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Förord
Under arbetet med studien har vi fört ett nära samarbete med varandra. Det är därför 
svårt att bedöma vem som har ansvarat för respektive del. Vi har trots det gjort 
bedömningen att Lina Wallgren i avsnittet Tidigare forskning främst har ansvarat för 
Styrdokument och Matematikundervisning, medan Marina Gustafsson har arbetat med 
Lärarkompetens och Teorier om lärande. 

I avsnittet Metod har Lina Wallgren arbetat med Metodval, Urval och Genomförande. 
Marina Gustafsson har haft ansvaret för Bearbetning och analys, Forskningsetik och
Trovärdighet. 

Avsnitten Resultat och Diskussion har vi utarbetat tillsammans och det är därför 
omöjligt att bedöma den enskilda arbetsinsatsen. 
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______________________________________________________________________

Alla människor bär på erfarenheter och upplevelser av olika slag. Frågan är hur våra 
tidigare erfarenheter påverkar oss. Studien belyser några lärarstudenters berättelser om 
mötet med ämnet matematik från grundskola till högskola. Studien behandlar faktorer i 
erhållen undervisning av betydelse för utvecklingen inom ämnet, samt hur tidigare 
erfarenheter kan komma att påverka den egna undervisningen i matematik. Eftersom 
studien inriktar sig på lärarstudenters berättelser användes en narrativ ansats med 
kvalitativa intervjuer som metod. Resultatet visar att matematikundervisningen i skolan 
har präglat lärarstudenterna på olika sätt. Några delger sina negativa erfarenheter medan 
andra berättar om sina positiva upplevelser. En slutsats som går att dra utifrån studien är 
att lärarstudenterna kan komma att påverkas av sina tidigare erfarenheter när de i 
framtiden skall utforma en egen undervisning. När lärarstudenterna beskriver hur de vill 
planera en matematikundervisning redogör de för en undervisning som skulle ha 
tillgodosett deras behov som elever i grundskolan. I diskussionen förs ett resonemang 
om hur lärande kan ske och matematikbokens betydelse i undervisningen. 
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______________________________________________________________________

Every human being carries experiences of different kinds. The question is how we are 
affected by our early experiences. The study highlights a few student teachers and their 
meeting with math from elementary school to university. The study deals with factors
obtained in the education, of the importance of developments in the subject and how
past experiences might affect their own teaching of mathematics. Since the study
focuses on student teachers’ statements, was a narrative approach to qualitative
interviewing method used. The result indicates that mathematic teaching in school has 
characterized the student teachers in different ways. Some communicates their negative 
experiences while others tell about their positive experiences. A potential conclusion of 
this study is that student teachers can be effected by their earlier experiences, when they 
are about to form an education of their own. When the student teachers describe how 
they form their mathematic teaching, they communicate about an education that would 
have seized their own needs as students in elementary school. In the discussion there is 
reasoning about learning and the importance of the textbook used in mathematics 
education. 
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1 Bakgrund
Här presenteras studiens bakgrund där avsnittet är indelat i rubrikerna Inledning, Syfte 
och frågeställningar och Tidigare forskning.

1.1 Inledning
Alla människor bär på erfarenheter och upplevelser av olika slag. Frågan är hur våra 
tidigare erfarenheter påverkar oss? När vi skulle påbörja vår kurs i matematik inom 
lärarutbildningen, lade vi märke till att våra tidigare erfarenheter och upplevelser av
ämnet väcktes till liv. Det ledde till att vår nyfikenhet väcktes angående ett eventuellt 
samband mellan lärarstudenters egna erfarenheter av erhållen matematikundervisning 
och deras nuvarande tankar kring att utforma en undervisning som främjar elevernas
utveckling. Enligt Ahlberg et al. (2000) kan det första mötet med matematik påverka det 
framtida förhållningssättet till ämnet. Det innebär att negativa och positiva erfarenheter 
som elever upplever i yngre åldrar, kan komma att påverka dem i vuxen ålder. 

Vi är intresserade av faktorer inom matematikundervisningen, som lärarstudenter anser 
varit betydande för deras utveckling inom matematiken. Vilka undervisningssätt har 
lärarstudenter erfarenhet av? Skolverket (2003) visar att den dominerande 
undervisningsmodellen innebär en gemensam genomgång av läraren, följt av enskilt 
arbete i matematikboken. Enligt Malmer (2002) är en mer individualiserad undervisning 
positivt, eftersom eleverna då får möjlighet att arbeta i sin egen takt. Hur påverkar 
tidigare erfarenheter av erhållen matematikundervisning lärarstudenters sätt att tänka 
kring egen undervisning i matematik?

Samuelsson (2005) har dragit slutsatsen, att lärarstudenters tankar angående sin förmåga 
och uppfattning om hur matematikundervisning skall genomföras, kan komma att 
påverka deras framtida undervisning. Hans studie belyser hur lärarstudenters tidigare 
erfarenheter av matematikundervisning påverkar deras nutida förhållningsätt till ämnet 
och kommande undervisning. Vår studie skiljer sig från Samuelssons studie vad gäller 
frågeställningar och metodval, men den har bidragit till att stärka vår studies relevans 
och formulering av syfte och frågeställningar.
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1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att ta del av och belysa några lärarstudenters berättelser om mötet 
med ämnet matematik från grundskola till högskola. 

 Vilka faktorer i undervisningen lyfter lärarstudenterna fram av betydelse för 
deras utveckling inom ämnet matematik?

 Hur framställer lärarstudenterna att tidigare matematikerfarenheter kan komma 
att påverka deras sätt att som lärare undervisa i matematik?

I texten kommer benämningen matematiksvårigheter att förekomma. Vi har använt 
begreppet enbart som en synonym till uttrycket ha svårt för matematik och avser därför 
inte några specifika svårigheter, som exempelvis dyskalkyli. Det kan finnas möjlighet 
att tolka vår text så att det framstår som att vi anser att matematiksvårigheterna finns 
hos den enskilde individen, men det är inte vår avsikt att förlägga svårigheterna hos 
någon. 
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1.3 Tidigare forskning
Under denna rubrik har vi sammanställt den litteratur och forskning som vi anser är 
relevant för vår studie. Vi väljer inledningsvis att presentera för studien aktuella 
styrdokument och därefter redogöra för kunskap och forskning inom studiens 
problemområde. Avsnittet är indelat i rubrikerna Styrdokument, Matematikundervisning, 
Lärarkompetens och Teorier om lärande. 

1.3.1 Styrdokument 

Skolans uppgift är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Enligt läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) (Skolverket,
2006), definieras utbildning som en fråga om att utveckla ett kulturarv från en 
generation till nästa. I den tidigare läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80)
(Skolöverstyrelsen, 1980) står det att matematik skall användas för att beskriva 
verkligheten, för att kunna räkna ut följderna av olika handlingar samt för att få insikt i 
hur matematik kan användas. Genom att undervisningen utgår från elevens behov och 
erfarenheter skall eleven förberedas för sin roll som vuxen medborgare. Eleven skall
lära sig att lösa problem i vardagslivet och skaffa sig sådana kunskaper och färdigheter 
att de kan använda dem i andra ämnen, fortsatta studier och arbetsliv. I Lpo 94 
(Skolverket, 2006) definieras skolans ansvar för elevens matematiska utveckling enligt 
följande:

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar grundläggande 
matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet. (s. 10)

I grundskolans nuvarande kursplan för matematik (Skolverket, 2000a) beskrivs ämnet 
som en viktig del av vår kultur. Elever behöver få insikt i matematikens historiska 
utveckling och inse vilken roll ämnet spelar i samhället. Genom att lära sig matematik 
skall eleven utveckla kunskaper så att den kan fatta välgrundade beslut i vardagslivet. 
”Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra ämnen, fortsatt utbildning och 
ett livslångt lärande” (s. 26). Kursplanen i matematik belyser också vikten av att ge 
elever möjlighet att se matematiska mönster, samband och former. Elever skall kunna 
finna glädje och tillfredsställelse i att förstå och hitta lösningar på problem, få nya 
insikter och lära sig att kommunicera matematik i olika situationer. Skolan skall hjälpa 
elever att lära sig strukturera sitt tänkande och kunna argumentera, komma med 
problemlösningar och idéer, både muntligt och skriftligt. 

Gymnasieskolans kursplan i matematik (Skolverket, 2000b) bygger vidare på de 
kunskaper som eleverna förväntas ha fått med sig från grundskolan. Utbildningen skall
ge eleverna möjlighet att fortsätta sina studier och ge förmågorna att använda 
matematikens språk och symboler. I högskolans kursplan för matematik1 formuleras att 

                                                            
1 Det för studien aktuella lärosätets kursplan
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utbildningen skall ge studenten en grundläggande matematikdidaktisk kompetens och 
möjlighet att reflektera över undervisningsmetoder inom ämnet.

1.3.2 Matematikundervisning

Didaktik handlar om hur läraren planerar och utvärderar undervisningen utifrån eleverna 
och de mål som skall uppnås. Didaktikens frågor brukar benämnas vad, hur och varför 
(Löwing, 2002). Matematik är ett viktigt ämne att utbilda sig i på grund av 
matematikens betydelse i samhället (Skolverket, 2003). Med tanke på vårt livslånga 
lärande behöver vi kunskaper om matematik och inte enbart i ämnet. Matematik finns 
överallt omkring oss i vardagen, men Adler (2007) menar att vi inte alltid reflekterar 
över att det är matematik som vi använder oss av. När vi kommunicerar med andra, 
använder vi oss av matematiska begrepp för att beskriva och jämföra egenskaper hos 
föremål, som till exempel storlek. Adler beskriver matematik som ett 
kommunikationsämne och därför behöver elever också få möjlighet att samtala och 
diskutera matematik, både med varandra och med läraren. Malmer (2002) lyfter fram att 
det är först då lärare och elev möts i tanke och språk som inlärning blir möjlig. När 
elever konfronterar sitt sätt att tänka med andra elevers lösningar, skapas tillfällen för 
dem att argumentera för sin lösning. Vid denna kommunikation får eleverna möjlighet 
att erövra ny kunskap (Ahlberg et al., 2000). 

Gardner (1994) namnger den matematiska förmågan som den logisk-matematiska 
intelligensen. Denna förmåga innebär färdigheten att uppfatta ett problem och att välja 
en fungerande strategi (Malmer & Adler, 1996). Det logiska tänkandet innebär att man 
undersöker samband, möjliga lösningar och tränar förmågan att tänka flexibelt. För att 
utveckla det logiska tänkandet är det viktigt att eleven får tillfälle att stanna upp och 
reflektera över hur man gick tillväga när man löste uppgiften (Adler, 2000). 

Det första mötet med matematik i skolan kan påverka elevernas framtida 
förhållningssätt till ämnet. En elev som upplever en bristande tilltro till sin matematiska 
förmåga kan känna underlägsenhet och misslyckande vid jämförande med andra elever i 
klassen (Ahlberg et al., 2000). Enligt kvalitetsgranskningen Lusten att lära med fokus 
på matematik som Skolverket (2003) har sammanställt har det visat sig att det inte går 
att ange vilka miljöer och vilken slags undervisning som skapar lust att lära hos 
eleverna. Eftersom alla elever är olika som individer reagerar de också på skilda sätt 
inför undervisningen. Därför finns det heller inte en modell som garanterar hög 
undervisningskvalitet. Skolverkets granskning (2003) visar på att en rad faktorer 
påverkar eleverna i deras uppfattning om vad de anser om undervisningen. Det som 
visade sig vara positivt för elevernas lust att lära var när undervisningen varierade i 
innehåll och arbetsformer. Eleverna uttryckte själva sin lust att lära i sammanhang där 
det fanns utrymme för upptäckarglädje, känsla, tanke och engagemang hos både lärare 
och elev. Malmer (2002) visar att lärandet behöver upplevas meningsfullt av eleverna 
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och utgå ifrån deras verklighet. Enligt Ulin (1996) är upplevelsen av att få öva fritt och 
få använda sin fantasi en viktig utgångspunkt i matematikundervisningen. 

Enligt en granskning som Skolverket (2003) genomfört, ändras inställningen till 
matematik hos elever i år 5. Många elever anser att matematik har blivit problematiskt
och har en negativ inställning till ämnet. Detta beroende på att eleverna anser att de får 
för lite utmaningar och att undervisningen i för hög grad bygger på repetition. Kling 
Sackerud (2009) redogör i sin doktorsavhandling för elevernas möjligheter att ta eget 
ansvar för sitt lärande i matematik. Genom det empiriska materialet har hon upptäckt att 
elevernas arbete till största delen innebär enskilt arbete i matematikboken. Kling 
Sackerud anser därför att ansvaret för att eleverna lär sig, läggs på läromedlet och inte 
på läraren, som får en mer handledande roll i undervisningen. Skolverket (2003) visar 
på att det finns en modell som dominerar undervisningen. Modellen präglas av en 
gemensam genomgång av läraren, följt av enskilt arbete i matematikboken. Det innebär 
att läraren i genomsnitt endast hinner ägna varje elev cirka två minuter per 
lektionstillfälle. Läraren hinner därför inte diskutera och hjälpa eleverna att reflektera 
över olika lösningar. Enligt Skolverket (2003) leder det till att eleverna hänvisas till att 
kopiera bokens eller lärarens sätt att lösa uppgifter. Persson (2009) anser att politiker
och rektorer påverkar lärarna till att använda matematikböcker i undervisningen, för att 
eleverna skall arbeta med det innehåll som krävs för att klara av de nationella proven. 
Ahlström (1996) lyfter fram att enskilt arbete i boken innebär att undervisningen inte 
individualiseras. Enskilt arbete i matematikboken uppfattas negativt av de elever som 
har svårt att lösa uppgifter enskilt. Arbetssättet tar heller inte tillvara på elevers vilja att
få tillfälle att lösa komplexa problem (Ahlström, 1996). Malmer (2002) för fram de 
positiva aspekterna av en individualiserad undervisning, där alla elever inte arbetar i 
samma hastighet i en gemensam matematikbok, eftersom eleverna har behov av att 
arbeta i sin egen takt.  

