motsägelsefullt på frågan Matematikläraren lägger märke till när ele-
verna har förstått och när de inte har förstått och frågan När matematiklära-
ren undervisar tror hen att vi har förstått även om vi inte har det. Frågorna är 
i stort sett lika och borde ge samma svarsfrekvens. På första frågan har de 
flesta svarat en 4:a eller en 5:a (68%) medan de på den andra frågan är det 54 
% som svarar en 4:a eller en 5:a. På den andra frågan är det också relativt hög 
andel som svarar en 1:a eller en 2:a. Just dessa frågor är ställda så att man på 
den andra frågan svara sällan eller aldrig om man håller med. Det kan vara så 
att eleverna här har svårt att tolka hur de ska ge svaren. Det skulle kunna be-
tyda att resultatet blir mindre giltigt.  
 
I ramverket för enkäten så skrivs det fram under området Tydlighet att:  
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”Lärare som tydliggör hjälper eleverna att förstå innehållet och lösa det 
som är förvirrande. De kan förklara begrepp och innehåll på olika sätt, de 
kontrollerar om eleverna har förstått, kan se om eleven har missuppfattat 
och ger också användbar feedback på arbetet.” 
 

Jag kan utifrån den texten sakna frågor i enkäten som handlar om feedback. 
Feedback är en av de saker som flera forskare är viktiga att jobba med för att 
få en tydlig undervisning (Nordenbo m.fl., 2008; Hattie 2009; Lundahl 2014; 
Williams 2010). Att dessa frågor saknas gör att det är svårt att dra några slut-
satser utifrån den delen av lärarens tydlighet.  
 
Vid sammanställningen av enkätresultaten kan man se att vissa elever struntat 
i att svara på alla frågor. Vad hade de svarat om de hade blivit intervjuade? 
Där har enkäter en brist om man jämför med att man hade gjort intervjuer 
istället (Trost, 2001) Samtidigt som man då inte hade fått in lika många svar 
på så här kort tid. 

Att ta del av redan insamlad data gör att man inte kan påverka varken datain-
samlingen eller data i sig. Jag har inte varit med i diskussioner initialt om 
vilka metoder som skulle användas och har därför fått förhållit mig till dem 
utifrån det som andra bestämt. Jag har exempelvis inte varit med och valt ut 
vilka skolor man ska till. Jag har inte heller varit ute på skolorna och sett hur 
de arbetar. Man kan därför säga att jag har analyserat den data jag har fått 
helt objektivt. Resultatet i en kvantitativ undersökning är dessutom sällan 
tolkningsbart (Bryman, 2018). I detta fall hade jag enkätsvar och testresultat 
att förhålla mig till. De är inte tolkningsbara. Sen kan man själv tolka in olika 
andra faktorer men det är bara gissningar och inget man kan ta med i det slut-
giltiga resultatet. 

6.3 Vidare forskning  

Om man tittar på enskilda skolors resultat kan man t.ex. se att alla klasser på 
skola 6,7 och 8 har sänkt sina resultat. Men skola 23, 24 och 25 så har två av 
klasserna sänkt resultatet medans den ena har höjt resultaten mycket. Det 
skulle vara intressant att titta på resultaten på skolnivå mer i detalj. 

Eleverna börjar oftast terminen med olika kunskapsnivåer och behov. I denna 
studie har det gjorts ett test i början av åk 7 och ett andra test efter ett år för 
att kunna se hur kunskapen har förändrats över tid. För att få mer underlag in-
nan man drar slutsatser om lärarens effektivitet så skulle man kunna göra ett 
test även i åk 9 och jämföra om resultatet håller samma nivå. För att få mer 
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säkra resultat så är det bra med flera mätningar för att se om resultaten är de 
samma. 

Av den data som jag har sammanställt och analyserat så var det vissa klasser 
som hade intressanta resultat, men som jag inte kan gå vidare med eftersom 
de inte har genomfört båda testerna samt enkäten. För vissa klasser så kunde 
man till exempel se ett väldigt lågt medelvärde på enkätfrågorna men testre-
sultaten har saknats. Där skulle det vara spännande att få titta närmare på or-
sakerna till det. Det finns även någon klass som har sänkt sina resultat 
mycket, men som inte har gjort enkäten. 

