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Våra uppfattningar är det som styr våra känslor och handlingar. Uppfattningar 
kan vara negativa eller positiva. Därför vill vi se hur lärarens uppfattning i 
matematikundervisningen kan skilja sig åt samt se hur de påverkar eleverna i 
deras lärande. Vi använde oss av observation och intervju för att studera detta. 
Resultatet vi fick fram av studien var att alla lärare har olika uppfattningar och 
att det påverkar undervisningen. Uppfattningarna vi fick fram vara både 
negativa och positiva. Slutsatsen av denna studie är att lärarens uppfattning av 
matematik återspeglas i deras undervisning.  
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1 Inledning 

De senaste årens undersökningar har visat på stora förändringar inom det svenska 
skolväsendet. I den internationella PISA undersökningen 2012 framkom det att 
svenska elevers resultat hade försämrats gentemot andra OECD länders resultat. 
Svenska politiker har försökt att vända denna negativa trend. Dels genom att införa 
större krav på bedömning och dokumentation dels genom ett förebyggande arbete för 
att uppnå målen i de högre årskurserna genom att införa betyg redan från skolår 6, 
tydligare betygskriterier och en utökad timplan inom ämnet matematik 
(Prop.2016/03:149).  

Genom fler timmar kan de bli enklare att uppfylla det Skolverket (2011) skriver om 
nämligen att läraren genom olika metoder och arbetssätt ska ge eleverna möjlighet 
att få en förståelse för matematik samt dess användning.  

Människors uppfattning av saker och ting speglar våra handlingar samt känslor 
(Grevholm, 2012). Dessa uppfattningar kan vara positiva eller negativa. Lärare har en 
betydande roll i elevernas lärande. Det är lärarna som har inflytande och den som 
styr undervisningen. Lärare har en betydande roll i elevernas lärande. Det är lärarna 
som har inflytande och den som styr undervisningen. Lärarens uppfattning ger en 
indirekt påverkan på eleverna samt undervisningen (Grevholm, 2012) och alla 
människor har olika uppfattningar till matematiken, negativa eller positiva, detta 
beroende på de erfarenheterna matematiken har gett oss (Olsson, 2000). 

Vi vill i denna studie se om lärarens uppfattning till matematik speglar den 
undervisningen hen bedriver. Har lärarens egen erfarenhet av matematik, under sin 
skolgång, betydelse för om hen bedriver en lustfylld eller enformig undervisning? 
Studien kommer att utgå från intervjuer och observationer som sedan behandlas för 
att se om det finns något/några samband mellan lärarens tidigare erfarenheter och 
hur denne bedriver sin undervisning idag.    

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med undersökningen är att jämföra lärarnas uppfattning till matematik och 
hur den synliggörs i deras undervisning.  

Vad har läraren för uppfattning till matematik?  

Hur påverkar lärarens uppfattning till matematik dennes undervisning? 
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2 Bakgrund 

Här kommer vi att redogöra för ordet uppfattning/beliefs och hur det i sin tur 
påverkar lärarens sätt att bedriva sin undervisning.  

2.1 Uppfattning/Beliefs 

Enligt Nationalencyklopedin (2017) betyder uppfattning ett individuellt sätt att 
bedöma och betrakta något. Enligt Grevholm (2014) är det viktigt att läraren har 
vetskap om sin uppfattning till matematik, vilket betyder att läraren behöver ha en 
positiv syn till matematik för att kunna främja lärandet för eleverna. Beliefs innebär 
att överföra ens uppfattning till någon annan vilket gör att läraren besitter en 
avgörande roll för hur elevernas erfarenhet till matematik kommer att se ut 
(Österholm, 2011).  

2.2 Lärarens uppfattning till matematik och sambandet mellan 
hens undervisning och uppfattning/beliefs 

Läraren uppfattning spelar en stor roll i val av metod och hur motivation skapas hos 
eleverna (Ahlberg, 2001). Som lärare har man ett stort ansvar för den enskilda 
elevens lärande. En lärare kan hjälpa en elev genom att bygga upp självförtroendet, 
skapa motivation och lusten till att lära (Steinberg, 2004). Han menar att för att 
kunna leda elever till rätt plats behöver läraren ha ett starkt ledarskap där denne ser 
elevens behov och förutsättningar. Det han belyser är att man som lärare tar sitt 
ansvar gällande elevernas lust och motivation. Därför är det viktigt att läraren har en 
god relation till ämnet för att sedan överföra det på eleverna. De undersökningar som 
Steinberg refererar till visar på att eleverna söker efter en lärare som är entusiastisk, 
kan sätta tydliga gränser samt har intresse och motivation för ämnet. 

Pekhonen (2001) menar att läraren har en uppfattning av något och det måste denne 
ha i åtanke när man undervisar. Lärarens uppfattning kan prägla undervisningen, 
vilket kan leda till begränsat lärande. Steinberg(2004) menar att en god lärare vet att 
hen kan påverkas av sin uppfattning och då är det viktigt att läraren kan förändra sin 
uppfattning. Som lärare innehar hen en stor makt då hens eget agerande och 
uppfattning kan påverka undervisningen. Läraren är den som undervisar och 
planerar elevernas lärande och då menar Pekhonen (2001) att inom 
matematikundervisningen spelar lärarens uppfattning om matematik en viktig del. 
Exempelvis om läraren anser att matematikundervisningen endast består av siffror 
och regler finns det en stor chans att lektions upplägg bara består av uträkningar. 
Han menar samtidigt att det är eleverna i slutändan som står för sin egen 
uppfattning. 