Elever kan prestera på en genomsnittlig nivå på några områden inom matematik, men ha 
svårigheter inom andra (Gersten, Jordan & Flojo, 2005). Det kan då vara viktigt att 
komma fram till i vilket område som problemen visar sig (Adler, 2000). Säljö (2000) 
anser att inlärningssvårigheter gärna läggs till den enskilda individen och dennes 
förmåga att ta till sig undervisningen. Han menar att svårigheterna kanske kan förstås 
bättre genom att hänsyn tas till de regler och traditioner som förekommer inom skolans 
värld och de svårigheter individen kan ha att anpassa sig till dem. Enligt Malmer (2002) 
har många elever svårt för matematik på grund av att de grundläggande begreppen inte 
har befästs.  

Enligt Skolverket (2003) uppfattas matematik på många olika sätt. Elevens behov av att 
känna förståelse och att uppleva att den lyckas är viktigt oavsett ålder. För en del har 
matematikundervisningen varit en positiv erfarenhet, vilket har lett till att de har kunnat 
se matematik som en tillgång. För andra har det varit tvärtom och deras negativa
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erfarenheter har gjort att ämnet uppfattas som meningslöst och obegripligt. 
Upplevelserna har lett till känslor av misslyckanden och ångest. I vuxenlivet är det 
många som fortfarande bär med sig dessa känslor, vilket kan leda till ett dåligt 
självförtroende. Vuxna som bär med sig negativa känslor och erfarenheter har lätt att
föra över dem till nästa generation. Därför är det också enligt Skolverket (2003) viktigt
att få kunskap om vad matematik innebär och inte enbart lära sig att utföra beräkningar.

1.3.3 Lärarkompetens

Läraryrket är komplext och kräver färdigheter och kunskaper på många områden hos 
läraren (Carlgren, 1999b). Själva lärarollen vilar, enligt Maltén (1995), på lärarens 
individuella pedagogiska grundsyn, det vill säga hur läraren definierar kunskap och 
vilken syn på eleven och samhället läraren har. Tillsammans bildar de här synsätten 
underlag för lärarens val av arbetssätt och undervisningsform. Maltén menar att det inte 
finns ett enkelt svar på vad lärarkompetens innebär. Beroende på om man är forskare, 
lärare, elev eller tillhör någon annan samhällsgrupp, skiftar uppfattningen om vad 
begreppet lärarkompetens innebär. En definition innebär att en lärare anses vara 
kompetent om ”han/hon kan uppvisa goda ämneskunskaper, en lämplig personlighet 
samt praktisk erfarenhet”( s. 11). 

Enligt Samuelsson (2005) är det lärarens kompetens som avgör klimatet som uppstår i 
klassen. En lärare som låter eleverna tävla mot varandra, har ett bristfälligt tålamod och 
brister i förmågan att förklara uppgifterna bidrar till elevernas negativa erfarenheter. Om 
läraren istället riktar elevernas uppmärksamhet mot förståelse, har förmågan att variera 
sina förklaringar och visar att han tror på elevernas förmåga, bildar det ett positivt 
gruppklimat. Ulin (1996) menar att läraren måste äga förmågan att inspirera sina elever 
för att bibehålla deras engagemang. En lärare som skall kunna ta med sig sina elever på 
ett äventyr inom ämnet, måste själv ha erfarit äventyret. Det betyder att även lärare då 
och då måste ställa sig inför matematiska problem och utmana sig själv. När lärare på 
egen hand använder sig av problemlösning, genererar det till erfarenheter som i sin tur 
skapar entusiasm och ger friska idéer som kan komma till användning i undervisningen, 
enligt Ulin. Malmer (2002) anser att läraren behöver ha förmågan att kunna anpassa 
undervisningen och vara flexibel.

Enligt Ahlberg et al. (2000) är det viktigt att lärare uppmärksammar de allmänna 
förhållningssätten till matematik som råder i samhället. De här uppfattningarna handlar 
om vad det innebär att kunna matematik och vilka grupper i samhället som besitter 
denna kunskap. En föreställning kan till exempel vara att flickor generellt har svårare att 
lära sig matematik än pojkar, något som inte stöds av rådande forskning. Ahlberg et al.
visar på att lärares förhållningssätt till matematik spelar en viss roll när de planerar och 
genomför undervisningen. 
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Enlig en statlig utredning (SOU, 2008:109) är det viktigt att lärare har goda kunskaper i 
sina ämnen. Utredningen lyfter fram betydelsen av att ge lärarstudenter en god 
kunskapsbas och redskap så att de skall känna trygghet i sin yrkesroll. Samuelsson 
(2005) har genomfört en studie där 197 lärarstudenter med inriktning mot de tidiga 
åldrarna, skrivit en uppsats angående deras erfarenheter av matematikundervisning som
elever. Utifrån denna studie har Samuelsson dragit slutsatsen, att lärarstudenternas 
framtida undervisning kan komma att begränsas av deras tankar angående deras 
förmåga och deras uppfattning om hur en matematikundervisning skall genomföras. I en 
doktorsavhandling av Persson (2009) beskrivs hur lärarstudenters tal om matematik 
förändras under utbildningens tid. Studenterna ger uttryck för att deras förståelse av 
lärarens roll har förändrats under utbildningens gång. Från att ha uppfattat läraren som 
den som skall tala om hur uppgifter skall lösas, till uppfattningen att läraren skall ha 
förmågan att möta elevers individuella behov, genom genomtänka val av innehåll och 
arbetssätt.

1.3.4 Teorier om lärande

Det är inte lätt att definiera lärande, eftersom varje förklaring kan ifrågasättas (Säljö,
2009). I vår kultur spelar förmågan att lära en viktig roll. Lärande är förknippat med 
våra förväntningar om en ekonomisk och social utveckling. Enligt Säljö (2000) har 
skolan skapat en föreställning om att undervisning måste finnas för att lärande skall ske. 
Säljö och Carlgren (2009) hävdar att lärande är ett troligt resultat av all mänsklig 
verksamhet och att det därför inte är möjligt att förknippa förmågan att lära enbart med 
skolans undervisning. Det slags lärande som sker i skolan, anser Carlgren (1999a), går 
att särskilja från det lärande som sker i andra miljöer. Syftet med skolans lärande är att 
helt enkelt att individen skall lära sig. Lärande som sker utanför skolan är ofta informell
och är något som vi får till oss när vi håller på med något annat (Carlgren, 1999a). Inom 
relationen utveckling kontra inlärning är det möjligt att urskilja tre traditionella 
lärandeteorier. 

1. Lärande detsamma som utveckling
Detta synsätt innebär att individens utveckling anses bero på mängden lärdomar. Ju mer 
individen lär sig desto mer utvecklas den. Med en sådan inställning reduceras de 
pedagogiska ansträngningarna till att åstadkomma inlärning (Carlgren, 1999a).

2. Lärande bestämd av individens utveckling
Denna tradition bygger på att individen lär sig i takt med att den utvecklas. Det leder till 
att pedagogiken inriktar sig på att skapa villkor för individens utveckling (Carlgren,
1999a).
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3. Lärande som kan befrämja utvecklingen
Inom detta synsätt finns en acceptans att inlärning är begränsad av individens 
utveckling, men att utvecklingen samtidigt kan påverkas av inlärning. Ett exempel är 
Vygotskijs tanke om den proximala utvecklingszonen (Carlgren, 1999a) och synsättet 
återfinns därmed i ett sociokulturellt perspektiv.

Denna studie har som teoretisk grund ett sociokulturellt perspektiv, vilket visar sig 
främst genom de centrala begrepp som syns i arbetet. Sociokulturellt perspektiv går
även att utläsa i förståelsen av matematik som ett kommunikationsämne, där lärande 
beskrivs som ett resultat av interaktionen i klassrummet. Perspektivet innebär att
människan utvecklar sina kognitiva färdigheter i samspel med andra människor. Den 
sociala omgivningen spelar härmed en stor roll och är avgörande för människans 
lärande och utveckling (Säljö, 2000), till exempel utveckling inom ämnet matematik via 
skolundervisning. Säljö (2000) definierar kultur som de kunskaper, värderingar och 
idéer som vi tar till oss genom interaktion med andra runt omkring oss. I denna kultur 
ingår också de redskap vi använder oss av i vardagen som exempelvis verktyg och olika 
instrument för att kunna mäta och väga. 

… man is a social creature, that without social interaction he can never develop in himself any of 
the attributes and characteristics which have developed as a result of the methodical evolution of 
all humankind. (Vygotsky, 1994, s. 352) 

I citatet ovan visar Vygotsky på vikten av interaktion mellan människor. Det är genom 
denna interaktion som vi kan ta till vara på de kunskaper som finns i omgivningen. 
Människans förmåga att låna varandras artefakter och använda dem som våra egna är 
något som är unikt för människan (Moll, 1990; Säljö, 2000). Ett exempel på en sådan 
artefakt är språket, som vi lär oss genom att integrera med andra människor. Enligt Säljö 
(2000) är kommunikativa processer centrala inom lärande och utveckling. 
Kommunikationen leder till att individen blir delaktig i andras kunskaper (Säljö, 2000). 
”Språket är samtidigt ett kollektivt, interaktivt och individuellt sociokulturellt redskap” 
(s. 87). Det innebär att språket bildar en länk mellan kultur, interaktion och individens 
tänkande. I skolan till exempel rättar vi oss efter de kommunikativa regler som 
förväntas av oss. För att eleven skall vara framgångsrik i sitt lärande krävs att den 
behärskar den speciella formen av kommunikation som förekommer i skolan.

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv definieras lärande enligt Säljö (2000) som ett 
resultat av att individer och grupper utnyttjar gemensamma resurser. I samhället skapas 
kunskap ständigt, genom att vi samspelar och reflekterar tillsammans med andra 
individer, i alla vardagliga aktiviteter. Inom detta perspektiv blir lärande en fråga om på 
vilket sätt vi tillägnar oss fysiska och kognitiva resurser, för att utföra de uppgifter som 
ingår i vår kultur. De här resurserna blir vi delaktiga i genom interaktion med andra 
samhällsmedborgare, enligt Säljö (2000).  
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In order to elaborate the dimensions of school learning, we will describe a new and exceptionally 
important concept without which the issue cannot be resolved: the zone of proximal development. 
( Vygotsky, 1978, s.85)

… the zone of proximal development. It is the distance between the actual developmental level as 
determined by independent problem solving and the level of potential development as determined 
through problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers. 
(Vygotsky, 1978, s. 86)

I citaten ovan definierar Vygotsky den proximala utvecklingszonen, som skillnaden 
mellan vad en elev kan utföra på egen hand och vad den kan göra med hjälp av en 
vuxen eller en kamrat. I vår studie kan Vygotskys idé om den proximala 
utvecklingszonen kopplas till den nivå som lärare planerar undervisningen i matematik 
efter. Det går också att urskilja en koppling till diskussionen om lärobokens roll i 
undervisningen, eftersom eleverna genom att arbeta enskilt i matematikboken kanske 
inte får möjlighet till interaktion.
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2 Metod
Under detta kapitel följer Metodval, Urval, Genomförande, Bearbetning och analys, 
Trovärdighet och Forskningsetik. Syftet med studien är att ta del av och belysa några 
lärarstudenters berättelser om mötet med ämnet matematik från grundskola till 
högskola. Syftet har legat till grund för vårt val av metod.

2.1 Metodval
Den metod som väljs måste styras av forskningsfrågan (Bell, 2000; Skott, 2004).
Eftersom intresset var att ta del av lärarstudenters berättelser valde vi att använda oss av 
en narrativ ansats (Skott, 2004) med kvalitativa intervjuer som metod. Meningen med 
den kvalitativa intervjun är enligt Patel och Davidsson (2003), att ta reda på den 
intervjuades uppfattningar om något fenomen. Den kvalitativa intervjun innebär ofta en 
låg grad av standardisering. Det innebär att frågorna under intervjun ställs i den ordning 
som intervjuaren anser passande i varje enskilt fall. 

