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Abstract 
Lärarutbildningen ska vara forskningsbaserad och många lärarutbildare försöker 
på olika sätt att leva upp till detta även för skolpraktiken i utbildningarna. Vi vill 
redovisa ett försök med en ny utformning av inslag av forskning under 
praktiken. En grupp lärarstuderande har under sin femte studietermin erbjudits 
att vara assistenter i ett större forskningsprojekt. De har inom ramen för 
projektet genomfört intervjuer med elever. Intervjuerna utgår från data som 
insamlats i andra delar av projektet. De studerande transkriberar, analyserar och 
rapporterar sina resultat skriftligt. Vi kommer att redovisa försöket, dess utfall 
och utvärdering. Den forskningsfråga som ställs i artikeln är huruvida det är 
meningsfullt att involvera lärarstuderande i forskningsprojekt under praktiken i 
studierna och vilka inslag av lärande de studerande uppfattar i en sådan 
situation. I samband med det kommer vi att diskutera matematikdidaktikens 
möjligheter i en forskningsbaserad utbildning. 
 
Inledning och bakgrund 
Att lärarutbildningen ska vara forskningsbaserad är klart uttalat i både Sverige 
och Norge. I Sverige har det under några år förts en diskussion bland 
lärarutbildare om vad detta skulle kunna innebära och vilka former man kan 
finna för forskningsanknytningen (Bergsten, 2001; Grevholm, 2003ab, 2004abc; 
Bergsten & Grevholm, 2004). I Sverige är styrdokumenten för lärarutbildningen 
i princip lokala bortsett för den organisatoriska strukturen i form av samlat 
poängtal och olika inslag i utbildningen för respektive lärarkategori. 
Lärarutbildningens innehåll och struktur har under de senaste tio åren varit 
föremål för forskning och diskussion (Strässer, Brandell, Grevholm & Helenius, 
2004). I Norge däremot finns det en så kallad ”Rammeplan for 
Allmänlärerutdanningen”, fastställd av Utdannings- og forskningsdepartementet 
(2003). I den beskrivs utbildningens mål och egenart, hur den är uppbyggd och 
organiserad, hur praktiken ska utformas och planer för respektive ämnesområde. 
I Lov om universitet og högskoler, paragraf 54a uttrycks målet med 
lärarutbildningen på följande sätt:” Lärerutdanning skal gjennom undervisning, 
forskning og faglig utviklingsarbeid, gi den faglige og pedagogiska kunnskap og 
praktiske oppläring som er nödvändig for planlegging, gjennomföring og 
vurdering av undervisning, läring og oppdragelse.” 
I planen beskrivs de kompetenser läraren förväntas ha. Det är ”faglig 
kompetense, didaktisk kompetense, sosial kompetense og endring- og 
utviklingskompetense”. Den senare innebär bland annat att lärare ska kunna se 



barns och ungas utveckling, lärande och fostran i anknytning till förändringar i 
samhället (s. 5). 
När det gäller praktiken som arena för lärande skriver man i planen: 
”Praksisfeltet må også brukes i fagstudiet ved at en bearbeider teoretiske 
problemstillinger i en praktisk situasjon. Når studentene bearbeider erfaringer 
fra praksisfeltet, kan de utvikle analytisk ferdighet og evne til å variere 
arbeidsformer og tilnermingsmåter” (s.6). 
I utbildningen till allmänlärare vid högskolan i Agder har studenterna ett tillfälle 
per termin med fyra veckors praktik i skolan. Tanken är att det ska finnas en 
progression i praktiken från observation, via handledd praktik till egen 
undervisning. Det är dock lätt att dessa praktikupplevelser blir snarlika från 
termin till termin för studenterna. Det fanns hos ansvariga för matematiken i 
lärarutbildningen en önskan att variera och förnya praktiken och samtidigt knyta 
de studerande närmre den forskning som pågår i matematikdidaktik vid 
högskolan. Studieledaren inbjöd till samråd med en av forskarna och en plan 
utarbetades för att pröva en ny uppläggning av praktiken under den femte 
terminen i utbildningen. Denna nya form för praktik har nu genomförts en gång 
och vi ska här redovisa tankarna bakom planen, genomförandet av idéerna, 
utfallet och en utvärdering av initiativet. Vi tre som genomfört detta arbete har 
olika arbetsuppgifter och roller i lärarutbildningen. Veslemöy Johnsen är erfaren 
lärarutbildare och studieledare och ansvarar för utformning och genomförande 
av lärarutbildningen på ett ledningsplan. Barbro Grevholm är forskare i 
matematikdidaktik och aktiv i det forskningsprojekt som har knutits till 
lärarutbildningen samt handleder de doktorander och magisterstudenter som 
medverkat. Claire Berg är erfaren matematiklärare och doktorand och arbetar 
som ämneslärare i den berörda kursen för lärare. Alla tre har medverkat i 
planläggning och utformning av kursen, Claire har genomfört undervisningen i 
kursen och Claire och Barbro tillsammans har handlett de lärarstuderande samt 
bedömt deras arbeten. 
 
