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Abstrakt

Bergh, A., & Birgersson, Å. (2007). Uppfattningar av matematikundervisning - att vara 
matematiklärare eller att vara lärare i matematik: En fenomenografisk studie. C-uppsats i 
pedagogik. Lärarprogrammet, Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi, Högskolan 
i Gävle.

För att bli en demokratisk medborgare behövs kunnande i matematik, då samhällsinformation 
ska förstås och kritiskt kunna granskas för att ha möjlighet att fatta välgrundade 
vardagsbeslut. Denna kunskap behövs även för fortsatta studier samt för att få ett fungerande 
yrkesliv. Fenomenet matematikundervisning kan av olika lärare beskrivas, upplevas och 
uppfattas på kvalitativt skilda sätt. Studiens syfte var att undersöka och beskriva 
nyexaminerade lärares uppfattningar av fenomenet matematikundervisning samt att nå en 
ökad förståelse för och kunskap om nyexaminerade lärares första tid som lärare i matematik. 
Studiens fenomenografiska ansats var kvalitativt analytisk och beskrivande. Ett strategiskt 
urval har gjorts, där sex lärare har intervjuats. Den kvalitativa forskningsintervjun 
transkriberades och analyserades, vilket ledde till studiens resultat i form av beskrivnings-
kategorier. Den överordnade beskrivningskategorin var legitimitet, vilket i sin tur beskrevs på 
tre kvalitativt skilda sätt, som att legitimitet formellt tillskrivs, att legitimitet förvärvas samt att 
legitimitet tilldelas. Dessa beskrivningskategorier motsvarade studiens kvalitativa variation. 
Slutsatsen blev att legitimitet påverkade den nyexaminerade lärarens matematikundervisning 
samt relationen med övriga matematiklärare.

Nyckelord: Fenomenografi, uppfattningar, matematikundervisning, nyexaminerade, lärare, 
legitimitet, pedagogik, didaktik 

Keywords: Phenomenography, conceptions, mathematics teaching, newly qualified, teacher, 
legitimacy, pedagogy, didactics 
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Inledning

Enligt grundskolans kursplan i matematik ska ämnet förbereda elever för fortsatta studier och 
kommande yrkes- och privatliv (SKOLFS 2000:135), men det finns inga direktiv på vilket 
sätt läraren ska genomföra sin undervisning. ”Lärare har en nyckelroll att i sista hand 
bestämma innehåll och uppläggning av matematikundervisningen i skolan.” (Skolverket, 
2003, s. 11). Traditionellt har skolämnet fokuserat vid färdighetsträning, som räkne-
operationer, men på senare tid har vikten av problemlösning, kommunikation och praktisk 
kunskap diskuterats allt mer (ibid).

Via matematikdidaktiska kurser, vid Högskolan i Gävle, har vi tagit del av litteratur angående 
matematikundervisning och ämnets komplexitet. Ämnesdidaktiska diskussioner har innehållit 
teoretiska perspektiv om t.ex. undervisningens genomförande (Löwing & Kilborn, 2002), 
kommunikationens betydelse (Löwing, 2004) och lusten till lärande (Skolverket, 2003). Vi 
har via de matematikdidaktiska kurserna fått ett teoretiskt perspektiv vad gäller matematik-
undervisningens utformande och genomförande, varför detta var intressant att jämföra med 
verksamma lärares uppfattningar av skolans matematikundervisning. Då vi påbörjade vår sista 
termin inom lärarprogrammet kändes det relevant att begränsa oss till nyexaminerade lärare. 
Vi hade enbart en allmän bild av de svårigheter som lärare kan tänkas möta under de första 
åren i yrket.

I vår studie kommer vi att intervjua nyexaminerade lärare då vi önskar få en förståelse för
deras olika uppfattningar och erfarenheter av matematikundervisning. Studien antar en 
fenomenografisk ansats vilket innebär att kvalitativt skilda uppfattningar av ett fenomen, 
matematikundervisning, beskrivs i form av kategorier (Kroksmark 1987).

Via denna studie har vi tagit del av forskning om nyexaminerade lärare och om matematik-
undervisning. Vi har dock funnit begränsat med forskning om nyexaminerade lärares 
matematikundervisning. Studiens resultat ledde till eftersökningar av forskningslitteratur om 
nyexaminerade och erfarna lärares samspel vad gäller matematikundervisning. Någon 
forskningslitteratur angående detta har vi inte funnit. Vår studie kan därför, ur ett 
lärarperspektiv, bidra med en ökad kunskap om och förståelse för nyexaminerade lärares 
uppfattningar av matematikundervisning.
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Bakgrund

I detta avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras. Bakgrunden inleds med matematik 
samt matematik som skolämne. Vidare diskuteras matematikundervisning, lärares upp-
fattningar om den samt den nyexaminerade lärarens första tid i yrket. Bakgrunden avslutas 
med pedagogik, där lärande och kunskap tydliggörs, samt didaktik som innehåller ett 
undervisningsperspektiv. Löpande i bakgrunden förklaras begrepp.

Matematik
”Matematik är en av våra allra äldsta vetenskaper, men samtidigt ett dynamiskt ämne som 
hela tiden utvecklas vidare.” (Löthman, 2000, s. 51). Enligt Björklund, Pettersson och 
Tambour (2002) samt Pettersson (1990) har matematik alltid varit ett viktigt ämne och det har 
använts långt tillbaka i tiden. Aritmetik användes för att t.ex. göra affärer eller räkna djur och 
geometri för att t.ex. mäta längder. För 2300 år sedan ansåg Platon att det fanns två 
räknekonster, en för allmänheten och en för filosoferna. Allmänhetens praktiska räknande var 
underlägsen filosofernas räknande, vilket ansågs vara mer korrekt och ordentlig. Genom att 
Platon ansåg att ämnet hade betydelse som bildning i ett filosofiskt tänkande, fick 
matematiken en viktig roll när det gällde att öva upp intellektet (ibid). Björklund et.al. menar 
dock att man redan för 4-5000 år sedan använde sig av matematik som inte var av praktisk 
nytta utan mer som intellektuell aktivitet. I Babylonien har arkeologiska fynd hittats som visar 
att det fanns en kunskap om vad Pythagoras sats innebar. Enligt Engström (2005) har 
matematikämnet som sådant, vid sidan av ämnet latin, uppfattats som bildningsämnet.

Matematik ses ofta som räkning med hjälp av siffror, men Dahl (1995, refererad i Löthman, 
2000) anser att det är mer än så. Han menar att matematik som skolämne, i vardags- och 
arbetsliv samt i forskning är:

 En vetenskap, som är cirka 6 000 år gammal.
 Ett språk, som är mycket exakt och komprimerat och obegripligt för den som inte lärt 

sig det. […].
 Ett verktyg, som används i andra vetenskaper.
 Ett hjälpmedel, som används för beräkningar och förutsägelser.
 Konst, som t.ex. används inom arkitektur exempelvis det ’det gyllene snittet’.
 Hantverk, som t.ex. finns i de mönster som pryder väggar, golv och trottoarer.
 Fantasi, lek, intuition, som visar att matematiken innehåller tankekonstruktioner, som 

lever sitt eget liv. (Löthman, 2000, s. 51 f.).

Enligt Niss (2001, refererad i Gustavsson & Mouwitz, 2002) består matematik av fem delar. 
Den första delen är en ”grundvetenskap” (s. 53), en vetenskaplig disciplin inom högre 
utbildning där forskning bedrivs. Den andra delen består av ”en tillämpad vetenskap” (s. 54) 
där matematiska formler används inom andra ämnen som fysik eller ekonomi. Den tredje 
delen är ”ett system av redskap för praxis” (s. 54) där matematiken blir ett osynligt 
hjälpmedel i samhället som exempelvis vid skatteberäkning, bankärenden och infrastruktur. 
Den fjärde delen är ”skolämne” (s. 54) som förbereder kommande generation att nå kunskap 
om ovanstående tre delar. Den sista delen ”estetiska upplevelser” (s. 55) handlar t.ex. om att 
upptäcka mönster i matematiken.

För att få möjlighet att bli en demokratisk medborgare krävs kunnande i matematik, då 
matematikkunskaper behövs för att få ett fungerande vardags- och arbetsliv (Skolverket, 
2003) samt att matematiken är ett arbetsredskap inom många olika yrken (Gustavsson & 
Mouwitz, 2002). Matematikkunnandet ska jämställas med läsning och skrivning, då det är en 
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del av vår kultur, men enligt Gustavsson och Mouwitz är matematiken ofta osynlig och därför 
anses den av gemene man vara mindre viktig.

Matematik som skolämne
Enligt Löthman (2000) kom den första läroplanen när den allmänna folkskolan infördes 1842. 
1878 kom den första kursplanen där matematikämnet bestod av två åtskilda delar, geometri 
samt räkning. I 1919-års kursplan förenades dessa två delar till ett ämne, som kallades räkning 
och geometri. Först i 1955-års kursplan började ämnet att kallas för matematik, men det 
innehöll fortfarande enbart räkning och geometri. 1962 infördes grundskolan i Sverige och 
med den även en ny läroplan samt kursplaner. Kursplanen i matematik var detaljerad både till 
ämnets innehåll och till genomförande. Huvudräkning, som en mekanisk färdighet, 
poängterades i denna läroplan. 1969-års läroplan skiljde sig från de tidigare och mängdläran 
infördes i matematiken (ibid). Malmer (2002) menar att mängdläran var svår för lärarna att 
förstå, varför de blev helt beroende av läroboken och elevernas matematikarbete fick därför 
ingen anknytning till vardagen. I Lgr 80 togs mängdläran bort från kursplanen (Löthman, 
2000). Pettersson (1990) menar att Lgr 80 medförde en förändring för matematikämnet 
genom att den poängterade t.ex. ”grundläggande färdigheter, problemlösning och användbara 
kunskaper” (s. 17). Enligt Löthman utgick Lgr 80 från att matematikämnet skulle knyta an till 
elevernas vardag. Den nuvarande läroplanen, samt kursplaner, kom 1994 och skiljer sig inte 
anmärkningsvärt från Lgr 80 då de gäller innehållet. I Lpo 94 finns uppnående- samt 
strävansmål för undervisningen. Räknandet har fått en mer tillbakadragen roll och elevernas 
förståelse samt tankegångar anses som viktiga (ibid).

Enligt Gustavsson och Mouwitz (2002) är skolmatematik föränderlig till innehåll och mål, då 
den påverkas av den utbildningspolitik som för tillfället råder, människosyn och ideologier 
samt vilken syn som råder kring lärande och kunskap. Samuelsson (2007) menar att sättet att 
se på matematik skiljer sig åt. Forskare och läroplansförfattare beskriver skolmatematiken 
som ett färdighetsämne, hur den ska bedrivas samt vilka mål som ska uppnås. Ingelstam 
(2004, refererad i Samuelsson, 2007) anser att matematiker och matematiklärare mer ofta 
förespråkar förståelsen av matematik framför färdighet. Detta medför, enligt Samuelsson, att 
det förekommer olika uppfattningar om vad skolmatematiken är och bör vara. Tidigare talade 
matematikdidaktisk forskning om vilket av synsätten som var mer viktigt än det andra, idag 
talas det ofta om en balans mellan matematikämnets förståelse och färdighet (ibid). Nationellt 
Centrum för Matematikutbildning [NCM] (2001) har sammansällt vad kunskap inom 
matematik innebär. Matematisk kunskap är bl.a. att se matematikens roll i samhället, dess 
användbarhet, att matematiskt i tal och skrift kunna uttrycka sig, att tänka logiskt och att lösa 
olika typer av matematiska räkneoperationer. Detta visar att innehållet i matematisk kunskap 
är mångfacetterat (ibid).

Enligt Runesson (1999) och Bjerneby Häll (2006) är matematik ett viktigt skolämne, vilket 
kan styrkas med att det är ett av grund- och gymnasieskolans tre kärnämnen. Det är också det 
ämne som näst efter svenskämnet har flest undervisningstimmar i grundskolan. Skolämnen 
tilldelas undervisningstid efter den betydelse de kommer att ha för eleverna i framtiden 
(Bjerneby Häll). Enligt Niss (1996), som analyserat matematikutbildning ur ett historiskt och 
samtida perspektiv, finns grundläggande motiv att skolmatematiken bidrar till teknologisk och 
socioekonomisk utveckling av samhället i stort samt en möjlighet att konkurrera med andra 
länder. Skolmatematiken ska bidra till kunskap som behövs för att samhälleliga beslut ska 
kunna fattas. Den ska förbereda individer med nödvändiga förutsättningar som kan hjälpa 
dem att klara av utbildning, arbete, privatliv, sociala liv samt som samhällsmedborgare (ibid). 
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Enligt Skolverkets kursplaner och betygskriterier för grundskolan i ämnet matematik är 
matematikämnets syfte och roll;

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik som 
behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för att kunna 
tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och delta i 
beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra ämnen, 
fortsatt utbildning och ett livslångt lärande (SKOLFS 2000:135).