Enligt Ann-Louise Petersen (2012) har många elever byggt upp en negativ 
uppfattning till matematik under sin skolgång. En ensidig katederundervisning 
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kombinerat med strikta teoretiska modeller kan ha fått eleverna att tappa intresset 
för matematik. När eleven sedan inte har nått upp till förväntningarna som ställts, på 
dem, har det i sin tur påverkat elevens självförtroende och i många fall skapat en 
negativ uppfattning till matematik.    

I en undersökning, gjord av Al-abasi (2013), visar resultatet att elever som ges 
möjlighet till ett laborativt lärande som metod ökar sin prestation, vilket i sin tur ökar 
motivationen hos eleven till att lära mer. Något som även Rukavina et al. (2012) 
kommer fram till sin undersökning, dvs. motivationen för ämnet blir högre om 
eleverna får använder sig av laborativa metoder. Därför är det av stor vikt att läraren 
har kunskap och tillgång till laborativt material för att kunna använda sig av olika 
metoder för att främja elevernas lärande. Skolverket (2011) lyfter att undervisningen 
ska anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar, den ska även främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas 
tidigare erfarenheter, bakgrund och kunskaper.   

2.3 Motivation och lust  

”There are three important things to remember about education. The first one is 
motivation, the second one is motivation, and the third one is motivation”  

(Therese Bell, tidigare utbildningsminister USA) 

Ett centralt begrepp för lärande är, enligt oss, motivation. Jenner (2004) menar att 
motivation inte är en egenskap eller vilja individen har, utan snarare en fråga om hur 
individen blivit bemöt och vilka erfarenheter det medfört. Hugo (2011) skriver att 
inställning och attityd är avgörande för elevens inlärning. Den största faktorn till 
brist på motivation är misslyckanden menar Brooks (2005). Barnen formar sin 
inställning under de tidiga skolåren och då även synen på sitt eget lärande, dessa 
föreställningar om sin egen förmåga och syn på sitt eget lärande följer med eleven 
hela livet. Därför är det enligt Brooks viktigt att läraren är medveten om sin egen syn 
och inställning till ämnet. Samuelsson (2007) menar att det är viktigt att en lärare 
har en positiv uppfattning om det hen lär ut då det i sin tur påverkar motivationen 
positivt hos eleverna. Författaren menar också att läraren i sig inte endast lär ut 
under sin genomgång, utan även när hen rör sig bland eleverna i klassrummet under 
arbetets gång. Jere Brophy (1998) har sammanfattat en undersökning av 
Mergendollar, Puro och Blumenfeld och kommit fram till att lärarens undervisning 
och uppfattning har stor betydelse för elevernas motivation.  

De elever som lyckas med sina matematikstudier har en hög självuppfattning, tycker 
att matematiken är lustfylld och känner motivation till matematiken (Tapia & 
Moldavan, 2007). Lust är en förutsättning för att eleven ska hitta motivation för sitt 
egna lärande, då det påverkar lärandeprocessen (Kullberg, 2004). I Skolverket 
(2002) framgår det att lärarens betydelse är avgörande för elevernas inlärning och 
uppfattning till ämnet. 
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Elevgrupperna vid alla enheter, i en undersökning i rapporten från Skolverket 
(2002), är överens om att läraren är den viktigaste faktorn för lusten till att lära. 
Lindqvist (2003) lyfter fram vikten av lärarens roll i undervisningen av ämnet 
matematik. Hon menar att läraren innehar den viktigaste rollen för att elevernas lust 
till att lära sig matematik väcks.   

  

2.4 Ledarskap  

Granström (2007) anser att ett god pedagogisk ledare innebär en uppdelning mellan 
lärarskap och ledarskap. Lärarskapet handlar om god ämneskunskap och ledarskap 
handlar om det sociala samspelet.  

Svenska elever har över tid presterat sämre resultat i matematik, om man ser till de 
internationella jämförelserna (TIMSS, 2008; PISA, 2009; PISA 2003). I och med 
detta har det riktats en ökad uppmärksamhet åt ledarskapet betydelse i lärarens 
undervisning (Skolverket, 2009; Skolverket, 2010). Enligt Steinberg (2013) är det 
viktigt att vara medveten om hur ens eget beteende påverkar elevernas inlärning. 
Medvetenheten kring sin egen uppfattning bidrar till ett bättre ledarskap menar han.   

 

3 Metod 

I metodkapitlet redogör vi för undersökningens urval och design, hur vi resonerat 
kring analys- och datainsamlingsmetoden samt de etiska principerna. 

3.1 Design och Urval  

Denna undersökning syftar till att samla in data kring lärarens uppfattning kring 
matematik och hur den i sin tur påverkar dennes undervisning. Vi utförde därför 
både observationer och intervjuer för att komma fram till ett resultat av vår studie.  

Vi valde att kontakta två olika skolor för att få tillräckligt många informanter för vår 
studie, vi sökte tre-fyra verksamma lärare inom årskurserna F-3. De två skolorna vi 
valde var av bekvämlighetsskäl då det är våra fältskolor och vi i och med detta har en 
bra kommunikation med dem. I och med detta utgick vår studie ifrån ett 
bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). Efter kontakt med våra skolor fick vi svar från 
tre lärare som var intresserade av att ställa upp och som överensstämde med vad vi 
eftersökte. 