Teoretiskt ramverk för studien 
Som framgår av citat från Rammeplanen för lärarutbildningen ovan uttrycker 
dokumenten målen för utbildningen i form av kompetenser. Också för elevers 
lärande av matematik har man i Norge valt att ange målen genom att beskriva de 
kompetenser som ska uppnås. Så utarbetas till exempel de nationella proven i 
matematik så att de ska pröva matematiska kompetenser beskrivna av Niss 
(2004). 
Den matematiska kompetensen kräver enligt Niss en definition (ibid., s 183): Att 
besitta matematisk kompetens betyder att ha kunskap om, förstå, göra och 
använda matematik och ha välgrundade åsikter om det i en rad av situationer 
och sammanhang där matematik spelar eller kan spela en roll. (Författarnas 
översättning). 



Den matematiska kompetensen består enligt Niss av två delar som vardera 
innehåller fyra underliggande kompetenser.  
1 Förmåga att formulera och besvara frågor i och med matematik. 

• Matematisk tankegångkompetens 
• Problemhanteringskompetens 
• Modelleringskompetens 
• Resonemangskompetens 

2 Förmåga att handskas med matematiskt språk och verktyg 
• Representationskompetens 
• Symbol- och formalismkompetens 
• Kommunikationskompetens 
• Hjälpmedelskompetens 

Niss betonar att dessa kompetenser är specifika för matematiken som ämne och 
avser lärande på alla nivåer från förskola till vuxnas lärande. Blivande lärare ska 
alltså förhålla sig till dessa kompetenser då de arbetar med elever mot de mål 
skolan har för matematiken. För lärare i matematik innehåller modellen som 
Niss formulerat ytterligare sex kompetenser i två grupper. Den första gruppen 
behandlar kompetenser som rör arbetet med eleverna. Den innehåller fyra 
delkompetenser: 

1. Kursplanekompetens 
2. Undervisningskompetens 
3. Lärandeavtäckningskompetens 
4. Bedömningskompetens 

Den andra gruppen av delkompetenser fokuserar på lärarens ställning i 
professionella och institutionella miljöer: 

1. Samarbetskompetens 
2. Professionell utvecklingskompetens 

Niss (2004) har alltså här gett en modell för de specifika kompetenser en 
matematiklärare bör besitta. Vi ser dessa sex kompetenser som en precisering av 
de fyra kompetenser som nämns i Rammeplanen (se ovan). I denna artikel 
använder vi Niss modell för att tolka de data vi har från studenternas praktik i 
avsikt att se om lärande skett i samband med att de involverats i forskning. 
 
Kursen MA119, bakgrund, uppläggning, genomförande och innehåll 
I detta avsnitt låter vi ämnesläraren Claire Berg ge sin beskrivning av kursen: 
Kurset MA-119 ble utviklet etter et ønske fra faglærere i lærerutdanning om å gi 
lærerstudentene muligheten til å oppleve en annerledes praksisperiode i løpet av 
studiet. Særtrekk ved denne praksisen var at den skulle hente inspirasjon fra 
forskning i matematikkdidaktikk og dermed gi studentene innblikk i hva det vil 
si å drive med et forskningsprosjekt i dette faget. Grunntanken var at studentene, 
gjennom praksisen, ville oppdage nye sider ved læreryrket og dermed få 
anledning til å reflektere både over deres nåværende studium og fremtidig yrke 
som matematikklærer. Med andre ord, gjennom kurset skulle det forhåpentligvis 