Matematikundervisning
Tidskriften Nämnaren (refererad i Emanuelsson, 2001) ställer sig frågande till uppfattningen, 
att det är mer viktigt och svårt att undervisa i matematik bland äldre elever än bland yngre. 
Det komplexa innehållet i matematiken har gett ämnet dess status (ibid). Enligt Skolverkets 
rapport (2003) finns olika traditioner vad gäller matematikundervisning i de tidigare 
respektive senare åren, där lärare mot de tidigare åren utgår från elevens intresse och läroplan, 
medan lärare mot de senare åren nästan enbart utgår från ämnes- och kursmål. Wolf – Wats 
(2004) menar i sin licentiatavhandling att tidigare ansågs de första sex åren i grundskolan som 
en transportsträcka och att den riktiga matematiken började först i högstadiet.

Enligt Thompsons (1992) forskningsöversikt finns fyra dominerande synsätt på hur 
matematik ska undervisas. Ett synsätt är en elevfokuserad matematikundervisning, där fokus 
läggs vid den lärande elevens tolkning av matematiken och där läraren främjar och stimulerar 
elevens eget tänkande och lärande. Ett andra synsätt är en innehållsfokuserad undervisning, 
där fokus ligger på ämnets innehåll och på begreppsmässig förståelse och där eleven ska 
förstå logiska samband mellan olika matematiska idéer. Ett tredje synsätt är en 
innehållsfokuserad undervisning, där regler samt tillvägagångssätt anses viktiga. Innehållet 
drillas så att eleven når en automatisering av det matematiska innehållet och där prestation 
och kunskap i matematik mäter elevens skicklighet. Det fjärde synsättet är en 
klassrumsfokuserad matematikundervisning, där läraren står i fokus och bestämmer vad 
eleven ska göra. En helklassgenomgång där eleven lyssnar följs av individuellt arbete (ibid).

Granström (2007) redogör för egen och andras forskning vad gäller tre arbetsformer i 
klassrummet. Helklassundervisning, där eleverna sitter i viss ordning riktat mot lärarens 
placering längst fram, är i dag den mest vanliga varianten av undervisning. Detta medför att 
läraren rör sig i klassrummet och bestämmer vem som ska få hjälp. Detta arbetssätt bygger 
mycket på outsagda antaganden om hur elever förvärvar kunskap. En ytterligare 
undervisningsform är grupparbete, som bygger på uppfattningen att eleverna söker kunskap 
på egen hand. Individuellt arbete, även kallat enskilt arbete, där antingen läraren eller eleven 
tar ansvar för i vilken ordning uppgifterna ska utföras samt när de ska vara klara, får allt större 
genomslagskraft. Ofta används en planering där avklarade uppgifter bockas av i ett 
arbetsprotokoll (ibid). Även Bentleys (2003) forskning visar att det finns olika undervisnings-
modeller, där helklassundervisning är den mest förekommande.  Ovanstående kan jämföras 
med TIMSS [Third International Mathematics and Science Study], (Olofsson, 2007), en 
internationell komparativ studie inom utbildningsområdet där 393 svenska lärare, via enkäter, 
deltog. Drygt 80 % svarade att eleverna arbetar, de flesta eller varje lektion, enskilt. 
Granström anser att skolans och lärarens uppfattningar om lärandeprocessen samt rådande 
värderingar påverkar undervisningens hur-aspekt. Även undervisningens vad-aspekt, dvs. 
innehållet, bör styra arbetsform.

Enligt Löwing (2004), Bentley (2003) och Bjerneby Häll (2006) finns olika faktorer som 
påverkar lärares sätt att organiserar samt genomför sin matematikundervisning. Yttre faktor är 
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t.ex. nationella styrdokument1, ekonomiska resurser, brist på tid, elevers kunskapsnivå och 
attityder samt lärares ämneskompetens. Enligt Löwing påverkar dessa faktorer lärares 
möjligheter att bedriva önskvärd undervisning. Inre faktorer är t.ex. lärarens förhållande till 
lärobok (ibid) samt elevgruppering (Bentley, 2003). Bentley (2000) visar i sin pilotstudie att 
samarbete mellan lärarna sällan förekommer. Svårigheter vad gäller samarbetet beror bl.a. på 
olika perspektiv när det gäller elevsyn, varför olika uppfattningar uppstår samt att ämnes-
träffarna fokuserar på praktiska detaljer. Bjerneby Häll och Löthman (1992) anser att lärare, 
genom sin undervisning, upprätthåller matematikämnets tradition och legitimitet. Enligt 
Skolverkets rapport (2003) är den allmänna uppfattningen att matematikundervisning är
traditionsbunden både till innehåll och till sättet att undervisa.

Matematikundervisning – lärares uppfattningar
Lärares uppfattningar har, enligt Pehkonen (2001), stor betydelse för undervisning och 
inlärning. De uppfattningar som framträder i en vetenskaplig undersökning kan åskådliggöra 
den undervisningspraxis som råder i ett klassrum. Uppfattningar påverkar lärares sätt att 
genomföra undervisning, vilket i sin tur påverkar elevers lärande och deras användande av 
matematik. Om en matematikundervisning ska förändras krävs det att lärares uppfattningar 
inkluderas (ibid).

Pehkonen (2001) menar att uppfattningar om matematik kan delas in i olika områden. 
Uppfattningar om vad matematik är för något, hur man lär sig matematik, hur matematik 
undervisas och hur man själv som individ lär sig matematik. De olika uppfattningarna är 
beroende av varandra och det är individen själv som definierar dem. Dessa uppfattningar kan 
sägas motsvara en individs syn på matematik. Thompson (1992) menar att ett flertal studier 
har visat på att lärares uppfattningar om matematik och matematikundervisning har en 
betydande roll då det gäller lärares undervisningssätt. De faktorer som framför allt påverkar 
lärares matematikundervisning är deras uppfattningar om matematik samt lärande och 
undervisning. Även den sociala kontexten där undervisningen bedrivs, speciellt vilka 
begränsningar och möjligheter den medför, har betydelse (ibid). ”I ’skolmatematiken’ sker ett 
möte mellan ämnet och människors föreställningar, erfarenheter, känslor och tankar, vilka 
skapar speciella problemställningar,” (Gustavsson & Mouwitz, 2002, s. 5).

Thompson (1992) menar att lärares uppfattningar angående matematikundervisning påverkar 
synen på matematiskt kunnande samt hur elever lär sig matematik. Ett starkt samband har 
observerats mellan lärares uppfattningar om undervisning och deras uppfattningar om elevers 
matematiska kunskaper. Dessa outtalade uppfattningar bygger inte på lärarutbildning eller 
föreläsningar, utan forskning har visat att lärare utvecklar och håller fast vid underförstådda 
åsikter om sina elever, ämnets syfte och om deras roller och ansvar som lärare. Lärares 
outtalade uppfattningar bygger på generaliseringar från egna upplevelser, värderingar, 
förutfattade meningar och fördomar.  I de flesta fall uppstår dessa uppfattningar under lärares 
egen skoltid och formas under den egna tiden som lärarstudent (ibid).

Ernest (1991, refererad i Samuelsson, 2007) menar att lärarens uppfattningar om vad 
matematik är, styr hur ett mål ska uppnås och på vilket sätt det ska genomföras. Ernest 
sammanfattar detta utifrån fem olika ideologier, där olika syn på kunskap och lärande 
framträder. Den första, ”Industrial Trainer”, anser att matematisk färdighetskunskap, i form 

                                                
1 Den obligatoriska grundskolan lyder under Skollagen (1985:1100), (SKOLFS 1994:1) Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, (SKOLFS 2000:135) Skolverkets 
Kursplaner och betygskriterier i ämnet matematik för grundskolan.  
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av sanna regler, överförs från lärare till elev och där eleven individuellt övar det läraren har 
bestämt (Samuelsson, 2007, s. 253). I den andra ideologin, ”Thechnological Pragmatist”, 
presenterar läraren olika färdigheter i form av uppgifter med stigande svårighetsgrad, vilket 
medför att eleven förvärvar kunskap genom praktiskt övning (s. 253). Detta motsvarar den 
traditionella matematikundervisningen. Den tredje ideologin, ”Old Humanist”, fokuserar på 
instruktioner där eleven ska nå matematisk förståelse (s. 254). Den fjärde ideologin, 
”Progressive Educator”, anser att eleven skapar sin egen kunskap genom en process där 
uppfattningar styr synen på den egna omvärlden, matematiken ingår som ett naturligt innehåll 
och undervisningen bedrivs på varierande sätt (s. 255). Den femte och sista ideologin är ”The 
Public Educator”, där matematiken anses vara social samt kulturell och där diskussion medför 
att eleven når nya erfarenheter som den antingen förkastar eller anammar (s. 255). 
Samuelsson menar att ideologiskt olika synsätt om vad matematik är, påverkar lärarens sätt att 
presentera skolmatematiken för eleverna.

Pehkonen (2001) anser att vissa lärare ha djupt rotade uppfattningar om vad en bra 
matematikundervisning ska innehålla, vilket kan försvåra ett förändringsarbete. Han ger som 
exempel om en ny kursplan introduceras, anpassar läraren sig genom att tolka sin 
undervisning på ett nytt sätt så att den delvis motsvarar den nya förändringen. Även Lortie 
(1975) menar att när nya arbetssätt ska utvecklas, anpassas dessa efter lärarens egen 
erfarenhet. Löwing (2004) menar i sin doktorsavhandling att matematikundervisningen idag 
ser ut så som den gjorde då hon själv gick i skolan, men idag förekommer det mer 
läroboksräkning och färre genomgångar (Skolverket, 2003). Uppfattningar om matematik 
kan, enligt Pehkonen, även vara ett riktmärke för en lärares erfarenheter från egen 
matematikinlärning eller vilken typ av undervisning läraren anammar. Synen på matematik 
kan vara en ”indikator på; lärarnas universitetsstudier, lärarnas yrkesmässiga eller 
professionella uppfattningar, lärarnas fortbildning” (s. 241). Hargreaves (1994) menar att 
läraren redan under sin lärarutbildning identifierat sig med sitt ämne och vilken typ av lärare 
den är, exempelvis lärare mot de tidigare eller senare åren. Han menar att en sådan 
ämnessocialisation formar den egna läraridentiteten, uppfattningar om inlärning och val av 
undervisningsmetoder. Detta uppstår främst då lärare arbetar i mindre gemensamma 
ämnesgrupper där likvärdiga uppfattningar kring undervisning och syn på inlärning råder 
(ibid).

Pehkonens (2007) fallstudie diskuterar de svårigheter som matematiklärare upplever med en 
förändring då de tjänstgör i en stabil verksamhet. Han menar att forskning har visat att lärares 
uppfattningar och inre övertygelser, vad gäller matematikundervisning, medför svårigheter
vid ett förändringsarbete. En förändringsprocess tar tid och kräver av lärare inre 
föreställningar, praktiskt prövande och reflektion. Både den inre övertygelsen och det 
praktiska arbetet måste förändras för att uppnå signifikanta och hållbara förändringar. 
Hargreaves (1994) menar att det hos lärare måste finnas en förmåga att förändras men även en 
önskan om förändring eller stabilitet.

Nyexaminerade lärare – första tiden i yrket
Lindemos undersökning (1998, refererad i Andersson, 2005) visar att de som har tjänstgjort i 
ett till sex år anses vara nyexaminerade lärare. Fransson och Morberg (2001a) anser att det 
inte är möjligt att ange en generell tidsperiod för hur länge en lärare anses vara ny i yrket, då
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det enligt dem är en process som tar olika lång tid för olika personer. De använder sig av 
begreppet ”induction”2 när de benämner de första åren för en nyexaminerad lärare.

Enligt Lortie (1975) är läraryrkets socialisation annorlunda än andra yrkens socialisation, då 
erfarenheter en person skaffat sig som elev från egen skoltid är erfarenheter den bär med sig
in i yrket. De stora variationer som finns vad gäller föreställningar om läraruppdraget bygger 
på erfarenheter och förkunskaper som studenterna har. Lärarblivandeprocessen börjar vid 
grundskolans start, där eleven påverkas av olika ämnens innehåll samt olika lärares sätt att 
undervisa (ibid). Dessa uppfattningar följer med till utbildningen och påverkar synen på 
lärarutbildningen och det kommande yrket (Lareau, 1997, refererad i Paulin, 2007).