Våra tre informanter är kvinnor i åldern 30-45 år. Samtliga informanter undervisar i 
åk 2 i en mellanstor stad i Södermanlands län.  
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För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt har vi använt oss av triangulering. 
Detta innebär enligt Bryman (2011) att man använder en kvantitativ metod för att 
bekräfta den kvalitativa metoden, men det går också att göra det omvända, först en 
kvantitativ studie och sedan en kvalitativ som utgår från resultatet i den kvalitativa 
studien. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Vi valde att använda oss av både kvantitativ (observationer) och kvalitativ 
(semistrukturerad intervju) datainsamlingsmetod.  

Observationerna varade i cirka 50 minuter i tre olika klasser med en klasslärare och 
cirka 29 stycken elever i respektive klass. Efter observationen genomförde vi en 
semistrukturerad intervju med varje klasslärare pga. vi ville styrka resultatet, detta 
gör vi genom triangulering, detta återkommer vi till senare i analysmetoden. 

För att få fram ett tydligt resultat använde vi oss utav ett observationsschema (se 
bilaga 1-3) för att få en tydlig bild över vad som händer under lektionen (Bryman, 
2011).  

Intervjuerna varade i cirka 30 minuter och vi använde oss av semistrukturerad 
intervjumetod (se bilaga 4-6). Detta för att ge informanterna utrymme till att 
utveckla sina svar och därmed kan det uppkomma följdfrågor från oss som intervjuar 
(Bryman, 2011).  

Orsaken till att vi valde att observera var för att, enligt Bryman (2011), då kan man få 
se ett direkt beteende. Vid observationerna kunde vi se hur läraren förhöll sig till 
matematiken samt vilka metoder som hen använde. Utifrån observationerna 
analyserade vi sedan materialet för att komma fram till relevanta och kompletterande 
intervjufrågor till våra informanter. Vid intervjun fick vi reda på hur deras 
uppfattning kring matematik var och kunde dra paralleller till undervisningen.  

3.3 Analysmetod 

Genom observation och intervju valde vi att se hur lärarens uppfattning påverkar 
eleverna och det genom lärarens perspektiv. Vi valde att utgå från läraren och inte 
eleven. Observationerna utgick från att tolka hur läraren utifrån sin uppfattning 
undervisade i matematik. Genom att observera motivation och lust samt ledarskap 
läraren hade kunde vi bilda en uppfattning som vi sedan grundade våra 
intervjufrågor i. Genom observationen kunde vi tydligt se om läraren hade en negativ 
eller positiv uppfattning, detta kunde vi grunda i våra intervjufrågor för att få ett 
tydligare resultat.  
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Intervjufrågorna lades till grund utefter observationerna. Vi utgick från frågorna men 
lade till vissa frågor om det behövdes för att få fram ett tydligare svar. Frågorna vi 
ställde var öppna frågor där hen fick svara öppet och vi kunde ställa följdfrågor om så 
behövdes.   

Efter observation och intervju sammanställde vi observationerna samt intervjuerna. 
Genom att grundligt läsa och analysera intervjuerna kunde vi se varför vissa 
situationer uppkom i observationerna. Genom att läsa och jämföra observationerna 
samt intervjuerna och sammanställa dessa kunde vi få ut olika grundtankar som vi 
ansåg uppkom i alla delar.   

Dessa grundtankar var metoder, motivation och lust samt ledarskap. Dessa tre 
grundtankar var återkommande i både observationerna samt intervjuerna. Alla 
informanter pratade om motivation och lust vilket bidrog till tre olika pelare vi 
bestämde oss för att bygga vårat resultat utefter. Metoderna hos de tre informanterna 
varierade vilket bidrog till ytterligare en grundtanke. Genom dessa grundtankar 
kunde vi urskilja att de går ihop men att de ändå bildar tre olika grundtankar.   

Enligt Johansson och Svedner (2010) är ett sätt att analysera sina resultat att leta 
efter återkommande grundtankar i de metoderna som valts att använda. Vi valde att 
leta efter återkommande svar hos de tre informanterna. I analyserna av 
observationerna och intervjuerna kunde vi enkelt se att metod, motivation och lust 
samt ledarskap var tydligt återkommande grundtankar hos de tre informanterna.    

För att få en högre reliabilitet dvs. pålitlighet, valde vi att använda oss utav 
triangulering. Detta för att resultatet från vår studie ska kunna dubbelkontrolleras 
mot en annan för att komma fram till ett mer tillförlitligt resultat (Bryman, 2011).  

 

3.4 Etiska principer 

Tivenius (2015) belyser vikten av att förhålla sig till samtliga etiska överväganden och 
vi har i denna studie tillämpat dem genom att förhålla oss till nyttjandekravet, 
konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt informationskravet. För att tillämpa 
nyttjandekravet har vi informerat informanterna om att all information bara används 
i studies syfte. Vi har informerat informanterna att den kommer att publiceras på 
Diva och då bli offentlig. Detta har vi gjort för att de ska veta att ingen information 
kommer hanteras utav andra eller i annat syfte samt att de ska vara medvetna om att 
andra människor kan läsa om den information vi tagit del av. Konfidentialitetskravet 
har vi tillämpat genom att aldrig skriva ut namn eller något som kan avslöja 
informanternas identitet Detta för att informanterna ska känna sig säkra att delta i 
studien. Samtyckeskravet har vi hanterat genom att informanterna själva fått 
bestämma om de vill delta samt att de alltid kan avsluta sin medverkan i studien. 
Detta för att informanterna ska känna sig säker i studien och sitt deltagande. 
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Informationskravet se bilaga (6) har vi tillämpat genom att de fått tagit del av ett 
informationsbrev där de fått information kring studien. Informanterna har själva fått 
tagit ställning om de vill delta, detta för att vi ska få informanter som är engagerade. 

