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Inledning 
”… erfarenheter av lärarrollen är av avgörande betydelse för utvecklandet av tilltro till den egna 

(lärar-)ändamålsenligheten” (Charalambos et. al.2007,  s. 140, min översättning)1 

Det påståendet stämmer väl överens med min egen uppfattning. Inget var mer spännande, 

stimulerande och samtidigt frustrerande än att ta över VFU-handledarens uppgift i 

klassrummet och på riktigt vara klassens lärare. Det var då det gällde och skulle visa sig om 

man höll måttet. Så tyckte vi alla. Det märktes under diskussionerna efter den 

verksamhetsförlagda utbildningen2 både för 10 år sedan under min grundskollärarutbildning 

och nu under min gymnasielärarutbildning. Tilltron till förmågan att vara lärare påverkades 

aldrig så mycket som under VFU då vi fick egen erfarenhet av undervisning. VFU-

erfarenheterna blev den naturliga utgångspunkten för diskussioner om lärares kunskap; 

kunskap i ämnena, gruppdynamik, styrdokument och läroplansteori, skolhistoria osv. 

Frågan om VFU:ns betydelse för lärarstudenters lärarutveckling är intressant också för mig 

som yrkesverksam lärare. Förutom egna VFU:erfarenheter har jag indirekta erfarenheter 

genom kontakt med lärarstudenter som genomfört VFU på mina arbetsplatser, och deras 

handledare (dvs. mina kollegor). Tanken på att själv vara VFU-handledare är lockande och att 

då kunna erbjuda studenterna relevant återkoppling är viktigt. 

Under de inledande dagarna av examensarbeteskursen kom jag i kontakt med Joakim 

Samuelsson, matematikdidaktiker på IBL vid Linköpings universitet. Han föreslog att jag 

skulle kunna göra en kvalitativ studie kring vilka faktorer som under VFU påverkar 

matematiklärarstudenters utveckling till matematiklärare. Joakim Samuelsson hade som en 

del i ett internationellt projekt, Tracing the developement of preservice teachers during 

fieldwork., genomfört en kvantitativ studie kring en närliggande fråga och den kvalitativa 

studien skulle kunna ge relevant bidrag till frågan om matematiklärarstudenters uppfattning 

av VFU:ns betydelse. Jag nappade på förslaget som jag tyckte var relevant och intressant och 

nu föreligger studien som ett examensarbete inom matematikdidaktik. 

                                                             
1 Originaltextens lydelse: ”…enactive experiences have a predominant role in the developement of 
efficacy beliefs” (Charalambos et. al.2007,  s. 140) 

 

2 VerksamhetsFörlagd Utbildning - VFU 
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Syfte 
Syftet är att undersöka lärarstudenters syn på sin kommande matematiklärarprofession.  

Frågeställningar 
• Hur påverkar VFU studenters utveckling till matematiklärare? 

• Hur ser lärarstudenter på undervisning? 

Del i ett större projekt 
Det forskningsprojekt som denna uppsats är en liten del av ämnar utreda VFU:ns betydelse 

för lärarstudenters matematiklärarutveckling. Projektet drivs bland annat av Joakim 

Samuelsson, matematikdidaktiker vid IBL på Linköpings universitet. Projektet är 

internationellt och kallas Tracing the developement of preservice teachers during fieldwork. 

Inom ramen för projektet har vid Linköpings universitet en enkätundersökning med 

lärarstudenter genomförts. Sammanställningen av den kommer att utgöra en del av 

analysunderlaget i forskningsprojektet. Tanken är att intervjuerna i denna undersökning och 

enkäterna tillsammans skall möjliggöra en djupare analys av studenternas uppfattningar om 

vilka faktorer som under VFU påverkar deras utveckling som matematiklärare.  

Studiens teoretiska ansats 
Texten är indelad i tre huvudområden. Det första berör lärarens väg in i yrket från 

lärarutbildning till skolan som arbetsplats. Där ligger betoningen på den sociala kontext 

läraren ingår i. Det andra området berör lärares kunskap. Det tredje området tar upp studenters 

uppfattning om och utveckling under VFU just beträffande matematikdidaktisk kompetens. 

Från lärarstudent till lärare 

Lärarstudentens väg in i yrket – en socialisationsprocess 
Lärarstudentens utveckling till lärare innebär möten med rad miljöer. Den universitetsförlagda 

delen av utbildningen är en sådan miljö och enbart den erbjuder många miljöer i form av 

bland annat ämnesteoretiska, pedagogiska och didaktiska studier. I dessa möten konfronteras 

studenten med olika traditioner och värderingar. I sina kontakter med skolan under VFU ställs 

studenten inför ytterligare möten där val måste träffas beträffande undervisningens upplägg i 

förhållande till en reell elevgrupp. 

Lärarstudentens utveckling in i lärarrollen, socialisationsprocessen, får här beskrivas med 

Laceys ord: 
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To become a teacher is to become creatively involved with tasks and situations common only to 

teachers. /…/ These shared experiences and common problems give rise to a common set of 

interests, to certain ways of looking at the world, of interpreting the world and obtaining a world 

view – in short, a teacher perspective. (Lacey, 1977, s. 14) 

En allmän kunskap om elevernas och lärarkollegornas förhållanden kan fås under 

lärarutbildningen, skriver Arfwedson och Arfwedson (2002), men den ”kan inte ersätta den 

konkreta, kontextuellt förankrade egna erfarenheten.” (s. 202) Därmed inte sagt att 

socialisationen in i läraryrket sker enbart under de inledande yrkesverksamma åren. VFU 

innebär ett möte med skolan under utbildningstiden och det kan alltså tolkas som mycket 

betydelsefullt. Men under lärarutbildningen påverkas lärarstudenten även av en rad andra 

faktorer. Utbildningen utgör en brokig lärmiljö med en förhållandevis liten del klassad som 

ren lärarutbildning. Det har den konsekvensen att de i utbildningen inbyggda 

påverkansfaktorerna under denna del av socialisationsprocessen viker för ”lärarens medförda 

attityder, värderingar och uppfattningar” (Häll s. 62), som därigenom får stort genomslag. 

Häll (2006) lyfter fram den förväntan som läggs på nyutexaminerade lärare att genomföra 

undervisning så att kursplanens mål uppnås. Vidare redovisar Häll att det finns två 

huvudtendenser att observera i lärarnas försök att leva upp till den förväntan; arbeta efter de 

egna idealen och utefter dem anpassa sin praktik, eller att förändra sin praktik utifrån 

förhållandena på den rådande skolan och hitta föredömen att följa. Häll föreslår läromedel och 

nationella prov som tongivande auktoriteter i det senare fallet. I allt detta fattar också 

individen viktiga val som är delar av individens socialisation.  

Socialisationen kan också beskrivas utifrån begreppet skolkod. Skolkod är ”de principer som 

styr det kollektiva handlandet i en skola” (Häll s. 66), eller ”lärarkårens gemensamma 

kunskap om vad som karaktäriserar just den arbetsplatsen.” (Arfwedson och Arfwedson 2002 

s. 203) Att lära sig skolkoden och att lära sig hur man som individ kan förhålla sig till den är 

en beskrivning av socialisationen. De första åren i karriären kännetecknas av stora 

ansträngningar för den nyutexaminerade läraren. Det konkreta klassrumsarbetet skall 

genomföras på ett godtagbart sätt och samtidigt möter individen en skolkultur som präglas av 

värden som är mer eller mindre uttalade och tydliga, men som likväl måste avkodas och 

efterlevas för att en nivå av minsta enhetlighet på skolan skall uppnås beträffande 

förhållningssättet gentemot eleverna. Skolkoden måste finnas så att inte eleverna ska  
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”utsättas för motsägelser och olika typer av kontraorder eller ”dubbla budskap” som gör dem 

förvirrade (”normlösa”) och påverkar deras skolbeteende på ett sätt som får direkt betydelse för 

många/alla lärares arbetssituation. (Arfwedson och Lundman, 1984, s. 250) 

Sammantaget fås en bild av lärarstudentens möten med skolan under VFU och den första 

tiden som lärare som ett dynamiskt möte mellan individ och kollektiv, mellan individens egna 

värderingar och elevers, föräldrars och kollegors värderingar, där individen skapar sin 

lärarroll. Det är kort sagt en intrikat väv av sammanhang som ligger till grund för lärarens 

undervisning. ”Hur man än vänder sig förblir många av bakgrundsfaktorerna osynliga och 

oåtkomliga.” (Arfwedson och Arfwedson 2002 s. 205). 