En narrativ studie innebär att forskaren intresserar sig för människors erfarenheter, för att på 
så sätt skaffa sig en djupare kunskap (Starrin & Svensson, 1994). Därför anser vi att den 

narrativa metoden var ett passande val för vår studie. Enligt Skott (2004) innebär metoden 
att forskaren anser att kunskap kan skapas genom människors berättelser. Hydén (2007) 
menar att berättelser kan hjälpa oss att förstå händelser, skapa sammanhang och mening. 
Användningen av narrativa metoder skall ses som en tolkande aktivitet där forskaren frågar 
sig: Vad betyder berättelsen? (Johansson, 2005).

För att skapa förståelse och tolka lärarstudenternas berättelser inspirerades vi av den
hermeneutiska traditionen. Inom vetenskapliga sammanhang förknippas tolkning med den 
hermeneutiska traditionen och är en metod för att tolka en mening (Johansson, 2005). Den
innebär enligt Starrin och Svensson (1994) och Ödman (2007) att forskaren letar efter ett 
budskap i berättelserna, genom att använda sig av den hermeneutiska cirkeln eller spiralen, 
som den också kallas. Analysarbetet går då ut på att tolka resultatet, få en förståelse, 
omtolka resultatet och genom det få en ny förståelse. För att skapa denna nya förståelse 
används ett samspel mellan del och helhet (Skott, 2004; Ödman, 2007). 

2.2 Urval
Vi valde att genomföra studien vid en högskola i Västra Götalands län. För att skapa 
underlag inför urvalet utformade vi en urvalsblankett (se bilaga 1), som vi delade ut till 
en klass lärarstudenter som går inriktningen tidiga åldrar, en dag på högskolan innan 
första lektionen. Vid tillfället närvarade 52 studenter, varav 51 kvinnliga och en manlig. 
Alla lärarstudenter var villiga att fylla i urvalsblanketten, 17 stycken erbjöd sig att ställa 
upp på en eventuell intervju och 3 var tveksamma. Det visade sig att endast 
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kvinnliga lärarstudenter var villiga att delta i vår studie. Bland dem som erbjöd sig att 
ställa upp på en intervju fanns även den student som vi genomförde en pilotintervju
med. Eftersom vi redan hade intervjuat denna student, valde vi att utesluta studenten
från urvalet. Vi valde även att utesluta de studenter som var tveksamma till en eventuell 
intervju.

Vår tanke med urvalsblanketten var att få möjlighet att intervjua både lärarstudenter 
som uppgav att de upplevt positiva erfarenheter av matematikundervisning och 
studenter som menade att de varit med om negativa upplevelser. De lärarstudenter som 
uppgav på urvalsblanketten att de upplevt matematik i grundskolan som utmanande, 
lätt, roligt, intressant eller begripligt, ansåg vi hade en positiv erfarenhet av 
matematikundervisning. De studenter som däremot uppgav att undervisningen hade 
varit svår, tråkig, obegriplig, ointressant eller icke utmanande, ansåg vi hade en negativ 
erfarenhet. Vid det första urvalet valdes de lärarstudenter bort där vi var osäkra på om 
studenten uppgett en positiv eller negativ erfarenhet, det vill säga studenter som valt ett 
positivt och ett negativt alternativ på urvalsblanketten. 

Nästa skede i urvalet blev att identifiera de lärarstudenter som vi tolkade hade en positiv 
eller negativ erfarenhet. Utifrån de valdes sedan slumpmässigt fyra lärarstudenter ut, 
varav två som uppgav att de hade upplevt positiva erfarenheter och två som menade att
de hade varit med om negativa upplevelser. För säkerhets skull valde vi även ut två 
reserver. Anledningen till att vi valde fyra lärarstudenter, är som Bell (2000) menar 
beroende på hur mycket tid som finns till förfogande för studien. Vid kontakt med de 
lärarstudenter som vi valt, var alla positiva till att medverka i studien. Det visade sig 
sedan att en av lärarstudenterna valde att dra sig ur på grund av privata omständigheter. 
Därför kom vi att använda oss av en av de reserver som vi valt tidigare. De 
lärarstudenter som kom att medverka i studien är i åldrarna 20-30 år gamla.

2.3 Genomförande
Inför studien valde vi att genomföra en pilotintervju. Patel och Davidsson (2003) menar 
att en pilotstudie innebär möjlighet att justera frågornas innehåll och formuleringar. 
Genom en tillfällighet fick vi kontakt med en lärarstudent som var villig att ställa upp på 
en pilotintervju. Vi genomförde pilotintervjun, för att ge oss möjlighet att träna på 
intervjusituationen och för att kontrollera frågornas giltighet. Vid utvärderingen 
granskade vi hur vi agerade som intervjuare och vilka frågor som behövde ändras eller 
tillsättas, något som också Bell (2000) anser är möjligt vid en pilotintervju. 

Efter urvalet kontaktade vi lärarstudenterna via mail i god tid för att vara öppna för
eventuella förändringar i planeringen. Tillsammans med lärarstudenterna bestämde vi 
tid och plats för intervju. När tid och plats bestämdes valde vi att ta hänsyn till de som 
skulle delta i studien, vilket Bell (2000) anser är viktigt vid intervjuer. Intervjuerna tog 
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mellan 30 och 40 minuter vi varje tillfälle och genomfördes på den högskola där
lärarstudenterna utbildar sig. Intervjuerna genomfördes utan störande moment och vi 
dokumenterade med hjälp av diktafon. Vi spelade in intervjuerna eftersom vi ansåg att 
det var viktigt att svaren registrerades korrekt och ville ha möjlighet att lyssna på 
intervjuerna flera gånger. Vi inledde intervjuerna med att småprata om annat för att lära 
känna varandra. Därefter följde några inledande frågor för att lindra eventuell 
nervositet. Vi valde att använda oss av öppna frågor, eftersom vi ville att 
lärarstudenterna skulle få möjlighet att uttrycka sina erfarenheter med minsta möjliga 
påverkan från vår sida, något som också Starrin och Svensson (1996) påpekar. Under 
intervjuerna ställdes följdfrågor när vi ansåg att det fanns ett behov.

Under intervjuerna uppfattade vi lärarstudenterna som avslappnade och trygga. Några 
av studenterna delgav oss att de hade sett fram emot intervjun, eftersom det gav dem 
möjlighet att få tala ut om sina erfarenheter. Enligt Skott (2004) kan det vara viktigt för 
respondenter att få tillfälle att berätta om vad de upplevt. Efter intervjuerna gavs 
lärarstudenterna möjlighet att läsa transkriberingen av sin intervju innan vi använde oss 
av materialet för vår studie. Starrin och Svensson (1996) menar att det är viktigt att 
respondenten får tillfälle att rätta till eventuella fel som uppkommer vid 
transkriberingen. Det var endast en av lärarstudenterna som ville korrekturläsa 
transkriberingen av sin intervju. Därmed fick vi möjlighet att rätta till ett namn som vi 
hade uppfattat felaktigt.

2.4 Bearbetning och analys
När resultatet sammanställdes valde vi att göra det utifrån en narrativ metod (Skott,
2004). Efter intervjuernas genomförande transkriberade vi vad som sagts under 
intervjuerna. Vid transkriberingen var vi noga med att inte göra några ändringar i det 
sagda, utan att skriva ner intervjuerna ordagrant, även om det innebar att meningar blev 
ofullständiga eller innehöll grammatiska fel. Inför transkriberingen bestämdes att en 
paus upp till fem sekunder skulle markeras med tre punkter vid utskrift. En längre paus 
illustrerades av ordet Paus i texten. Vid tveksamheter, om enskilda ord inte kunde 
urskiljas, angavs det med ordet ohörbart inom en parantes. Respondenternas yttranden 
markerade vi med första bokstaven i respektive respondents fiktiva namn. Vi 
transkriberade två intervjuer var, som vid utskrift visade sig bli ett material som totalt 
omfattade 39 A4-sidor. Detta material ligger till grund för vår analys.

För att skapa ordning på materialet inledde vi med att sammanföra respondenternas 
utsagor till en gemensam berättelse, genom att kopiera stycken i originalmaterialet och 
klistra in dem i det nya dokumentet under gemensamma rubriker. För att få struktur och 
kartlägga den kronologiska ordningen i utsagorna lade vi samman dem under olika 
rubriker. Det använde vi sedan som ett första utkast till en ny berättelse. Vi valde sedan 
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det relevanta ur berättelsen för att illustrera lärarstudenternas erfarenheter från 
grundskolan fram till studier inom högskolan. Detta redovisas under rubriken 
Lärarstudenternas berättelse i avsnittet Resultat. Sedan följde arbetet med att studera 
materialet ur ett sociokulturellt perspektiv, genom att använda oss av begreppen: kultur, 
lärande, interaktion, kommunikation och proximal utvecklingszon. Vi markerade de 
ställen i lärarstudenternas berättelser där begreppens betydelse förekom med olika 
färger. Efter det arbetade vi vidare med att sammanställa vårt material. Vi försökte då 
läsa mellan raderna och få fram vad som låg bakom respondenternas utsagor, med hjälp 
av vår egen förförståelse och de centrala begrepp som vi redovisat. Utifrån våra 
tolkningar av materialet utarbetade vi avsnittet Resultatanalys.  

2.5 Trovärdighet
Det är svårt att hitta tydliga riktlinjer för hur en hög kvalité nås i en kvalitativ studie, 
enligt Patel och Davidsson (2003), eftersom det finns en stor variation bland kvalitativa 
studier. För att en studie skall anses vara tillförlitlig, det vill säga äga reliabilitet och 
validitet, skall den kunna upprepas av en annan forskare (Starrin & Svensson, 1996). Vi 
anser att vår studie äger reliabilitet, eftersom den är möjlig att upprepa av en annan 
forskare. Däremot, som Bell (2000) påpekar, finns alltid risken vid intervjuer att det 
uppstår en vinkling av resultatet. I vår studie skulle en sådan vinkling kunna ha uppstått 
på grund av vår förförståelse som vi omedvetet förde med oss till intervjusituationerna. 
Vi kan inte utesluta att lärarstudenterna uppfattade vår förförståelse och utefter den 
försökte besvara våra frågor i ett försök att vara oss till lags. Inför intervjuerna utgick vi 
ifrån samma grund, men vi agerade inte på samma sätt vid de olika tillfällena, vilket 
också kan ha vinklat vårt resultat. Under intervjuerna försökte vi förhålla oss 
avvaktande och ge lärarstudenterna utrymme att utveckla sina tankar utan vår påverkan, 
vilket vi anser styrker trovärdigheten med vår studie. 

För att avgöra hur tillförlitlig informationen är, måste allt insamlat material granskas 
kritiskt (Bell, 2000). Det faktum att vi närvarade båda två under intervjuerna och vid 
analysarbetet anser vi ökar trovärdigheten i vår studie. Det gav oss möjlighet att 
observera lärarstudenternas kroppsspråk och gester och gav oss en djupare förståelse för 
vårt empiriska material, än om en av oss hade fått förlitat sig på en ljudupptagning. Vår 
uppfattning är att det också gav oss en gemensam utgångspunkt inför 
sammanställningen av resultatet. Vi anser att vårt resultat är giltigt för de lärarstudenter 
som vi intervjuat, men att det inte går att generalisera resultatet till alla som studerar till 
lärare, eftersom var och en bär på sina individuella erfarenheter. 
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2.6 Forskningsetik
Varje forskare har ett ansvar att väga den förväntade nya kunskapen utifrån studien, mot 
eventuella negativa konsekvenser för alla deltagare (Vetenskapsrådet, 2002). Inför varje 
intervju informerades deltagaren om vårt syfte med studien. Därefter berättade vi på 
vilket sätt materialet som framkom under intervjuerna skulle användas. Vi var noga med
att få lärarstudenternas tillåtelse att använda materialet i vår studie. Lärarstudenterna
fick även möjlighet att läsa igenom sina uttalanden efter transkriberingen. Under arbetet 
med studien har vi inte visat vårt empiriska material för någon utomstående.

Genom vårt urvalsförfarande markerades ett frivilligt deltagande i studien. Forskaren 
måste behandla uppgifterna konfidentiellt så att det inte är möjligt för utomstående att 
identifiera individerna som deltagit i studien (Patel & Davidsson, 2003). Under arbetet 
med denna studie har vi varit noggranna med att behandla alla uppgifter konfidentiellt 
för att göra en eventuell identifiering omöjlig. Det är endast vi som utfört intervjuerna 
som har vetskap om respondenternas verkliga identitet. I något fall har den enskilda 
respondenten självmant valt att delge omgivningen sitt deltagande i studien, men det 
ligger utanför vårt ansvar och är något som vi anser att vi inte kan påverka.
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3 Resultat

Under denna rubrik kommer vi att presentera resultatet utifrån de intervjuer som vi 
genomförde i samband med vår studie. Resultatet är sammanställt utifrån en narrativ 
metod, vilket innebär att vi har utgått från respondenternas berättelser och skapat en ny 
berättelse. Genom sammanställningen och analysen av intervjuerna besvarar vi vårt 
syfte med studien och våra frågeställningar. 

Citaten i lärarstudenternas berättelse är återgivna ordagrant. För att underlätta läsningen 
väljer vi att sätta ut skiljetecken och versaler där vi uppfattar att det passar. Kortare 
pauser i intervjuerna illustreras med tre punkter. Vi presenterar lärarstudenterna med 
fiktiva namn så att respondenternas identitet behandlas konfidentiellt. De fiktiva 
namnen vi väljer att använda är Jessika, Linda, Amelie och Sabina. Inledningsvis 
presenteras lärarstudenternas första möte med ämnet matematik i grundskolan, för att 
sedan följa utvecklingen fram till studierna vid högskolan.