4 Resultat  

Vi har valt att börja våran resultatdel med en sammanfattning för att på så sätt få en 
överblick över det resultat vi fått fram. Därefter redogörs vi för de grundtankar vi utgått 
från.  

4.1 Sammanfattning observationer  

Informant 1 använde sig utav en kort genomgång på tavlan för att sedan övergå till 
självständigt arbete i matematikboken. Läraren hade ingen repetition i slutet av 
lektionen.  

Informant 2 använde sig utav projektorn med sidor från matematikboken för att visa 
upp samma tal som finns i elevernas matematikbok. Konkretiseringsmaterial som 
exempelvis tiobassystem fanns tillgängligt på elevernas bänkar. Läraren ”band ihop 
säcken” med en kort repetition där en elev fick komma fram till tavlan och visa på sin 
alternativa lösning på talet.  

Informant 3 börjar med en genomgång samt instruktioner för uppgiften inne i 
klassrummet för att sedan gå ut på skolgården och utföra uppgiften de fått inne i 
klassrummet. Efter utomhusaktiviteten får de en individuell uppgift inne i 
klassrummet för att sedan avsluta lektionen med en kort repetition.  

4.2 Sammanfattning intervjuer  

Hur informanterna upplevde matematiken när de själva gick i skolan. Vilka 
arbetssätt användes?:  

Informant 1 ”Vi arbetade mycket med matematikboken. Jag vet att jag tyckte att jag 
var okej på matematik men inte mitt bästa ämne. Jag har för mig att det var ganska 
tråkigt.”  

Informant 2 ”Roligt och spännande. Jag har alltid haft lätt för matematik och tyckt 
om att ägna mig åt räknandet under lektionerna”  

Informant 3 ”Min erfarenhet sedan tidigare är positiv. Jag har under min skolgång 
haft lärare som varit engagerade och gjort undervisningen lustfylld. Vi med olika 
metoder med lekar, olika övningar i kombination med räkning i matematikboken.”  

Hur informanterna arbetar med sin egen undervisning idag:  

Informant 1 ”Vi varierar matematikundervisningen med att arbeta i matematikboken 



 8 

och med andra material. Vi arbetar med problemlösning i grupper vilket gör att man 
kan arbeta med svårare problem som de senare kommer att resonera sig fram till 
svaren. Jag har denna termin arbetat mer med matematikboken än vad jag har velat. 
Anser att det finns konkret material.”  

Informant 2 ”Jag själv försöker plocka in mycket mer laborativt och framför allt en 
hel del övningar utomhus där de får praktisera matematiken. Jag använder mig även 
av genomgångarna som tillhör vår arbetsbok och utnyttjar då dator/projektorn.”  

Informant 3 ”Jag försöker arbeta med olika material, miljöer och arbetssätt för att 
motivera alla elever, jag anpassar undervisningen efter elevernas behov så att alla 
elever utvecklas. Det kan handla om olika uppgifter, material och sätt att undervisa 
på” Informant 3 berättar för oss att hen använder sig mycket av utomhusaktiviteter i 
samband med lektioner, främst matematiklektioner.  

4.3 Vad har läraren för uppfattning till matematik?  

De uppfattningar vi fick från de tre informanterna var både negativa och positiva. De 
hade alla tre olika uppfattningar baserat på deras skolgång eller andra erfarenheter, 
detta var något vi kunde se i deras sätt att undervisa.  

4.4.1 Informant 1  

I intervjun med informant 1 framkom det att hen haft en inte allt för lätt erfarenhet 
av matematik under sin egen skolgång och att hens känsla för matematik endast var 
okej. Det var något vi i vår observation kunde se spegla hens undervisning. Hen 
visade en osäkerhet som gav uttryck genom ett svalt engagemang och föga glädje och 
lust i sin undervisning. Informanten arbetade mestadels i böcker, och vad vi kunde se 
använde hen sig inte av några andra metoder. I intervjun framkom det att 
informanten använde matematikboken i undervisningen mer än vad hen själv 
egentligen ville. Att använda sig av matematikboken och inga andra metoder var 
något hen berättade att hen ville ändra på men inte hade haft tid att göra.  

4.4.2 Informant 2 och 3  

I intervjuerna med informant 2 och 3 visade det sig att de båda haft goda 
uppfattningar och erfarenheter av matematik sedan sin egen skolgång. Det var något 
vi kunde se i deras undervisning genom deras engagemang och kunskap inom ämnet. 
Enligt informant 2 och 3 var den tidigare goda erfarenheten sedan skolgången ett 
stort bidragit till att deras uppfattning till matematik idag var positiv. Informanterna 
visar under lektionerna att de var intresserade av ämnet genom att de använde sig av 
olika metoder och vi kunde se en självsäkerhet hos läraren i mötet med eleverna och 
till ämnet. I observationerna vi utförde kunde vi se att de lagt ner tid och planering 
för att få lektionerna roliga och lärorika för varje elev. Informant 3 var den vi kunde 
se använda sig mest av olika metoder samt att hen också använde miljön för att skapa 
en ökad lust och motivation för eleverna.  
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4.4 Hur påverkar lärarens uppfattning till matematik dennes 
undervisning?  