Det sista citatet kan tyckas nedslående men realistiskt. Jank och Meyer (1997) presenterar en 

tes för didaktisk teoribildning som tar fasta på komplexiteten i och mångtydigheten bakom 

pedagogiska handlingar: 

Pedagogiskt handlande är för komplext och beroende av för många, delvis okända påverkande 

faktorer för att man på ett entydigt och lagbundet sätt verkligen skulle kunna förklara alla 

enskilda fenomen i en teori. (s. 22) 

De presenterar vidare ytterligare en tes som berör den didaktiska teoribildningens natur och 

knyter den till verksamheten: 

Man tillägnar sig inte didaktisk teorikunskap endast med huvudet utan också med hjärtat, 

händerna och alla sinnena. (s. 29) 

De framhåller alltså att socialisationsprocessen till övervägande stor del är beroende av mötet 

mellan studentens egen och andra lärares och blivande lärares praktik. Häll (2006) beskriver 

socialisationen utifrån individens perspektiv; socialisationen utmynnar i en lärare som i sitt 

agerande utverkar personknutna resurser. 

Arbetsplatsen skolan 
Arbetet i skolan kan lite enkelt beskrivas utifrån läroplanens dubbla uppdrag, att skolan skall 

vara en plats för både fostran och bildning. Som en del av bildningsuppdraget skall lärarna 

skriva betygslika omdömen om elevernas kunskap som en hjälp för elevens 

kunskapsutveckling, och från år 8 får eleverna betyg. Betygssättandet är en 

myndighetsutövning, och det utövandet skall baseras på goda kunskapsunderlag för varje 

elev. Kunskapsuppdraget förutsätter därför en lärare som är en pedagogisk ledare, kapabel till 

professionell distanserad bedömning. Denna rationella sida av läraryrket står, enligt Häll 

(2006), i ett motsägelsefullt förhållande till kravet på emotionellt engagemang för det 
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omsorgsfulla fostransuppdraget. Sådana emotionella aspekter av läraryrket kan i kombination 

med ”diffusa definitioner av vad undervisning är” (Häll 2006, s. 70) framkalla skuldkänslor 

hos lärare.  

Förutom uppdraget är en outtalad del av lärares strävan att kontrollera förändring. Skolan som 

arbetsplats kännetecknas av ständiga förändringar (Arfwedson och Arfwedson 2002) och en 

viktig aspekt av lärares arbete är att skapa stabilitet och strategier för att kontrollera 

förändringar. Och det ytterst för att åstadkomma den ”´sociala kontrollen´ i en klass – vilket 

faktiskt är ett grundläggande krav på en lärare” (s. 191). 

Arbetsplatsen skolan kräver enligt ovanstående omsorgsfulla, humana lärare som med 

rationellt omdöme kan skapa kontrollerade lärsituationer för både fostran och bildning. 

Skolan som miljö har beskrivits av Dahllöf och Lundgren bland annat utifrån dess 

begränsande faktorer, dess ”ramar” (i Häll, 2006), enligt den s.k. ramfaktorteorin. 

Organisatoriska och fysiska ramar skall inte ses som undervisningsavgörande faktorer, men 

de ”ger möjligheter eller begränsar möjligheterna men de är inte orsak till en viss verkan” (s. 

73). 

Lärares kunskap 
Begreppet lärares kunskap är sammansatt. Det verkar fascinera och förbrylla och ingen teori 

tycks helt kunna göra företeelsen rättvisa. Lärares kunskap är ständigt något annat, som 

forskaren inte lyckas fånga. Magnusson (1998) presenterar 9 teoretikers syn på lärares 

kunskap. Framställningen börjar med en beskrivning av en syn på lärares kunskap som sedan 

kontrasteras med hjälp av varje ytterligare teori som presenteras. På så sätt ges begreppet 

”lärares kunskap” en djupare innebörd och en nyanserad bild av det komplexa begreppet 

växer fram. För min framställning har jag valt att presentera några av teorierna som relaterar 

till mitt material. 

Intelligent handlande  
Magnusson hämtar begreppet ”intelligent handlande” (Magnusson 1998, s. 52) från Dewey 

och tar det som utgångspunkt för den lärarkunskap som har sin grund i den praktiska 

erfarenheten. Magnusson benämner den kunskapen ”praktikgrundad kunskap” (s. 53). Då 

denna uppsats syfte är att undersöka vilka faktorer under VFU som påverkar studenternas 

utveckling till matematiklärare, är en undersökning av lärarkunskap som tar sin utgångspunkt 

i praktik tilltalande. VFU är studenternas tillfälle att omsätta teori i praktik, och omsättandet 
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av teorin i den komplexa skolmiljön är handlingar som genererar den speciella 

lärarkunskapen. 

Läraren i sitt sammanhang 
Häll (2006) lyfter fram utvecklingen av lärares och lärarstudenters kunskap. Hon beskriver 

den som individens ändamålsenliga förändring mot att fungera i ett socialt sammanhang. 

Komplexiteten i processen tydliggörs då hon citerar C. A. Brown & Borko (1992):  

”Lärarsocialisationen ses som ett samspel mellan individens val och situationens begränsande 

faktorer, påverkat av både individuella och institutionella faktorer (Brown, C. A. & Borko, 1992 

i Häll 2006 s. 51).  

Brown och Borko menar vidare att utvecklingen kan ske i stadieövergångar och är riktad mot 

lärarens allt större fokus på eleven och allt mindre fokus på sig själv. Utvecklingsmodellen 

rymmer fyra inte nödvändigtvis konsekutiva stadier: preteaching concern, selfconcern, task 

concern och pupils concern. 

Vi dröjer kvar vid pupils concern. En viktig påverkansfaktor för lärares upplevelse av 

tillfredsställelse i yrket är enligt en studie av Jackson (Häll 2006) personlig och ”har att göra 

med lärarens engagemang i de enskilda elevernas välbefinnande.”( s. 68). I Rannströms 

undersökning (1995) presenteras kontaktförmågan hos läraren som en viktig del av lärarens 

personlighet. Medmänsklighet och värme är nödvändiga egenskaper för att skapa kontakt 

mellan lärare och elev, ett förhållande som Rannströms informanter såg som en nödvändig 

läraregenskap. Lärarens humana sida framträder även här mycket tydligt. 

Pedagogical Content Knowledge 
Med en betoning på den pedagogiska komponenten i lärarkunskapen väljer Zetterqvist (2003) 

att beskriva lärares kunskap utifrån begreppet PCK. PCK står för Pedagogical Content 

Knowledge, och Zetterqvist presenterar en genomgång av olika forskares uppfattning om och 

definition av begreppet. 

PCK presenterades först 1986 av Schulman och har sedan dess diskuterats och omdefinierats 

av en rad forskare. Rannström (1995) översätter det med ”pedagogisk innehållskunskap” (s. 

28) och betonar att en aspekt av begreppet är ”understanding of what makes learning of 

specific topics easy or difficult” (Schulman 1986, i Rannström, 1995 s. 28). Begreppet knyts 

på så sätt till ämnen eller ämnesområden. 
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Det har hävdats att PCK är ett centralt kunskapsbegrepp eftersom det betonar ett pedagogiskt 

förhållningssätt till den ämnesteori som är aktuell att förmedla. I kontrast till detta står 

uppfattningen att begreppet PCK är överflödigt, och att frågan om lärarkunskap tydligare bör 

förknippas med ämnesteoretiska kunskaper eftersom dessa i sig rymmer en pedagogisk 

komponent (Rannström 1995).  

Zetterqvist (2003) föreslår själv följande definition av PCK: ”kunskap för att undervisa ett 

ämnesområde”, och menar att lärare såväl som blivande lärare har mycket att vinna på att få 

kunskap om ”vilka kunskaper som behövs för att undervisa ett specifikt ämnesområde” (s. 

36). Vidare anser Zetterqvist att PCK pekar på något kärnfullt i lärarkunskapen, nämligen att 

kunna röra sig inom en vetenskaplig genre (t.ex. i samtal med kollegor) såväl som mellan en 

vetenskaplig genre och elevernas vardagskontext.  

Zetterqvist (2003) skapar genom syntes av begreppet PCK och begreppet ämnesdidaktik ett 

nytt begrepp som hon kallar ”ämnesdidaktisk kompetens” (s. 43). Det rymmer den viktiga 

komponenten ”förmåga” (s. 43), och genom sin syntes åstadkommer hon ett kunskapsbegrepp 

som är tydligt personligt, och hon uttrycker det som att ”Kompetens är därför ett exempel på 

personlig kunskap” (Zetterqvist, 2003 s. 43). 