“I litteraturen om lärarblivandet framhålls lärares förhållningssätt till yrket som traditionellt 
och konservativt. Detta beror på den starka påverkan som tidigare skolerfarenheter har på 
våra föreställningar av lärare. Tidigare erfarenheter innehåller förställningar som bygger på 
modeller och mönster som man iakttagit som elev. Dessa mönster från elevperspektivet förs 
oreflekterat vidare in i den egna lärarrollen. Dessa tidigare erfarenheter blir konserverade i 
och med att de nyblivna lärarna för in sina oreflekterade erfarenheter från sin tid som elev 
in i sin nya skola där de är lärare. Gamla mönster och modeller konserveras och förs 
vidare.” (Paulin, 2007, s. 34)

Rannströms (1995) forskning visar att lärarstudenter kan ha ett elev- eller lärarfokuserat 
förhållningssätt. Ett elevfokuserat förhållningssätt bygger på en undervisning där läraren tar 
hänsyn till elevers kunskap, tidigare erfarenheter och där läraren hjälper eleven att 
självständigt nå ett lärande. Lärarfokuserat förhållningssätt innebär att läraren överför sina 
kunskaper till eleven, vilket påverkar förhållandet till lärande och undervisning. Oavsett 
vilken elevgrupp läraren har, använder den samma metoder (ibid).

Lortie (1975) menar att det finns tre steg för att nå en yrkessocialisering. Första steget utgörs 
av en formell utbildning ”formal schooling”, där praktik ”mediated entry” ingår vilket mot-
svarar det andra steget (s. 57). Det tredje steget är att lära sig yrket praktiskt, ”learing-while-
doing” (s. 57). Lindblad (1995, refererad i Bjerneby Häll, 2006) definierar yrkessocialisation 
som en introduktion till yrkets normer, där kompetens, färdighet att genomföra arbetet samt 
relationer till kollegor ingår. Selander (2006) menar att en person vanligtvis når kompetens 
inom ett yrke genom en yrkesutbildning, vilket motsvarar en lärares formella legitimitet via 
en lärarexamen. Lave och Wenger (1991) anser att en nyexaminerad lärare även når 
legitimitet med tiden.

”Legitimate peripheral participation” provides a way to speak about the relations between 
newcomers and old-timers, and about activities, identities, artifacts, and communities of 
knowledge and practice. It concerns the process by witch newcomers become part of a 
community of practice. A person’s intentions to learn are engaged and the meaning of 
learning is configured through the process of becoming a full participant in a sociocultural
practice (s. 29).

Andersson (2005) visar i sin rapport att nyexaminerade lärare når viss legitimitet via en 
lärarexamen, men att de både tilldelas och fråntas legitimitet från andra lärare. Enligt Lave 
och Wenger (1991) kan den nyexaminerade lärarens deltagande variera, där den är mer eller 
mindre engagerad och inkluderad i den sociala gemenskapen. Selander (2006) anser att den 
informella legitimiteten är svårare att definiera, men att den kan uppnås t.ex. genom flera års 
erfarenhet. ”Makten konstitueras och legitimeras socialt inom organisationen och vilket 

                                                
2 ”att fokusera lärares första tid i yrket och frågor kring nyblivna lärares lärande, yrkessocialisation och det stöd 
de kan behöva för att komma in i yrket på ett bra sätt.” www.hig.se  
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inflytande man har beror ofta på vilken betydelse ens arbete har och om man besitter expertis 
inom området.” (Andersson & Andersson, 2004, s. 163).

Fransson (2006) och Säll (2000) menar i sina avhandlingar att forskning pekar ut 
nyexaminerade lärares första tid som omskakande. Fransson anser dock att det saknas en 
entydig beskrivning om hur den första tiden upplevs. Han menar att forskningen snarare visar 
på nyblivna lärares olika erfarenheter och upplevelser, där svårigheter och dilemman 
framträder. Även Stukát (1998) och Säll anser att det finns olika uppfattningar vad gäller 
beskrivningen av den första tiden som omskakande. Säll menar att en del nyexaminerade 
lärare uppfattar sin första tid i yrket som förväntat och där den egna rollen uppfattas som 
positiv. Enligt Fransson och Morberg (2001b) upplever nyexaminerade lärare ett pedagogiskt 
dilemma mellan egna viljor, yttre förväntade krav och egna genomförbara möjligheter. Dessa 
kategorier relateras till varandra och ju större skillnad läraren uppfattar att den har mellan 
dem, desto större svårigheter får läraren att genomföra sina intentioner och att möta andras 
krav. När den nya läraren börjar tjänstgöra och möter praktiken i klassrummet och sina 
kollegor, har den erfarenhet från den egna skoltiden och från sin lärarutbildning med sig 
(ibid). Enligt Andersson (2005) och Fransson (2006) känner nyexaminerade lärare osäkerhet 
och ensamhet. Enligt Paulin (2007) handlar den första tiden i yrket om att nå en jämvikt 
mellan det som krävs i yrket och den kompetens som den nyexaminerade läraren besitter. 
Paulins forskning visar att nyexaminerade lärare känner stor osäkerhet vad gäller planering, 
undervisning och lärande samt att de har en känsla av bristande kunskap. Relationer till 
kollegor anses som viktigt och tar mycket tid och energi av den nyexaminerade läraren. Paulin 
drar slutsatsen att lärarnas omedvetna erfarenheter från tiden som elev, lärarutbildningen, den 
aktuella skolans kultur och den egna personligheten påverkar lärarblivandet. 

Arbetsplatsbundna traditioner ”sitter ofta i väggarna” och är svåra att förändra (Selander, 
2006, s. 36). Detta leder till att nyexaminerade lärare inordnar sig i den gällande kulturen som 
finns på skolan och övertar de förväntningar som finns från andra lärare och skolledning, trots 
att de har ett annat synsätt (Andersson 2005; Selander, 2006; Stukát, 1998; Säll, 2000; 
Wanzare, 2007). Hargreaves (1994) anser att olika lärarkulturer påverkar bl.a. samarbete, 
kollegialitet, lärarens undervisning och förhållningssätt till varandra. Han menar även att den 
kultur som råder mellan lärarna, d.v.s. relationer, är förändringsbara. På det sätt som läraren 
undervisar och de undervisningsstrategier den väljer, påverkas främst av kollegors åsikter och 
attityder, då förhållandet mellan läraren och kollegorna har stor pedagogiks betydelse (ibid).

Pedagogik – lärande och kunskap
Teorin om vad kunskap är, epistemologi, handlar om att synliggöra vad någon kan, när någon 
vet att den kan samt hur den når sitt kunnande (Alerby, 2000; Marton & Booth, 1997). 
Gustavsson (2002) menar att kunskap är personligt då den finns inom individen samt att 
kunskap används i en aktivitet. ”Kunskap är på detta vis förbundet med vår existens, men 
också med våra möjligheter att överskrida givna betingelser och begränsningar. […] En del av 
vårt vetande står i fokus för uppmärksamheten, annat är bakgrund och tysta förutsättningar” 
(s. 90). Marton, Dahlgren, Svensson och Säljö (1999) beskriver den traditionella kunskaps-
synen som att kunskap är kvantitet, den reproduceras samt att antingen har en individ kunskap 
om något eller inte.

Enligt Marton och Pong (2005) har fenomenografisk forskning, vilket framförallt används 
inom pedagogik och didaktik (Kroksmark, 2007), som syfte att undersöka kvalitativa 
skillnader vad gäller människors förståelse av ett speciellt fenomen eller ett perspektiv av 
deras omvärld. Ordet fenomenografi härstammar från de grekiska orden fenomenon och 
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grafia, vilket motsvarar ”beskriva det som visar sig” (Kroksmark, 1987). Egidius (2006) 
förklarar fenomen som en subjektiv uppfattning, en företeelse. Enligt fenomenografin 
betraktas kunskap om någonting som detsamma som att ha en uppfattning av något speciellt i 
sin omvärld (Kroksmark, 1989). Uppfattningsbegreppet är centralt inom fenomenografin. 
Marton och Svenssons (1978) definition av uppfattningar är

Uppfattningar står ofta för det som är underförstått, det som inte behöver sägas eller som 
inte kan sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. De utgör en referensram 
inom vilket vi samlat våra kunskaper eller den grund på vilken vi bygger våra resonemang 
(1978, sid. 20).

Kroksmark (1989) menar att i en uppfattning finns ett vetande som bygger på tidigare 
erfarenheter, vilka inte alltid synliggörs. Han har som liknelse att när en betraktare ser ett hus 
uppfattas fasaden, men den ”mederfar” även delar av huset som inte är synliga. En 
uppfattning är idealistisk, dvs. människan och omvärlden är båda beroende av varandra och 
det som en individ vet bygger på erfarandet. Erfarandet består därmed både av individ och av 
värld, där ”världen är vad den är för människan och människan är vad den är för världen” 
(Kroksmark, 2007, s. 118). Enligt Marton och Booth (1997) har de en ”internal relationship” 
med varandra, då erfarandet konstitueras dem emellan (s. 164). Uppfattningsbegreppet medför 
en möjlighet att diskuterar ansatsen ontologi (Kroksmark, 2007), dvs. läran om hur 
verkligheten är beskaffad (Egidius, 2006).

Marton (1981) anser att individer uppfattar, tolkar, förstår och lär på olika sätt, vilket gör att 
pedagogiska frågor kan ställas om hur något i skolan uppfattas vara, vilket även i sin tur 
bidrar till pedagogiska utvecklingsmöjligheter. Fenomenografin intresserar sig även för hur en 
människa erhåller kunskap och vad den erhåller kunskap om (Kroksmark, 1987; Marton & 
Booth 1997). Finns kunskap om hur den generella inlärningsprocessen går till, kan detta 
användas inom olika skoldiscipliner för att förstå vad som krävs för att lära t.ex. matematik 
(Marton, 1981).

Marton och Booth (1997) menar att Piaget hade en konstruktivistisk syn på lärandet, vilket 
innebär att en person genom sina handlingar konstruerar kunskap via sitt samspel med 
omgivningen. Uljens (1989) menar att ”inlärning alltid är bundet till ett innehåll. Det är alltid 
något man lär sig” och där intresset är vad ämnesinnehållet har för relevans för individen     
(s. 62). Marton och Booth menar att det finns kvalitativa skillnader i sätt att erfara lärandet 
och där medvetandet ständigt konstitueras på nytt. Den vanligaste formen av lärande är att 
vidareutveckla något som man redan har viss kunskap om. Lärandet är någonting ”organic”, 
som sker när vår erfarna värld förändras och blir något annat än vad det var från början (s. 
158). Kunskapens innehåll värderas inte utifrån någon sanning, utan Kroksmark (1989) menar 
att fenomenografin formulerar olika kvalitativa betydelser i något.

Marton och Booth (1997) menar att inom fenomenografin är medvetandet centralt och som 
motsvaras av de totala antal erfaranden som en person gör. Alexandersson (1994) förklarar 
ordet erfara, som att något (ett fenomen) framträder i det egna medvetandet. Fenomenografins 
syn på lärande är att erfara ett fenomen, att kunna uppfatta olika perspektiv samt att kunna 
förhålla sig till dem på ett medvetet sätt. Alexandersson ger som exempel på ovanstående, att 
beskriva vad lärare upplever i den egna undervisningen. Marton och Booths tes är ”By 
learning about how the world appears to others, we will learn what the world is like, and what 
the world could be like.” (s. 13). För att få en förståelse för människors skilda uppfattningar 
av världen krävs kommunikation, observationer samt analys av vad lärande är för dem (ibid).
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Didaktik
Enligt Kroksmark (1999) anses lärare vara bäst lämpade för att lära ut kunskap och skapa 
förutsättningar för detta. En undervisningssituation, till skillnad från en spontan 
lärandesituation som att ge en vägbeskrivning, bygger på att mottagaren ska lära sig något. I 
vardagliga lärandesituationer reflekteras det inte över om den som lär någon något är utbildad 
lärare eller inte. Kroksmark benämner en spontan lärandesituation autodidaktisk och som 
bygger på outsagda föreställningar om vad som behövs för att den ska uppfattas positivt.
Även en autodidaktiker kan verka i skolsammanhang och där den med tiden erhåller en 
beprövad erfarenhet, vilket Kroksmark kallar didaktikens praktiska episteme3. Kroksmark 
menar att lärares yrkeskompetens innehåller praktiskt episteme, praktiskt doxa (en åsikt) samt 
ett didaktiskt vetande, kallat praktiskt episteme 2. Det senare motsvarar praktiska och 
teoretiska kunskaper och färdigheter från lärarutbildningen, d.v.s. tillägnad lärardidaktik 
(ibid).

Enligt Krokmark (1999) består didaktiken av två huvudaspekter. En vad-aspekt, dvs. 
undervisningens innehåll och organisation samt en hur-aspekt, som avser på vilket sätt 
innehållet ska föremedlas. Inom forskningen medför dessa två aspekter en ämnesteoretisk 
forskning, som t.ex. matematikdidaktik, och en undervisningsmetodisk forskning, som t.ex. 
undervisningens genomförande. Fenomenografin har ett didaktiskt intresse i att dessa aspekter 
förenas i uppfattningsbegreppet. Kroksmark menar att empirisk forskning om undervisning 
medför att kunskaper om undervisning kan framhållas. Det finns en outtalad kompetens vad 
gäller undervisning och som Kroksmark benämner ”lärares tysta kunskap” (s. 15). Han anser 
att forskningens uppgift är att upptäcka och att beskriva dolda kunskaper som kvalitativt 
skilda.