Jag har också fått tillgång till alla resultat på elevenkäten och eftersom frå-
gorna i enkäten hört till 7 olika områden (7C’s) så finns det ytterligare 5 om-
råden att titta på ihop med testresultaten. För en större studie så kan man se 
hur alla 7 områden samverkar till elevers lärande.  
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Bilaga 1: Elevenkät 
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                                 Elevenkät 
Matematik 

När du fyller i enkäten ska du tänka på dina erfarenheter från matematiklekt-
ionerna. Svara så ärligt du kan. Svara på frågorna genom att kryssa i ett av de 
fem svarsalternativen. Varken din lärare eller din rektor har möjlighet att ta 
del av dina svar. Om du inte vill svara på en fråga kan du hoppa över den.  
Jag är (kryssa för): 

flicka     
  

pojke 

Svara med ett kryss för varje fråga 
 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 

1. Matematikläraren får mig att känna att hen verkligen 
bryr sig om mig. 

     

2. Om det är något som besvärar mig, tror jag matematik-
läraren förstår det.  

     

3. Matematikläraren försöker verkligen förstå hur ele-
verna har det. 

     

4. Eleverna uppför sig bra på matematiklektionerna.       
5. Jag tycker inte om sättet eleverna uppför sig på under 

matematiklektionerna.  
     

6. Eleverna i den här klassen uppför sig på ett sätt som 
gör att matematikläraren blir irriterad. 

     

7. Elevernas uppförande under matematiklektionerna är 
ett problem.  

     

8. Under matematiklektionerna uppför sig eleverna som 
läraren vill.  

     

9. Eleverna behandlar matematikläraren med respekt.       
10. Under matematiklektionerna jobbar vi bra och slösar 

inte bort tiden.  
     

11. Om det är något vi inte förstår, förklarar matematiklä-
raren det på ett annat sätt.  

     

12. Matematikläraren lägger märke till när eleverna har 
förstått, och när de inte har förstått.   

     

13. När matematikläraren undervisar tror hen att vi har för-
stått även om vi inte har det.  

     

14. Matematikläraren förklarar det vi ska lära oss på 
många bra sätt. 

     

15. Matematikläraren förklarar svåra saker på ett tydligt 
sätt.  

     

16. Matematikläraren ställer frågor för att försäkra sig om 
att vi följer med i undervisningen.  
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 Aldrig Sällan Ibland Ofta Alltid 
17. När eleverna svarar på en fråga från matematikläraren, 

ber hen eleverna att motivera sina svar eller förklara 
sig bättre.  

     

18. Matematikläraren är inte nöjd förrän alla elever har 
gjort sitt yttersta.  

     

19. Matematikläraren låter ingen ge upp även om uppgif-
terna är svåra.  

     

20. Matematikläraren vill att jag ska motivera mina svar.       
21. Under matematiklektionerna lär vi oss mycket nästan 

varje gång. 
     

22. Under matematiklektionerna lär vi oss att rätta våra fel.       
23. Jag klarar inte av att följa med på matematiklektion-

erna, för jag har så tråkigt.  
     

24. Matematikläraren gör så att det är roligt att lära sig.       
25. Matematikläraren gör lektionerna intressanta.       
26. Jag tycker om arbetssätten som används under mate-

matiklektionerna.   
     

27. Matematikläraren vill att vi ska dela tankar med 
varandra.  

     

28. Eleverna får vara med och bestämma hur de olika akti-
viteterna ska göras under matematiklektionerna.  

     

29. Matematikläraren ger oss tid att förklara tankar och 
idéer som vi har.  

     

30. Eleverna tar gärna initiativ och säger vad de tycker om 
undervisningen under matematiklektionerna. 

     

31. Matematikläraren respekterar mina idéer och förslag.       
32. Matematikläraren tar sig tid att sammanfatta det vi lärt 

oss varje dag.  
     

33. Matematikläraren kontrollerar om vi har förstått det 
hen har undervisat om.  

     

34. Matematikläraren ger oss nyttiga kommentarer på vårt 
arbete så att vi förstår vad vi har gjort fel.  

     

35. Kommentarerna som jag får gällande mina matematik-
uppgifter hjälper mig att förstå hur jag ska förbättra 
mig.  

     

36. Matematikläraren går igenom innehållet för snabbt.       
37. Matematikläraren har förståelse för att eleverna kan 

vara trötta eller ha haft en lång dag. 
     

38. Matematikläraren använder tid till att hjälpa alla ele-
verna. 

     

 
 

Tusen tack för ditt deltagande!  
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