3.1 Lärarstudenternas berättelse
Först presenteras lärarstudenternas berättelse utifrån det material vi fick fram genom 
våra intervjuer. Utifrån intervjuerna med lärarstudenterna skapas en berättelse där alla 
respondenters erfarenheter sammanförs. Vi väljer att använda oss av många citat för att 
belysa studenternas berättelse. Avsnittet är indelat i rubrikerna Grundskolan, 
Gymnasiet, Eftergymnasiala studier och Framtida yrkesrollen. 

3.1.1 Grundskolan

Samtliga respondenter tog det första klivet in i skolans värld som elever i början av 
1990-talet. Det innebär att deras undervisning har utgått från två olika läroplaner, 
Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) (Skolöverstyrelsen, 1980) och Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) (Skolverket,
2006).

Det första mötet med matematik
Lärarstudenterna beskriver olika upplevelser av matematik, där det första mötet präglas 
av en undervisning som utgår från matematikboken. Jessika och Sabina delger sina 
erfarenheter av en gemensam genomgång på tavlan av läraren och därefter enskilt arbete 
i boken.  

Jag har ett sådant där klassiskt minne att satt och räknade i sin mattebok och så gick man till 
frökens kateder, i ettan och tvåan där någonstans, och kollade igenom det vi hade räknat och så 
kunde hon skriva sådär bra utropstecken. (Jessika)
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Ja, då tyckte jag matte var jätteroligt, dels det med matteböcker och ahh… (Sabina)

Arbetet med matematikboken beskriver de både positivt och negativt. Bara det att få sin 
egen matematikbok känns roligt och spännande och något som eleverna ser fram emot 
när de började skolan.   

Jag minns att de, det roligaste var de sidorna som var, för det var alltid i varje kapitel, en sådan där 
bildsida som man skulle måla. Eftersom jag älskar bild så tyckte jag på något sätt att det blev så 
här: ”O Gud snart!” Så bläddrar man och kollar, snart kommer jag till den där bildsidan då jag får 
måla. (Sabina)

För andra elever är mötet med matematik inte lika spännande. När ett moment har lärts 
in kommer ett annat och det är svårt att se sambanden mellan räknesätten. Amelie och 
Linda förmedlar att arbetet i matematikboken upplevs som svårt och abstrakt. 

Det första jag kommer ihåg det var i ettan då… när vi började räkna med minus… och jag kunde 
bara inte fatta hur det (skratt). För då hade vi ju först räknat med plus och då hade jag äntligen 
börjat lära mig det hur det fungerade. Det var ju inte så svårt… och sedan kom minus mitt i 
alltihopa... och då, och sedan kom dela med och sedan kom bråk, så det hann jag aldrig fatta innan 
man gick över till nästa. Så har det varit hela skoltiden känner jag.  (Amelie) 

Jag tror inte att jag förstod att fyra är alltid fyra, även om det är fyra stenar eller fyra streck. Jag 
förstod liksom inte att hur många antalet… och sedan så kunna lägga på lika många till… och 
sedan plussa de två för att sedan få ett annat tal… det blev för många steg. (Linda)

Arbetssätt
Praktiska uppgifter i undervisningen är något som genomgående i berättelserna lyfts 
fram som positivt. Jessika och Linda berättar om när de fick arbeta praktiskt med olika 
uppgifter. Genom de praktiska övningarna och möjligheten att få använda sig av flera 
sinnen kommer också förståelsen för matematik, menar de. 

Ja, jag kommer ihåg när vi skulle lära oss att räkna tvåsteg… Då fick vi gå i en trappa, kommer jag 
ihåg, och jag är sådan verkligen att jag behöver göra saker för att lära mig och det kommer jag 
ihåg… (Linda) 

Ett bra minne därifrån när vi skulle lära oss bråk, för då hade vi en specialresurs i klassen till en 
pojke i klassen, men hon kunde hjälpa oss andra lite också och då fick vi vika papper först i hälften 
så vi skulle förstå en halv. Sedan en till så att det blev fyra och så vidare. Sedan fick vi färglägga 
med olika färger för att kunna se fjärdedelar och femtedelar sådär. Det tyckte jag var väldigt bra, 
för jag minns att jag vek och ritade det där. Så det var ett bra sätt för mig att förstå, den första 
förståelsen för bråk. (Jessika)

Något som framhålls som positivt i undervisningen, av respondenterna, var när de fick 
möjlighet att diskutera och resonera i anknytning till uppgifterna. När eleverna fick sätta 
ord på sina tankar hade de lättare att förstå matematiken.

Ja, men det var väl mer när man fick göra… jobba ihop och man kunde prata och resonera kring... 
då kände jag att jag fattade och hängde med bättre. (Amelie)
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Lärarnas förhållningssätt
Respondenternas berättelser pekar på en lärarstyrd undervisning i matematik. Läraren 
bestämde hur eleverna skulle räkna och om de ville göra på ett annat sätt så var det fel, 
förmedlar Amelie. Det fanns endast ett enda rätt svar och en väg att nå fram till det. 

Och sedan att man bara var tvungen att göra på enda sätt… ställa upp det så här. Nej och om man 
inte visade hur man hade gjort, om man räknade i huvudet så var det fel… (Amelie)

Det var negativt ja… att man inte kunde få göra, bara man förklarade och visade hur man hade 
räknat ut… så kunde det vara rätt men det var det ju inte. (Amelie)

Upplevelserna i berättelserna visar att lärare kan bli besvärade när elever inte förstår. 
Det är svårt för läraren att ta elevernas perspektiv och hitta nya sätt att förklara på. 
Respondenternas erfarenheter pekar på att lärare ofta förklarar på samma sätt en gång 
till, istället för att ta reda på vad det är eleven inte förstår. 

Nej alltså, det som kändes som att de… de blev lite besvärade och så försökte de… ahh bara 
förklara samma grej fast med nya ord eller uttryck… men de ändrade inte sättet att förklara på om 
ni förstår vad jag menar. (Linda)

Nivåindelning
Efter det första mötet med matematiken lyfter lärarstudenterna fram att de uppfattade en 
känsla av tävlan eleverna emellan. Det handlade om att snabbt komma så långt fram i 
boken som möjligt, menar de. Linda nämner känslan av att inte förstå och påfrestningen 
av att inte hänga med i undervisningen. Trots att motivationen och viljan fanns, var det 
ändå svårt att hänga med i undervisningen, vilket enligt lärarstudenterna skapade ångest 
och stress. 

Ehm, fyran, femman kommer jag inte ihåg så mycket… faktiskt... ehm, mer än att det var det här 
jobba i boken och… skynda sig fram liksom… Ångesten att man inte kom längre fram någon 
gång, även om jag kände att jag ville ju bara komma längre fram, för att alla andra var så långt 
fram, för man kom aldrig dit. (Linda)

De respondenter som ansåg att matematik var enkelt att förstå, kände att tävlingen i 
klassrummet var positiv och utmanande. Så länge tävlingen stannade eleverna emellan 
upplevde de att det fanns samma möjligheter till utveckling. I grundskolans senare år 
blev flera av våra respondenter indelade i grupper efter deras kunskapsnivå.  Sabina och 
Linda förmedlar att indelningen ledde fram till minskad motivation. De uttrycker att det 
inte fanns någon möjlighet att avancera mellan grupperna. 

Upp till sexan så hade jag jättekul med matte hela tiden och även sjuan åttan, men sedan så jag tror 
det var i åttan, så delade de upp oss i tre grupper för matten. De som var, det har jag räknat ut i 
efterhand, de som var sämre, de som låg mittemellan och de som var jätteduktiga. Och då hamnade 
jag i mittengruppen och, men då insåg läraren till sist att jag var alldeles för duktig och hon fick 
inte ge ut MVG, för att hon inte var berättigad till att göra det. Så hon gav mig bara VG i åttan 
bara för det och sedan fick jag byta grupp till den bästa gruppen, men då tappade jag förtroendet 
för det här med mattelektionerna…(Sabina)
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Det kändes som att de som var i G-gruppen blev nästan, då kunde bara få G och de i mitten kunde 
bara få VG och de som var högst upp kunde bara få MVG. (Sabina)

Ja, då kände jag ändå att jag fixade matte hyfsat bra… För då gick jag med särskoleelever och det 
var väldigt så låg nivå på matten… så jag kände att jag var en av de som hade kommit längst i den 
gruppen… Ehm, så jag vet att jag påpekade några gånger att jag ville prova och gå upp i b-
gruppen… och även på utvecklingssamtal och så… och mina föräldrar var med och sa att de också 
ville liksom att jag skulle få en chans att få gå upp i b-gruppen men… läraren han tyckte inte det… 
som hade mig i c då… Ehm, läraren i b-gruppen, den vet jag inte vad han tyckte eller så… men 
den läraren i c där tyckte att… det är lika bra att du går kvar i klassen för att… det är bra att de 
andra har någon och… följa efter och det är så bra när du räcker upp handen och svarar, fick vi till 
svar då. (Linda)

Det kändes ju… ja, liksom som att musten gick ur en lite. Man bara… ” Jaja, jag kommer inte 
längre fram…” Nu har jag ju liksom försökt och komma upp en nivå, men jag var inte tillräckligt 
bra… det tog på självförtroendet i stället… (Linda)

De lärarstudenter som framhåller att det fanns möjlighet för förflyttning mellan 
nivågrupperna anser att indelning är positivt. Jessika kände att hon hörde hemma i den 
grupp som hon befann sig i. Hon förmedlar att undervisningen låg på rätt nivå och att 
hon fick den hjälp som behövdes. 

Jag hoppas att det var så för att alla skulle känna att de fick den hjälp de behövde och den 
utmaning de behövde, så det tyckte jag ändå någonstans att det var bra för mig i alla fall. (Jessika)

Undervisningen beskrivs av lärarstudenterna som att läraren vill hålla ihop gruppen på 
samma nivå, genom att vilja att de elever som har svårare för matematik skall komma 
ikapp. Det leder till att de som har lättare för matematik hålls tillbaka. När lärarens 
fokus ligger på att få de elever som har svårt för matematik att komma ifatt, är det lätt 
för de som är duktiga att tappa motivationen menar Sabina.  

Det jag stör mig på än idag i matteundervisningen, det är att de som är duktiga glöms bort på något 
sätt. Det är på något sätt att de strävar hela tiden efter att de sämre, att de på något sätt ska komma 
ifatt de andra på något sätt. Så då blir det ”Ah, är du färdig men ah ta den här stencilen lite”. Så ah, 
det känns som att man, de som är duktiga får ingen motivation till att bli bättre. (Sabina)

3.1.2 Gymnasiet
Under gymnasietiden läste alla våra respondenter kurs A och B i matematik. Det finns 
även erfarenhet av kurs C. A-kursen i matematik på gymnasiet är uppbyggt som en 
repetition av högstadiets matematik. 

Undervisning
Precis som i grundskolan präglas undervisningen enligt lärarstudenterna av en 
gemensam genomgång av läraren följt av eget arbete i boken. 
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Nej, jag tyckte inte att han jobbade individuellt, utan det var mer det här traditionella genomgång 
på tavlan och sedan fick man räkna själv ur boken… det var heller aldrig några praktiska exempel 
eller…(Amelie)

Det var alltså på tavlan… läraren går igenom så här gör man… och så räkna i boken… det var det. 
(Linda)

Ja, det var mycket bok var det och sedan så var det alltid att man hade genomgång på tavlan i 
början av lektionen på någon grej som kom i kapitlet eller så där men, ah… (Sabina)

Gruppens och lärarens förhållningssätt
Respondenterna förmedlar att gruppens inställning till skolan på gymnasiet är 
betydelsefull för elevens enskilda motivation. I de fall gruppens attityd är negativ 
påverkar det elevens inställning negativt och vise versa, menar Sabina. 

Där hade vi en kvinnlig lärare. Hon var så himla snäll, verkligen jättesnäll, men jag hade världens 
jobbigaste klass och det var nog där lite också som hela min motivation för skolan försvann, 
eftersom min klass var helt omotiverad att gå i skolan nästan alltså. Ungefär en tredjedel av 
klassen som ville och resten ville inte ungefär…(Sabina)

Respondenterna lyfter fram lärarnas betydelse för undervisningen. De berättar 
återkommande under intervjuerna, hur lärarnas personligheter och sätt att undervisa 
påverkar eleverna. Upplevelserna visar på tydliga skillnader mellan olika 
lärarpersonligheter och hur det i sin tur påverkar undervisningen. Jessika beskriver sin 
lärare som ett mattesnille med svårigheter att förklara uppgifterna så att eleverna förstår. 
Sabinas lärare har däremot svårt att sätta tydliga gränser och saknar auktoritet inför 
eleverna. På en skola är undervisningen väldigt individinriktad och eleverna tillåts vara 
med och påverka provens genomförande. Amelies lärare lägger inte märke till att inte 
alla elever hänger med i undervisningen. 