Inom fenomenografin anses lärande och erhållande av kunskaper om världen ske genom en 
intern relation mellan människa och omvärld. Med detta synsätt, menar Marton och Booth 
(1997), har undervisningen som syfte att få eleverna att via nya sätt erfara aspekter av världen. 
Det engelska uttrycket ”teaching and learning” brukar stå som synonym till ordet lärande 
(Alerby, 2000, s. 18). Alerby menar att lärande inte endast kan ses som inlärning utan att det 
även är beroende av undervisning. Lärande kan ses som ”kittet” som håller samman 
inlärningen och undervisningen (s. 26). Marton och Booth menar att undervisning är en 
pedagogisk insats, där uppgiften blir att få den lärande att erfara nya aspekter av sin 
omgivning på ett helt nytt sätt. De menar vidare att det finns kvalitativa skillnader mellan 
lärare, vad gäller det sätt de förhåller sig till och erfar undervisningens vad- och hur-aspekt. 
Lärare kan ha samma utbildning, tjänstgjort lika länge och ha lika mycket faktakunskap och 
ändå skiljer sig undervisningen åt. Förklaringen ligger i lärarens olika sätt att förstå ämnet
(ibid). Den fenomenografiska didaktiken undersöker t.ex. elever och lärares uppfattningar av 
ett undervisningsinnehåll (Kroksmark, 2007).

                                                
3 Episteme betyder enligt Nationalencyklopedin [NE] (2007a) vetande, vetenskap, kommer från platonsk filosofi, 
beteckning för en form av förnuftskunskap som är helt säker till skillnad från bl.a. doxa, dvs. antagande, tro.
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Problemformulering, syfte och frågeställning

Problemformulering
Via matematikdidaktiska kurser inom lärarutbildningen har författarna tagit del av litteratur 
angående matematikundervisning och ämnets komplexitet. Ämnesdidaktiska diskussioner har 
innehållit teoretiska perspektiv om t.ex. undervisningens genomförande (Löwing & Kilborn, 
2002), kommunikationens betydelse (Löwing, 2004) och lusten till lärande (Skolverket, 
2003). Som lärarstudent erhålls, via matematikdidaktiska kurser, ett teoretiskt perspektiv vad 
gäller matematikundervisningens utformande och genomförande. När författarna jämför 
teoretiska perspektiv om matematikundervisning med den begränsade och allmänna 
erfarenheten författarna har om grundskolans matematikundervisning, upplevs det som två 
olika sätt att bedriva matematikundervisning. Detta medför att författarna anser det som 
intressant att undersöka vilka uppfattningar lärare har av matematikundervisning i skolan.

Syfte
Syftet med denna fenomenografiska studie är att undersöka och beskriva nyexaminerade 
lärares kvalitativt skilda uppfattningar av fenomenet matematikundervisning samt att nå en 
ökad förståelse och kunskap om nyexaminerade lärares första tid som lärare i ämnet 
matematik och hur detta kommer till uttryck.

Frågeställning
Vilka uppfattningar har nyexaminerade lärare av matematikundervisning? 
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Metod

I detta metodavsnitt kommer studiens fenomenografiska ansats att klargöras. Urvalsprocessen 
redovisas och tillvägagångssättet kring intervjuerna att tydliggöras. Avsnittet avslutas med 
reflektion om studiens tillförlitlighet samt de etiska ställningstaganden som vidtagits.

Fenomenografisk ansats
Kroksmark (2007) menar att den fenomenografiska ansatsen är kvalitativt analytisk och 
beskrivande. Forskningsintresset är att via intervjuer analysera och beskriva hur människor 
uppfattar något i en speciell situation, och där innebörden av det uppfattade är det väsentliga. 
Fenomenografin är induktiv, då avgränsade kvalitativt skilda uppfattningar resulterar i 
generella beskrivningar (ibid).

Enligt Uljens (1989) studerar fenomenografin uppfattningar av ett fenomen. Han menar att en 
uppfattning av något innebär att människan har en fundamental förståelse för något, medan en 
uppfattning om något innebär att uppfattningen lyfts fram tillsammans med en reflektion. 
Larsson (1986) menar att det främst handlar om vad som studeras och inte om det studerade 
är sant eller falskt. Kroksmark (2007) anser att människors uppfattningar alltid accepteras, 
vilket innebär att de inte ska värderas som sanna eller falska, utan det väsentliga är om 
individen uppfattar något som sant eller falskt.

Marton (1981) menar att en omvärld kan uppfattas med hjälp av fakta, dvs. hur omvärlden är, 
eller utifrån upplevelser, dvs. hur omvärlden uppfattas vara. Tolkningarna skiljer dem åt, och 
där han kallar den förstnämnda första ordningens perspektiv. Andra ordningens perspektiv 
motsvarar människors uppfattningar av sin omvärld (ibid). Kroksmark (1987, 2007) menar att 
fenomenografin antar andra ordningens perspektiv, vilket innebär att intresset är hur 
omvärlden personligt uppfattas. Marton menar dock att dessa två perspektiv kompletterar 
varandra. Intresset är att förstå på vilket sätt en individ ser på hur något kan vara och där 
”forskaren har rätt till tolkning, upptäckt och benämning av hur kategoriernas innehåll ska 
analyseras, beskrivas och tolkas” (Kroksmark, 2007, s. 114). De kvalitativt skilda 
uppfattningarna av ett fenomen, beskrivs och sammanfattas med hjälp av beskrivnings-
kategorier (Kroksmark, 1987, 2007; Åkerlind, 2005).

The objective of a study is to reveal the variation, captured in qualitatively distinct 
categories, of ways of experiencing the phenomenon in question, regardless of whether the 
differences are differences between individuals or within individuals.  (Marton & Booth, 
1997, s. 124)

Kroksmark (2007) menar att dessa kategorier har ett förhållande till varandra. Tillsammans 
bildar de en enhet, vilket han kallar fenomenografins ”totala utfallsrum”, och som motsvarar 
studiens kvalitativa variation (s. 140). Beskrivningskategorierna och utsagorna tillsammans 
förmedlar människors uppfattningar av ett fenomen (ibid).
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Studiens praktiska arbetsgång
Alexandersson (1994) och Uljens (1989) tydliggör fenomenografins bestämda arbetsordning.
Utifrån den har författarna skapat nedanstående figur, som visar denna studies arbetsgång.

Figur 1. Arbetsgång i en fenomenografisk studie

Figur 1. Arbetsgång i en fenomenografisk studie

En företeelse i omgivningen uppmärksammas

En aspekt av företeelsen väljs

Intervjuer om uppfattningar av företeelsen

Bandade intervjuer transkriberas

Analys av intervjuexterna, identifiera uppfattningar

Resultatredovisning i form av beskrivningskategorier
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Urval
Enligt Alexandersson (1994) bygger en fenomenografisk studie på att människors varierande 
uppfattningar av ett specifikt fenomen studeras, varför skilda uppfattningar efterfrågas. Ett 
strategiskt urval av informanter bör ske. Cohen, Manion och Morrison (2000) benämner detta 
som ”purposive sampling” (s. 103), vilket innebär att författarna medvetet bedömer vilka 
deltagare som är lämpade för studien. Studiens forskningsfråga handlar om nyexaminerade 
lärares uppfattningar av matematikundervisning, varför ett strategiskt urval har skett. Studiens 
urval är lärare, som undervisar i matematik i år 1-6 och som har tjänstgjort som längst i ca 
fem år. Informanterna ska även ha läst matematik i sin utbildning. Då fenomenografin bygger 
på kvalitativt skilda uppfattningar bör informanterna vara en heterogen grupp, där t ex. ålder, 
kön och utbildning skiljer informanterna åt (Alexandersson).

I ett tidigt skede togs kontakt med en kommuns skolsamordnare och matematiksamordnare, 
för att få information om det i kommunen fanns lärare som motsvarade studiens urval. Från 
dem erhölls information om att en tjänstgörande lärare motsvarade urvalet. Detta motsvarar 
det Cohen et al. (2000) benämner som ”snowball sampling” (sid. 104), vilket innebär att 
författarna vänder sig till personer som har kunskaper som motsvara intresseområdet, vilka i 
sin tur hänvisar till lämpliga deltagare. Missivbrev skickades därefter ut i två omgångar till 71 
skolor. 15 brev skickades med post, där lärare som tjänstgjort som längst i tre år efterfrågades. 
Endast en informant visade sitt intresse. Detta föranledde att 56 missivbrev (bilaga 1)
skickades elektroniskt till andra skolor, där lärare som tjänstgjort som längst i ca fem år 
efterfrågades. Antal tjänstgjorda år ändrades för att öka möjligheten att få kontakt med 
tänkbara lärare. Skolorna valdes ut från olika kommuners hemsidor på Internet samt att de 
skulle ligga inom rimligt geografiskt avstånd för författarna. Tre svar erhölls från de 
elektroniskt utskickade missivbreven, vilket medförde att personlig kontakt behövde tas med 
lärare, motsvarande studiens urvalskriterier, och som var kända av författarna. Totalt svarade 
åtta lärare att de var positiva till att delta. En lärare meddelade därefter att den inte ville delta, 
vilket respekterades. En lärare motsvarade inte studiens urval, varför författarna tackade för 
visat intresse och avböjde. Då en heterogen grupp ökar förutsättningarna för att erhålla 
kvalitativt skilda uppfattningar av samma fenomen (Alexandersson, 1994), är studiens sex 
informanter av olika kön och ålder. De tjänstgör vid olika skolor i tre kommuner, har olika 
lärarutbildning samt att tre av informanterna har pedagogisk erfarenhet innan sin lärarexamen. 
Informanterna har läst matematik som inriktning eller som ett extra ämne.

Intervju
Då uppsatsen fokuserar på lärares erfarenheter berör forskningen, enligt Stensmo (2002), 
humanismen som tolkar människors uppfattningar. För att få reda på lärares erfarenheter 
behövs språk och kommunikation, som är centralt för humanvetenskapen (ibid) och 
fenomenografin (Kroksmark, 1987). Enligt Alexandersson (1994) är intervjun fenomeno-
grafins viktigaste insamlingsmetod vad gäller data. Kvale (1997) menar att enskilda intervjuer 
är särskilt passande då fokus riktas mot människors upplevelser och uppfattningar.

Intervjugenomförande
Informanterna informerades via missivbrev att intervjuerna skulle ske enskilt samt pågå ca en 
timme. Godkännande från respektive skolledare inhämtades. Intervjuerna ägde rum på en av 
informanterna utvald plats, då Trost (2005) menar att det är viktigt att informanten känner sig 
trygg i den miljö där intervjun genomförs. Intervjuerna pågick under en tidsperiod av två 
veckor och samtalen varade ca 45-60 minuter. Informanterna upplystes om studiens syfte 
samt att de etiska förhållningsaspekterna uppmärksammades innan intervjun påbörjades. Då 
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fenomenografins resultat analyseras fram från ordagrant transkriberade samtal, krävs 
bandinspelning (Kroksmark, 1987). Intervjuerna dokumenterades via bandinspelning, vilket 
godkändes av informanterna.  Eftersom forskningsintresset är informanternas erfarenheter och 
uppfattningar, är intervjuerna ostrukturerade (Kvale, 1997). Enligt Trost (2005) ska inte ett 
färdigt frågeformulär med bestämda frågor användas, utan informanten ska själv få välja hur 
och vad den vill berätta om utifrån studiens intresseområde. Detta medförde att författarna
sammanställde en intervjuguide, som bestod av två huvudfrågor samt förslag på följdfrågor 
(bilaga 2). Huvudfrågorna ställdes till samtliga informanter, men följdfrågorna varierade 
beroende på informanternas utsagor. Då ostrukturerade intervjuer användes, resulterade det i 
att informanternas utsagor skilde sig nämnvärt åt. Kroksmark (1987) menar att för att 
informanten ska få delge sina uppfattningar, ska den få möjlighet att samtala om fenomenet 
utifrån dennes erfarenhet och begränsningar.

Intervjubearbetning
Transkriberingen skedde, parallellt med intervjuerna, under två veckors tid. Detta medförde 
att funderingar, som tidigare förbisetts, kunde uppmärksammas vid nästkommande intervju. 
En transkriberingsmall (Kvale, 1997), med viktiga aspekter, sammanställdes innan 
transkriberingen påbörjades. Intervjutexterna skrevs med typsnitt Times New Roman, 12 
punkter samt 1,5 radavstånd. Högermarginalen justerades till 12 cm, för att ge utrymme för 
analysanteckningar. All information som kunde röja informantens identitet ändrades. 
Informanterna tilldelades fiktiva namn, vilka även noterades på kassettbanden, samt att 
skolornas namn uteslöts.