legges et grunnlag både for videreutvikling og refleksjoner i mange år framover. 
Dette sentrale poeng ble understreket allerede i starten av kurset gjennom et brev 
som ble delt ut til alle studenter. Studentene fikk også mer informasjon 
angående rapporten som skulle skrives etter å ha deltatt i et forskningsprosjekt 
hvor det skulle inngå intervjuer med elever og deres lærere.   
Gjennom kurset ble en rekke artikler presentert. De fleste ble hentet fra 
Matematikk for Skolen (Grevholm, 2003), men også noen andre artikler ble 
diskutert i løpet av kurset (Lampert, 1990; Høines, 1998; Carraher, Carraher & 
Schliemann, 1985) i tillegg til utdrag fra Kvales bok (1997) Det kvalitative 
forskningsintervju.    
Siden jeg var ansvarlig for kurset, valgte jeg å gi studentene anledning til å delta 
aktivt i presentasjon av artiklene. Gruppen, bestående av 9 studenter ble delt i 
grupper av to og to (en gruppe med 3), og bedt om å velge hvilken artikkel de 
hadde lyst til å presentere. Jeg tok ansvaret for å presentere de andre artiklene.  
Før hver presentasjon skulle alle ha lest artikkelen og ha tenkt ut et par 
spørsmål. Målet var å skape en arena for diskusjon og refleksjon og å få fram 
forskjellige synspunkter og meninger. Kapitlene angående intervju som 
forskning ble også presentert før studentene skulle ut til observasjon/intervju, 
dette for å gi et teoretisk grunnlag for den forskningsbaserte praksisen.  Øvrige 
kapitler, angående teorien om transkribering og analysemetoder, ble presentert 
etter praksisen.  
Før praksisen fikk studentene forslag til oppgaver som kunne brukes på både 
barne-, ungdomstrinn og i videregående skole. En gruppe studenter studerte en 
4. klasse, en annen gruppe en 7. klasse, en tredje en 9. klasse, og siste gruppen 
hadde en klasse på VK1 (gymnas). Selv om flere studenter hadde samme 
gruppe, skulle hver enkelt student likevel levere sin individuelle rapport. 
Naturlig nok hadde studentene mange spørsmål angående rapportskriving. Dette 
var helt nytt for dem og jeg foreslo en struktur for rapporten som inneholdt 
følgende punkter: 1) mål for undersøkelse 2) teoretisk bakgrunn 3) metodologi/ 
metoder 4) analyse og resultater 5) konklusjon og helhetlig vurdering. Hvert av 
disse begrepene ble grundig diskutert og siden studentene hadde forskjellige 
interesser/mål for sin undersøkelse, var det rom for variasjon blant rapportene.  
For å synliggjøre viktigheten av utveksling av ideer/impulser og refleksjoner i 
løpet av skriving prosessen, bestemte vi at alle skulle skrive et utkast som skulle 
sendes og vurderes av to andre studenter (som ikke var i samme observasjons-
gruppe som vedkommende) og av meg. Dermed fikk hver student anledning til å 
presentere sitt arbeid for alle andre i plenum og rett etter fikk vedkommende 
(fortsatt i plenum) kommentarer fra to studenter og fra meg. I tillegg ble 
kommentarene levert skriftlig til studenten det gjaldt.  
Jeg tror at denne modellen gav studentene anledning til se kritisk på og 
reflektere over eget arbeid, mens de samtidig ble engasjert i de andres arbeid.  
I løpet av siste forelesning fikk studentene anledning til å gi kommentarer/ 
vurderinger om kurset og komme med forslag for neste år.  



 
Den longitudinella studien i LCM-projektet 
Vid högskolen i Agder bedrivs sedan två år tillbaka forskningsprojektet 
Learning communities in mathematics (LCM). Målet med detta projekt är att 
förbättra undervisningen i matematik och elevers lärande i matematik. De två 
bärande teoretiska begreppen i studien är ”inquiry and community”. Genom att 
bygga ”learning communities” med lärare och didaktiker som tillsammans 
genomför ”inquiry” i matematik, i matematikundervisning och i lärande av 
matematik syftar vi till en långsiktig förbättring av lärandet i matematik. Mer 
om projektet finns på dess hemsida www.hia.no. En del av LCM-projektet är en 
longitudinell studie där vi följer elever genom upprepade skriftliga test för att få 
en bild av var eleverna står i sitt lärande och hur det utvecklas. I analyserna av 
testen medverkar magisterstudenter. Flera artiklar från denna del av studien har 
redan publicerats (Andreassen, Breiteig & Grevholm, 2005; Kislenko, 2005, 
Breiteig & Grevholm, 2006). De som analyserar texterna har ofta återkommit till 
behovet av att intervjua elever mot bakgrund av det som kommer fram vid de 
skriftliga testerna. Intervjuer av elever är emellertid tidsödande och 
resurskrävande. Det föll sig därför naturligt när tillfälle bjöds att involvera 
lärarstuderande i denna del av projektet. 
 