Jag minns att vi i ettan, då när jag gick i min första klass, så hade vi ett mattesnille till lärare, 
såpass jättemycket till mattesnille att han ibland inte kunde ta ner det och förklara det…(Jessika)

Just det att hon var, att hon inte kunde sätta tydliga gränser. Hon var ju väldigt försiktig. (Sabina)

Ja, jag läste matte A och matte B… och… på gymnasiet så… Hela skolan, eller alla lärare var 
väldigt så, att det ska vara individinriktat, så vill du göra muntligt prov så får du göra det. Vill du 
göra en inlämning får du göra det… ähh vill du göra grupprov, att man skriver ett prov två och två, 
så får man göra det, det var väldigt så… (Linda)

På gymnasiet… nej, ja, jo det var… eftersom jag inte kunde, så höll jag mig undan ganska 
mycket…  för då trodde läraren att jag kunde, men för det mesta tittade jag alltid i facit (skratt) på 
vad uppgiften var och då kunde jag fatta ibland. När man såg facit, hur man kunde räkna ut det… 
men sen när jag kom till nästa, då var det likadant igen att jag inte fattade… (Amelie)

När Linda ser tillbaka på matematikundervisningen i gymnasiet är det med en känsla av 
frustration.
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Det är väl upplevelsen av att jag usch… aldrig mer… kommer jag inte in på mina gymnasiebetyg, 
så kommer jag inte läsa upp dem för att komma in på lärarutbildningen… lite så tyvärr… för jag 
känner att jag inte vill sätta mig i det här igen… (Linda) 

3.1.3 Eftergymnasiala studier

Sabina och Amelie kompletterade sina studier på komvux innan de sökte till 
lärarutbildningen på högskolan. För Amelie är studierna på komvux ett positivt minne. 
Det är här hon återfår sitt självförtroende, vilket leder till att hon senare vågar söka till 
högskolan. 

Ja, där kom mitt självförtroende i matematik… och sedan de här… eh pedagogämnena som jag 
läste upp. De, jag fick MVG i allihopa, så att det… det var första gången i hela mitt liv (skratt) … 
så det var… Jo, det var nog att jag… hade tro om mig själv att söka till högskolan… det var nog 
komvux som gjorde det. (Amelie) 

Förhållningsätt
Sabina och Amelie beskriver hur olika förhållningsätt påverkar undervisningen. 
Amelies lärare på komvux både förklarade och visade på olika sätt att räkna, i och med 
detta ökade hennes förståelse för matematik. Sabina kände att det inte längre var någon 
idé att ta reda på anledningen till att räkna på ett visst sätt. 

Nej, men det bästa som hände det var ju på Komvux. Den läraren var ju… grym alltså… han 
visade på olika sätt och han hade konkreta förslag och… han gjorde verkligen så jag fattade… och 
jag tänker, varför fanns det inte sådana lärare under… under min skoltid?  (Amelie)

Ja det var också något jag har tänkt på. För det var någon sedan på komvux, när jag läste upp min 
matte, eftersom jag bara fick godkänt på gymnasiet, men sedan läste jag upp det till MVG, men det 
var någon som sade: ”Varför blev det så? Varför gör man så?” och då sade jag bara så här: ” Det är 
bara att släppa det, det är bara att inse att det är så alltså.” Det är ingen idé att försöka tänka ut 
varför är det så, alltså försök att räkna ut ett sätt att räkna ut det på, så tänkte jag och sedan strunta 
i varför det är så, det är bara så. (Sabina)

Utvidgad bild av matematik
Inför kursen i matematik på högskolan förmedlar Linda en avvaktande hållning, som 
förändrades i och med att hon förstod att matematik inte endast handlar om siffror. 
Respondenterna berättar om sina positiva erfarenheter av matematikkursen på 
högskolan, där de vidgade sin bild av matematik. De insåg att matematik var så mycket 
mer än att sitta och utföra beräkningar. Det är en dominerande uppfattning att 
matematik har en stor betydelse i vardagen. Det tydliggjordes i och med att de upptäckte 
hur bred matematiken är.

Just att man kan se matte på så många olika sätt tror jag… att det finns, alltså att det handlar inte 
bara om siffror och plus och minus, utan just det här att man kan hitta det i böcker och i 
bilderböcker och så där. (Linda)

Jag förstod ju att matematik var så himla mycket mer än vad jag har förstått innan… så det var ju 
bra. (Amelie)
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Man blev intresserad av det nu igen och tyckte att det var ganska roligt det här med siffror och tal 
och hur det blir. Även det här med Fibonaccis tal, att man kan se mönster i matematiken och så, 
tyckte jag var intressant. Att få det väckt för sig och just det här med serier och att fortsätta med 
serier och det tror jag elever kan snappa på också… (Jessika) 

Jag har insett att jag inte skulle vilja ha den här matteundervisningen själv. Jag skulle vilja hitta lite 
andra saker, alltså man kan ha matteboken mer som ett komplement… (Sabina)

Linda ger uttryck för vad matematikkursen på högskolan har haft för betydelse för 
hennes kunskapsutveckling och hur hon ser på matematik idag. 

…bara förra kursen som vi läste på högskolan, den gav mig jättemycket… jag känner att där 
utvecklade jag nog mest kunskap, just för min egen matematik också… o för alltså kunskapen så 
men även för inställningen till hela mattebegreppet o hela liksom området… eh, för annars om jag 
tänker tillbaka på min kunskapsutveckling, så är den väldigt, jag ser en väldigt brant backe som… 
en uppförsbacke… jag når aldrig dit jag vill komma o jag vet inte hur jag ska ta mig dit heller, lite 
så ser jag på det. (Linda)

3.1.4 Framtida yrkesrollen
Alla förmedlar en längtan av att få komma ut i arbetslivet och omsätta sina lärdomar 
från lärarutbildningen i praktiken. Till följd av matematikkursen på högskolan har 
självförtroendet att undervisa i matematik ökat, enligt lärarstudenterna. De känner idag
en tillförsikt till sin undervisningsförmåga. 

Individanpassad undervisning
Respondenterna beskriver på vilket sätt de vill lägga upp undervisningen och lyfter fram 
vikten av en individanpassad undervisning. Amelie vill att eleverna skall se att 
matematik finns i vardagen. Både Sabina och Linda anser att eleverna skall få möjlighet 
att hitta sin egen strategi att utföra beräkningar. 

Men att man ser till varje individs behov. Vad den här behöver jobba med, att inte alla räknar just 
den här sidan för att man skall, utan att man jobbar med det som man behöver för att nå målen i 
årskurs tre. (Amelie)

Nej, men att man liksom ser till varje individ lite, att man ser att, hur lär du dig, hur lär jag mig. 
Alltså jag behövde hoppa in mina tvåsteg… och det funkade, låt mig göra det och du kanske 
behöver ha någonting att ta med händerna, ah då låter jag dig göra det… (Linda)

Att man kan få räkna på det sättet man själv tycker är bäst. Sedan kan man istället, om man vill 
veta hur barnet räknar ut tal, så kan man väl fråga istället hur de tänkte. (Sabina)

Man kan försöka lyfta fram olika sätt att räkna ett tal på och mellanled är ett av dem, men jag 
tycker inte man ska tvinga barn att lära sig ett. Alltså det finns så många sätt att lära sig att räkna 
på. (Sabina)

Jessika lyfter fram att variation är nödvändigt för att en individanpassad undervisning 
skall bli möjlig. Hon beskriver hur läraren kan använda sig av olika slags uppgifter för 
att så många som möjligt av eleverna skall få syn på vad begreppen innebär. 
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Att gå bort från boken eller kanske lyfta ut ett moment ur boken. Kanske dels räkna i boken, dels 
följer det en övning med det som är mer praktisk, eller om man har något material man kan 
använda. Alltså att man belyser ett och samma beräkningsområde kanske på olika sätt. (Jessika)

Från negativ till positiv erfarenhet 
För Amelie och Linda har de tidigare negativa erfarenheterna vänts till något positivt. 
De drar lärdom ur sina egna svårigheter och förmedlar att de har mycket att ge de elever 
som känner på ett liknande sätt.

Men jag känner ju att jag har… jag har en väldig förståelse för de barnen som har problem inom 
matematik, så det är ju väldigt bra att jag kan ta deras perspektiv… för det kunde inte lärarna när 
jag gick i skolan, kändes det som… (Amelie)

Ehm jo, men det känns utmanande för att jag… i och med min erfarenhet känner jag att jag har 
mycket att ge och att… ehm, det blir som en extra utmaning att… eh att inte låta mina elever 
känna samma som jag gjorde och jag vill inte göra samma misstag som mina lärare gjorde.  
(Linda)

Även Sabina förmedlar att hennes erfarenheter har gett henne insikten i hur en 
matematikundervisning kan planeras. Sabina berättar hur hon som lärare vill ge de 
duktiga eleverna chans till utveckling. 

Eftersom jag själv var en duktig elev i matte, att man försöker också ge de bättre eleverna också 
någon chans att utvecklas, så att de inte bara står där och stampar på samma ställe. Det blir väldigt 
tråkigt alltså. (Sabina)

3.1.5 Sammanfattning
Amelie och Linda förmedlar sin uppfattning att om att matematik var svårt för dem i 
grundskolan. De berättar att deras negativa upplevelse av matematik höll i sig även på 
gymnasiet. 

Sabina och Jessika ger uttryck för uppfattningen att matematik på grundskolan var lätt 
för dem. De ger därför en positiv bild av sin upplevelse av matematik på grundskolan. 
På gymnasiet ändrades Sabinas uppfattning på grund av den övriga klassens negativa 
attityd till skolan och undervisning. Jessika förmedlar en bild av att gymnasiets 
matematik kändes avancerad och att hon därför tappade intresset. 

Matematikkursen på högskolan berättar lärarstudenterna om i positiva ordalag. Alla 
lärarstudenter lyfter fram att de genom kursen på högskolan nu inser att matematik är 
mer än att utföra beräkningar. Genom kursen fick de tillfälle att utvidga sin bild av 
matematik och få syn på matematikens betydelse i vardagen. 
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3.2 Resultatanalys
Under denna rubrik presenteras vår analys av resultatet, där vi utgår från 
lärarstudenternas berättelse och besvarar studiens två frågeställningar. Eftersom vi 
inspireras av ett sociokulturellt perspektiv i vår studie är det med de ögonen vi tolkar 
och analyserar resultatet. Som hjälp vid tolkningen har vi utgått från följande begrepp: 
kultur, lärande, interaktion, kommunikation och proximal utvecklingszon. Avsnittet är 
indelat i rubrikerna Skolans kulturella arbetssätt, Kommunikation, Den proximala 
utvecklingsnivån, Den sociala betydelsen och Slutsats. 

3.2.1 Skolans kulturella arbetssätt
Vi har valt att se på skolan som en institution med en egen kultur, i enlighet med Säljö 
(2000). I lärarstudenternas berättelser framstår arbetet i matematikboken som starkt 
förknippat med skolans traditionella arbetssätt. De berättar om en undervisning som har 
dominerats av att arbeta i matematikboken ända från grundskolan till och med 
gymnasiet. Jessika förmedlar en positiv bild av arbetet i boken. 

Jag har ett sådant där klassiskt minne att satt och räknade i sin mattebok och så gick man till 
frökens kateder, i ettan och tvåan där någonstans, och kollade igenom det vi hade räknat och så 
kunde hon skriva sådär bra utropstecken. (Jessika)

Vi tolkar att hennes positiva bild av att arbeta i boken bygger på den bekräftelse hon får 
av läraren. Det kan vara lärarens agerande som leder till att arbetet i matematikboken 
uppfattas positivt av Jessika. 

Det förekommer även åsikter som skiljer sig från Jessikas upplevelse av att arbeta i 
matematikboken. Amelie förmedlar en negativ bild av att arbeta i boken, eftersom hon 
anser att undervisningen därigenom blev enformig. Hon ger uttryck för en vilja att få 
arbeta med mer varierande uppgifter. Vi tolkar enskilt arbete i matematikboken som 
negativt, eftersom eleverna genom en sådan undervisning inte får tillfälle att utveckla 
sina kognitiva färdigheter i samspel med andra. 

Det fanns ju aldrig sådant med problemlösning o sånt… utan det var ju bara matteboken hela 
tiden… sida upp o sida ner. (Amelie)

Linda berättar att arbetet i boken innebar stress för henne. Vid en jämförelse med sina 
klasskamrater insåg hon att hon inte arbetade lika snabbt som de.

Ehm, fyran, femman kommer jag inte ihåg så mycket… faktiskt... ehm, mer än att det var det här 
jobba i boken och… skynda sig fram liksom… Ångesten att man inte kom längre fram någon 
gång, även om jag kände att jag ville ju bara komma längre fram, för att alla andra var så långt 
fram, för man kom aldrig dit. (Linda)

Vi tolkar att användningen av matematikboken i undervisningen leder till att eleverna 
lätt kan hålla reda på och jämföra sig med sina klasskamraters prestationer. För Lindas 
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del innebar jämförelsen en negativ erfarenhet och känsla för matematik. Sabina däremot 
berättar om frustrationen av att alltid behöva vänta in sina klasskompisar.