Kroksmark (1987) menar att en fenomenografisk intervju ska bandinspelas och ordagrant 
transkriberas. De sex intervjuerna delades upp mellan författarna, där transkriberingsmallen 
var en hjälp för att så likvärdigt som möjligt transkribera intervjuerna. Pauseringar, känslo-
yttringar samt av informanten betonade ord noterades. De sista fem minuterna på ett kassett-
band var ohörbart samt att två informanter tidvis talade tyst och otydligt, varför information 
förlorades. I intervjutexten noterades detta som ohörbart. För att säkerställa en korrekt 
transkribering, läste och lyssnade båda författarna på samtliga intervjuer. Varje transkriberad 
intervju förvarades i en enskild mapp som författarna hade en uppsättning var av.

Intervjuanalys
Fenomenografin har som uppgift att lyfta fram kvalitativt skilda uppfattningar av ett fenomen 
(Alexandersson, 1994). Uljens (1989) menar att uppfattningar av ett fenomen inte 
inledningsvis kan uppfattas av forskare. Det är först när uppfattningarna tolkas som andra 
ordningens perspektiv framträder, vilket även författarna upplevde. Åkerlind (2005) 
poängterar vikten av att inte för tidigt i analysarbetet fastställa den slutgiltiga tolkningen, då 
en forskare under studiens arbete bör reflektera över och omvärdera innehållet för att uppnå 
en korrekt tolkning. Enligt Kroksmark (1987) ska resultatet av en fenomenografisk analys 
redovisas som beskrivningskategorier, vilka påvisar kvalitativa skillnader av uppfattningar. 
För att få en förståelse av dessa beskrivningskategorier, ska de belysas med citat (ibid).

Hos författarna påbörjades det inledande analysarbetet, i form av tankar och funderingar, 
redan under transkriberingen. Larsson (1986) menar att analysarbete även pågår utanför 
uppsatsarbetet, vilket författarna även erfarit. Inledningsvis lästes intervjutexterna flera gånger 
enskilt av författarna, för att kunna urskilja likheter och skillnader mellan uppfattningarna
(Alexandersson, 1994). I intervjutexterna antecknades uppfattningar av första och andra 
ordningen, då dessa är beroende av varandra (Marton, 1981). Utifrån de enskilda 
anteckningarna fördes gemensamma analyssamtal. Författarna valde att endast fördjupa sig i 
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de uppfattningar informanterna hade av sin undervisning, varför uppfattningar av 
informanternas utbildning uteslöts i analysarbetet. Ytterligare enskild läsning och analys 
skedde, varefter tänkbara beskrivningskategorier började framträda. Grupperingar av 
uppfattningar gjordes i form av en mindmap. Utifrån dessa grupperingar framträdde studiens 
tre slutgiltiga beskrivningskategorier.

Dessa beskrivningskategorier antecknades på en whiteboardtavla tillsammans med tänkbara 
citat från intervjutexterna. Detta för att få en överblick av materialet samt att pröva citatens 
hållbarhet. Beskrivningskategorin och citatet noterades därefter på papperskort i A6 format. 
Dessa papperskort analyserades vid ett flertal tillfällen, både enskilt och av författarna
tillsammans. Detta för att säkerställa att citaten ökar förståelsen av och stämmer överens med 
beskrivningskategorierna (Kroksmark, 1987).

Inom varje beskrivningskategori grupperades korten efter likheter och skillnader. Ett citat 
ansågs kunna tillhöra två beskrivningskategorier, varför utsagan lästes om och citatet delades. 
Ett citat tolkades olika av författarna, varför det uteslöts helt. Fyra citat uteslöts helt då de inte 
stämde väl överens med beskrivningskategorierna. De grupperade korten, som slutligen kom 
att vara 26 stycken, användes sedan som stöd vid resultatframställningen samt att det korrekta 
citatet hämtades från intervjutexten. Citaten omarbetades från talspråk till skriftspråk. 
Intervjuanalysen, inklusive transkriberingen, pågick under fyra veckor.

Reliabilitet och validitet
Inom all slags forskning bör frågor angående reliabilitet samt validitet ställas (Alexandersson, 
1994). Åkerlind (2005) anser att kvalitativ forskning fortfarande förväntas diskuterar validitet 
och reliabilitet, trots att dessa begrepp härstammar från kvantitativ forskning som har som 
avsikt att studera en objektiv verklighet, till skillnad mot en upplevd verklighet som kvalitativ 
forskning undersöker. Stensmo (2002) menar att validitet kan förklaras med orden giltighet 
eller överensstämmelse. Reliabilitet förklaras som studiens noggrannhet och pålitlighet.

Inom den fenomenografiska forskningen handlar validitet och reliabilitet om hur väl 
beskrivningskategorierna stämmer överens med människors uppfattningar (Alexandersson, 
1994). Validiteten mäter det som forskaren har haft som avsikt att undersöka (Stensmo, 
2002), i denna studie nyexaminerade lärares uppfattningar av matematikundervisning. För att 
öka och pröva validiteten vad gäller beskrivningskategorierna, belyste författarna dessa med 
citat från informanterna. Då kvalitativa studier har som avsikt att beskriva uppfattningar 
påverkas validiteten då det först vid intervjugenomförande samt vid analys visar sig om det 
som forskaren har som avsikt att mäta är uppfyllt (Alexandersson). Uljens (1989) menar att 
forskare som utgår från kvalitativa metoder anser att validitetsfrågan är problematisk, vilket 
även denna studies författare upplevde. Trost (2005) menar att informanter definierar begrepp 
på olika sätt vilket påverkar studiens validitet. Studien efterfrågade informanternas 
uppfattningar av matematikundervisning och då informanternas definition av detta fenomen 
kan skilja sig åt, påverkas därmed studiens validitet.

Enligt Trost (2005) finns faktorer som påverkar en studies reliabilitet. Samtliga informanter 
besvarade de två huvudfrågorna, vilket ökade studiens reliabilitet och som Trost benämner 
som ”kongruens” (s. 111).  Författarna anser att de frågor som ställdes till informanterna till 
stor del motsvarade studiens forskningsintresse. Då fenomenografin har den kvalitativa 
intervjun som främsta datainsamlingsmetod, måste intervjuerna bandas (Kroksmark, 1987). 
Detta benämner Trost som ”precision” vilket innebär det sätt som forskaren dokumenterar 
data på (s. 111). Om en forskare endast för anteckningar innebär det att en tolkning sker vid 



21

intervjutillfället. Trost (2005) menar att det är viktigt att forskaren inte anser sig förstå 
informanternas utsagor innan ett analysarbete genomförs. 

För att säkerställa transkriberingens kvalitet använde båda författarna sig av en 
transkriberingsmall samt att samtliga utskrifter kontrollerades mot kassettbanden. Vissa delar 
av de bandade intervjuerna var ohörbara vilket påverkade studiens reliabilitet. Då en av 
informanterna sedan tidigare var känd av en av författarna, fanns det information som kunde 
påverka intervjuanalysen. Kring detta diskuterade författarna samt att de bortsåg ifrån denna 
vetskap vid analysarbetet. På detta sätt försökte författarna uppnå en så hög grad av 
objektivitet som möjligt.

Etiska ställningstaganden
Författarna har under hela arbetets gång tagit hänsyn till Vetenskapsrådets etiska principer 
(2004). Via missivbrev fick informanterna information om frivilligt deltagande samt 
konfidentialitet. Ett godkännande, för att få genomföra intervjun, inhämtades från respektive 
skolledare, där informanten förblev anonym gentemot denne. För att, under arbetets gång, 
hålla de etiska principerna aktualiserade, skapades ett dokument (bilaga 3). Detta dokument 
lästes igenom tillsammans med informanterna inför intervjun och eventuella oklarheter 
uppmärksammades. Under arbetets gång användes alltid fiktiva namn, såväl i tal som i skrift, 
samt att data förvarades på ett säkert sätt. Arbetet med studien skedde alltid i enskilt rum.
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Resultat

I detta avsnitt kommer studiens resultat att redovisas i form av kvalitativt skilda 
beskrivningskategorier, vilka erhållits genom analysarbete av intervjutexterna. 
Beskrivningskategorierna har som uppgift att beskriva informanternas kvalitativt skilda 
uppfattningar av fenomenet matematikundervisning (Kroksmark, 1987). För att nå en ökad 
förståelse av beskrivningskategorierna, kommer dessa att belysas med citat från 
informanterna4 (ibid). Analysarbetet resulterade i en överordnad beskrivningskategori, 
legitimitet.5 Legitimitet påverkar den intention informanten har vad gäller matematik-
undervisning samt informantens relation till övriga lärare som undervisar i matematik eller till 
matematiklärare. Denna legitimitet påverkar möjligheter att genomföra val i undervisningen 
samt vilken lärare som anses ha tolkningsföreträde vad gäller matematikundervisning. 
Uppfattningar om legitimitet för att bedriva matematikundervisning, kan beskrivas med tre 
underordnade kategorier, att legitimitet formellt tillskrivs, förvärvas och tilldelas.

                  Figur 2. Horisontalt grupperade beskrivningskategorier av fenomenet matematikundervisning

Legitimitet formellt tillskrivs
En lärare kan tillskrivas formell legitimitet, genom en högskole- eller universitetsutbildning, 
och därmed tituleras läraren matematiklärare. Denna tillskrivning medför att matematik-
läraren når en ökad legitimitet att bedriva matematikundervisning. En matematiklärares 
formellt tillskrivna legitimitet uppfattas som konstant.

Informanternas utsagor visar att det finns skillnad mellan lärare som har läst matematik i sin 
utbildning och matematiklärare som har matematik som inriktning, där matematikläraren 
formellt tillskrivs en högre legitimitet. Utsagan visar att en informant tillskrivs formell 
legitimitet av andra lärare då informanten är matematiklärare.

                                                
4 Informanterna har tilldelats fiktiva namn, se Intervjubearbetning (s. 19) samt Etiska ställningstaganden (s. 21)
5 Legitimitet kan förklaras som ett lagligt berättigande (Nationalencyklopedin [NE], 2007b)

Legitimitet

Formellt 
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Matematikundervisning
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Du fick en annan status, jag menar då hade vi det på papper, att vi var matematiklärare. Det 
blev aldrig några diskussioner om undervisningsinnehållet, utan det blev; ja men nu har du 
ju läst, nu får du ta undervisningen. Jag fick förtroende av de andra lärarna. (Cissi)

En annan informants utsaga visar att informanten tillskriver matematiklärare högre formell 
legitimitet samtidigt som informanten inte tillskriver sig själv formell legitimitet, trots att den 
har läst matematik i sin lärarutbildning. Att inte tillskriva sig själv legitimitet medför en 
begränsning i det egna handlandet. Titeln matematiklärare ger även en högre legitimitet i sig.

Jag skulle själv vilja göra på ett annat sätt, men jag vågar inte. Det är för att jag inte är 
behörig, jag undervisar i matte och jag har läst matte, men jag är inte mattelärare. (Erika)

En formell legitimitet kan tillskrivas av läraren själv. En informant berättar att ”Min 
självkänsla stärktes, men gud nu har jag fixat det här, jag kan det här och framför allt att ha 
det på papper” (Cissi). En formellt tillskriven legitimitet kan påverka en lärare positivt, då 
legitimiteten kan ge ett mervärde.

En informants utsaga visar att matematiklärare tillskrivs högre legitimitet vad gäller kunskap i 
matematik, än vad lärare som har läst matematik som extra ämne anses ha. Den kunskap man 
besitter jämförs och mäts med egen tidigare kunskap eller andras kunskap, och där resultatet 
av jämförelsen anger legitimitetsnivån vad gäller kunskap. En ökad kunskapsnivå medför ett 
förändrat förhållningssätt i undervisningen.

När jag undervisade i matte i början, innan jag utbildade mig, så hade jag bara ett sätt för 
det mesta att gör så här. Jag kände att ibland förstod inte barnen och jag curlade dem till ett 
svar för jag hade inga andra sätt att förklara på. Nu har jag kanske två, tre och fyra sätt att 
använda mig av och kör jag fast så får eleven gå till specialläraren, för hon är ju mattelärare 
också, så hon har ju ännu mer kunskaper än mig. (Berit)

En informants resonemang visar att lärare, inriktade mot de yngre åldrarna och som saknar 
matematik i sin utbildning, inte tillskrivs legitimitet att undervisa i matematik, då de enligt 
informanten saknar kunskap att lära eleverna grunderna. En formell tillskrivning är ett mått på 
lärares kunskap och lämplighet.

När man kommer ut och ska jobba på lågstadiet, och så har man bara två ämnen, då får du 
ju kvacka och det blir inte bra. Om du kvackar i matten, räcker det att du går in och har en 
lektion och det blir fel. Det första man lär eleverna, det sitter oftast. Mitt drömsenarium är 
att de har haft en lärare som har lärt dem grunderna. (Fredrik)

Det finns erfarenhet hos en informant att lärare anser att det krävs matematikutbildning för att 
kunskapsmässigt klara av att undervisa i matematik till skillnad från annat ämne, som 
svenska. Utsagan visar att matematikundervisning, till skillnad från svenskundervisning, 
kräver formell legitimitet. 