Praktikens utformning under den femte terminen i lärarutbildningen 
Då studieledaren framförde önskan om att knyta de lärarstuderande till 
forskningen på fakulteten erbjöd forskaren möjligheten att de studerande kunde 
genomföra intervjuer med elever som testats. Vi diskuterade ingående om detta 
var praktiskt genomförbart och kom fram till att vi borde pröva och se hur 
studenterna upplever detta. Därför planerades den matematikdidaktiska delen i 
kursen MA119 om och fick den form som Claire beskriver ovan. En kursdel 
genomförs i kombination med praktik som består i att studenterna ska kontakta 
sin skola, observera den klass varifrån deras elever ska väljas ut för intervju, i 
samråd med lärare välja ut elever samt slutligen genomföra intervju där en 
student ställer frågor medan den andra är med som resurs och lyssnar och 
iakttar. Var och en transkriberar sina intervjuer och skriver på grundval av dem 
en uppsats som knyter samman teorin i kursen med den genomförda praktiken. 
Transkriptionerna lades in i forskningsprojektets databas samt överlämnades 
också till magisterstudenterna som har möjlighet att bruka dem i sina uppsatser.  
De lärarstuderandes uppsatser är grunden för examination på kursen. Vid 
examen används en extern censor som läser och bedömer arbetena. 
 
Möjligheterna till forskning under praktiken i skolan 
Det ligger nära till hands att inbjuda lärarstuderande att få ta del av ett 
forskningsprojekt som kräver stora personalresurser och omfattande tid för 
datainsamlingen. I ett sådant projekt finns alltid möjlighet att samla in och 
bearbeta ytterligare data. Den etiska frågan om tillstånd och sekretess var redan 



löst genom projektets tillstånd från Datatilsynet. Genom att intervjua kunde de 
studerande få ett djupare lärande om hur elever tänker rörande problem där vi 
redan visste hur gruppen av elever presterar. Vidare kan de få med sig att 
intervju är att kraftfullt instrument då det gäller att kartlägga elevers lärande och 
finna olika tankeformer som elever använder. Högskolan använder partnerskolor 
för praktiken och flera av dem ingår även i LCM-projektet. Därmed var de 
studerande redan förtrogna med skolorna. Var och en fick själv ansvara för 
kontakterna med skolan, läraren och för urval av elever. För att finna lämpliga 
frågor att intervjua om lät vi magisterstudenterna välja ut de mest lämpliga 
testuppgifterna att utgå från. De valde då ur alla fyra testen de uppgifter som 
gick ut på att eleven skulle visa att hon klarade att välja räkneoperation. Alla 
testen innehöll sådana uppgifter anpassade efter respektive åldersnivå. Enligt 
kursplanen är förmåga att välja räkneoperation väsentlig, särskilt eftersom 
eleven numera kan få använda räknare som utför operationen. 
Vi siktade på att anknyta till LCM-projektet för att uppnå det som uttrycks så 
här i planen för lärarutbildningen: 
”Forsknings- og utviklingsarbeid er specielt godt egnet til å identifisere og 
vurdere ulike tilnärmingsmåter og til å forstå hvordan praktisk-pedagogiske 
utfordringer kan håndteres. Når forskere i lärerutdanningen arbeider med faglige 
prosjekter i praksisfeltet, vil de bruke problemstillinger og utvikle kunnskap som 
er gyldig for barnehagen, skolen og yrkeslivet, men også for lärerutdanningen. 
Praksisnär forskning og forskning på dagens skole og barnehage kan gjöre 
utdanningen relevant og stimulerende, og studentdeltakelse i slike prosjekter kan 
stimulere evnen og viljen til fornyelse.”(Rammeplan, 2003, s. 7) 
Forskningsuppgifterna för de studerande var alltså väl preciserade som att 
intervjua några elever om de utvalda uppgifterna om val av räknesätt. 
 