Rannström (1995) lyfter också hon i sin litteraturgenomgång fram personliga aspekter av 

lärares kunskap. Hennes intervjuundersökning visar på att det finns en ”svåridentifierbar” (s. 

99) del av lärares kunnande. Svåridentifierbar men kopplad till personen läraren och ”den kan 

handla om att äga sunt förnuft.” (Rannström 1995, s. 119). 

Personlig kunskap och reflektion 
Rannström lyfter fram fyra aspekter av utveckling av lärares yrkeskunskap; fördjupade 

ämneskunskaper, möjligheter att reflektera över sitt handlande, att arbeta i en 

undervisningssituation samt utveckling av en egen personlig kunskap (Rannström 1995, s. 

20). 

Rannström (1995) presenterar lärares kunskap som hantverksmässig, något som ”måste 

utveckla[s] i praktiken” (Rannström 1995, s. 22). Den är inte grundad i vetenskapliga teorier 

och inte relaterad till målen med undervisningen utan en ”sammansmältning av egna teorier, 

praktisk kunskap och erfarenhet” (s. 22). Kunskapen är i hennes beskrivning mycket personlig 

och starkt knuten till läraren som individ. Rannström presenterar ytterligare två perspektiv på 
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lärares kunskap som är nära kopplade till lärarens person. Hon kallar dem det reflekterande 

perspektivet och det personliga perspektivet. 

Rannström (1995) beskriver lärares yrkeskunskap som något som inte alltid är sprunget ur 

vetenskaplighet med orden ”praktisk kunskap utvecklas, genom att lärare prövar och 

omprövar de situationer som de upplever” (s. 24). Detta reflekterande perspektiv är tydligt 

knutet till lärarens person och handlar om att läraren reflekterar dels när den agerar och även 

över agerandet. Reflekterandet är nödvändigt för utvecklandet av praktisk lärarkunskap men 

är nödvändigtvis inte systematiskt och därför ej vetenskapligt. 

Den personliga kunskapen kan benämnas tyst. Den tysta kunskapen rymmer aspekter som 

”social kompetens och en förmåga att relatera sig till andra människor” (Rannström 1995, 

s.22).  

Liksom Rannström ställer Magnusson fram lärares kunskap som personlig (Magnusson, 

1998). Det personliga elementet i kunskapen har att göra med lärarens individuella upplevelse 

av kunskapstraditionen och sin lärarpraktik utgående från lärarens egen identitet. Magnusson 

sammanfattar och beskriver lärarkunskapen som en ”forskningsgrundad, praktikgrundad och 

personlig kunskap med generella och kontextuella dimensioner” (s. 58). 

Teacher’s Efficacy Beliefs 
I den rika floran av beskrivningar av lärares kunskap är TEB den jag funnit som starkast 

kopplar lärares kunskap till individens egen upplevelse av sin kunskap, en framtida lärarroll 

och kunskapsutveckling under VFU. TEB är en förkortning för Teacher’s Efficacy Beliefs och 

står för lärares uppfattning om den egna förmågan att organisera och genomföra undervisning 

som gynnar lärande. TEB rymmer en framtidsaspekt, lärarens uppfattning om sin 

lärarkompetens. Det är alltså inte endast en uppfattning om den för stunden rådande förmågan 

(Charalambous et. al. 2007). En mental aspekt ryms alltså i TEB, som har med den egna 

upplevda förmågan att göra. Begreppet TEB som mått på lärares kunskap är starkt knutet till 

individen. Charalambous et al. (2007) tar sin utgångspunkt i begreppet TEB då de studerar 

matematiklärarstudenter på VFU. Anledningen till att Charalambous väljer denna 

utgångspunkt för studien är att begreppet beskriver både lärares professionalism och elevernas 

lärande. Begreppet täcker alltså förhållandevis väl olika delar av undervisningssituationen. 

Charalambous lyfter fram fyra faktorer som bidrar till utvecklandet av TEB; egna 

undervisningserfarenheter, erfarenheter av andras undervisning, sociala påverkansfaktorer 
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(t.ex. återkoppling från betydande personer såsom handledare, skolledning och elever) samt 

fysiologiska och emotionella aspekter (bekräftelse i lärarollen). I den egna studien kommer 

Charalambous fram till att studenternas egna erfarenheter av genomförd 

matematikundervisning är en nyckelfaktor beträffande studenternas TEB-utveckling. 

Sammanfattning av den teoretiska ansatsen 
Det har framkommit hos både Arfwedson & Arfwedson (2002) och Charalambous et. al. 

(2007) att den personliga undervisningserfarenheten är en oersättlig faktor för utvecklingen 

till matematiklärare. Det är i skolans komplexa miljö som lärarstudenten får ställa sina 

uppfattningar mot elevers och lärares krav på relevant agerande. Begreppet skolkod användes 

av Arfwedson & Arfwedson (2002) och Häll (2006) för att sammanfatta vad som kan avses 

med relevant agerande. Lärarkunskapen beskrivs av Magnusson (1998), Rannström (1995) 

och Zetterqvist (2003) som starkt personlig, både avseende läraryrkets rationella 

bildningsuppdrag och det mer medmänskliga fostransuppdraget.  

Metod 

Val av metod 
Studiens syfte är att få fram så många aspekter som möjligt av vilka faktorer som, enligt 

studenterna själva, under VFU påverkar studenters matematiklärarutveckling. Då passar en 

induktiv kvalitativ metod bra. Frågor om kausalitet lämnas därhän och en hypotestestande 

deduktiv metod är inte lämplig för studien. Uppställande av hypoteser avgränsar per 

automatik utfallet vid t.ex. en intervju, och speglar snarare undersökarens föreställning om 

informanternas uppfattning i frågan. Den kvalitativa studien kan närmast beskrivas som 

”upptäckandeforskning” (Starrin m fl,1995 s. 33). 

Analysen intresserar sig för informanternas uppfattningar. En lämplig väg att finna dessa går 

via deras utsagor och därför lämpar sig intervju som datainsamlingsmetod för den empiriska 

undersökningen. För att undersöka uppfattningar av vardagsfenomen är det en lämplig metod 

enligt Kvale (1997). 

Den intervjuform jag valt kallas fokusgruppsmetod (Bryman, 2002). Som namnet antyder 

intervjuas grupper av personer, inte enskilda individer. Metoden är en mycket öppen typ av 

intervjuform där intervjuns intresse är ett ämnesområde. Intervjuns form är inte de 

replikskiften av karaktären fråga-svar som är vanlig då enskilda personer intervjuas. I 

fokusgruppsmetoden är utgångspunkten ett ämnesområde som presenteras för gruppen med 
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några enstaka frågor, och metoden utnyttjar gruppdynamiken bland de intervjuade för att få 

fram så många aspekter av och synpunkter kring det valda ämnet som möjligt. Fokusgruppen 

erbjuder möjlighet för deltagarna att diskutera och ifrågasätta varandra och deltagarna tvingas 

tänka igenom över sina föreställningar (Bryman, 2002), och på så sätt ökar chanserna att ett 

nyanserat material kring ämnet fås fram. 

Några svagheter med fokusgruppsmetoden som för denna studie är relevanta att redovisa är 

bland annat intervjuarens begränsade möjlighet att styra samtalet (Bryman, 2002). Den 

eftersträvansvärda friheten deltagarna ges att samtala står alltså i motsatsförhållande till 

graden av ordning och koncentration på ämnet under intervjun. Intervjuarens uppgift är att 

leda men inte styra samtalet (Bryman 2002). Vidare redovisar Bryman (2002) risken att 

frispråkigheten hämmas av gruppdynamiken, samt att erhållna data kan vara svåra att 

analysera då det är sannolikt att informanterna emellanåt pratar i mun på varandra, samt att 

det kan vara svårt att urskilja informanternas olika röster vid transkriberingen. 

Urval 
Undersökningen består av intervjuer med fyra grupper av lärarstudenter. Samtliga 

medverkande har deltagit i matematikundervisning som bedrivits på skolorna där deras VFU 

varit förlagd. De intervjuade läste vid intervjutillfället en kurs om grundläggande färdigheter 

vid IBL vid Linköpings universitet. Till grundläggande färdigheter räknas i detta fall 

grundläggande kunskaper i matematik, läsning och skrivning. Min handledare introducerade 

mig för kursens examinator och jag kom i kontakt med studenterna genom att presentera min 

studie i anslutning till några av deras schemalagda kurstillfällen.  