Alla tre informanterna har olika uppfattningar om matematiken vilket vi kan se i 
deras sätt att undervisa. De använder olika metoder/arbetssätt exempelvis 
matematikbok, utomhusmatematik och material. En annan skillnad var att 
motivationen och lusten hos eleverna såg annorlunda ut hos de tre informanterna.  

4.4.1 Metod  

Det vi såg gällande metoder/arbetssätt hos de olika informanterna var att det skiljde 
sig åt. Informant 1 arbetade mycket i läroboken och använde sig av en klassisk 
genomgång där hen pratade och visade på en linjal. Informant 2 använde sig av 
projektorn för att visa för eleverna hur de skulle tänka och det fanns 
konkretiseringsmaterial tillgängligt för eleverna. I slutet av lektionen fick en elev 
komma fram och visa hur den tänkt gällande uppgiften för att hen sedan avslutade 
med en kort repetition. Informant 3 började med en genomgång på tavlan och 
instruktioner för att sedan gå ut med eleverna där de fick arbeta med uppgiften. De 
använde sig av naturens material för att samarbeta tillsammans. Läraren samlade 
sedan eleverna i klassrummet för att ge en individuell uppgift. Lektionen avslutade 
sedan med att repetera det som de gjorts under lektionen. Alla tre informanter 
använder sig av olika metoder/arbetssätt för att bedriva sin undervisning men det 
man kan se var att eleverna hos informant 3 var mer motiverade genom att de 
lyssnade och ställde frågor. 

4.4.2 Motivation och lust  

Vid de tre observationerna vi närvarade vid kunde vi se stor skillnad på motivationen 
och lusten hos eleverna. Det vi kunde se som skiljde sig åt kring dessa tre lektioner 
var att metoder/arbetssätt och engagemang var annorlunda. Hos informant 1 var 
eleverna ointresserade och ville inte alls lyssna. Hos informant 2 var vissa 
intresserade medan andra inte alls. Informant 3 hade elever som visade motivation 
och nyfikenhet till att lära. De ville veta mer och var engagerade i uppgiften de hade 
fått.  

4.4.3 Ledarskap 

Utifrån våra observationer tolkar vi som att informant 1 endast innehar kunskapen 
om lärarskap och inte ledarskap, medan informant 2 däremot till viss del använder 
sig utav de sociala aspekterna och då även visar på lite ledarskap men till största del 
endast lärarskap. Informant 3 anser vi besitter både lärarskap och ledarskap då hen 
har visar på en god ämneskunskap och använder sig även av det sociala samspelet 
under sin undervisning.   
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5 Diskussion  

Här kommer vi presentera hur vi tagit hänsyn till de etiska principerna, 
metoddiskussion samt resultatdiskussion.  

 

5.1 Metoddiskussion  

Vi har valt att använda oss utav både en kvalitativ och kvantitativ 
datainsamlingsmetod, då vår semistrukturerade intervju med intervjuguide är 
kvalitativ metod och vår observation med observationsschema är en kvantitativ 
metod. Men vi har valt att analysera vårat resultat kvalitativt.  

Orsaken till att vi valde att observera var för att vi ville se ett direkt beteende 
(Bryman, 2011). Direkt beteende innebär en direkt iakttagelse av ett beteende. Vid 
observationstillfällena kunde vi se samspelet mellan lärare och elev och genom 
intervjuerna kunde vi se hur läraren förhåller sig till matematik och undervisningen i 
matematik.  

Vi tyckte att en kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer var lämpligast för 
vår studie, då vår undersökning hade som fokus att utforska lärarnas uppfattningar 
och som syfte att få så uttömmande svar som möjligt från informanterna (se bilaga 1). 
Den semistrukturerade intervjun gav oss möjlighet till att utforma ordningen på 
frågorna och även möjligheten till att ställa följdfrågor till informanterna. Med hjälp 
utav vår intervjuguide blev alla våra intervjuer mer lika och de blev även lättare att 
jämföra informanternas svar, som i sin tur underlättade vår analys (Nilsson, 2014). 
Vi ville komma så nära våra informanter som möjligt för att på så sätt kunna komma 
åt hens erfarenhetsvärld, detta anser Nilsson (2014) bör vara målet med en 
semistrukturerad intervju. En nackdel vi fann med intervjuer i stort är att dem är 
tidskrävande räknat per informant. Detta kan leda till att antalet intervjuade blir 
färre än intervjuaren hade tänkt. Då vår intervju följde en intervjuguide skulle den 
kunnat användas av annan person, dock är sannolikheten inte så hög att samma 
resultat skulle uppnåtts med hänsyn till den mänskliga faktorn.  