De studerandes rapporter från kurs och intervjuer 
Vi har analyserat rapporterna genom att läsa dem om och om igen och söka efter 
uttryck för att de studerande visar prov på de olika lärarkompetenserna enligt 
Niss samt uttrycker att de lärt sig något specifikt av kursen. De nio rapporterna 
omfattar från 7 till 18 sidor text (1,5 radavstånd) och i bilagorna återges 
transkriptioner från 1 till 4 intervjuer. Studenterna har fokuserat på olika 
forskningsfrågor som till exempel elevers missuppfattningar, elevers attityder 
till matematik, betydelsen av att förstå matematiken eller elevers taluppfattning. 
Med tanke på att de studerande aldrig förut skrivit en rapport av detta slag måste 
de betraktas som välskrivna och reflekterade. Ett urval av citat från rapporterna 
får belysa hur de studerandes kompetenser kommer till uttryck i texten: 
Kursplanekompetens 
Under de fire første trinnene på skolen skal altså elevene ha kjennskap til de forskjellige 
regneartene; addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. De skal i tillegg ha trening i å 
sette ord på sin forståelse og forklare hvordan de tenker. Elever begynner med addisjon tidlig 
ved skolegangen, mens multiplikasjon kommer noe seinere.(L97) (S2) 
Undervisningskompetens 



Jeg vil si at rimelighetsvurdering er et godt hjelpe middel for å kunne av gjøre hva som er 
riktig metode, tilnærmet riktig svar, og vi kan bruke tidligere erfaringer og kunnskap for å 
avgjøre om vi har fått riktig svar. Ofte går overslagsregning og rimelighetsvurdering inn i 
hverandre, men for å kunne gjøre enten den ene eller andre av disse er det viktig med god 
talloppfatning. (S1) 
Det jeg mener er viktig er at læreren klarer å ha ett åpent sinn, være kritisk til egen 
undervisning, og samtidig reflektere over hva som kunne vært gjort bedre. Med kartleggings 
tester av diagnostisk type kan han også finne ut om det er undervisningen som var dårlig, 
dersom alle elevene har samme problem på et område, eller om de fleste har fått med seg 
undervisningen. (S1) 
Hensikten er altså at en i skolen skal skape en bro fra matematikken i hverdagen til den 
formelle matematikken, slik at elevene oppfatter den meningsfull i henhold til sine erfaringer.  
Tekstoppgaver kan benyttes til å knytte den formelle matematikken til den hverdagslige, slik 
de tekstoppgavene som er benyttet i intervjuene gjør. (S2) 
Uansett hvordan en legger opp undervisningen tar en valg ut fra synet på læring, kunnskap, 
eleven osv. Det er viktig at en som lærer tar disse valgene etter bevisste og nøye 
gjennomtenkte refleksjoner. (S3) 
Derfor er det viktig å ha fokus på forståelse, og gjerne vise elevene at det er flere veier til mål 
for løsning av et matematisk problem. Dermed vil elevene se hva det er de holder på med. 
Etter at forståelsen av problemet er på plass, kan algoritmen for løsningsmetode introduseres. 
(S4) 
Lärandeavtäckningskompetens 
Jeg og ei medstudent var ute på 9. trinn for å observere og intervjue noen elever. Elevene som 
ble valgt skulle ifølge læreren ligge på et middels nivå i klassen. Oppgavene vi hadde med oss 
som vi skulle intervjue om, var såkalte diagnostiske oppgaver. Diagnostiske oppgaver er 
oppgaver man kan bruke for å avdekke vanskeligheter og misoppfatninger. De kan også gjøre 
rede for elvenes begreper og forståelse. Videre i oppgaven skal jeg se på misoppfatninger og 
tallforståelse, og se hvor disse oppstår når elevene skal løse en oppgave.(S1) 
På forhånd hadde vi selvsagt brukt litt tid på å forberede intervjuene, ved å tenke gjennom 
spørsmål og ulike scenarier som kunne oppstå underveis. Dette gjorde vi for å være bedre 
forberedt på å takle elementer som kunne dukke opp. De spørsmålene vi stilte elevene skulle 
være enkle og forståelige, slik at eleven ikke ble i tvil om hva vi spurte om. Det var også 
viktig å formulere dem slik at elevene måtte svare med mer enn ja eller nei, siden slike 
spørsmål ikke er til noen hjelp ved en analyse. Dessuten var vi forberedt på å måtte grave etter 
informasjon, stille elevene mange spørsmål rundt hvordan, hvorfor og hva de hadde tenkt og 
gjort på de ulike oppgavene. Elementet med å være forberedt gjorde at vi fikk mer ut av 
intervjuene. (S4) 
Bedömningskompetens 
Når man intervjuer er det viktig å være forberedt. Det er viktig å ha tenkt igjennom 
spørsmålene, dette er for å unngå at de er ledende, ikke ja/nei spørsmål og man vil da kunne 
oppnå det best mulige resultatet. Det er vanskelig å jobbe med intervju dersom man bare har 
stilt ja/nei spørsmål eller om man leder intervjuobjektet mot et ønsket svar. (S1) 
Diagnostiske tester kan gjerne komme i forkant av undervisningen. Testene vil sannsynligvis 
gi mange feil. Det er viktig at elevene er klar over testens hensikt, og at den ikke skal brukes i 
vurderingen eller rangeringen av elevene. Resultatene kan gi læreren gode tips til hvordan han 
eller hun skal legge opp undervisningen og hva en må være oppmerksom på, særlig hvis 
elevene blir bedt om å forklare hvordan de er kommet frem til svarene sine. (S3) 
Disse testene som var gjennomført, gikk ikke i dybden når det gjaldt resultatene, men viste 
kun om eleven hadde kommet fram til riktig eller galt svaralternativ. Vi studenter skulle 
derimot fordype oss litt mer for å få del i tankeprosessen den enkelte elev hadde ved løsing av 