Informanterna läste inte alla samma lärarutbildning och de har kommit olika långt på sina 

respektive utbildningsprogram (se Tabell 1 nedan.) Samtliga informanter var kvinnor och jag 

uppskattar deras ålder till mellan 23 och 40 år. 

Jag hade inte möjlighet att välja bland de tänkta informanterna, t.ex. utifrån omfattningen av 

deras VFU-erfarenhet eller ”talförhet”. Det hade kanhända varit en fördel men det hade krävt 

att jag bättre känt till informanterna samt att det funnits en stor grupp att välja ur. Inget av 

dessa förhållanden förelåg.  
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Tabell 1: Presentation av studiens informanter 

 

Bryman (2002) menar att det finns fördelar med att använda grupper där medlemmarna inte 

helt känner varandra, vilket informanterna i detta fall inte gjorde. I en grupp där personerna 

känner varandra är det troligt att de utgår från antaganden som de anser vara givna, och 

samtalet nyanseras därför inte i lika hög utsträckning som om informanterna blott är bekanta 

med eller okända för varandra.  

Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna ägde rum i slutet av en kurs som bland annat behandlade basala räknefärdigheter 

och som omfattade 15 hp. Informanterna hade alltså vid intervjutillfället känt till varandra i 

minst 8 veckor. De kan sägas vara bekanta för varandra, dock utan att alla kände alla, och det 

bekräftades av stämningen under intervjuerna. Den var god och emellanåt uppsluppen med 

många skratt och infall. Jag ser det som ett tecken på att informanterna trivdes och även var 

frispråkiga. När de samtalade ställde de kontrollfrågor till varandra och de pratade stundtals i 

mun på varandra. De sökte varandras ögonkontakt snarare än min även då jag ställt stödfrågor 

och bett om något klargörande. De ägde samtalet och tycktes inte störda av vare sig av min 

närvaro eller av att samtalet spelades in. 

Den enda fråga som ställdes under gruppintervjuerna var ”Vilka faktorer har under er VFU 

påverkat er utveckling till matematiklärare?”. Under intervjuerna hände det att informanternas 

                                                             
3 Namnen är för konfidentialitetskravets uppfyllande utbytta mot bokstäver (se Etiska överväganden nedan). 

Intervjugrupp Studenternas 
namn3 

Inriktning Termin på 
program 

Antal 
VFU-
veckor 

 Antal VFU-
handledare 

 
 
1 

A F och år 1-6  6 av 8 25 4 
B F och år 1-6 8 av 8 28 5 
C F och år 1-6 8 av 8 28 5 
D År 1-6 4 av 7 17 4 
E F och år 1-6 6 av 8 25 4 

 
2 

F F och år 1-6 6 av 8 25 4 
G År 1-6 2 av 4 10 2 
H År 1-6 4 av 7 15 2 
I F och år 1-6 4 av 8 15 4 

3 J F och år 1-6 4 av 7 15 4 
K F och år 1-6 4 av 7 15 4 

 
4 

L F 8 av 8 30 5 
M År 1-6 4 av 7 15 3 
N F och år 1-6 4 av 7 15 5 
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samtal kom att röra andra lärarfrågor. Jag fick då tillfälle att upprepa och förtydliga frågan 

och även be informanterna vara mer konkreta. Formuleringar jag då använde kunde lyda 

”Räkna upp några faktorer som ni har påverkats av under er VFU.”, eller ”Rangordna de saker 

ni har talat om som påverkat er under VFU:n.”, eller ”Ni har nu berättat vad ni påverkats av. 

Berätta nu hur det påverkade er.” och liknande. Jag var sparsam med denna typ av frågor 

eftersom jag inte ville avbryta informanternas samtal utan utnyttja intervjutillfället för att 

fånga så mycket som möjligt av deras tal om VFU-periodernas betydelse. Intervjuarens 

främsta uppgift är att fungera som moderator för samtalet. Huvudfunktionen är att hålla 

intervjugruppens samtal fokuserat kring den öppna frågan. Tanken med öppna frågor är att de 

möjliggör för de intervjuade att associera och tänka fritt inom de ramar som moderatorn 

fastställer genom sitt agerande (Bryman 2002). Intervjuformen ligger i linje med syftet att få 

fram så många aspekter som möjligt av det undersökta fenomenet. 

Utifrån grounded theory (Starrin m. fl. 1995, se avsnittet Analys av intervjuer I nedan) lämpar 

sig samtalsformen väl vid studier av uppfattningar av innebörden i begrepp och då man vill 

presentera variationer av uppfattningar. En nyanserad bild av det studerade fenomenet växer 

lättare fram ur ett digert material än ett magert. 

Gruppintervjuerna, som varade mellan 22 och 39 minuter, spelades in. Ljudfilerna överfördes 

till en dator och transkriberades m. h. a. ett välbekant ordbehandlingsprogram, varefter de 

skrevs ut för analys. Transkriberingen var ordagrann och innehåller markeringar för pauser, 

skratt, ohörbart pladder osv. Varje informants uttalande har försetts med namnreferens i 

enlighet med Tabell 1 ovan för att informanternas resonemang lättare skall kunna följas och 

tolkas. 

Analys 

Bearbetning av analysmaterialet 
För att lärarstudenternas uppfattningar skall kunna spåras har jag för analysen låtit mig 

inspireras av teorigenerering på praktisk grund (grounded theory) (Starrin m fl, 1995). 

Starrins skrift har fungerat som vägledning men jag har inte följt den urskiljningslöst. Den 

bärande tanken i Starrins framställning av metoden är sättet att skifta fokus mellan det 

beskrivna (data) och det beskrivande (den framväxande teorin). Arbetssättet har 

beröringspunkter med hermeneutisk tolkning där tolkaren i sitt pendlande mellan delar av 

analysunderlaget och helheten som successivt växer fram, skapar en koherent mening som 

korresponderar med analysunderlaget. Detta pendlande kallas den hermeneutiska cirkeln 
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(Andersson, 1992). Med Starrins (1995) ord: ”Målsättningen är varken deskription eller 

verifiering utan mönstersökning” (s. 49). Mönstren som söks måste vara så beskaffade att de 

får den analyserandes ”helhetsbild bekräftad eller vederlagd genom tolkningen av de olika 

delarna” (Marc-Vogau, 1970 under uppslagsordet ”Hermeneutik”). 

Starrin m.fl. (1995) använder sig av Glaser (1978) som presenterat villkor för sambandet 

mellan analysunderlaget och teorin. (Nedanstående punkter är en sammanfattning av Starrin 

m.fl. (1995) s. 32-33).  

1. Teorin måste passa data. Här tydliggörs huvudtesen inom grounded theory, 

nämligen att teorin skall ha sin grund i data. Punkt 1 säger att en på förhand 

uppställd hypotes eller ett raster som läggs på data genom vilket data tolkas inte 

är analysmetodens arbetssätt. 

2. Teorin måste fungera. Teorin skall ha ett förklaringsvärde. 

3. Teorin skall vara handlingsrelevant för praktiker. 

4. Teorin måste kunna modifieras av data. Förhållningssättet till den 

genererande teorin skall inte vara som till något obestridligt faktum. Teorin skall 

lämna utrymme för omformuleringar. (Här framträder metodens växlande 

mellan delen och helheten tydligt.)  

För att en teori skall kunna växa fram ur data krävs ett hopp mellan det konkreta (data) och 

den abstrakta beskrivningen. Grounded theory rymmer en dubbelhet som Starrin (1995) 

beskriver sålunda: ”å ena sidan innebär arbetssättet ett överskridande av verklighetens 

framträdelseformer. Å andra sidan innebär det att man grundar sin teori på just den verklighet 

som teorin avser att överskrida.” (s. 33. Kursiveringarna är författarnas). Detta hopp är 

väsentligt. Det hindrar inte en tolkning att från vara god. Andersson (1992) skriver att ”Den 

goda tolkningen tar vägen över det allmänna, den ser det specifika som en kristallisering av 

det allmänna, men den upplöser inte delen i helheten.”  (s. 150). Tolkningen skall vara 

grundad i data och alltid kunna hänvisa till data. Att citera sina data är ett sätt att styrka sin 

tolkning. 

Det praktiska tillvägagångssättet är en tillämpning av de 4 punkterna ovan. Den bärande idén 

är att utifrån data successivt skapa begrepp och senare hierarkier av begrepp. 
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Öppen kodning 
Jag sammanfattade varje intervju under två på varandra följande genomläsningar. Genom att 

till data ställa frågan vad som är det väsentliga i det informanterna sagt under samtalen sökte 

jag begrepp, ”kategorier” (även benämda ”koder”) som rättvisande kunde samla data under 

sig. Detta första steg i analysen reducerar väsentligt analysunderlaget för det fortsatta arbetet. 