Alla lärare skulle ju vara svensklärare för en massa år sen. Det var aldrig något snack när vi 
skulle ha läsdagar, att vi mattelärare skulle vara med då. Men när vi skulle ha den här 
mattedagen, då skrek alla som inte är mattelärare; ja men vi kan ingen matte. Nej men vi 
gör i ordning uppgifter så att de klarar sig själva. Ja men tänk om de frågar då? Ja då får de 
fråga en kompis om inte du kan svara. De var livrädda för det, folk är rädda för matte, de 
tror att det är så svårt. (Fredrik)
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En informant berättar att lärare, som inte har matematik i sin utbildning, har vänt sig till 
informanten, som är matematiklärare, för att få råd. Detta visar att informanten tillskrivs en 
högre formell legitimitet av de andra lärarna att klara av att lösa en matematiksituation samt 
att ge vägledning.

Lärare som inte har haft matte i utbildningen, men som har matte ändå, har kommit och 
frågat; hur skulle du ha gjort här, hur skulle du förklara för den här eleven om det här 
problemet. Lärare har också sagt till elever; det är bättre att du frågar Denise om det, hon 
kan nog förklara det bättre. (Denise)

Legitimitet förvärvas
Legitimitet kan förvärvas med tiden. Matematiklärare som har mer erfarenhet och tjänstgjort 
längre än vad informanterna har gjort, anses av dem lättare få igenom sina åsikter. Bland 
informanterna finns åsikter om att deras idéer inte tas tillvara eller att de inte blir lyssnade på, 
vilket beror på att de har tjänstgjort kortare tid än sina kollegor och därmed har de mindre 
erfarenhet. Utsagorna visar att tiden är avgörande för att förvärva legitimitet. Har en lärare en 
gång förvärvat legitimitet med tiden, kan denna legitimitet endast öka.

Två av informanterna berättar att de underordnar sig matematiklärare med längre tjänst-
görning. Detta medför att matematiklärare med längre tjänstgöring och mer erfarenhet, tillåts 
av informanterna att styra och bestämma över matematikundervisningens innehåll och 
upplägg. Utsagorna visar att en låg legitimitet inte medför något handlingsutrymme.

Det är de som har haft matte här i 20 år och då har de bestämt vilka böcker jag ska ha. De 
har bestämt att jag ska få 19 linjaler. De har bestämt vilken bok eller häfte de ska ha. Fast 
eleverna vill ha stora häften så får jag inte dela ut det. Jag har matte tillsammans med en 
annan lärare och jag törs inte göra något annat. Jag gör det bara för att hon har varit 
mattelärare här jättelänge och det är bara bok och räkna, räkna, räkna, räkna, räkna… och 
så diagnos och så prov och så nytt kapitel och så diagnos och så nytt. (Erika)

Förra året var vi två lärare och då blev jag mer styrd att göra som den andra läraren hade 
gjort, eller som hon gjorde, eftersom hon hade haft klassen tidigare och då; så här har vi 
gjort, så här gör vi. Då blev jag ganska styrd och följde hennes spår. (Denise)

Informanterna anser att det är svårt att förändra matematikundervisningen utifrån de tankar 
och idéer som de har. De anser dock att det inte är omöjligt, men att det kräver hårt arbete. 
Informanternas resonemang visar att en lägre legitimitet försvårar handlandet.

Gamla lärare som har varit i 30 och 40 år, deras uppfattning att; nej, nej, nu har det varit så 
här i si och så många år och det har funkat. Så det stämmer också lite grann, man får kämpa 
lite med näbbar och klor för att förnya. (Berit)

Som nyexad lärare är det svårt att gå emot de andra. För traditionerna sitter ju väldigt hårt 
på skolan. Så här har vi alltid gjort och så här har det behövts, eller också, det här har jag 
prövat för 20 år sedan och det funkade inte, då gör det inte det nu heller, fast ungarna är 
annorlunda. (Fredrik)

Informanterna berättar att ökad erfarenhet kan ge en ökad säkerhet och en större möjlighet att 
kunna påverka matematikundervisningens innehåll och arbetssätt. Utsagorna visar att 
informanterna kan förvärva egen legitimitet med tiden, genom att de får mer erfarenhet. Den 
ökade erfarenheten medför, förutom högre legitimitet, en möjlighet att kunna påverka.
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Efter några år så kanske man vågar mera. Och få möjlighet till det också när man börjar 
visa på, det går att göra så här, för jag känner mig mera säker och kan komma med färdiga 
idéer; titta här får ni se, jag får faktiskt med allting. Jag tror det är en utveckling som sker. 
(Berit)

Man följer ju ändå spåret på något vis, där man kommer in och jobbar. Man vill inte, eller 
jag skulle nog inte kunna vara så radikal och kunna säga att jag skippar matteboken helt när 
alla andra har börjat på ett spår. Jag vill inte bryta upp totalt och säga nu ändrar vi, nu gör vi 
på mitt sätt. Utan då vill jag känna mig mer säker. Jag skulle nog kunna tänka mig att göra 
det om jag fortsätter att jobba. (Denise)

En informant anser att den redan vid tjänstgöringens start hade en viss erfarenhet från den 
berörda skolan, då den var informantens partnerskola. Detta visar att informanten redan har
förvärvat en viss legitimitet, vilket medför att den redan erhållna erfarenheten minimerar 
känslan av att vara en ny lärare utan förvärvad legitimitet.

Det gick väldigt smärtfritt när jag var ny, genom att det var min partnerskola. Jag hade varit 
där i över tre år så jag var inne i det tankesättet redan och deras sätt att jobba. Jag tyckte det 
var ett ganska bra sätt också, men det är klart att det är en skolkod, det är det ju överallt. 
Men jag kände inte att jag var ny, det var väl genom att jag var inne i det hela tiden. 
(Annika)

Legitimitet tilldelas
Legitimitet för att bedriva matematikundervisning kan tilldelas informanterna själva eller 
andra lärare beroende på kontext. Denna tilldelning varierar i omfattning beroende på samspel 
mellan lärare. En och samma lärare kan tilldelas men även icke tilldelas legitimitet beroende 
på situation och inblandade lärare. En tilldelade legitimiteten är föränderlig.

Utsagorna visar att informanterna inte tilldelas någon legitimitet alls av andra lärare, att få 
ansvara för och bedriva matematikundervisningen så som de önskar. Det finns erfarenhet av 
att undervisningstraditioner och kollegors förhållningssätt påverkar matematikundervisningen 
i så hög grad att det egna utrymmet uteblir.

Jag kan känna att man kanske skulle kunna prova något annat i alla fall. Men det är lite 
tradition, starka individer som tycker; nej men det här tycker vi är bra och jag menar att om 
jag är ensam om att inte tycka det så får ju jag ge mig, så är det ju bara. Det är tre stycken i 
mitt arbetslag och alla tre tycker att det är bra, så det känns som att man har förlorat innan 
man har öppnat munnen. Jag får väl köra på och hålla god min för eleverna, men det är 
någonting som jag skulle vilja göra på ett annat sätt om jag fick styra själv. (Berit)

Jag frågade hur de jobbar och då gav de mig en planering som jag skulle gå efter. Det ska 
vara diagnos, prov och så vidare för att de ska gå igenom hela boken. Jag lyssnade på en 
mattelärare som sa att man måste gå igenom alla kapitel och förklara och ha genomgång. 
Sen om de lär sig eller inte, så var det viktigt för henne som lärare att hon hade gått igenom 
allting. Det var en elev som frågade mig; får vi räkna i egen takt? Jag vet inte, jag svarade 
ingenting på det. Jag sa, vi får se. (Erika)

Jag sa att jag behövde miniräknare och nu har det gått två månader och jag har inte fått 
några. När den andra läraren kommer in, har hon miniräknare med sig, men när jag har 
klassen själv då har jag inga miniräknare. Och så frågade jag efter lite praktiska saker. Ja 
men vad då, vad vill du? Suck. (informanten säger lärarens svar och härmar ljud som 
läraren gör). (Erika)
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En informants utsaga visar att den i nuläge inte tilldelas någon legitimitet alls av andra lärare, 
men att den i ett tidigare skede och i en annan kontext tilldelats legitimitet av andra lärare 
genom samarbete och ansvar. Tilldelad legitimitet är ständigt föränderlig beroende på kontext 
och andra lärare.

Då kunde jag styra lite själv och jag vågade jobba mer praktiskt med matte än vad jag kan 
nu. Man samarbetade också med kollegor och hade praktiska uppgifter i spåret där alla 
lärare hade ansvar för något. (Erika)

Ur utsagorna framkommer det att det finns erfarenhet av att informanterna inte full tilldelas 
legitimitet av andra lärare. Andra lärare lyssnar till informanterna, men de upplever att de 
ändå inte får gehör vad gäller matematikundervisningens innehåll. Inte fullt tilldelad 
legitimitet påverkar handlingsutrymmet. Läraren som inte fullt tilldelar informanten 
legitimitet, är också den som begränsar handlingsutrymmet för informanten.

Min lärarhandledare var väldigt intresserad av mina idéer, fast hon körde sitt gamla så tog 
hon en hel del idéer av mig också. Och även om hon inte använde dem, så lyssnade hon på 
dem och jag kände inte att; ja men du är ju ny. (Annika)

Jag hade mycket idéer men jag fick inte utrymme för dem. Utan där var det mera, eleverna 
ska ha kommit hit, vi lär jobba på. Hon tyckte väl att det var bra idéer, men det blev inte tid. 
Jag stod inte på mig tillräckligt mycket, jag vågade inte säga; nu gör vi så här. Utan jag lade 
bara fram ett förslag och så sa hon; ja det blir bra, men sen rullade det bara på med de 
gamla vanliga mattelektionerna. Och då vågade jag inte riktigt komma och säga igen att; på 
den här lektionen vill jag göra så här. Då backade jag lite. (Denise)

Ovanstående utsaga visar att en informant, som tidigare inte helt tilldelas legitimitet av en 
lärare, vid ett annat tillfälle har tilldelats legitimitet av andra lärare.

De som har jobbat ett tag, tycker att de kör på i sitt gamla spår, de vill ha nytt. Å ja, säger 
de, har du något nytt så kom och visa mig det. De kommer och frågar; hur gör du där? Jag 
gillar gemensam problemlösning och har sådana kort som jag har lånat ut. (Denise)

Informanterna berättar om olika val de gör inom sin matematikundervisning. Utsagorna visar 
att informanterna på olika vis måste kompensera sin matematikundervisning. Dessa val 
medför att informanterna kan tilldela sig själva legitimitet att klara av sin matematik-
undervisning. Denna kompensation är ett sätt för dem att tilldela sig själva legitimitet att 
kunna bedriva den matematikundervisning de önskar ha. Vissa informanter har erfarenhet av 
att de själva måste skaffa material de behöver till undervisningen.

Jag har köpt hem mycket, jag brukar köpa eget material en gång i månaden, någon 
lärarhandledning och någon bok. Det är dyrt men jag tycker det är väldigt, väldigt skönt att 
få egna tips och en grund. (Annika)

Det är mycket som man vill göra, men materialet lär man göra själv. Så att ibland känner 
jag att tiden finns inte till, jag vill nog ha ännu mer laborativt eller mattespel. Det är dåligt 
med material så jag får göra materialet själv och då tar det för lång tid så det hamnar i 
skymundan. Det blir inte gjort. (Denise)

Utsagorna visar att matematikläroboken ger informanten en grund att stå på och en trygghet i 
matematikundervisningen. Genom att ha sin tillit till en matematiklärobok, frånsäger sig 
informanterna en del av ansvaret för matematikundervisningen till den och därmed tillskriver 
sig informanterna en ökad legitimitet att klara av undervisningen.
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Att komma som nyutbildad och köra helt utan mattebok, då får man ju panik, i alla fall jag, 
jag får panik. För där finns det ändå ett stöd som man kan gå tillbaka till och titta på. (Berit)

Boken är räddningen för mig många gånger. Det är en trygghet för mig och jag kan följa 
ordningen i boken och känna att jag faktiskt får med det mesta. För min egen skull så är det 
en trygghet. (Cissi)

En informants utsaga visar att en planering som motsvarar informantens uppställda krav på 
sig själv som lärare och på undervisningsinnehållet, ger informanten legitimitet till att bedriva 
en önskvärd matematikundervisning. En uppfylld planering är ett mått på lärarens skicklighet, 
vilket ger legitimitet att klara av undervisningen.