Vi stod i valet om vi skulle skicka intervjufrågorna i förväg till informanterna för på så 
sätt tjäna tid, men valde tillslut att inte göra det då vi ville ha ärliga, uttömmande och 
inte ”tillgjorda” svar i våra intervjuer. Om det förekommer frågor som kan uppfattas 
som känsliga inom en intervju bör den som leder intervjun undvika att skicka ut 
intervjufrågorna i förväg då detta kan generera till att studiens validitet och 
reliabilitet blir lägre menar Tivenius (2015). Vår studie berör frågor som är känsliga 
då studien innehåller direkta frågor kring informanten, d.v.s. informantens egna 
känslor och upplevelser kopplat till hur denne känner idag och även undervisar idag, 
det är inte alltid lätt att vara medveten om sina egna uppfattningar. Med anledning av 
detta valde vi att inte skicka ut intervjufrågorna då vi trodde att detta kunde påverka 



 11 

hur läraren skulle undervisa när vi var där, samt att läraren skulle hinna förbereda 
sina svar och på så sätt skulle vi inte få lärarens spontana svar och reaktioner. 

Vår observation av lärsituationen utfördes i lärarens och elevernas naturliga 
vardagsmiljö. Vid observationen tydliggjorde vi för läraren att det var hen som skulle 
observeras. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att observatörerna har ett tydligt 
fokus på vad och vem som ska observeras för att på så sätt få ett så tillförlitligt 
resultat som möjligt. Med tanke på att vi använde oss utav ett observationsschema 
under våra observationer skulle det rent praktiskt vara möjligt att göra en exakt 
likadan observation för någon annan (Repstad 2007 ; Denscombe 2009). Dock med 
hänsyn för att det är människor som observeras tror vi inte på att exakt samma 
resultat skulle uppnås då människor agerar olika i olika situationer. 

Något som kunde ge vår undersökning en bredd och kanske till och med ett annat 
resultat är om vi hade deltagit vid fler än ett observationstillfälle per lärare. Det finns 
faktorer så som tid och dagsform som kan ha påverkat våra observationer. Vad som 
kunde göra denna studie ännu mer intressant är att höra eleverna i en intervju och på 
så sätt se hur deras uppfattning om matematik ser ut samt vad de svarar på angående 
deras lärares undervisning. Elevintervjuer skulle även lyfta fram lärarens 
påverkansfaktor väl tror vi. Alternativ till elevintervjuer skulle även kunna vara 
enkäter som eleverna får svara på angående matematiken, hur eleverna uppfattar vad 
deras lärare tycker om matematik och om de påverkar dem.  

Vad vi även diskuterade med tanke på att vi utförde vår undersökning på två olika 
skolor är om skolans ledning spelar någon roll för lärarens uppfattning om 
matematik samt vilka resurser det finns att tillgå för att lyfta och utveckla på lärare 
och elever. Arfwedson(2002) menar på att lärarna präglas av sin skolas villkor.  

Vidare har vi reflekterat kring studiens urval, hade datainsamlingen genererat en 
högre reliabilitet om vi hade observerat och intervjuat fler personer? Troligtvis.  

5.2 Resultatdiskussion  

Syftet med föreliggande studie var att visa på hur lärarens uppfattning/beliefs 
påverkar dennes undervisning. Vår undersökning visar att lärarens 
uppfattning/beliefs spelar en stor roll för hur läraren bedriver sin egen undervisning, 
något som även Ahlberg (2001) lyfter fram. Detta blev tydligt genom att lärare 2 och 
3 bedrev en mer varierad undervisning än vad lärare 1 gör, vilket vi såg skapade en 
större lust och engagemang hos eleverna. Vi kunde också se att motivationen hos 
eleverna skiljde sig avsevärt åt mellan lärarnas olika klasser, vilket vi tolkar till 
lärarens val av metod och engagemang för ämnet. Precis som Al-abasi (2013) och 
Rukavina et al. (2012) menar att olika typ av metoder hjälper till att öka elevernas 
motivation. Även Ahlberg (2001) lyfter hur lärarens uppfattning påverkar dennes 
undervisning. Vad vi inte vet, är om läraren provat andra typer av inlärningsmetoder 
men upptäckt att just detta specifika undervisningssätt fungerar bäst för just dessa 
elever.   
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Vi anser att det är lärarens ansvar att förmedla ett lustfyllt lärande och se till, att alla 
elever tillgodoses med kunskap som är viktig, detta styrker även Tapia och Moldavan 
(2007) då de skriver att de elever som lyckas med sina matematikstudier anser att 
matematikundervisningen i skolan är lustfylld. 

Vi kom fram till att lärarens uppfattning spelar roll för dennes sätt att undervisa, 
detta styrker även Jere Brophy (1998) då han menar att lärarens uppfattning spelar 
stor roll för elevernas motivation, men precis som Grevholm (2014) skriver så är det 
eleverna själva, i slutändan, som avgör hur de själva ska uppfatta matematiken. Detta 
säger lite emot vad andra författare har uttryckt. Vi anser dock att det är lärarens jobb 
att tillgodose eleverna med en så bra utbildning som möjligt och också lärarens 
skyldighet att försöka förmedla en så bra uppfattning och upplevelse, inom alla 
ämnen. Inte minst matematiken då den, enligt informanterna, forskare och 
författare, är negativt laddad. Vad som inte får glömmas bort är att en uppfattning 
även är formbar, den går att ändra hela livet (Grevholm, 2014), något som även våra 
informanter bekräfta när de berättade att de hade en helt okej uppfattning kring 
matematik som elever men som senare med åren förändrades så de trots detta valde 
att utbilda sig till matematiklärare.   