Denna så kallade öppna kodning resulterade i 22 kategorier. 

Ytterligare noggrann genomläsning av intervjumaterialet för att kritiskt bedöma relevansen av 

kategorierna, avslöjade två intressanta förhållanden. Det första var att kategorierna i stort sett 

var relevanta. Några av de mindre kategorierna, som innehåller 3 citat eller färre, kunde jag 

för tillfället bortse ifrån eller gruppera till större kategorier. Den andra upptäckten var av 

större betydelse. Informanternas samtal kretsar kring två förhållanden. Inget av förhållandena 

ingick i min öppna fråga jag ställt och bett dem diskutera. Snarare fanns förhållandena på en 

för dem tydlig, men för mig dold, agenda. I samtliga intervjuer kommer informanterna bara 

ett par replikskiften efter min inledande fråga att diskutera hur de tycker att 

matematikundervisning skall bedrivas. 

Selektiv kodning 
Målet i detta skede av analysen är att skapa relevanta begrepp som samlar kategorierna från 

den öppna kodningen under sig. Den öppna kodningens syfte var att leda fram till så många 

begrepp som möjligt. Den selektiva kodningen däremot, innebär en kategorisering av 

begreppen och den bakomliggande tanken under denna del av arbetet är att leta efter en s.k. 

huvudvariabel (även kallad huvudkategori) (Starrin, 1995, s. 49). Huvudvariabeln skall 

uttrycka en huvudproblematik, relatera till andra kategorier på ett intuitivt sätt och förekomma 

ofta. För detta arbete skrev jag ut kategorierna från den öppna kodningen så att jag kunde ha 

samtliga för ögonen samtidigt, varefter jag letade gemensamma nämnare och försökte hitta 

nya samlande begrepp för den begreppshierarki jag ville skapa.  

Teoretisk sortering 
Här är målet att ”med så få begrepp som möjligt, kan förklara eller förstå så mycket som 

möjligt av variationerna av de beteenden … som är föremål för undersökningen.” (Starrin, 

1995 s. 52). Här är huvudvariabeln det raster som avgör vilka begrepp och teorier som 

sorteras bort ur analysen. 

Kategorierna skapades utifrån vad informanterna talar om. Efter ytterligare genomläsning av 

intervjumaterialet var det tydligt att studenterna inte direkt svarar på och diskuterar den 
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ställda frågan. De pratar till exempel ofta om vikten av att använda konkret materiel i 

undervisningen. Studenternas tal svarar bättre mot frågan: ”Hur vill du som yrkesverksam 

lärare bedriva din undervisning och vad har inspirerat dig till det?” Informanterna talar 

återkommande om hur de vill bedriva undervisning snarare än om faktorer som påverkat 

deras utveckling till matematiklärare. ”Mönstersökningen” (Starrin, 1995, s. 49), som 

undersökningen är ett exempel på, gav vid handen tre stycken huvudkategorier som härletts 

utifrån de 22 kategorierna. Huvudkategorierna kallas framgent ”påverkansfaktorer”, ty det är 

vad de beskriver. 

Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) får inte människor som deltar i undersökningar utsättas för 

”psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning” (s. 5), och för att säkerställa detta 

har Vetenskapsrådet framtagit fyra huvudkrav som måste beaktas vid genomförandet av 

undersökningar; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

De fyra huvudkraven beaktades genom att samtliga studenter som deltog i undersökningen 

delgavs studiens syfte och uppmanades att delta av fri vilja. Vidare försäkrades studenterna 

anonymitet i undersökningens publicerade form samt under arbetets gång genom att 

ljudfilerna och anteckningar rörande dessa endast fanns tillgängliga för författarens nyttjande i 

och med färdigställandet av denna uppsats, samt genom att studenternas namn och namn på 

andra personer som nämnts under intervjuerna, antingen ersatts med symboler eller fingerade 

namn. När denna uppsats är godkänd kommer ovan nämnda material att lämnas till 

projektledaren. 

Resultat 
Resultatavsnittet består av två delar. Den första delen redogör för de påverkansfaktorer som 

analysen av informanternas tal genererat, och påverkansfaktorerna är indelade i tre kategorier; 

handledaren, VFU-skolans struktur och studenternas undervisningspreferenser. Den andra 

delen presenterar ett övergripande perspektiv. I resultatdelen redovisas citat på följande sätt: 

(3:8) betyder gruppintervju 3, sidan 8 i transkriptionen. 

Påverkansfaktorer 
De påverkansfaktorer informanterna talar om har delats in i tre kategorier. Den första 

kategorin, Handledaren, tar upp handledarens betydelse som föredöme. I den andra kategorin, 
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VFU-skolans struktur, sätts skolans pedagogiska resurser i form av undervisningsmateriel och 

samarbetsformer i fokus. Den tredje kategorin, Studenternas undervisningspreferenser, berör 

studenternas bemötande av sina erfarenheter under VFU. 

Handledaren 
Informanternas talade mycket om handledaren då de samtalade om påverkansfaktorer under 

VFU. Det visar att handledaren sågs som mycket betydelsefull och är en betydande 

påverkansfaktor under VFU:n. ”Jättemycket påverkar det. Nästan allt.” (1:8), och det oavsett 

om handledaren agerade föredömligt och inspirerande eller visade prov på en praktik som 

informanterna tog avstånd ifrån eftersom ”… den är den enda man har att titta på.” (4:5). 

Handledarens betydelse beskrivs ur tre aspekter; Handledaren berättar hur man gör, 

Handledaren visar hur man gör samt Handledaren inspirerar. 

Handledaren berättar hur man gör 
Informanterna beskriver handledaren som en resurs som är tillgänglig och som kan berätta hur 

undervisningen kan gå till både i stort och smått, beträffande övergripande pedagogiska 

spörsmål såväl som detaljer. 

Så hon [handledaren] gav mig ju hela tiden tips och idéer på hur jag skulle lägga upp och jag 

frågade ju hur hon hade gjort och hur hon skulle ha tänkt eftersom jag inte kände eleverna. (3:7) 

Handledaren är en viktig tillgång genom att den presenterar och delar med sig av idéer och 

tips, men är även en resurs i form av en diskussionspartner under den gemensamma 

planeringen av undervisningen, vilket framgår av nedanstående citat: 

Men både kunna komma med egna idéer och sen alltså få tips och alltså när man berättar, om 

man har planeringen, alltså berätta vad man ska göra och sen så får man lite tips man kan lägga 

till det och ta bort lite grejer om man tycker så också. (4:5) 

De materiella resurserna kan spela roll för den pedagogiska ändamålsenligheten men de måste 

användas med omdöme för att fungera på avsett sätt. Handledaren kan även då fungera som 

vägledare och får fälla det professionella omdömet:   

För ofta så talar inte materialet för sig själv utan man ska veta hur man använder det bäst och när 

är det bra och använda det. Och det kändes ibland kanske som att jag hade velat ha lite mer ”Ja, 

men så här kan du göra.”  eller ”Det här är ett ämne som det är bra om du gör väldigt konkret 

eftersom de har svårt för det” alltså som att man får lite bakgrund också för att  det kändes som 

att jag…Ibland kändes som att jag stod där och höftade lite och då känner också eleverna av att 

det inte känns…Då blir det ju svårt eftersom det märks att jag inte riktigt vet vad jag ska göra 

heller. (4:4) 
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Handledaren framstår i informanternas tal som en samtalspartner med vars hjälp 

informanterna förfinar sitt pedagogiska omdöme under VFU. 

Handledaren visar h ur man gör 
Handledaren är också ett föredöme att betrakta. Allt kan inte förmedlas muntligt och det är 

därför viktigt att få se handledaren agera. Informanternas egna föreställningar om ett rätt 

agerande gentemot eleverna konkretiseras genom handledaren: 

Ja, men man ska ju vara mot eleverna…då måste man ju ha nån förebild som gör nånting mot 

eleverna så man vet hur man själv ska vara mot eleverna. (4:9) 

Nedanstående citat visar att agerandet mot eleverna också rymmer en didaktisk aspekt: 

Och jag blir så här, ”Ja just ja, man kan göra så simpelt av bara det här.” … för hon var så himla 

duktig på att ta upp och prata om en så simpel sak och få fram matten i en sån lek. (3:8) 

Handledaren inspirerar  
Informanterna pratar om att de inspireras genom handledarens inställning. Om läraren är 

engagerad så uppger informanterna att de inspireras. Engagemanget tar sig flera uttryck. 

