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Studiens syfte:
att undersöka om och i så fall hur blivande 
lärare med inriktning mot 
matematikundervisning i förskoleklassen och 
grundskolans tidiga år förändrar sin syn på
matematik och matematikundervisning under 
den tid de läser inriktningen mot matematik 
samt hur denna syn kommer till uttryck i 
lärarnas matematikundervisning efter avslutad 
utbildning

Två delstudier
Delstudie 1: 
Följt en grupp med16 studenter under hela 

deras lärarutbildning
- dels hade påbörjat sina studier efter det att lärar-

utbildningen förändrades 2001, 
- dels hade valt att i sin lärarutbildning inrikta sig mot 

matematik och matematikundervisning i 
förskoleklassen och grundskolans tidigare åldrar

Frågeställningar:

Förändras de medverkandes tal om matematik och 
matematikundervisning under inriktningen? Om så är fallet, i vilken 
utsträckning kommer talet att omfattas av den officiella tankestil 
som kommer till uttryck i för lärarutbildningen och grundskolan 
styrande dokument?
Hur påverkar erfarenheter från den egna grundskoletiden 
studenternas syn på matematikundervisning?
I vilken utsträckning samverkar och bidrar den universitets- eller 
högskoleförlagda delen till de medverkandes eventuella 
perspektivbyte på matematik och matematikundervisning?

Delstudie 2:
Uppföljning med 5 av dem som lärare, ett 
till två år efter avslutad utbildning

- representera variationsbredden från den ursprungliga 
studentgruppen



Frågeställningar
Hur överensstämmer lärarnas tal om matematik 
och matematikundervisning med den 
undervisning de bedriver?
Hur överensstämmer lärarnas tal om matematik 
och matematikundervisning med hur de 
uttryckte sig efter det att de avslutat inriktningen 
som lärarstudenter?
Kan man med detta som utgångspunkt dra 
slutsatser om deras yrkeskunnande?

Delstudie ett:
Intervjuer: 
a) Innan de börjar läsa matematikkurserna
b) Efter det att de läst matematikkurserna
c) Sista veckorna på utbildningen

Delstudie två:
Intervjuer, observationer, anteckningar, 
ljudupptagningar och videoinspelningar av 
matematiklektioner samt material producerat 
av läraren inför och under matematiklektioner

Resultat
Delstudie ett:

Studenternas tal om matematik och 
matematikundervisning förändras så att 
de efter avslutade matematikkurser 
använder sig av begrepp och 
formuleringar hämtade ur läroplanen och 
kursplanen för matematik. 

VFU, en källa till oro:
De egna matematikkunskaperna är 
otillräckliga. 
Studenten har inte fått lära sig tillräckligt 
många strategier eller det bästa sättet att 
lära ut det matematiska innehållet på
Blivande kollegor 
Föräldrarna

Delstudie två
Utbildningen har gett en god grund att stå på: 

de till universitetet förlagda delarna

problematisera teori - praktik, 
ämnesteori - ämnesdidaktik

samplanering med mer erfarna kollegor



Slutliga reflektioner
Den lokala kontexten blir avgörande

Återkopplingen till universitetet betydelsefull