Ja, så vi står lite och stampar på samma ställe hela tiden, så det har jag upplevt hela tiden. Ah och 
så är det i många ämnen, men i just matte är det väldigt synligt, eftersom man har den där 
matteboken som man jobbar med hela tiden. Man kanske borde komma på något annat. (Sabina)

Linda förmedlar en negativ bild av matematik eftersom hon uppfattade det första mötet 
som abstrakt. Arbetet i matematikboken gav inte henne någon verklighetsanknytning.

Jag tror inte att jag förstod att fyra är alltid fyra, även om det är fyra stenar eller fyra streck. Jag 
förstod liksom inte att hur många antalet… och sedan så kunna lägga på lika många till… och 
sedan plussa de två för att sedan få ett annat tal… det blev för många steg. (Linda)

Linda själv får försöka förstå sambandet mellan skolmatematiken och den matematik 
man kommer i kontakt med i vardagslivet. 

Första kopplingen jag kommer ihåg, vad jag liksom lade märke till om jag var med o handla nån 
gång… om man såg, man typ kände igen att typ 19 o 50 eller man kände igen nånting… då tänkte 
jag för mig själv att just det… det är här man använder matten… då var det liksom affären. (Linda)

Ytterligare en aspekt som lärarstudenterna lyfter fram som betydande i undervisningen 
är vikten av praktiska uppgifter. Studenterna lyfter fram de praktiska övningarna som 
mer konkreta och förmedlar en positiv bild av praktiska inslag i undervisningen. 

Ett bra minne därifrån när vi skulle lära oss bråk, för då hade vi en specialresurs i klassen till en 
pojke i klassen, men hon kunde hjälpa oss andra lite också och då fick vi vika papper först i hälften 
så vi skulle förstå en halv. Sedan en till så att det blev fyra och så vidare. Sedan fick vi färglägga 
med olika färger för att kunna se fjärdedelar och femtedelar sådär. Det tyckte jag var väldigt bra, 
för jag minns att jag vek och ritade det där. Så det var ett bra sätt för mig att förstå, den första 
förståelsen för bråk. (Jessika)

När vi skulle lära oss gångertabellen, att man fick gå ner i klassrummet o hämta… två… pinnar tre 
gånger o hur många hade man i sin lilla hög då när man kom tillbaka efter att ha gått två gånger o 
hämtat tre pinnar eller hur det nu var… då blev det gångertabellen praktiskt o det kommer jag 
ihåg. (Linda)

Ja… det var ju att han hade flera exempel på o räkna ut uppgifter, o sen att man fick konkreta 
förslag. Till exempel det här med volym, att han hade en skål med vatten o sådana där… saker, 
man fick se det konkret. Det var inte bara skrivet i boken… o det var inte alltid vi räknade i böcker 
heller utan att det… (Amelie)

Lärarstudenternas citat illustrerar att den praktiska undervisningen de fick var positiv 
för deras utveckling inom matematiken. Jessika, Linda och Amelie ger uttryck för att de 
får större insikt i matematiken när de får använda sig av flera sinnen. 
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3.2.2 Kommunikation

I lärarstudenternas berättelser framstår kommunikationen i undervisningen som en 
viktig faktor för deras förståelse för matematik.  Lärarstudenterna lyfter det positiva 
med att få sätta ord på sina tankar, genom att diskutera uppgifterna eleverna emellan i 
matematikundervisningen under hela skolgången. 

Det var väl mer när man fick göra… jobba ihop och man kunde prata och resonera kring… Då 
kände jag att jag fattade och hängde med bättre. (Amelie) 

Sabina förmedlar ett positivt minne av hur hennes lärare lyfte fram olika sätt att räkna 
på. 

Jag minns så väl läraren i mellanstadiet, han vi hade då, hur han visade på olika sätt att räkna och 
att han lyfte fram det. Att man fick bestämma, alltså räcka upp handen och säga så här räknar jag 
och så visade han på tavlan olika sätt som vi tänkte på. (Sabina)

Det pratar vi alltid annars om, att alla är så olika. Varför ska vi då tänka likadant? Det gör vi inte 
med matten heller. (Sabina)

Amelie berättar däremot att hennes grundskollärare inte tog tillvara på de olika 
tillvägagångssätten som hon och hennes klasskamrater visade på när de fick resonera 
kring matematikuppgifter.  Även om Amelie redogjorde för hur hon hade gått till väga, 
ansåg hennes grundskollärare, enligt Amelie, att uträkningen var fel om det inte hade 
skett på lärarens sätt att räkna. 

Och sedan att man bara var tvungen att göra på enda sätt… ställa upp det så här. Nej och om man 
inte visade hur man hade gjort, om man räknade i huvudet så var det fel… (Amelie)

När Amelie gick matematikkursen på högskolan fick hon tillfälle att prata matematik 
igen. Hon lyfter det som något positivt i och med att hon därmed fick ta del av olika sätt 
att tänka och räkna ut tal. 

Sen nu på högskolan så, när vi satt i de här smågrupperna i seminarierna och pratade om 
matematik, då förstod jag ju hur brett det kan vara. På hur många olika sätt man kan tänka, men att 
det ändå är rätt… det var väldigt fascinerande tycker jag. Även om jag inte förstod hur alla sätt 
fungerande så… så finns det ju olika sätt. (Amelie)

Sabina lyfter även kommunikationen mellan läraren och eleven. Vi tolkar Sabinas 
uttalande som att hon är positiv till en kommunikation mellan lärare och elev för att ge 
eleven tillfälle att förklara sitt tillvägagångssätt vid uträknandet. 

Det skulle jag vilja ändra på, att man kan få räkna på det sättet man själv tycker är bäst. Sen kan 
man istället, om man vill veta hur barnet räknar ut tal, så kan man väl fråga istället hur de tänkte? 
(Sabina)
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Vi stödjer oss på Säljö (2000) i vår tolkning att elever genom interaktion får syn på 
olika tillvägagångssätt och kan inspireras av varandra. Genom att eleverna utbyter 
kunskaper och strategier får de också möjlighet att ta del av ny kunskap. 

Lärarstudenterna lyfter fram lärarens kompetens som en betydande faktor för deras 
utveckling inom matematiken. Studenterna berättar om vikten av att läraren kan ta 
elevens perspektiv och hitta ett förståeligt sätt att förklara en matematikuppgift. De 
upplever det negativt när läraren inte har förmågan att förklara så att eleven förstår. 

…läraren kunde aldrig få mig att förstå… utan det var bara ett sätt hela tiden, att så här ska du göra 
o det förstod aldrig jag… jag förstod aldrig minus i matematik… men läraren fick det som att det 
var jag som var dum i huvudet, om man säger så… o så var det ju inte egentligen, men man kände 
sig ju så… att jag fattade ju ingenting, varför är det så. (Amelie)

Nej alltså, det som kändes som att de… de blev lite besvärade och så försökte de… ahh bara 
förklara samma grej fast med nya ord eller uttryck… men de ändrade inte sättet att förklara på om 
ni förstår vad jag menar. (Linda)

…dom kunde inte hjälpa mig för jag fattade fortfarande inte o så kunde man inte med att fråga fler 
gånger… utan då kände man bara så här, jaha det är väl jag som är dum då ungefär… lite så. 
(Linda)

Ibland hade jag en fråga som hon inte kunde svara på heller. Så då, alltså då känns det som om hur 
ska jag då klara den uppgiften, om inte ens min lärare kan det. För då tappar man också lite 
förtroendet till läraren, när de inte… man vill på nått sätt att de ska kunna mer än vad jag kan. 
(Sabina)

Jag minns att vi i ettan, då när jag gick i min första klass, så hade vi ett mattesnille till lärare, 
såpass jättemycket till mattesnille att han ibland inte kunde ta ner det och förklara det…(Jessika)

Utifrån ovanstående citat kan vi tyda att eleven känner sig otillräcklig när läraren inte 
kan förklara så att eleven förstår. Både läraren och eleven upplever en frustration över 
att inte kunna mötas i tankegången. Frågan kan anses behandla lärarens kompetens.

Jessika visar även på erfarenheter av en lärare som kunde sätta sig in i elevernas 
situation och möta deras tankegångar. Hon berättar att läraren kände med dem och 
kunde förklara igen utan att verka frustrerad. 

Nej, då hade vi en kvinnlig mattelärare, som de hade när jag kom till den där klassen och hon var 
väl på ett sätt kanske bättre än den första matteläraren, för hon förklarade och kunde känna lite 
medlidande så att säga, när vi inte förstod och kunde acceptera det och… ok, men då får vi ta en 
gång till och så… (Jessika)

Amelie förmedlar sin positiva erfarenhet från Komvux, där läraren visade på förmågan 
att kunna förklara på ett förståeligt sätt. 
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Nej, men det bästa som hände det var ju på Komvux. Den läraren var ju… grym alltså… han 
visade på olika sätt och han hade konkreta förslag och… han gjorde verkligen så jag fattade… och 
jag tänker, varför fanns det inte sådana lärare under… under min skoltid?  (Amelie)

Vi kan tolka det som att både Jessikas och Amelies lärare hade en förmåga att kunna ta 
deras perspektiv och utgå från deras förståelse. De lärarna besitter därigenom den 
kompetens som gör det möjligt för läraren att utgå från elevernas erfarenhet. Genom att 
kunna möta elevens tankegång gör läraren det möjligt för eleven att utvecklas.  

Sabina efterfrågar i sitt uttalande utförligare planering, där också de duktiga eleverna 
utmanas. Hon redogör för sina negativa erfarenheter av en undervisning där läraren 
strävade för att de eleverna som hade svårt för matematik skulle komma ikapp.

Det jag stör mig på än idag i matteundervisningen, det är att de som är duktiga glöms bort på något
sätt. Det är på något sätt att de strävar hela tiden efter att de sämre, att de på något sätt ska komma 
ifatt de andra på något sätt. Så då blir det ”Ah, är du färdig men ah ta den här stencilen lite”. Så ah, 
det känns som att man, de som är duktiga får ingen motivation till att bli bättre. (Sabina)

Vi tolkar Sabinas uttalande som att hon uppfattade att läraren blev besvärad, eftersom 
Sabina blev färdig med sina uppgifter innan klasskamraterna. Hon ger uttryck för att 
motivationen till matematik minskade på grund av att vänta in de andra. Sabina
förmedlar att läraren inte hade en tillräcklig och utförlig planering.

Linda nämner i sitt uttalande en lärare som enligt hennes uppfattning hade förmågan att 
se alla individer i klassen.

Mm… den jag hade… ettan till trean tyckte jag… jag tyckte om henne väldigt bra för hon… som 
sagt gjorde ju praktiskt mycket… det kändes som hon såg alla individer på ett annat sätt… eh dom 
jag hade i fyran femman… det känns inte alls alltså jag upplevde dom inte alls lika bra. (Linda)

Utifrån Lindas uttalande tolkar vi det som att Linda anser att läraren var duktig eftersom 
hon hade förmågan att se alla individer.  

Amelie berättar att hon höll en låg profil för att hon ville att läraren skulle tro att hon 
hängde med i undervisningen.  

På gymnasiet… nej, ja, jo det var… eftersom jag inte kunde, så höll jag mig undan ganska 
mycket…  för då trodde läraren att jag kunde, men för det mesta tittade jag alltid i facit (skratt) på 
vad uppgiften var och då kunde jag fatta ibland. (Amelie)

Med stöd av Lindas och Amelies uttalanden gör vi tolkningen att Lindas lärare hade 
förmågan att se individerna i klassen och att Amelies inte hade samma förmåga. Linda 
förmedlar att hon uppfattade det som positivt när läraren hade förmågan att se alla.
Amelies uttalande visar på att hon uppfattade det negativt när läraren inte lade märke till 
henne.
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3.2.3 Den proximala utvecklingszonen
Ytterligare en faktor som lärarstudenterna lyfter som betydande för sin utveckling inom 
matematiken är rätt nivå av utmaning. Amelie berättar hur undervisningen redan från 
början i grundskolan gick för snabbt fram. För henne är upplevelsen av att inte hinna 
med en negativ erfarenhet.

Det första jag kommer ihåg det var i ettan då… när vi började räkna med minus… och jag kunde 
bara inte fatta hur det (skratt). För då hade vi ju först räknat med plus och då hade jag äntligen 
börjat lära mig det hur det fungerade. Det var ju inte så svårt… och sedan kom minus mitt i 
alltihopa... och då, och sedan kom dela med och sedan kom bråk, så det hann jag aldrig fatta innan 
man gick över till nästa. Så har det varit hela skoltiden känner jag.  (Amelie) 

Även elever som hinner med undervisningen kan uppleva det negativt om de inte blir 
tillräckligt utmanade i undervisningen. Sabina förmedlar en frustration i och med att 
läraren lät henne göra extrauppgifter, i väntan på de att de övriga klasskamraterna skulle 
hinna ikapp.

Ah, det var mycket räkna bok och sen fick jag alltid extra stenciler, för att jag var alltid färdig 
först. Så fick man ju liksom, ah som man gör idag nästan, man läser ett kapitel i taget och har inte 
alla gjort färdigt kapitlet, så kunde man inte börja på nästa liksom. (Sabina) 

Efter några år i skolan kommer tävlingsmomentet in i undervisningen. Lärarstudenterna 
berättar att de minns hur de ville komma så fort fram i matematikboken som möjligt. 
För Linda innebar den här tävlingen ångest och stress. Hon berättar om sin upplevelse 
av att aldrig komma ifatt sina klasskamrater.