oppgavene. Dermed ville vi få del i hvilke strategier eleven har brukt for å komme fram til en 
løsning på ulike matematiske problemer. (S4) 
Samarbetskompetens 
Under intervjuene var vi to studenter til stede med eleven. Den ene hadde hovedansvaret for 
samtalen, men medstudenten min og jeg var enige om at de som ikke hadde hovedansvaret 
skulle kunne si noe eller stille spørsmål underveis de også. (S2) 
Professionell utvecklingskompetens 
Som forskningsassistent føler jeg at jeg har lært en del. Blant annet om hvordan forskende 
arbeid pågår og hvordan jeg kan utnytte forskning i min egen praksis for å kunne forbedre 
undervisningen min. Ved siden av det å ha evne til kritisk refleksjon over egen praksis, noe 
som lærere bør ha uavhengig forsking på egen praksis, så mener jeg forskning kan bidra til en 
dypere forståelse for og bedre evne innen matematikkdidaktikk. Ved dette vil en ikke bare en 
god matematiker, men også en god lærer i faget.  Jeg ser potensialet av at læreren blir sin egen 
forsker i klasserommet. Men er dette mulig i en lærers hverdag i dag? (S2) 
For både intervjupersonen og for studentene var situasjonen uvant. Derfor var det til tider 
veldig vanskelig å stille de gode spørsmålene. Dette er jo ikke intervjupersonens feil , men de 
blir jo gjerne preget av det, hvis intervjuerne er usikre. Transkriberingen var neste trinn. Det 
tok veldig lang tid. Det første jeg la merke til var at vi som intervjuet var veldig urutinerte og 
med fordel kunne gått mer i dybden og gravd. Men etter hvert fikk jeg også høre på båndet at 
vi faktisk hadde fått frem en hel del interessante ting. (S3) 
Matematikkdidaktikk er viktig for en lærer som underviser i matematikk. Dersom læreren 
ikke tenker gjennom hva som er grunnlaget for hvordan undervisningen gjennomføres, kan 
elevene i verste fall sitte igjen uten læring. Det er utrolig viktig for en pedagog å være kritisk 
til seg selv og til hvordan man underviser. Derfor er innspill fra andre pedagoger, nye 
undervisningsmetoder og resultater fra forskning på matematikkdidaktikk viktige elementer 
for at undervisningen skal bli best mulig for elevene. (S4) 
Vi hävdar att dessa citat visar att genom arbetet har studenterna fått möjlighet att 
utveckla lärande inom alla kompetenserna och fått tillfälle att artikulera det i 
diskussioner med kamrater och lärare och teckna det i skrift. I stort sett alla 
studenter har något eller några påstående inom varje kompetens. Det som saknas 
hos vissa är samarbets- och professionell utvecklingskompetens (hos 1 student) 
samt bedömningskompetens (hos två studenter). Den preliminära analys vi 
redovisar här ska nu kvalitetssäkras genom att andra forskare gör läsning och 
bedömning av texterna så vi kan kontrollera att slutsatserna håller. Av 
utrymmesskäl kan vi inte här redovisa citat från alla nio studenterna. 
 