Handledaren kan sätta avtryck i undervisningen genom att tillverka och använda sitt eget 

materiel, och låta sin egen kreativitet synas i materielvalet: 

Och sen var det rollekar, lite så här drama var det … Mycket spel tillverkade hon [handledaren] 

själv, så det var mycket idéer man fick därifrån, tycker jag. Så tyckte jag inte om hennes sätt att 

undervisa men …  (2:1) 

Undervisningsmetoderna är också en källa till inspiration: 

Jag blev väldigt inspirerad av min handledare som jobbade väldigt konkret och laborativt med 

barnen.” (3:1) 

Eget materiel hjälper dock föga om det bakomliggande motivet till undervisningen inte 

uppfattas som det rätta. ”Att brinna för läraryrket” och att inte vara ”…där för sin egen skull, 

utan man har ett syfte med det man ska göra” är enligt informanterna av stor betydelse för 

inspirationsväckandet.  

Huruvida handledaren kan väcka inspiration är subtilt. Det verkar inte finnas en väg till 

inspirationen. Ett inspirationsskapande förhållande är inte nödvändigtvis framgångsrikt i flera 

situationer. En riktad uppmaning från handledare till student beträffande något som kan passa 

och hjälpa studenten att genomföra det aktuella undervisningsavsnittet kan fungera mycket 

bra som inspirationsskapare: 
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… hon tog det här som matteambassadör tog hon på … Ja, största allvar och gick verkligen in 
för det och hon sa det att ”Nu ska jag gå hem och läsa den här Nämnarartikeln” och jag som 
hade bråk då, som jag höll lektioner i bråk under min VFU då gav hon mig den här att ”Ja, Sara4 
läs den här! Nu får du gå och kopiera den.” Så då gick jag och kopierade den. Och det gav 
verkligen och läsa såna artiklar. Och det gör ju också att man, alltså att man tar till sig mer, 
annars …vissa såna här man får från Lärarförbundet, man man tar dem lite med en klackspark 
också, men när man får nån utifrån skolorna som ”Ja men läs det här. Det är bra.” Då blir man, 
”Ja just det, man kanske ska ta det på lite större allvar än man gör.” (3:4) 

Samtidigt måste en lyhördhet för studentens behov finnas hos handledaren och uppfattas av 

studenten.  

Ja, för att på nåt sätt tycker jag det är jätteviktigt att man innan man ska få göra nåt och hålla i 
nåt själv, att man får idéer eller att man får inspiration eller stöd eller så, men samtidigt att man 
får lov att pröva själv och pröva så att man inte bara förväntas göra precis som handledaren 
heller. Så det är nån avvägning där. Så att det inte blir automatiskt fel bara för att jag inte gör 
som min handledare. Det är nog viktigast. (4:5) 

Citatet ovan visar också att studentens integritet måste tas på allvar. Handledaren har lyckats 

inspirera studenten om den, med lagom mycket tips och idéer som utmanar studenten, 

bemyndigar studenten att skapa sin egen undervisning.  

Sammanfattning 
Med ovanstående kategori har visats att handledarens vägledning kan skapa säkerhet i 

utprövandet av egna hållbara undervisningsidéer. Handledaren ger mod att försöka, mod att 

revidera och att göra nytt. Det mest önskvärda avtryck handledaren kan lämna är inspiration 

hos studenten., men huruvida den uppkommer beror på hur studenten uppfattar handledaren 

som person. 

VFU-skolans struktur och studenternas undervisningspreferenser 
Under VFU möter studenten en undervisningskultur som främst representeras av handledaren 

och VFU-skolan, och den kulturen möter studenten utifrån sina förväntningar och 

erfarenheter, undervisningsnormer och undervisningsvärderingar, Dessa faktorer genererade 

de två påverkansfaktorerna, VFU-skolans struktur och Studenternas 

undervisningspreferenser. 

VFU-skolans struktur 
Med struktur avses här materieltillgång och former för samarbete. Under Handledaren 

inspirerar ovan framkommer att materiel som används i undervisningen kan inspirera. 

Tillgången till materiel är därför av vikt. Nedanstående citat visar att informanterna anser att 

                                                             
4 Studentens namn här fingerat. 
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materieltillgången har betydelse för vilken typ av undervisning som kan bedrivas på VFU-

skolan. Men enbart tillgången garanterar inte t.ex. ett mera laborativt undervisningssätt:  

Jag tycker lite vad man har för material i klassrummet också påverkar. … fast det beror lite 

också på läraren, om läraren använder material som finns… (4:1).  

De har ett stort skåp i korridoren, fullpoppade…packade med stora matematikboxar som 

innehåller praktiska små medel och saker och uppgifter… De står där och dammar i skåpen. 

(2:13).  

Informanterna var kritiska till tanken att materieltillgången var en kostnadsfråga: ”…bara med 

en kortlek, en klassuppsättning kortlekar kostar ju inte heller så mycket att köpa in för en 

skola.” (3:2). 

Samarbetsformer kring matematikutveckling diskuterades också, och under Handledaren 

inspirerar framgick att organisation av samarbete kan vara av betydelse för den av 

informanterna så högt värderade inspirationen. 

Sammanfattning 
Det framgår ovan att informanterna ser materieltillgång och organisation som två faktorer 

som påverkar möjligheterna att bedriva önskad undervisning och som något som kan spegla 

inställningen hos lärarna. Studenterna är av uppfattningen att god materieltillgång dock inte är 

tillräcklig för att garantera god undervisning. 

Studenternas undervisningspreferenser 
Vi har tidigare sett handledarens betydelse framträda genom att handledaren berättar, visar 

och inspirerar. Nedan behandlas studenternas undervisningspreferenser. De nyanseras med 

hjälp av två kategorier som beskriver hur studenterna tar emot och bemöter den pedagogiska 

verksamhet de erfar genom sin VFU-handledare: matematikdidaktisk kompetens och 

elevorienterat förhållningssätt. 

 

Matematikdidaktisk kompetens 

Vid analysen framkom att informanterna förordar undervisning som är enkel och samtidigt 

tydligt banar väg för elevernas förståelse av matematiska begrepp. Flera av informanterna 

visar en pedagogisk vilja att ”…konkretisera det här så de verkligen förstår…”, och att 

möjligheterna därtill sällan är svåröverkomliga: ”Ifall man jobbar med vikt, ha en våg i 

klassrummet!”. Den bild av den kompetente didaktikern som växte fram under analysen är 
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bilden av en lärare som tar det konkreta som utgångspunkt och därigenom skapar 

förutsättningar för att eleverna skall förstå det abstrakta. 

…hon [handledaren] var så himla duktig på att ta upp och prata om en så simpel sak och få fram 

matten i en sån lek…man bara ”Jaha, kan man få ut så mycket av den här lilla?” Där tog man ju 

verkligen till sig att man … Och en sån simpel lekövning. (3:8) 

Färdighetsträning nämns av flera av informanterna, men i förbigående, som något som de 

sinsemellan tar för givet som en nödvändig förutsättning för elevernas lyckade lärande. 

Elevorienterat förhållningssätt 

Informanternas tal om elevens välbefinnande är tredelat. Det uttrycks dels som lustfyllt 

lärande, dels som omsorg om eleven som individ och person, och dels som omsorg om 

elevens kunskapsutveckling och självmedvetenhet om sina kunskaper, dvs. en metakognitiv 

aspekt. 

Lustfyllt lärande  

Flera informanter uttrycker sin syn på lärarens främsta uppdrag i termer av att väcka elevernas 

glädje och lust för matematik; ”Ja alltså målet på nåt sätt är ju att eleverna skall tycka att 

matte är kul.” (1:1). Genomgående är informanternas VFU-erfarenhet av lek och praktiska 

övningar som undervisningsaktiviteter positiv och den beskriver deras syn på det lustfyllda 

lärandet. Leken uppfattas som något eleverna oreserverat ägnar sig åt och att använda sig av 

lekar ses av flertalet informanter som en framkomlig väg då det gäller att stimulera lärande 

såväl som själva lärandet. 

De behöver göra nånting praktiskt och eleverna tyckte det var roligt. Vilket engagemang! (2:12),  

…laborativt material…Det blir mycket roligare. Det blir tydligt också. (3:2).  