En bristande kunskap, säkerhet eller en dålig erfarenhet, kring matematik kan leda 
till att man helt undviker vissa utmaningar eller metoder. Det kan påverka 
undervisningen negativt då det ger sämre förutsättningar för eleverna. För att 
tillgodose samtliga elever med de rätta förutsättningarna för inlärning måste läraren 
ha kunskap om olika strategier och metoder i sin undervisning. En annan viktig 
egenskap är också att ha engagemang och kunskap inom sitt undervisande ämne. En 
viktig del som lärare är att vara medveten om sin ”påverkansroll”. Samuelsson (2007) 
lyfter att läraren inte bara lär ut till eleverna under själva genomgången, utan även 
när läraren går runt i klassrummet, detta visar på att också uppfattning och 
utstrålningen är en viktig del inom undervisningen. En positiv uppfattning, till sitt 
undervisande ämne, är alltså av stor vikt för att skapa motivation och intresse för 
eleverna. Tivenius (2015) lyfter fram att, enligt det konstruktivistiska perspektivet är 
det, utifrån erfarenheter, våra mål och intressen som vi skapar våra uppfattningar, 
detta betyder att de kan vara satta redan i en tidig ålder hos oss. Men som vi tog upp 
tidigare är uppfattningar förändringsbara, så även om en elev kommer till skolan med 
en dålig uppfattning kring matematik (exempelvis från hemmet) är det inte kört, en 
lärare kan men hjälp utav sin motivation och sitt intresse för ämnet och sitt 
pedagogiska ledarskap få eleven att ändra sin uppfattning.   

Under vår observation hos informant 1 fick vi se att läraren hade god kunskap inom 
ämnet matematik men hen bedrev en enformig undervisning där de sociala 
aspekterna inte togs tillvara på. Hos informant 2 kunde vi se både 
katederundervisning och ett litet inslag av medforskande undervisning. Informant 3 
använde sig där emot utav olika metoder dvs. en varierad undervisning samt socialt 
samspel under vår observation. Utifrån våra observationer tolkar vi det som att 
informant 1 endast innehar kunskap om lärarskap, informant 2 till största del 
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lärarskap och till en viss del ledarskap. Informant 3 däremot anser vi inneha både 
lärarskap såväl som ledarskap då hen har en god ämneskunskap och använder sig av 
det sociala samspelet under sin undervisning. 

  

6 Implikationer  

Genom föreliggande studie har vi kommit fram till att lärarens uppfattning till 
matematik har en betydande roll för elevens lärande. Det kan vi se genom 
observationer samt intervjuer vi haft med de tre informanterna. Vi kan tydligt se att 
metoder/arbetssätt samt motivationen och lust skiljer sig mellan de olika 
informanterna. Det vi kunde se var att relativt få studier finns inom ämnet, fortsatt 
forskning inom ämnet känns därför relevant för att på så sätt nå ut till fler lärare och 
få dem att förstå hur dennes uppfattning påverkar eleverna. Vad som även skulle vara 
intressant som fortsatt forskning skulle vara att koppla på elevernas uppfattning om 
lärarens betydelse för motivation, för elevens lust till att lära eller det pedagogiska 
ledaskapet samt ämneskunskapens betydelse för elevernas lärande. 
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Bilaga 1: Observationsschema 

• Observationen avser informant 1 
• Tillfället avser en matematiklektion 
• Omvandla cm->mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 10 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 3 3 3 3 10 10 

10 1 1 1 1 1 2 2 2 10 

10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 9 9 4 4 4 1 1 1 1 

4 4 4 3 3 3 3 10 10 10 

9 9 9 9 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1  1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

9 9 9 9 9 9 4 4 4 4 

4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 10 10 10 10 6 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 

2 2 2 2 10 10 10 10 10 10 
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Lärare 

1 – Genomgång 

2 – Ställer fråga till klass 

3 – ställer fråga till elev 

4 – Reagerar på en fråga 

 

5 – Diskuterar ett ämne 

5 – strukturerar situation 

7 – Är tyst 

8 – Pratar om lektionens upplägg 

 

Elev 

9 – Ställer en fråga 

10 – Reagerar på en fråga 

11 – Gör annat 

12 – Jobbar 
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Bilaga 2: Observationsschema 

• Observationen avser informant 2 
• Tillfället avser en matematiklektion 
• Tiotalsövergångar 

 

1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 
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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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7 7 7 7 10 10 10 10 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 

3 3 3 3 3 10 10 10 10 10 

10 10 10 1 1 1 1 6 6 6 

 

Lärare 
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1 – Genomgång 

2 – Ställer fråga till klass 

3 – ställer fråga till elev 

4 – Reagerar på en fråga 

5 – Diskuterar ett ämne 

6 – strukturerar situation 

7 – Är tyst 

8 – Pratar om lektionens upplägg 

 

Elev 

9 – Ställer en fråga 

10 – Reagerar på en fråga 

11 – Gör annat 

12 – Jobbar 
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Bilaga 3: Observationsschema 

• Observationen avser Informant 3. 
•  Tillfället avser en matematiklektion.  
• Tiokompisar 
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4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 10 10 10 3 3 3 

3 3 10 10 10 10 10 10 10 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 

8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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Lärare 

1 – Genomgång 

 

2 – Ställer fråga till klass 

3 – ställer fråga till elev 

4 – Reagerar på en fråga 

5 – Diskuterar ett ämne 

6 – Strukturerar situation 

7 – Är tyst 

8 – Pratar om lektionens upplägg 

 