De studerandes utvärderingar och rapporterat lärande 
Under kursen hade de studerande möjlighet till dialog med läraren och 
handledaren fortlöpande. Det innebar att en del frågor och oro som studenterna 
bar på inför detta nya okända innehåll kunde tas upp och besvaras i samband 
med undervisningen. Vi var medvetna om svårigheten för oss att bedöma hur 
tidskrävande de olika momenten skulle vara för studenterna. Därför var vi 
angelägna om att nära följa deras arbeten och försöka fånga upp eventuella 
svårigheter tidigt. Vi hade ändå en önskan om att göra en skriftlig utvärdering 
efter kursen så att studenterna kunde påverka kursens framtida utformning och 



att vi fick utförlig återkoppling av deras synpunkter och förslag. Åtta av nio har 
besvarat frågeformuläret. 
Vi har sammanställt deras utvärderingar och gör här en samlad beskrivning av 
dem. Alla utom en ser ett värde i kursen för blivande lärare. Flera kan direkt 
peka på vad de lärt sig. En hel del konkreta förslag till förbättringar kommer 
fram som vi tänker ta vara på för nästa gång. Här kommer några citat ur 
studenternas svar: 
Vad slags förväntningar hade du inför kursen: 

- Jag trodde kanske didaktikdelen skulle vara större. Det är ju den som är 
mest relevant i förhållande till att bli lärare i grundskolan. 

- Att innehållet skulle vara relevant i förhållande till undervisning i 
grundskolan. 

- Egentligen inte så mycket. Visste bara att vi skulle ta del av ett 
forskningsprojekt. 

- Konkreta tips om hur man undervisar i matematik. 
- Dåliga förväntningar. Det var en dålig start med för lite information innan 

vi kom igång. 
Observationsdelen: hur var det att observera i skolan? 

- Det var OK. Kanske lite klarare vad vi skulle observera. Allt om praktiken 
skulle varit klarare och bättre info. 

- Bra. Men vi borde pratat mer om vad vi skulle observera innan vi gick ut. 
Vi är ju vana att vara i klassrummet som studenter så det var en ny roll vi 
skulle inta. 

- Jag kände att vi blev kastade ut i både observationer och intervju. Det var 
svårt att veta vad man skulle se efter. Och veta hur man skulle använda 
det. 

- Observation/intervju av elever var väldigt intressant. Fick ut mycket av 
det, också av att höra/läsa om de andra studenternas erfarenheter från 
detta. 

- Spännande, det mest relevanta i kursen. 
Intervjudelen: hur var det att intervjua elever? 

- Det var spännande. Men kände mig inte kvalificerad till att göra det. 
Intervjuerna blev därför inte så bra känner jag i alla fall. 

- Spännande och utmanande. Jag tycker det var intressant att få vara med i 
elevens tankeprocess. Det kan hjälpa mig att förstå andra elever senare nu 
när jag blivit mer medveten om hur de tänker. 

- Detta blev vi också kastade ut i… Fick genomgång av Kvale, men jag har 
aldrig gjort det förut. 

- Se förra frågan. Lite erfarenhet på området. Men ovant och intressant. 
- Nytt, svårt att vet hur. Känner inte att vi har god nog kompetens för detta. 

Tycker du kursen är relevant i förhållande till ditt framtida yrke som lärare? 
- Ja, jag ser att jag också kan bedriva forskning som lärare. Forska på frågor 

som jag kan möta i framtiden som lärare. Intervjuerna visade mig också 



hur viktigt det är att prata med eleverna. Prova att förstå hur de tänker och 
så (visste väl egentligen det men detta bekräftade det). 

- Ja. Som nämnt tidigare lärde jag mig en del av intervjuerna. Dessutom har 
de flesta artiklar vi läste varit väldigt relevanta med tanke på min roll som 
lärare: hur jag kan/vill undervisa, hur jag kan förstå och möta eleverna 
osv. 

- Ja, på ett sätt. Samtidigt har jag inte fått så mycket ut av det på grund av 
tidsbrist. 

- Till en viss grad ja. Har ju haft mycket fokus på hur elever tänker och det 
är väldigt viktigt. Inte alla artiklarna har varit lika relevanta tycker jag. 
Några mer intressanta än andra. 

- Till en viss grad. Men det kunde och borde varit mycket mer relevant. 
Hela forskningsdelen borde varit bortskuren och bytt mot vanlig praktik 
och mer praktikinriktad undervisning. 

- Ja, matematikdidaktik kommer alltid att vara relevant för läraryrket. Jag 
vill bli en lärare som skapar förståelse för matematiken, och jag tror att 
god kunskap om matematikdidaktik ökar den chansen. 