De har lekt in kunskapen på nåt sätt. (2:6) 

Omsorg om eleverna 

Informanterna uttrycker tankar om omsorg om eleverna på en rad sätt. Flera informanter 

uttrycker att det är viktigt att eleverna har ett gott självförtroende när det gäller matte och för 

det kan läraren spela roll. En student uttryckte det så här:  

Hon [handledaren] förklarade som att det var svåra saker och det kanske var för att de skulle 

känna sig duktiga när de klarade av det men vissa låste sig på en gång tyckte jag.” (4:2). 

Eleverna kan också fås att känna sig ”kompetenta” och ”duktiga” genom att de görs medvetna 
om att de behärskar matematik. 
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En aspekt av omsorg som framkom under analysen är inte knuten till matematikkunskaper, 
utan kan gälla oavsett ämne. Läraren måste ”…bry[r] sig om eleverna…”.  

Ett starkare uttryck för omsorgen om eleverna och som informanterna varken knyter till 
ämnet eller lärarprofessionen är att en god lärare ”…visar eleverna kärlek.”. Den egna 
belöningen som lärare får i yrkesutövningen består till viss del i den glädje som kommer av 
att hos eleverna ”…se glädjen tändas.” 

Elevens kunskapsutveckling och metakognition  

Om det lustfyllda lärandet och omsorgen om eleverna får stå för de emotionella delarna av 

elevens välbefinnande, så står att koppla elevens kunskapsutveckling till styrdokumenten för 

den rationella delen. Informanterna talde om vikten av att eleverna vet vad de kan och inte 

kan: ”De liksom ser att ”Jag utvecklas själv också.”” (2:3). De talar också om vikten av att 

eleverna känner till syftet med undervisningen:  

Och hade den [verklighetsanknytningen] funnits så hade kanske eleverna på ett annat sätt ”Jaha, 

jag kan, det kan vara bra av den här anledningen”.(2:13) 

Sammanfattning 
Ovan har framgått att studenternas undervisningspreferenser rör hela läraruppdraget från 

rationellt hanterande av styrdokument till humant bemötande av den lärande eleven, där 

eleven ses som en nyfiken och allt mer självmedveten individ. 

Undervisningsberedskap 
Som nämnts pratar informanterna om hur de vill bedriva undervisning snarare än om faktorer 

som påverkat deras utveckling till matematiklärare.5 (2:14). Studenterna talar utifrån ett 

framtidsperspektiv som är präglat av en värderande hållning gentemot sina VFU-erfarenheter. 

De deskriptiva inslagen i intervjumaterialet blir synliga genom de normativa. 

Jag beskriver det som att kandidaterna skapar en undervisningserfarenhet. De gör något eget 

av erfarenheterna från VFU. De skapar sin egen undervisning utifrån sina 

undervisningspreferenser. Studenterna utvecklar en egen praktik, en undervisningsberedskap. 

Det sker då de härmar, anammar, förkastar, tar till sig, kritiserar och kritiseras, omvärderar 

och når fram till en alltmer personligt präglad lärarroll. Det finns flera indikationer på detta, 

och samtliga återfinns i informanternas tal om en framtida yrkesroll. Informanterna talar om 

att de vill: 

• anpassa ett undervisningsavsnitt för äldre elever:  

                                                             
5 Se avsnittet Öppen kodning. 
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…det vore ju roligt att kanske tänka ut en lektion, liknande lektion, fast för sexan liksom. (2:6) 

• göra eget undervisningsmaterial:  
Och sen var det rollekar, lite så här drama var det och…Mycket spel tillverkade hon 

[handledaren] själv, så det var mycket idéer man fick därifrån tycker jag. (2:1) 

• genomföra idéer de fått som att integrera ämnen:  
…men det är ett sätt jag har tänkt på hur man kan involvera matematiken i skönlitteratur. (2:5) 

• göra rätt istället för fel genom att ta till sig det föredömliga och ta avstånd från det 

mindre önskvärda:  
…då så var det ju att utgå från boken för att läraren tyckte ju det…Fast sen har jag ju tänkt 

efteråt att så skulle inte jag gjort. (2:4),  

Jag såg ändå möjligheterna till att kunna jobba utomhus och så med samma saker som hon 

[handledaren] tog upp på genomgångarna men de jobbade ändå i böckerna. (4:2) 

• gå från att genomföra efter handledarens föreskrifter till att genomföra efter diskussion 

av egen planering med handledaren:  
Men både kunna komma med idéer, …, alltså berätta vad man ska göra och sen så får man lite 

tips man kan lägga till det och ta bort lite grejer … (4:5) 

Två citat som belyser skapandet av den egna undervisningsberedskapen är: ”Vad jag förstår 

så är samtliga här intresserade av att göra lite mera.” (2:5), och  ”…man kan ta de delarna som 

man tycker intressanta och passar en själv bäst. Och göra dem kanske bättre.”(1:5), och det 

sammanfattar väl studenternas inställning till VFU-erfarenheterna. 

Diskussion 
I detta avsnitt presenteras först reflektioner över resultatet i form av modeller varefter 

reflektionerna ställs mot det som framkommit i den teoretiska ansatsen. 

Resultatet i form av modeller 
De teoretiska modeller som här presenteras har så klart sin grund i samma data som det som 

framkom i resultatdelen. Modellerna har hänförts till diskussionen av den anledningen att de 

är generellare till sin natur. Kategorier som rymmer många underkategorier, som alltså har 

samlat många begrepp under sig, får utgöra stommen i modellerna. En modell gör inte 

anspråk på att vara varken fullödig, bevisad eller slutgiltig, men en reflektion av resultatet. 

Studenternas sätt att hantera VFU-erfarenheter 
Det sista citatet ovan, ”…man kan ta de delarna som man tycker intressanta och passar en 

själv bäst. Och göra dem kanske bättre.”, säger att studenter tar till sig av vad den finner bra. 

Om det gäller handledaren så fungerar handledaren som modell och studenten härmar: ”Jag 
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tänker ju direkt, ja men jag tänker nästan lite `Hur hade Anna6 lagt upp det här?´”. (3:6) 

Citatet sammanfattar också vad studenterna vid flera tillfällen säger om situationer de inte 

anammar, t.ex. ”Man ser det dåliga och så kan man tänka utifrån det.” (2:10), och ”…där såg 

jag ju hennes [handledarens]mattelektioner och kunde ta efter på ett helt annat sätt men det 

var inte det arbetssättet som jag själv skulle vilja arbeta efter…” (2:7). Detta gav upphov till 

en enkel modell rörande studenternas utveckling och den har i tabellform utseende enligt figur 

1. 

Figur 1. Modell över studenternas sätt att hantera sina VFU-erfarenheter. 

Transformering/Utveckling 
Härma modellexempel Göra bättre, göra eget 

 

Påverkansfaktorer under VFU 
Det komplexa förhållandet mellan de två kategorierna VFU-skolans struktur och Studenternas 

undervisningspreferenser får utgöra grunden för en modell som lyfter fram några centrala 

aspekter som påverkar under VFU. VFU-skolans struktur samlar under sig resurser av två 

slag, resurser knutna till personer samt infrastrukturella resurser. Studentens 

undervisningspreferenser har också delats in i två sidor. Den rationella sidan rör 

undervisningens meningsskapande och undervisningens berättigande, dvs. matematikämnets 

centrala begrepp, förklaringen av dessa och den ändamålsenlighet med vilket det sker. Den 

humana sidan rör hänsynstagande till varje elevs unika omständigheter på ett personligt såväl 

som ett organisatoriskt plan.  

Framställd som en tabell får modellen följande utseende: 

                                                             
6 Handledarens namn här fingerat. 
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Figur 2. Modell över studenternas uppfattning om påverkansfaktorer under VFU. 
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Lärarstudentens uppfattning om vilka faktorer som påverkar dennes utveckling till 

matematiklärare under VFU kan betraktas ur fyra aspekter: ”handledarens 

matematikdidaktiska kompetens”, ”skolans materiella resurser”,” graden av elevorienterat 

förhållningssätt hos handledaren” samt ”skolans organisatoriska resurser”.  

Modellen tar inte hänsyn till eventuella betoningar av någon aspekt på bekostnad av någon 

annan. Det vore kanske möjligt att utifrån en analys av data under ett sådant förgivettagande 

hitta studenter som mer eller mindre träffande skulle kunna beskrivas utifrån någon av 

aspekterna. Kanske skulle då lärartypen ”Den infrastrukturelle humanisten” hittas bland 

informanterna. En sådan analys har inte genomförts. 