Det skulle vara perfekt allting, allting skulle vara perfekt. Jag skulle hinna det jag hade 
planerat. Och sen då, jaha jag hann bara det. Eller också hade jag väldigt svårt att veta hur 
långt hinner de. Man lär alltid ha reservsaker med sig och inte bara; ja men då kan du rita 
för det är ju värdelöst. Utan är det matte, ha alltid några matteuppgifter. Jag ville klara av 
det, att vara en bra lärare, att jag klara av det här, tror jag. (Annika)
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Diskussion

Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva nyexaminerade lärares uppfattningar 
av fenomenet matematikundervisning samt att nå en ökad förståelse för och kunskap om 
nyexaminerade lärares första tid i yrket, vad gäller matematikundervisning, och hur detta 
kommer till uttryck. I detta avsnitt kommer vald metod att diskuteras samt studiens resultat att 
sammanfattas. Avslutningsvis diskuteras analys och resultat utifrån presenterad forskning.

Metoddiskussion
Den fenomenografiska ansatsen är kvalitativt analytisk och beskrivande (Alexandersson, 
1994). Då människors skilda uppfattningar av ett fenomen eftersöks, är ostrukturerade 
intervjuer passande (Kvale, 1997). Författarna har upplevt det som mycket svårt att få tag på 
informanter till studien, varför viss oro inledningsvis fanns. Av de 71 kontaktade skolorna var 
det endast 11 som i någon form svarade författarna. Totalt deltar sex lärare i studien, vilket 
författarna uppfattar som ett lämpligt antal deltagare. Då fenomenografi bygger på kvalitativt 
skilda uppfattningar bör informanterna vara en heterogen grupp (Alexandersson), vilket 
informanterna i denna studie lyckligtvis var. Från att de första missivbreven skickades ut, 
kunde den första intervjun genomföras efter knappt tre veckor.

Då det upplevdes som svårt att få informanter att delta, valdes en pilotintervju medvetet bort. 
Kvale (1997) menar att en pilotintervju ger ett tillfälle att träna i en intervjusituation samt att 
undersöka frågornas validitet. Detta medförde att det var svårt för författarna att veta vid det 
första intervjutillfället om de två huvudfrågorna samt förslag på följdfrågor skulle motsvara 
studiens syfte. I direkt anslutning till den första intervjun påbörjades transkriberingen, för att 
funderingar och frågor som tidigare förbisetts skulle uppmärksammas. Kroksmark (1987) 
menar att en fenomenografisk intervju ska bandinspelas och ordagrant transkriberas. 
Författarna uppfattade arbetet med transkriberingen som mycket tidskrävande, arbetsamt och 
bitvis komplicerat, då utsagorna stundtals var otydliga samt i vissa fall helt ohörbara.

Marton (1981) menar att fenomenografin antar andra ordningens perspektiv, vilket innebär att 
intresset är hur omvärlden personligt uppfattas. Forskningsintresset är att förstå ”hur något 
kan vara i ett mänskligt perspektiv” (Kroksmark, 1987, s. 227). De kvalitativt skilda 
uppfattningarna av ett fenomen, beskrivs och sammanfattas med hjälp av beskrivnings-
kategorier (ibid). Analysarbetet var tidskrävande och svårt. Det krävdes flera omläsningar och 
diskussioner för att så småningom kunna urskilja tänkbara kategorier. Det individuella 
analysarbetet pågick även utanför uppsatsarbetet. Författarna upplevde till en början 
svårigheter att skilja uppfattningar av fenomenet från uppfattningar om fenomenet. I 
intervjuerna har dessa båda perspektiv använts, men under analysarbetets gång klargjordes 
skillnaden. Totalt användes fyra hela veckor till sex intervjuer, transkribering och tolkning, 
vilket uppfattades av författarna som nödvändigt.

Alexandersson (1994) ställer sig frågan om tolkningen i efterhand är en konstruktion av 
forskaren eller om den har försökt analysera det som informanterna ville förmedla? Då 
författarna läser vid lärarprogrammet samt har läst matematik och matematikdidaktik, har de 
egna erfarenheter samt en förförståelse för matematikämnets komplexitet i ett skol-
sammanhang. Omkring detta har författarna reflekterat samt att de, vid analysarbetet, bortsett 
från de egna uppfattningarna. En av informanterna var sedan tidigare känd av en av
författarna, vilket har försvårat vissa mindre delar av en intervjus analysarbete. Trots att 
författaren har haft vetskap om mer information än vad som har framkommit under intervjun, 
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har enbart analys skett utifrån intervjutexten. För att öka studiens validitet hade författarna
kunnat be informanterna att inledningsvis vid intervjutillfället definiera begrepp som t.ex. 
matematikundervisning, skolämnet matematik och lärande. Om detta hade påverkar resultatet 
kan författarna inte uttala sig om.

Författarna anser att val av metod, ostrukturerade intervjuer, var mycket bra då intresset har 
fokuserat kring människors uppfattningar av matematikundervisning. De ostrukturerade 
intervjuerna har möjliggjort att informanterna har tillåtits att uppehålla sig vid det som av dem 
uppfattats som viktigt. Detta har medfört att utsagorna i stor grad har skiljt sig åt och där 
kvalitativt skilda uppfattningar, men även likheter, har framkommit. Författarna anser att 
begränsningen, att enbart analysera uppfattningar av matematikundervisning och därmed 
utesluta uppfattningar av informanternas utbildning, var ett lyckat val. Detta medförde att en 
fördjupning om informanternas uppfattningar av matematikundervisning kunde ske. Den 
fenomenografiska ansatsen har av författarna ansetts vara mycket passande, då forsknings-
intresset har varit att beskriva kvalitativt skilda uppfattningar av matematikundervisning. 
Ansatsen har även varit mycket behjälplig i analysarbetet och resultatbeskrivningen.

Resultatsammanfattning
Syftet med studiens resultat var att beskriva nyexaminerade lärares skilda uppfattningar av 
fenomenet matematikundervisning. Analysarbetet resulterade i en överordnad beskrivnings-
kategori, legitimitet. Legitimitet påverkar lärarens förhållande till och relation med övriga 
lärare som undervisar i matematik eller är matematiklärare. Denna legitimitet påverkar 
möjligheter att genomföra val i undervisningen samt vilken lärare som anses ha 
tolkningsföreträde vad gäller matematikundervisning. Legitimitet beskrivs med tre 
underordnade kategorier. Att legitimitet formellt tillskrivs innebär att en lärares legitimitet 
tillskrivs genom en högskole- eller universitetsutbildning. Om en lärare formellt har 
tillskrivits legitimitet, förblir den konstant. Att legitimitet förvärvas innebär att den förvärvas 
genom erfarenhet eller antal tjänstgjorda år. En förvärvad legitimitet kan bli högre med tiden. 
Att legitimitet tilldelas innebär att läraren själv eller annan lärare kan tilldela eller inte tilldela
en lärare legitimitet. Denna tilldelning är kontextbunden och påverkas av andra lärares 
förhållningssätt, personlighet och traditioner. Den tilldelade legitimiteten är föränderlig.

Analys och resultatdiskussion
Studiens resultat, beskrivningskategorierna, kommer att diskuteras i anslutning till studiens 
tidigare presenterade forskning.

Legitimitet formellt tillskrivs
I denna kategori beskrivs legitimitet som att den formellt kan tillskrivas, vilket sker via en 
högskole- eller universitetsutbildning. Denna tillskrivning är konstant.

Den formella legitimiteten kan tillskrivas via en lärarutbildning, vilket återfinns hos 
Andersson (2005) och Selander (2006). Denna formella tillskrivning medför automatiskt ett 
förtroende från övriga lärare att klara av undervisningen, som kan jämföras med Selander som 
anser att en yrkesutbildning ger en formell legitimitet. Denna bevisas med ett examensbevis, 
där den formella legitimiteten är en garanti på att det finns en viss kompetensnivå. Författarna
tolkar vissa av informanternas utsagor som att en formell tillskrivning ger en ökad möjlighet 
att själv styra över det egna handlandet i matematikundervisningen. Detta kan jämföras med 
Andersson & Anderssons (2004) studie, vilken visar att nyexaminerade lärare ser sig som 
professionella och där de anser sig ha det yttersta ansvaret för undervisningen. Kunskapsnivån 
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hos en lärare uppfattas av informanterna som högre om läraren har läst matematik i sin 
inriktning och därmed betraktas läraren som matematiklärare.

Författarnas tolkning är att en lärare som har läst matematik i sin utbildning, men inte i sin 
inriktning, uppfattas inte av vissa informanter som matematiklärare och har därmed lägre 
legitimitet. En förklaring till detta kan vara det som Hargreaves (1994) kallar för ”personal 
identification” (s. 214). Under utbildningstiden börjar lärarna att betrakta sig som en viss typ 
av lärare, exempelvis lärare mot de yngre åren, samt att de identifierar sig med sitt ämne. Han 
menar att en sådan ämnessocialisation formar den egna läraridentiteten, uppfattningar kring 
inlärning och val av undervisningsmetoder. Enligt författarnas vetskap och utifrån gjorda 
eftersökningar, har inte någon forskning kring ovanstående funnits. Författarna tolkar utifrån 
informanternas citat i resultatet att det har betydelse om läraren har läst matematik som 
inriktning eller som extra ämne, vilket påverkar lärarens möjlighet att bedriva önskvärd 
matematikundervisning. Har läraren matematik som inriktning, medför detta att läraren i 
högre grad kan utöva den undervisning den önskar och därmed har den en högre legitimitet.

Legitimitet förvärvas
Denna kategori beskriver att legitimitet kan förvärvas genom erfarenhet och antal tjänstgjorda 
år, och där legitimiteten ökar med tiden.

Författarna tolkar utifrån studiens resultat att antal tjänstgjorda år påverkar den förvärvade 
legitimiteten. Nyexaminerade lärare underordnar sig dem som har fler antal tjänstgjorda år 
och mer erfarenhet, vilket författarna uppfattar som att lärare med längre tjänstgöring har en 
högre legitimitet. Detta kan förklaras utifrån Selander (2006), som menar att för att bli en 
färdig lärare krävs det teoretisk samt praktisk kunskap. En lärare behöver tjänstgöra ett antal 
år för att anses som färdigutbildad, vilket innebär att den både behöver lära sig om yrkets 
innehåll samt nå en yrkesidentitet (ibid). Detta kan motsvara det Lortie (1975) menar är det 
tredje steget i socialisationsprocessen, vilket innebär att praktisk erfarenhet tillsammans med 
formell utbildning medför en möjlighet till yrkessocialisation. Denna studie visar att 
informanterna har en formell utbildning, men att det även krävs en viss tjänstgöring för att 
förvärva legitimitet genom erfarenhet. Det kan jämföras med Franssons (2006) forsknings-
resultat som visar att en yrkessocialisation är en process, där ökad erfarenhet möjliggör ökat 
inflytande inom gemenskapen samt en ökad förståelse för de traditioner och normer som råder 
inom yrket, vilket även återfinns hos Lave och Wenger (1991).

Studiens resultat visar att det är svårt för nyexaminerade lärare att genomföra matematik-
undervisningen så som de önskar, då det finns traditioner som styr på skolorna. Författarna
tolkar det som att nyexaminerade lärare har en lägre förvärvad legitimitet, vilket påverkar 
deras förmåga att förändra och förnya gentemot lärare som har en högre förvärvad legitimitet.  
Detta kan jämföras med de resultat som Anderssons (2005), Löthmans (1992), Pehkonens 
(2007), Stukáts (1998) och Wanzares (2007) studier visar. Traditioner försvårar handlings-
utrymmet vad gäller nyexaminerade lärares möjligheter att förändra och påverka den egna
matematikundervisningen. Bjerneby Häll (2006) för ett liknande resonemang i sitt 
forskningsresultat där hon menar att läraren är den som vidmakthåller matematikämnets 
traditioner och legitimitet och för dem vidare. Pehkonen (1991) menar att lärares upp-
fattningar är djupt rotade, vilket medför att dessa är svåra att förändra, när det gäller t.ex. 
läroboksanvändning. Författarna tolkar informanternas citat i resultatet att informanterna 
uppfattar att det är andra lärare och skolan som för gamla traditioner vidare. Svensk och 
internationell forskning visar att även nyexaminerade lärare är bärare av traditioner från den 
egna skoltiden. Lortie (1975) menar att den nyexaminerade läraren bär med sig uppfattningar 
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från den egna skoltiden om t.ex. hur en bra undervisning ska vara. Paulin (2007) anser att 
dessa oreflekterade uppfattningar följer med läraren in i det nya yrket. Författarna anser därför 
att även nyexaminerade lärare bevarar skoltraditioner.

En kvalitativ skillnad i denna beskrivningskategori är en uppfattning om att den första tiden 
som nyexaminerad lärare ansågs vara lättsam, då informanten sedan tidigare hade anammat 
skolans tradition, vilket även återfinns i Franssons (2006) resultat. Nyexaminerade lärare 
förändrar sina värderingar om undervisning efter en tids yrkeserfarenhet inom en viss 
skoltradition (ibid). Författarna tolkar det som att informanten redan vid tjänstgöringens start 
hade viss förvärvad legitimitet, vilket medförde en mer lättsam första tid. 

Legitimitet tilldelas
Denna kategori beskriver att legitimitet för att bedriva matematikundervisning kan tilldelas 
och icke tilldelas både från läraren själv och från andra lärare. Tilldelad legitimitet är 
föränderlig.