- Ja, fint att få reflektera tillsammans om olika ting som har med 
matematikundervisning att göra. Märker att jag blir engagerad och får lust 
att bli en lärare som är medveten om vad hon gör i undervisningen och 
varför… 

Här följer några av de förslag studenterna lämnat som vi tänker ta fasta på i 
framtiden: 
Att låta kursen starta redan vid terminens start så att de har längre tid på sig för 
arbetet i skolan och för att transkribera och skriva rapport. 
Att se till att kursen inte konkurrerar med andra kurser vid svåra tidpunkter. 
Att förlägga examinationen tidigare. 
Att informera tidigare och tydligare om kursens innehåll och krav. Eftersom 
forskningsanknytningen var helt ny för studenterna var det svårt för dem att göra 
sig en bild av vad som väntade. 
Att visa ett exempel på en intervju via video som kan vara diskussionsunderlag 
samt öva intervjusituationer. 
 
Lärarutbildarnas bedömning av utfallet 
Hur ser vi tre som skapade kursen på utfallet och vilken bedömning gör vi? Vi 
grundar våra slutsatser på intervjuerna, på uppsatserna, på svaren på 
utvärderingen, våra samtal med studenterna samt censors omdöme.  
I stort är vi imponerade över hur väl studenterna genomfört sin svåra uppgift. 
Alla nio har klarat att kontakta sin praktikskola, göra avtal med en lärare, besöka 
klassen och observera, vara med och välja ut elever, intervjua eleverna, 
transkribera intervjuerna och skriva en rapport på grundval av kursen och sina 
intervjuer. Den tid de hade avsatt för detta var trettio timmar och vi var väldigt 
osäkra på hur långt man kunde nå inom denna tidsram. Vi förmodar att flera 



studenter har använt betydligt mer tid än som var avsett. Det bekräftar i varje 
fall en av studenterna. En av de inlämnade rapporterna anser vi håller låg 
kvalitet men flera av dem har högsta nivå och fick också högsta betyg. Vid 
examinationen användes en extern censor, som i detta fall var en mycket erfaren 
lärarutbildare vid en annan högskola. Censor var överens med oss om att 
studenterna gjort fina arbetsinsatser och lämnat mogna och bra rapporter. Alla 
studenterna har fått en bild av vad det innebär att ingå i ett forskningsprojekt. 
Endast en av dem ser inget värde i det. 
Några omständigheter är vi inte helt nöjda med och det ska vi försöka ändra på 
till nästa gång. Det gäller i huvudsak de ovannämnda punkterna där även 
studenterna haft goda förslag. 
 
Resultat och diskussion 
Citaten ovan från uppsatserna visar på det lärande som redovisats i arbetena.  
Det gäller lärande inom alla de sex kompetenserna som Niss (2004) poängterar. 
Det kan ha skett annat lärande också som inte kommer till uttryck i den skrivna 
texten. Vår bedömning är att med tanke på den korta tid som stod till förfogande 
har ett väsentligt lärande skett och studenterna är medvetna om det. Så här 
uttrycker ämnesläraren sin uppfattning: 
Som faglærer sitter jeg igjen med et veldig godt inntrykk av kurset. Jeg har stor tro på at 
denne modellen for forskningsbasert praksis åpner for unike muligheter for lærerstudenter. 
Gjennom dette kurset får de erfare hva forskning innebærer, og ikke minst hva reflekterende 
praksis betyr, eller kan bety. Mitt håp er at kimen for videreutvikling som matematikklærer og 
som person ble lagt i løpet av dette semesteret.  
Vi är medvetna om att den ovana och oväntade situation vi försatt studenterna i 
har varit vansklig för dem. De har emellertid tacklat det på ett föredömligt sätt. 
Svaret på forskningsfrågan vi ställde är att studenterna har uppfattat att ett 
meningsfullt lärande sker genom en praktik där de får verka som 
forskningsassistenter. Lärandet som de själva lyfter fram i sina rapporter ligger 
inom alla de sex kompetenser en matematiklärare ska besitta enligt Niss modell. 
De har även fått utveckla ett professionellt språk för lärare genom diskussioner 
kring lärandet och genom skrivprocessen (Grevholm, 2004c). 
 
Implikationer för fortsatt verksamhet 
Kommer vi att vilja upprepa detta inslag i kursen? Ja, efter utvärderingen anser 
vi att det är värt att göra om detta försök. Vad kan förbättras, vad var bra och ska 
behållas? Vi har berört det ovan och kommer att ytterligare begrunda 
studenternas synpunkter och genomföra modifieringar av kursen. Vi är 
övertygade om att den är ett bra sätt att forskningsanknyta lärarutbildningen i 
matematikdidaktik. Studenterna pekar själva på matematikdidaktiken som de 
mest värdefulla för deras framtida yrkesutövning. Matematikdidaktiken har en 
väsentlig roll att fylla i uppbyggnaden av lärarkompetens. 
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