Studenternas socialisationsprocess under VFU 
För att göra en fullständigare modell sammanfördes modellerna i Figur 1 och 2. Tanken med 

modellen är att tydliggöra hur studentens bemötande av sina erfarenheter får möta samtliga av 

de fyra aspekterna i modellen i figur 2. I denna utökade modell kan lärarstudentens 

matematiklärarutveckling betraktas ur sex aspekter: ”handledarens matematikdidaktiska 

kompetens”, ”skolans materiella resurser”,” graden av elevorienterat förhållningssätt hos 

handledaren”, ”skolans organisatoriska resurser”, härma modellexempel”, samt ”göra bättre, 

göra eget”. 

Hur studenterna ser på undervisning 
Som resultatdelen avslöjar kan de faktorer som påverkar informanternas utveckling till 

matematiklärare delas in i tre större områden: Studentens egna undervisningspreferenser, 

VFU-skolans struktur samt det faktum att ett yrkesliv är studenterna nära förestående. 
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Det nära förestående yrkeslivet som påverkansfaktor föranleder en presentation av resultatet 

utifrån den undervisning informanterna ger uttryck för att de föredrar. Den egna 

undervisningen står på fyra ben; lärar-elev-relationen, undervisningens mål och innehåll, 

samarbete med kollegor och samarbete mellan ämnen. Informanternas syn på undervisning får 

följande utseende: 

Figur 3. Studenternas syn på den egna undervisningen. 

Den egna undervisningen 
Lärar-elev-relationen Undervisningens mål 

och innehåll 
Samarbete med 
kollegor 

Samarbete mellan 
ämnen 

 

Diskussion av modellerna 
En snabb titt på modellen i Figur 1 avslöjar att endast ett av fyra fält i matrisen knyter an till 

matematikdidaktik. Studenterna pratar i intervjuerna utgående från de matematikerfarenheter 

de fått från VFU, men nämner inte särskilt ofta specifika matematikdidaktiska förhållanden. 

Hade kanske studien lika kärna kunnat vara en studie om studenters utveckling till 

svensklärare? Ämnesdidaktiska frågor kanske är parentetiska för studenterna eller så är de 

förgivettagna. Båda de förhållandena skulle kunna förklara att andra frågor hamnar i 

förgrunden. Vi har sett Arfwedson & Arfwedsons (2002) formulering om att många av 

faktorerna bakom den konkreta undervisningssituationen förblir osynliga. Det förhållandet 

kan föreligga även för denna undersökning. Även Jank och Meyer (1997) ger uttryck för en 

sådan uppfattning. Om så är fallet bör koncentrationen istället riktas mot det synliga som i det 

här fallet är vad informanterna pratar om och då hamnar vi i den konkreta 

lärararbetssituationen som den beskrivs av figurerna 2 och 3. 

Faktorer som påverkar matemati klärarutvecklingen 
I Figur 2 har jag använt begreppet VFU-skolans struktur och beskrivit den ur en resursaspekt 

med personknutna resurser och infrastrukturella resurser. De fysiska ramar som Dahllöf och 

Lundgren tar fasta på i ramfaktorteorin överlappar med materiella resurser i min modell. 

Begreppet skolkod används av både Häll (2006) och Arfwedson (2002) när de talar om skolan 

som miljö. Skolkod skall inte ses som ett begrepp synonymt med VFU-skolans struktur, utan 

som delvis något annat. Begreppet skolkod har en vidare extension än begreppet VFU-skolans 

struktur. Det rymmer till skillnad från VFU-skolans struktur, grundläggande och outtalade 

sociala och ideologiska strukturer på en skola. I intervjuerna talar studenterna inte om sådana 
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strukturer varför ett snävare begrepp passade bättre i modellen. Studenterna talar visserligen 

återkommande om handledaren, och om handledaren är en erfaren lärare som är väl etablerad 

på VFU-skolan, skulle den kunna fungera som en representativ bärare av skolkoden. Likväl 

valde jag ett snävare begrepp eftersom studenterna talar om faktorer som mer direkt rör 

undervisningen. Dessutom fungerar handledaren inte som en överförare av värden i de fall 

studentens didaktiska åsikter skiljer sig från handledarens. Huruvida studenterna påverkas av 

skolkoden är därför svårt att avgöra utifrån data. 

Studenternas syn på undervisning 
Lärarkunskapens personliga sida som Zetterqvist (2003) och Rannström (1995) lyfter fram i 

sina undersökningar framträder tydligt i materialet och kan tas hänsyn till enligt modellen i 

Figur 2.  

Det personliga som rationel lt och humant 
Om Figur 2 får anses talande för vilka påverkansfaktorer som är väsentliga, kan den 

ytterligare beskrivas med hjälp av Brown och Borkos (i Häll 2006) 4-stegsmodell över lärares 

utveckling. De två sistnämnda stadierna i deras modell, task concern och pupils concern, är 

de områden studenterna talar om i intervjuerna. Om det stadium som närmast föregår dessa, 

selfconcern, är aktuellt för de intervjuade så avser det de egna undervisningspreferenserna. 

Men en sådan tolkning skulle inte vara rättvisande. Informanterna talar uteslutande om 

undervisning som är riktad mot eleverna för elevernas skull på det sätt som jag velat skildra 

med begreppen rationalitet och humanitet i Figur 2. 

Studenternas undervisningspref erenser 
Enligt Häll (2006) tillägnar sig lärarstudenter under sin lärarutbildning ”den rådande 

skolideologin vad gäller matematikundervisningen” (s.204), dvs. kursplanen i matematik och 

matematikdidaktiska ideal från lärarutbildningen anammas av studenterna. Bland idealen 

nämner Häll varierad undervisning, laborationer och elevgrupparbeten där eleverna 

kommunicerar matematik (Häll 2006). Den rådande skolideologin kan därför sägas utgöra ett 

filter för vad studenterna tar till sig och förändras av under VFU och vad de anser önskvärt att 

förändra eller förkasta av sina VFU-erfarenheter. Studenternas undervisningspreferenser är 

med Hälls bidrag delvis avslöjade, och stämmer som vi sett med informanternas 

undervisningspreferenser. Följande citatet av Brown och Borko (1992 i Häll, 2006, s. 51)  

matchar också med modellen enligt Figur 2: ”Lärarsocialisationen ses som ett samspel mellan 

individens val och situationens begränsande faktorer, påverkat av både individuella och 

institutionella faktorer.” 
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Vi har sett att Häll (2006) talar om studentens valmöjlighet mellan att arbeta efter de egna 

idealen eller att anpassa dem efter de rådande förhållandena. För flertalet informanter kan 

”lust” benämna idealet de arbetar utifrån. Lusten måste vara närvarande i det egna arbetet 

såväl som hos eleverna. Informanterna har ett elevorienterat förhållningssätt vars drivkraft är 

”att se glädjen tändas”. Lusten för matematiken och glädjen som eleverna uppvisar kan 

hänföras till två av de fyra faktorer som Bandura anser bidrar till utvecklandet av TEB; 

sociala påverkansfaktorer samt emotionella aspekter. 

Teacher´s Efficacy Beliefs 
Framtidsaspekten som ryms i begreppet TEB är också framträdande. Informanterna är helt på 

det klara med att de ska arbeta som lärare och de planerar för det och pratar till stor del också 

som om de redan vore lärare. Dessutom pratar de om att vara lärare på sitt eget sätt. 

Studenterna förbereder sin egen undervisning. De har så att säga framtiden som bollplank för 

sina uttalanden om vad som är viktiga påverkansfaktorer under VFU. De didaktiska frågorna 

fungerar som en fond skapad under de universitetsförlagda delarna av lärarutbildningen och 

mot vilken erfarenheterna under VFU testas, allt under det att studenten är väl medveten om 

att den en dag själv kommer att vara yrkesverksam matematiklärare. 

Fortsatt forskning 
I denna studie har totalt 14 lärarstudenter berättat om erfarenheter och åsikter om VFU- och 

matematikundervisningserfarenheter. Både i tidigare forskning  (Charalambos et. el. 2007) 

och bland studenternas utsagor är det oproblematiskt att finna stöd för att VFU är en mycket 

betydelsefull del av lärarutbildningen. Ett sätt att vidare undersöka betydelsen av VFU ur ett 

matematikdidaktiskt perspektiv vore att intervjua VFU-handledare. Då skulle möjligheten 

finnas att få fram andra aspekter av studenters matematiklärarutveckling och studenternas 

uppfattningar skulle kunna ställas mot handledarnas. Förhoppningsvis skulle man kunna hitta 

nya vägar att stärka studenternas tilltro till sin lärarförmåga, TEB. 
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