Elev 

9 – Ställer en fråga 

10 – Reagerar på en fråga 

11 – Gör annat 

12 – Jobbar 
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Bilaga 4: Intervjufrågor 

 

1. Hur ser din erfarenhet kring matematik sen tidigare ut?  
  
2. Hur var matematikundervisningen när du själv gick i skolan?  
  
3. Hur upplevde du matematiken?  
  
4. Vilka arbetssätt användes när du själv gick i skolan? är det något du använder i din 
egen undervisning?  
  
5. Hur jobbar du idag med matematik?  
  
6. Hur upplever du matematikämnet idag?   
   
7. Hur motiverar du eleverna? anpassar du undervisningen efter elevernas behov?  
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Bilaga 5: Observationer 

Observation 1  

Läraren har en genomgång av nytt kapitel, omvandling. Eleverna ska omvandla från 
mm -> cm och cm -> mm. Som hjälpmedel har de en linjal samt sin matematikbok 
som erbjuder dem alla talen.  

Läraren har en klassisk genomgång på tavlan och talar lite kring linjalen och hur man 
mäter med den. Läraren mäter med linjalen på tavlan och eleverna besvarar hur man 
omvandlar från cm -> mm och tvärtom.  

En elev frågar ”varför är det bara fyra sidor angående detta i matteboken” 

Läraren svarar ”För att boken är upplagd så”  

Eleverna arbetar i sina böcker och läraren går runt och hjälper de som behöver hjälp. 
Det är många händer i luften. Det är många elever som behöver hjälp.  

Efter halva lektionen uppdagas det att ca hälften av eleverna sitter och mäter med 
linjaler som saknar markeringar för millimeter. Läraren får då springa in till ett annat 
klassrum för att hämta sådana så att lektionen kan fortsätta.  

Läraren ”binder inte ihop säcken” efter lektionen.  

Observation 2 

Läraren har genomgång av tiotalsövergångar. Eleverna ska lära sig att räkna 
subtraktion och omvandla tiotal till ental och tvärtom.  

Läraren bedriver en klassisk genomgång på tavlan, använder projektorn för att visa 
exempel som finns i elevernas matematikböcker. Läraren förklarar hur 
tiotalövergångar fungerar och eleverna får använda tiobasmaterial om de vill. 
Eleverna räcker upp handen och förklarar hur man löser uppgiften. Hur man 
”plockar isär” tiotal för att det ska bli ental. Läraren visar flera exempel från boken.  

Under lektionens gång uppkommer det många störmoment, t.ex. kommer det in en 
vaktmästare med två nya fotbollar till klassen. Elever springer omkring i 
Tiotalsövergångarklassrummet och kastar även sudd och delar av det konkreta 
materialet på varandra. Eleverna tappar fokus.  

Eleverna arbetar i boken och läraren går runt och hjälper dem som behöver hjälp. 
Konkret material finns lättillgängligt i klassrummet.  

Läraren påminner eleverna om ”tiokompisen” för att de lättare skall kunna räkna.  

Efter en stund bryter läraren lektionen för att eleverna skall hinna plocka undan 
innan de slutar för dagen. Läraren ”knyter ihop säcken” med en lätt repetition och 
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uppmärksammar även en elevs lösning på ett tal. Eleven får gå fram till tavlan för att 
visa hur hen löste talet.  

 
 
Observation 3 

Läraren har en genomgång av tiotalskompisar. Detta görs på tavlan samt att läraren 
visar upp med material för att demonstrera lättare för eleverna. Läraren visar upp 
material samt hur de kan använda sig av det senare.  

Läraren ger eleverna instruktioner där de ska samarbeta med varandra utomhus. De 
delas in fyra och fyra där de får instruktioner. Alla går sedan ut för att samlas där de 
sedan går igenom hur de ska använda sig av material utifrån. De använder sig av 
grenar och stenar för att kunna lösa uppgiften.  

Alla elever är exalterade och vi ser tydligt att de tycker det är kul. Vissa elever 
uttrycker sin glädje till uppgiften. läraren går runt för att se hur om eleverna förstår.  

Eleverna återsamlas sedan i klassrummet för att de ska få en individuell uppgift. De 
går igenom uppgiften tillsammans samt hur de kan använda sig av 
konkretiseringsmaterial. lektionen avslutas med en liten repetition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 6: Informationsbrev 

 



 25 

 

 

 

 

Information om intervju som behandlar lärarens uppfattningar i matematik. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning där vi som lärarstudenter 
kommer att utföra en undersökning i form av observation samt intervju. Vi kommer 
att undersöka hur lärarens egen uppfattning om matematik påverkar dennes 
undervisning. I denna studie behöver vi 2 stycken lärare som kan delta, intervjun 
kommer att ta ca 30 minuter. Du kommer få ta del av intervjufrågorna innan vi ses.  

Vi heter Kajsa Edeborg och Anna Cederberg och är lärarstudenter på Mälardalens 
högskola i Eskilstuna.  

Vi kommer att hantera all information med yttersta sekretess. Vi tillämpar samtliga 
etiska principer så som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Vid godkänt betyg makuleras all data.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.  

 

Kajsa Edeborg 

076 – 633 10 77 

keg14002@student.mdh.se 

Anna Cederberg 

073 – 082 40 54 

acg14002@student.mdh.se 

Handledare: Gunnar Jonsson 

gunnar.jonsson@mdh.se 

 

__________________ 

Underskrift 
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