Ehm, fyran, femman kommer jag inte ihåg så mycket… faktiskt... ehm, mer än att det var det här 
jobba i boken och… skynda sig fram liksom… Ångesten att man inte kom längre fram någon 
gång, även om jag kände att jag ville ju bara komma längre fram, för att alla andra var så långt 
fram, för man kom aldrig dit. (Linda)

Sabina däremot anser att matematik var ”jättekul” (se Sabinas citat under rubriken 
Nivåindelning i Lärarstudenternas berättelse, s.16) och antog utmaningen. De 
lärarstudenter som antog utmaningen har berättat att de fått en positiv bekräftelse på 
sina prestationer genom hela skolgången. De beskriver tävlingsmomentet som 
stimulerande. 

Däremot körde hon väldigt mycket med huvudräkning på högstadiet och det blev lite som tävlan, 
men alla var med på så det var okej ändå. Av stämningen att döma så tror jag att alla var 
tillsammans med på det. (Jessika)

I grundskolans senare år blev lärarstudenterna indelade i olika grupper utifrån 
kunskapsnivå. Sabina och Linda ger uttryck för att en elev som har kategoriserats in i en 
grupp har svårt att komma vidare till nästa nivå (se citat under rubriken Nivåindelning i 
Lärarstudenternas berättelse, s.17). För dem utvecklas indelningen till något negativt, 
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eftersom de upplever att de inte får möjlighet att komma vidare utan hålls tillbaka av 
lärarna. 

Jag vet att jag påpekade några gånger att jag vill prova att gå upp i b-gruppen… Men den läraren i 
c där tyckte att det är lika bra att du går kvar i klassen, för det är bra att de andra har någon att följa 
efter. (Linda)

Utifrån ovanstående citat tolkar vi det som att Lindas lärare ville ta tillvara på elevernas 
proximala utvecklingszon (se Säljö, 2000), genom att gruppen får möjlighet att lära av 
Linda. Däremot får Linda inte samma chans till utveckling, eftersom hon menar att hon 
inte utmanades tillräckligt. 

Jessika däremot uppfattar nivåindelningen i grundskolans senare år som positivt, 
eftersom hon uttrycker en tillhörighet till sin grupp och förmedlar att undervisningen var 
anpassad efter hennes nivå.

Jag höll mig stabil i min grupp, om man säger så och sen hade jag inte riktig koll på alla dem 
andra, hur det gick för dem. Men det är klart att utvecklades dem, så skulle jag väl tro att de 
givetvis fick ta steget längre, för vad de ville var ju alla skulle utvecklas där de var själva och 
kunna nå, antar jag. (Jessika) 

Lärarstudenternas individuella berättelser lyfter fram vikten av utmaning på rätt nivå. 
Både de som upplevt att de inte hängt med kontra de som upplevt att de har hängt med i 
undervisningen förmedlar negativa erfarenheter av att inte ha utmanats på rätt nivå. 

3.2.4 Den sociala betydelsen
Sabina lyfter gruppens sociala betydelse på gymnasiet som en viktig faktor. För hennes 
del påverkade gruppens attityd hennes egen inställning till undervisningen. Sabina 
berättar om den positiva inverkan hennes bästa kompis hade på hennes egen skolgång.

Jag var van vid att gå i den där duktiga klassen, där alla skötte sig och alltså man på nått sätt 
motiverade varandra till att vara duktig, och ens bästa kompis hon var ju, liksom hon gillade 
skolan och då gillade jag också skolan. (Sabina)

På gymnasiet hamnade Sabina i en klass som enligt henne var omotiverad till att gå i 
skolan. Klassens attityd påverkade Sabina på så sätt att hon steg för steg också själv 
tappade motivationen. 

… jag hade världens jobbigaste klass och det var nog där lite också som hela min motivation för 
skolan försvann, eftersom min klass var helt omotiverad att gå i skolan nästan alltså. Ungefär en 
tredjedel av klassen som ville och resten ville inte ungefär…(Sabina)

Sabina ger exempel på hur klassens attityd påverkade undervisningen. Trots att hon 
själv var intresserad, så blev det inte möjligt att delta på grund av inställningen hos 
gruppen. Vi tolkar Sabinas uttalande som att hon blev besviken på sin klass, eftersom 
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gruppen hade en negativ attityd. Det ledde till att Sabina började betrakta sin skolgång 
som ointressant och det hindrade henne från att delta fullt ut. 

Det var alltså många konstiga i min klass. Jag höll mig till dem som var vanliga ändå så, men det 
var ändå dem som skötte sig, men ändå så blev det på nått sätt… Jag hade redan, det hade förstört 
hela klassgrejen. Till exempel att jag älskade idrott exempelvis. Hela den grejen blev också 
förstörd, ingen som ville byta om och vara med. Då går det inte att köra någonting; spela fotboll, 
basket, det går liksom inte. Nej, så allting bara fallerade på nått sätt. (Sabina)

Sabinas erfarenheter förmedlar att det som tonåring är viktigt att känna samhörighet 
med gruppen. Hon inser även vikten av gruppens positiva attityd till undervisningen. 
Säljö (2000) menar att den sociala omgivningen spelar en avgörande roll för individens 
lärande och utveckling, eftersom människan är en social varelse.

3.3 Reflektion och slutsats
Under intervjuerna har lärarstudenterna berättat om flera faktorer som de anser är av 
betydelse för deras utveckling inom matematiken. De lyfter fram faktorer som 
undervisning, lärarkompetens, kommunikation, utmaningsnivå och den sociala 
omgivningens betydelse. Inom undervisningen fanns det flera aspekter som de ansåg 
påverkade deras lärande. De förmedlar både positiva och negativa erfarenheter av 
faktorerna ovan och beskriver hur det har påverkat dem i deras utveckling. 

Lärarstudenterna ger uttryck för att de ser fram emot att få börja sin yrkesbana efter 
studierna på högskolan. Vi lägger märke till att alla lärarstudenter vid beskrivning av 
hur de vill lägga upp undervisningen, föreställer sig en klass där alla elever stämmer 
överens med hur de själva uppfattade sig under skoltiden. De vill därför utforma sin 
undervisning så att den stämmer överens med den slags elev de själva var. 

Sabina och Jessika, som lyfter fram att de har haft lätt för matematik, berättar hur de 
kommer att arbeta för att utmana elever på alla nivåer. Amelie och Linda däremot, som 
upplever att de tidigare har haft svårt för matematik, förmedlar att de kommer att ha lätt 
att identifiera sig med de elever som har svårt för ämnet. De berättar att deras fokus i 
undervisningen blir att hjälpa elever med matematiksvårigheter, att förstå och följa med 
i undervisningen. Vi tolkar det därför som att deras tidigare erfarenheter och upplevelser 
av undervisningen i ämnet, kan komma att påverka dem som lärare.
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4 Diskussion 

Avsnittet är indelat i rubrikerna Metod- och Resultatdiskussion. I metoddiskussionen 
kommer vi att behandla vilka aspekter som kan ha påverkat vårt resultat och vilka 
följder det kan ha fått.  I resultatdiskussionen avhandlas resultatet i förhållande till den 
teoretiska bakgrunden och vårt syfte. 

4.1 Metoddiskussion
Som beskrivits i avsnittet metod delade vi först ut en urvalsblankett till den grupp 
lärarstudenter vi var intresserade av att intervjua. Vi anser att urvalsblanketten gav oss 
en god grund för urvalet inför intervjuerna. Våra respondenter uttryckte att 
urvalsblanketten gav dem möjlighet att förbereda sig inför intervjuerna, eftersom de på 
det sättet fick reda på vilka områden frågorna skulle beröra. 

Vi använde oss av en intervju med en låg grad av standardisering (Patel & Davidsson,
2003), eftersom det gav oss möjlighet att kunna ställa följdfrågor och på så sätt få 
tillgång till ett rikligt material inför vår narrativa analys.  Den ostrukturerade formen 
gav oss mer uttömmande svar än vad som hade blivit möjligt om vi istället hade valt en 
intervju med en hög grad av strukturering, vilket också skulle ha påverkat resultatet. Att 
genomföra intervjuerna på den skola där respondenterna genomgår sin utbildning, anser 
vi har varit positivt i det avseende att båda parter upplevde miljön betryggande. Det 
faktum att vi också är lärarstudenter kan ha påverkat respondenternas svar, exempelvis 
när de ombads att beskriva hur de ville lägga upp undervisningen i matematik. Vi anser 
att deras svar är ärliga och uttömmande, eftersom de resulterade i ett rikt underlag för 
studien. Varje intervjusituation blev unik, beroende på respondenternas personligheter. 
Intervjun med Sabina upplevde vi lättsam och öppen. Jessika uppfattade vi aningen 
reserverad under de inledande frågorna, men vi kände att hon slappnade av allt eftersom 
intervjun fortskred. Vi anser att respondenterna inte påverkades negativt av att vi 
spelade in intervjuerna. Överlag känner vi att det var lätt att kommunicera med och få 
gensvar från alla våra respondenter. 

Något som kan ha påverkat resultatet är att vi frågar efter upplevelser som ligger långt 
tillbaka i tiden. Därför kan respondenternas minne av specifika händelser ha ändrats 
under tidens gång. Urvalet, via vår urvalsblankett, bestod enbart av kvinnor. Om vi hade 
valt att intervjua både kvinnor och män hade det påverkat vårt resultat. Något som också 
kan ha påverkat resultatet är antalet respondenter och att alla lärarstudenter var mellan 
20 och 30 år gamla. I vår studie utgår vi från ett sociokulturellt perspektiv i vår tolkning 
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och förståelse av studiens problem. Om vi i stället hade valt en annan teoretisk 
utgångspunkt hade också resultatet blivit annorlunda. 
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4.2 Resultatdiskussion
Under denna rubrik kommer vi att diskutera resultatet utifrån studien i relation till den 
litteratur och forskning som vi inledningsvis redovisar i arbetet. Vårt syfte med studien 
är att ta del av och belysa några lärarstudenters berättelser om mötet med ämnet 
matematik från grundskola till högskola. 

Enskilt arbete i bok
I Sverige styrs skolan utifrån de styrdokument som regeringen fastställt. Det innebär att 
det finns riktlinjer för hur skolans verksamhet skall utformas. Säljö (2000) ser på skolan 
som en institution med en egen kultur. Kulturen skiljer sig alltså åt från skola till skola, 
men även klassrummen emellan, trots att verksamheten utgår från samma styrdokument.
Det går att anta att en del elever som kommer till skolan har lättare att lära känna denna 
nya kultur, medan det för andra blir en utmaning. Elever präglas av den kultur som 
existerar i deras klassrum, vilket också framkom i studiens resultat, där lärarstudenterna
delger sin egen upplevelse. Trots att kulturen skiljer sig åt beskriver lärarstudenterna 
samma traditionella arbetssätt som innebär enskilt arbete i matematikboken. Persson 
(2009) anser att politiska påtryckningar kan ligga bakom användandet av 
matematikboken i undervisningen. Påtryckningarna innebär ett krav på skolan och 
läraren att kunna utforma en undervisning, som innebär att eleverna uppnår de mål som 
styr skolans verksamhet. De politiska påtryckningarna kan vara en tänkbar orsak till att 
matematikboken används i skolan, en annan kan vara på grund av lärarens bekvämlighet
och brist på planeringstid. Kling Sackerud (2009) menar att när matematikboken 
används i undervisningen läggs kravet på att eleverna lär sig mer på läromedlet än på 
läraren. Att använda matematikboken är ett arbetssätt som innebär att undervisningen 
inte individualiseras i så hög grad (Ahlström, 1996). När alla elever får arbeta med 
samma uppgifter utmanas inte de elever som har förmågan att lösa komplexa problem. 
Enligt Skolverket (2003) innebär enskilt arbete i boken att eleverna bara får tillgång till 
cirka två minuter av lärarens tid per lektion. Det innebär att de elever som har svårt att 
lösa uppgifter på egen hand, inte får hjälp i den omfattningen de kanske är i behov av. 
Skolverket (2003) redogör för att känslan av att kunna och att lyckas är viktig för 
elevernas lust att lära. Lärarens bekräftelse på elevens prestation kan därigenom ha en 
positiv inverkan på hur eleven upplever arbetet i boken. En elev som däremot upplever 
en bristande tilltro till sin förmåga, kan vid jämförelse med andra elever känna 
underlägsenhet och misslyckande (Ahlberg et al., 2000). 