De uppfattningar som framkommit i studien tolkas av författarna som att nyexaminerade 
lärare inte tilldelas, eller endast till viss del tilldelas, legitimitet att bedriva den matematik-
undervisning som de önskar. Resultatet visar att undervisningstraditioner och kollegors 
förhållningssätt påverkar den nyexaminerade lärarens undervisning. Detta återfinns hos Paulin 
(2007) vars forskning visar att den kontext läraren ingår i påverkar olika delar av 
läraruppdraget, vilket i sin tur kan medföra upplevda svårigheter. Detta kan jämföras med 
Stukáts (1998) forskningsresultat där vissa nyexaminerade lärare upplever sig styrda av andra 
lärare, vad gäller utformningen av sin undervisning. Ernest (1991) och Samuelsson (2007) 
menar att ideologiskt olika synsätt hos lärare om vad matematik är och på vilket sätt 
undervisning ska genomföras påverkar andra lärare. Denna studie visar att andra lärares 
synsätt kan påverka den nyexaminerade lärarens undervisning, vad gäller genomförandet av 
egna idéer eller på vilket sätt undervisningen ska planeras och genomföras. Studien visar även 
att kontexten har betydelse. Författarna tolkar det som att informanterna i olika situationer 
tillsammans med olika lärare har tilldelats eller icke tilldelats legitimitet. Detta återfinns hos 
Lave och Wenger (1991) som menar att nyexaminerade lärare pendlar mellan att vara perifert 
deltagande och fullvärdigt deltagande i den sociala gemenskapen i skolan. Författarna tolkar 
utifrån informanternas citat i resultatet, att informanternas och övriga lärares personlighet 
påverkar tilldelningen av legitimitet, som t.ex. att inte våga stå på sig och att vara lyhörd. 
Detta kan jämföras med Gustavsson & Mouwitz (2002) som menar att det i mötet mellan 
matematikämnet och lärare finns känslor, tankar och föreställningar som resulterar i en 
handling.

Resultatet i denna studie visar att nyexaminerade lärare anser att de behöver kompensera delar 
av den egna undervisningen, t.ex. genom egen detaljrik planering, material och lärobok. Detta 
tolkas av författarna som att kompensation medför att informanterna tilldelar sig själv högre 
legitimitet att bedriva den undervisning de önskar. Dessa kompensationer är ett sätt att nå 
ökad trygghet i den egna undervisningen och är ett sätt att kompensera ämneskunskaper som 
uppfattas som begränsade. Kompensationer är vanligt förekommande hos nyexaminerade 
lärare, vilket Bjerneby Hälls (2006), Paulins (2007) och Stukáts (1998) forskningsresultat 
visar.
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            Figur 3. Analys av horisontalt grupperade beskrivningskategorier av fenomenet matematikundervisning 

Avslutande ord och fortsatt forskning
Studiens syfte var att undersöka och beskriva nyexaminerade lärares kvalitativt skilda 
uppfattningar av fenomenet matematikundervisning. Vi ville även nå en ökad förståelse för 
och kunskap om nyexaminerade lärares första tid som lärare i ämnet matematik samt hur detta 
kommer till uttryck.

Studiens resultat visar att den första tiden som lärare i matematik kan upplevas olika. För 
vissa lärare har den första tiden upplevts som mer lätt än vad andra har ansett den vara. Detta 
har även Fransson (2006), Stukát (1998) samt Säll (2000) visat, att den första tiden inte alltid 
upplevs som problematisk. Resultatet visar att beroende på om informanterna anser sig vara 
lärare i matematik eller matematiklärare, påverkas undervisningen på olika sätt av detta 
synsätt. Samtliga informanter har läst matematik i sin lärarutbildning, men det har visat sig ha 
en underordnad betydelse i förhållande till vilken typ av lärare de anser sig vara. 
Informanternas syn på vilken typ av lärare de är, påverkar deras förhållande till andra lärare 
som undervisar i matematik, vilket i sin tur påverkar den egna undervisningen. Enligt vår 
vetskap och utifrån efterforskningar har vi inte funnit forskning som diskuterar detta, att lärare 
inte anser sig ha samma formella legitimitet trots att de inom sin lärarutbildning har läst 
matematik. En förklaring till detta kan vara det Hargreaves (1994) anser, att en lärare redan 
under sin utbildningstid identifierar sig med sitt ämne samt vilken typ av lärare den är.

Legitimitet

Formellt 
tillskrivs

Förvärvas Tilldelas

konstant ökar föränderlig

Matematikundervisning
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Studien visar även att lärare når en högre legitimitet med tiden, vilket medför att lärare som 
har tjänstgjort längre tid påverkar informanternas undervisning. Detta medför att skolan, av 
informanterna, upplevs som traditionsbunden och svår att förändra, vilket återfinns inom 
forskningsfältet (e.g. Löthman, 1992; Pehkonen, 2007; Stukát, 1998; Wanzare, 2007). 
Resultatet visar att den tilldelade legitimiteten inte är beständig, då den påverkas av kontexten 
och andra lärares syn på matematikämnet, vilket kan jämföras med Paulin (2007) samt 
Samuelsson (2007). I vissa sammanhang tilldelas informanten legitimitet, medan samma 
informant i ett annat sammanhang inte tilldelas legitimitet. En ytterligare slutsats av studien är 
att lärares uppfattningar har stor betydelse vid ett förändringsarbete i skolan (Pehkonen, 
2007). Detta hade vi inte kunskap om eller reflekterat över tidigare. Vi har nu en större 
förståelse om varför skolan är svår att förändra då djupt rotade uppfattningar hos lärare har 
betydelse. Vi anser därför att forskning om lärares olika uppfattningar har betydelse och är 
viktigt, varför även vår studie har betydelse.

Utifrån studien anser vi att vi har fått en ökad förståelse för nyexaminerade lärares första tid 
som matematiklärare samt hur detta kommer till uttryck. Vårt syfte har varit att beskriva 
kvalitativt skilda uppfattningar av matematikundervisning. Enligt Fransson (2001, 2006) bör 
läsaren kritiskt granska studiens resultat utifrån urval, data och metod, om det finns rimliga 
antaganden eller om författarna medvetet har tolkat data för att nå ett visst resultat. Vidare 
menar han att hänsyn måste tas till den forskning som gjorts under andra kulturella 
förhållanden som t.ex. utländsk forskning om nyexaminerade lärare. Vår undersökning kan 
bidra till att få en ökad förståelse för nyexaminerade lärares uppfattningar av matematik-
undervisning samt vilka faktorer som påverkar den nyexaminerade läraren och därmed den 
egna undervisningen.

Det vore intressant att undersöka vidare hur lärarstudenter socialiseras in i sitt ämne, som t.ex. 
matematik, och om studenten anser sig bli en matematiklärare eller en lärare som undervisar i 
matematik. En frågeställning kan därför vara vilken betydelse en inriktning respektive en 
specialisering inom lärarprogrammet kan medföra, då likvärdiga matematikkurser kan läsas. 
Denna frågeställning kan även ställas till verksamma lärare, då vi inte funnit någon tidigare 
forskning om detta. Det skulle även vara intressant att göra en jämförande studie till denna i 
andra ämnen som t.ex. nyexaminerade lärares uppfattningar av svenskundervisning.
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Bilaga 1

XXX den 4 oktober 2007

Nyexaminerade lärare och deras matematikundervisning

Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete inom pedagogik C på Högskolan i Gävle. 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka nyexaminerade lärares erfarenheter och tankar 
kring den egna matematikundervisningen. Detta vill vi göra genom intervjuer med 
verksamma lärare. Vi kommer inte att ha ett elevperspektiv i vår uppsats. 

Med detta brev önskar vi få kontakt med Dig som vill vara med i vår undersökning. Din 
kunskap och erfarenhet är av betydelse för vår och andra blivande lärares 
matematikundervisning. Eftersom vi utbildar oss mot grundskolans tidigare år, vill vi att Du 
undervisar i ämnet matematik inom år 1-6 samt tjänstgjort som längst i ca fem år. Du ska även 
ha läst matematik inom Din högskole- respektive universitetsutbildning. 

Ungefärlig tidsåtgång för ett samtal beräknas till ca 1 timme. Resultatet av vår studie kommer 
att sammanställas och tolkas i vår uppsats som ska ventileras i december 2007. Under arbetets 
gång kommer all information behandlas på ett sådant sätt att personuppgifter inte kommer att 
röjas eller komma någon utomstående till kännedom. Dina utsagor, som enbart används för 
uppsatsarbetet, kommer att behandlas konfidentiellt samt att skolan inte kommer att namnges. 

Vi tar hänsyn till forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskapligforskning 
och som innebär att Du kommer att informeras om undersökningens syfte samt att allt 
deltagande bygger på Din frivillighet. Du får när som helst under arbetets gång meddela oss 
att Du vill avbryta deltagandet utan att detta medför några negativa följder för Dig.

Vi ser fram emot att få kontakt med Dig, då vår uppsats bygger på lärares medverkan. 
Kontakta oss, via mail eller telefon, senast den 10 oktober. För ytterligare information 
kontakta oss eller vår handledare universitetslektor Maud Söderlund.

Med vänliga hälsningar  

Amanda Bergh Åsa Birgersson
XXXX-XX XX XX, XXXX-XXX XX XXXX-XX XX XX, XXXX-XXX XX     
xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx  

Handledare: 
Fil. Dr. Maud Söderlund, lektor i Hälsopedagogik.
Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi. Högskolan i Gävle. 
XXX-XX XX XX  xxx@xxx.xx      
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Introduktion

 Tacka för medverkan samt presentation av oss
 Presentation av studiens syfte, innehåll och sammanställning
 Etiska aspekter
 Sekretess, bandspelare och lagring av data

Bakgrundsfrågor

 Personfakta, utbildning, tidigare erfarenheter
 Skolan, elevantal, nuvarande tjänstgöring

Lärarutbildningens matematikundervisning

 Berätta hur du uppfattade matematikundervisning som lärarstudent
(förslag på följdfrågor)
o Berätta vad du kom fram till om det var så att du jämförde dina tidigare 

erfarenheter med det som högskolan/universitet förmedlade. Höll med/höll inte 
med

o Berätta hur dina åsikter och funderingar förändrades under din utbildningstid
o Berätta hur kurslitteraturens innehåll har påverkat ditt sätt att förhålla dig till 

matematikundervisningen

Informantens nuvarande matematikundervisning

 Berätta hur du uppfattar matematikundervisningen som lärare
(förslag på följdfrågor)
o Berätta hur din syn på matematikundervisningen har förändrats sedan du var 

lärarstudent
o Berätta hur du anser att du kan omsätta den teoretiska kunskapen (kurslitteratur 

samt högskolans/universitetets lärares budskap) till praktisk kunskap när det 
gäller matematikdidaktik. Hur/varför inte

o Berätta hur du vill att din matematikundervisning ska se ut

Avslutning

 Vi sammanfattar och frågar om vi har uppfattat informanten rätt
 Vi frågar informanten om det finns något den vill tillägga, förtydliga eller ändra
 Tackar för visat intresse och medverkan
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Enligt Vetenskapsrådet och dess Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning finns betydande etiska aspekter att ta hänsyn till under hela 
studiens gång, från inledning till färdig uppsats. 

För oss studenter som inhämtar, lagrar samt sammanställer information, är det viktigt att Du 
som deltagare är insatt i de etiska ställningstaganden som vi tar hänsyn till under hela arbetets 
gång. 

All information kommer enbart att användas för denna specifika uppsats, och kommer således 
inte att användas vid andra sammanhang. Syftet med din medverkan är att Du ska delge oss 
Dina erfarenheter och tankar om Din matematikundervisning. Elevperspektiv förekommer ej i 
studien.

För Dig som informant, innebär deltagandet att det är från Din sida personligt och helt 
frivilligt. Du kan när du vill, under studiens gång, meddela oss att Du väljer att avbryta Din 
medverkan utan att detta innebär några negativa följder för Dig. Samtliga intervjuer och 
observationer sker i samråd med Dig. Gentemot Dig föreligger, från vår sida, inget 
beroendeförhållande. 

Du som informant kommer att behandlas konfidentiellt samt att all information Du delger oss, 
behandlas på ett sådant sätt att inga utomstående kommer att kunna ta del av denna. De 
personer som eventuellt kommer att ta del av insamlad data, är examinator och de opponenter 
som kommer att utfråga oss om vår uppsats innehåll. Under arbetets gång kommer insamlad 
data, som anteckningar och bandinspelningar, samt bearbetning av data, förvaras och arbetas 
med på ett konfidentiellt sätt. 

När uppsatsen är färdigställd, kommer allt data, som anteckningar och bandinspelningar, 
under ett års tid förvaras på Högskolan i Gävle. Sedan gallras den bort. 

Detta dokument läses upp för informanten vid första mötet. Eventuella oklarheter tydliggörs.