Utmaningsnivån
Relevant nivå av utmaning lyfts rätt fram som betydande för lärarstudenternas 
utveckling inom matematik. Vygotsky (1978) redogör för betydelsen av den proximala 
utvecklingszonen där inlärningens nivå behöver stämma överens med barnets 
utvecklingsnivå. Även Skolverket (2003) belyser vikten av att elevernas uppgifter ligger 
på rätt nivå för respektive elev. Uppgifterna skall därför utmana elevernas förmåga, men 
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varken vara för lätta eller för svåra. I studiens resultat framkommer tendenser som visar 
på att en elevs motivation kan minska, på grund av att undervisningen inte är på en 
tillräckligt utmanade nivå. Det kan leda till att eleven förlorar intresset för matematik,
men också får känslan av att inte utvecklas nog inom ämnet. Både upplevelsen av att 
undervisningen inte är tillräckligt utmanande, eller att det går för snabbt fram, kan 
innebära en negativ erfarenhet för eleven. I de fall arbetstakten är för hög för den 
enskilde eleven, kan följden bli att eleven har svårt att följa med i undervisningen. 
Eleven får då kanske inte tillfälle att befästa kunskaperna innan det är dags att gå vidare 
till nästa moment. För att eleverna skall utmanas på sin egen nivå behöver läraren kunna 
individualisera undervisningen. Malmer (2002) lyfter fram att en individualiserad 
undervisning har en positiv inverkan på eleverna, eftersom det ger eleverna möjlighet 
att arbeta i sin egen takt. En individualiserad undervisning kräver att läraren har god 
kännedom om sina elevers kunskapsnivåer, för att kunna planera en passande 
undervisning.

Kommunikativa processer
Utifrån berättelserna förmedlas erfarenheter av en bristande kommunikation mellan 
lärare och elev. När läraren inte har förmåga att förklara uppgifter på ett förståeligt sätt 
leder det till att eleven känner sig otillräcklig och tar på sig skulden för att den inte 
förstår. Det kan i sin tur leda till att eleven får uppfattningen av att matematik är för 
krävande för elevens prestationsförmåga. I slutändan kan konsekvensen bli att eleven 
undviker matematik i den utsträckning det är möjligt. Säljö (2000) uttrycker att 
kommunikativa processer är centrala inom lärande och utveckling. Författaren menar 
vidare att kommunikationen leder till att individerna blir delaktiga i andras kunskaper.
Detta synsätt delas av Adler (2007) som menar att matematik är ett 
kommunikationsämne. I resultatet lyfts kommunikationen under matematiklektionerna 
som ett positivt inslag i undervisningen. När eleverna får sätta ord på sina egna tankar
och ta del av varandras lösningar, skapas tillfälle till lärande eleverna emellan. Detta 
visar på vikten av en god kommunikation i undervisningen för att lärande skall äga rum.

Sociala aspekter
Studiens resultat visar på klasskamraternas sociala betydelse för den enskilde elevens 
utveckling. Ett negativt gruppklimat i klassen kan ha många olika orsaker, som till 
exempel mobbning och utanförskap. I studien behandlas den negativa attityden i 
samband med motivationen för matematikundervisning och därför lyfts enbart denna 
aspekt i frågan fram. I en klass där motivationen till skolundervisningen är låg tycks 
elever påverkas negativt, även de som från början anser att utbildning är betydelsefullt. 
Säljö (2000) menar att den sociala omgivningen spelar en avgörande roll för individens 
lärande. Samuelsson (2005) visar i sin rapport att lärarens kompetens är avgörande för 
gruppklimatet i klassen. Det visar på vikten av att läraren besitter en god 
lärarkompetens. Ett sätt att uppnå en positiv attityd till undervisning, torde vara att 
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kunna motivera eleverna genom att kunna förklara meningen och syftet med att lära sig 
matematik. 

Utbildningens syfte
I studiens resultat efterfrågas en tydlig koppling mellan matematik som ämne och 
användningen av matematik. Lärarstudenterna förmedlar att de som barn hade svårt att 
se sambandet mellan matematiken som lärs i skolan och hur den kan användas i 
vardagen. Då studenterna inte förstod syftet med varför de skulle lära sig minskade 
deras motivation. När de sedan som vuxna inser matematikens betydelse och dess 
användning ökar också motivationen till att lära sig matematik. Det här visar på vikten 
av att elever förstår utbildningens syfte.  I läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr 80) 
(Skolöverstyrelsen, 1980) beskrivs matematik som ett verktyg, som skall ge eleven 
möjlighet att lösa problem i vardagslivet och få kunskaper som kan användas inom 
fortsatta studier och arbetsliv. Beskrivningen av matematik som ett verktyg återfinns i 
den nuvarande läroplanen (Lpo 94) (Skolverket, 2006) där undervisningen i matematik, 
skall ge eleven kunskaper så att matematik kan tillämpas i vardagslivet. I båda 
läroplanerna framskrivs tydligt avsikten med varför det är viktigt att lära sig matematik. 
Grundskolans kursplan för matematik (Skolverket, 2000a) redogör för att eleven skall
lära sig matematik för att kunna fatta vardagliga beslut och få en grund för fortsatta 
studier. Matematik beskrivs som ett redskap som skall hjälpa eleven att strukturera 
tänkandet och hitta lösningar på olika problem. Vid en jämförelse betonar läroplanerna 
den praktiska användningen av matematik, medan kursplanen belyser att matematik 
även kan användas på en abstrakt nivå. Genom att lära sig att utnyttja sitt matematiska 
tänkande, skall elever få kunskaper som hjälper dem i det livslånga lärandet. Trots att 
styrdokumenten beskriver matematik som ett redskap som skall hjälpa eleven att lösa 
problem i vardagen har det inte tydligt nog förmedlats i den undervisning 
lärarstudenterna har erfarenhet av. 

Syn på lärande
Förmågan att lära spelar en viktig roll i vår kultur (Säljö, 2000). Säljö och Carlgren 
(2009) hävdar att lärande är ett resultat av all verksamhet och att därför inte går att 
förknippa förmågan att lära endast med skolans undervisning. Enligt Carlgren (1999a) 
kan lärande definieras på flera olika sätt. Författaren redogör för tre teorier som innebär 
Lärande detsamma som utveckling, Lärande bestämd av individens utveckling och 
Lärande som kan befrämja utvecklingen. I traditionen som bygger på att individens 
lärande är detsamma som utveckling, går det att utläsa ett synsätt som bygger på att 
eleven är tom på kunskaper och i behov av undervisning. Utveckling ses som en följd av 
påverkan utifrån i form av kunskaper. Konsekvensen blir att läraren är aktiv och 
förmedlar kunskaper som eleven tar emot. När istället förmågan att lära bestäms av 
individens utveckling, förekommer en föreställning om att utveckling måste komma 
före det blir möjligt att lära sig. En konsekvens av ett sådant synsätt kan leda till att 
läraren har en avvaktande hållning i väntan på elevens utveckling. Om lärande ses som 
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befrämjande för utvecklingen, finns ett samspel mellan lärande och individens 
utveckling. En följd av ett sådant synsätt innebär att undervisningen individualiseras för 
att vara på relevant nivå för eleven. I studien är det möjligt att utläsa positiva 
erfarenheter av ett synsätt där lärande befrämjar utvecklingen, genom lärarstudenternas 
upplevelser av nivåindelning. Teorin kan anses vara framgångsrik eftersom lärandet här 
samspelar med elevens utveckling. Det innebär att undervisningen behöver ligga på rätt 
nivå för den enskilde eleven, vilket också stämmer med Vygotskys (1978) tankar om 
den proximala utvecklingszonen. 

Egen undervisning
Den här studien har belyst lärarstudenters berättelser om mötet med ämnet matematik 
från grundskola till högskola, hur deras erfarenheter kan komma att påverka dem när de 
skall utforma sin undervisning samt faktorer av betydelse för utveckling inom ämnet.
Den statliga utredningen (SOU, 2008:109) visar på vikten av att lärarstudenter besitter 
en god kunskapsbas för att de skall känna trygghet som lärare. Lärarstudenterna
beskriver att de ser fram emot att få inleda sin yrkesbana och visar därmed en trygghet i 
sin yrkesroll. Enligt Carlgren (1999b) är läraryrket komplext och ett yrke som kräver 
kunskaper på många områden hos läraren. Även Maltén (1995) visar på läraryrkets 
komplexitet och anser att en lärare är kompetent om ”han/hon kan uppvisa goda 
ämneskunskaper, en lämplig personlighet samt praktiskt erfarenhet” (s.11).

Ahlberg et al. (2000) visar på att elevers första möte med matematik kan ha en inverkan 
på deras förhållningssätt till ämnet i framtiden. I resultatet framkommer det att 
lärarstudenterna ger uttryck för tanken att lägga upp sin framtida undervisning, utifrån 
den elev som de själva uppfattar sig som. De studenter som förmedlar att de har haft lätt 
för matematik, ger uttryck för att de kommer att arbeta för att utmana eleverna. En 
konsekvens som det kan leda till är att lärare som har haft lätt för matematik under sin 
skolgång, kan ha svårt att ta det perspektiv som elever med matematiksvårigheter 
upplever. Det kan leda till att undervisningen läggs på en hög nivå och att några elever 
uppfattar att de inte kan hänga med. Resultatet visar även att de lärarstudenter som 
förmedlar att de har haft svårt för matematik, lyfter fram att de kommer ha lätt att 
identifiera sig med elever som upplever matematiksvårigheter. I och med det kommer 
de som lärare att utforma sin undervisning för att hjälpa de elever som har svårt för 
ämnet. Om undervisningen läggs på en för låg nivå betyder det att eleverna inte utmanas 
tillräckligt. För lärare som har upplevt svårigheter i ämnet kan det bli en utmaning att 
stimulera de elever som har lätt för matematik. Som tidigare nämnts kan slutsatsen dras 
utifrån vår studie, att lärarstudenternas tidigare erfarenheter och upplevelser kan komma 
att påverka dem som lärare. 
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4.2.1 Framtida forskning

I och med att det enbart deltog kvinnor i vår studie vore det intressant att jämföra 
kvinnor och mäns erfarenheter av matematikundervisning. Kan det finnas skillnader i 
hur kvinnor och män upplever ämnet matematik? Under arbetet med studien har vi stött 
på litteratur som beskriver att matematikboken används i hög utsträckning inom 
undervisningen i matematik. Som ett skäl till användningen anges av Persson (2009), 
påtryckningar från politiskt håll, när det gäller elevernas måluppfyllelse. Det vore därför 
intressant att genomföra en studie i en skola där matematikboken inte används, för att
kunna jämföra måluppfyllelsen med en skola där boken är vanligt förekommande. 
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Bilaga 1.
Vi skriver ett examensarbete som handlar om möten med ämnet matematik.  Denna 
blankett kommer ligga till grund för vårt urval och vi hoppas att du vill fylla i den.

Kryssa för ett alternativ vid fråga 1, 2 och 4. 
1. Vilken inriktning har din nuvarande utbildning?

Lärare för tidigare åldrar (LPTÅ) Annat, ange vad__________________

2. Var vill du arbeta efter din utbildning?

Skola Förskola 

Vet ej Annat, ange vad__________________

3. Hur upplevde du ämnet matematik som elev i grundskolan?
Kryssa för två alternativ som stämmer bäst med din upplevelse.

Utmanande Obegripligt Icke utmanande

Tråkigt Roligt Intressant

Svårt Begripligt Lätt 

Ointressant Vet ej    

4. Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en eventuell intervju?

Ja Nej Kanske

Om du svarat ja eller kanske på frågan ovan, så skriv ditt namn på raden. Ditt namn 
kommer endast att användas i syfte att ta kontakt inför en eventuell intervju.  

Namn: _______________________________________________________________

Tack för din medverkan! 

Marina Gustafsson och Lina Wallgren



Bilaga 2.

Intervjufrågor 

Grundskoletiden

Under vilka år gick du i grundskolan? 

Gick du på samma skola under hela tiden?

Hur ofta bytte ni lärare i grundskolan?

Gick du i en stor eller en mindre klass? 

Vad är ditt starkaste minne från grundskoletiden?

Vad minns du av matematikundervisningen i grundskolan?

Hur var ditt första möte med matematiken i grundskolan? Berätta!

Vilken upplevelse av matematiken fick du med dig när du lämnade grundskolan?

Vad upplevde du var bra alternativt mindre bra i den undervisning du fick i 
grundskolans olika år/stadier?

Hur upplevde du relationen till dina lärare som undervisade i matematik i grundskolans 
år?

Gymnasietiden

Under vilka år gick du på gymnasiet?

Vad minns du av matematikundervisningen på gymnasiet?

Vilken upplevelse av matematiken fick du med dig när du lämnade gymnasiet?

Vad upplevde du var bra/mindre bra i den undervisning du fick på gymnasiet?

Hur upplevde du relationen till dina lärare som undervisade i matematik på gymnasiet?

Högskoletiden

Berätta om dina upplevelser av studierna i matematik på högskolan.

Hur ser du på din egen kunskapsutveckling vad gäller matematiken?



Hur vill du beskriva din inställning till ämnet matematik idag?

Vilket samband ser du mellan dina tidigare möten med matematiken och din inställning 
till matematiken idag? 

Hur känner du inför att undervisa i matematik i din kommande yrkesverksamhet?

Vilka erfarenheter från din egen skolgång och utbildning tar du med dig till din egen 
undervisning i förskolan/skolan? 

Hur skulle du vilja utforma en undervisning i matematik?

Vilken betydelse vill du ge matematiken i ditt liv?

Vad vill du mer tillägga vad gäller dina möten med matematiken?


