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Abstrakt 
Denna undersöknings syfte var att beskriva gymnasieelevers upplevelse av 

tvålärarsystem i matematikundervisningen samt utreda om det fanns något samband 

mellan elevernas upplevelse av tvålärarsystemet och deras attityd till ämnet. Studien är 

en mikroetnografi i sluten miljö med öppen forskarroll. De forskningsfrågor som ställs 

handlar om att identifiera elevernas nuvarande och förutvarande attityd i matematik, 

beskriva deras upplevelser av tvålärarsystemet de undervisas i och slutligen att försöka 

dra paralleller mellan eventuella attitydförändringar och tvålärarsystemet.  

 

Empiri samlades in genom klassrumsobservationer och intervjuer med åtta elever. 

Intervjuerna analyserades dels induktivt med hjälp av grundad teori men också 

deduktivt med utgångspunkt i det teoretiska ramverket. Eleverna beskriver att de tycker 

att tvålärarsystemet är bra. Det som framhålls som mest positivt av eleverna är att de 

kan få hjälp snabbare och att de kan få kursinnehållet förklarat på olika sätt. Av de 

intervjuade eleverna hade två undervisats enligt tvålärarsystem även i grundskolan. 

Deras attityd hade inte förändrats. Av de sex elever som inte undervisats enligt 

tvålärarsystemet tidigare hade fem förbättrat sin attityd. Ingen av eleverna hade 

försämrat sin attityd till matematik sedan de började gymnasiet och ingen av de 

intervjuade eleverna är negativt inställd till tvålärarsystemet. Att dra slutsatser om 

eventuella samband mellan tvålärarsystemet och elevernas attityd är dock svårt då flera 

av dem beskriver att det viktiga är att man har bra lärare snarare än flera lärare. 
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1 Inledning 
Att vara två lärare som delar undervisningsansvaret i en undervisningsgrupp har ökat i 

Sverige de senaste åren. Sveriges Kommuner och Landsting skriver till exempel att man 

arbetar framgångsrikt med tvålärarsystem i Södertälje, men man specificerar inte vad 

framgången består i (SKL, 2017). Modellen testas även i andra kommuner, till exempel 

Örebro (Örebro kommun, 2017) och Karlstad (Rickan, 2016). Andra kommuner som till 

exempel Falkenberg (Eirefelt, 2017) beskriver planer på att införa tvålärarsystem. I en 

artikel i yrkestidningen Skolvärlden skriver Byström Sjödin om tvålärarsystemet (2015, 

oktober) och det samlade intrycket är att detta undervisningsupplägg blivit vanligare de 

senaste åren. 

  

Mitt första möte med tvålärarsystem var när det föreslogs som en åtgärd för att öka 

måluppfyllelsen i matematik, svenska och engelska för eleverna på yrkesprogrammen på 

skolan där jag arbetar. Jag såg stor potential i upplägget och var mycket entusiastisk. 

Under kursens gång såg jag flera fördelar för de undervisande lärarna och tyckte mig 

också se fördelar för eleverna. Ibland frågade jag eleverna men fick då svar som gjorde 

att jag inte fullt ut förstod hur tvålärarsystemet upplevdes av dem. Jag blev förstås nyfiken 

på deras upplevelser av undervisningssituationen. Vilka kan fördelarna vara med att 

undervisa gemensamt? Är det gynnsamt för eleverna? Upplever eleverna att 

undervisningen är bättre och i så fall på vilka sätt?  

 

I läroplanen för gymnasieskolan (2011) står att undervisningen ska lägga grunden för ett 

livslångt lärande och skapa förutsättningar för att eleverna ska kunna arbeta och verka i 

en föränderlig verklighet. I matematiken skulle detta kunna handla om att ha tilltro till sin 

egen förmåga så att man kan använda matematiken i vardagen genom hela livet. Att 

undervisa i matematik handlar alltså inte enbart om att eleverna ska få så mycket kunskap 

och så höga betyg som möjligt utan också om mjukare värden som inställningen till 

matematik och tilltron till den egna förmågan. Kan tvålärarsystemet bidra till bättre 

kunskaper och ökad tilltro till sin förmåga i matematik? Kan man genom att undervisa 

tillsammans med en eller flera kolleger öka elevernas tilltro till sin förmåga? En studie 

där elevernas upplevelser är i fokus blir valet för mig som verkligen på djupet vill förstå 

hur eleverna påverkas av att ha flera lärare i matematik.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

1.1.1 Syfte 

Vid en första anblick kan det tyckas självklart att elever gynnas av ökade resurser i form 

av flera lärare i matematik, men kanske är detta inget självklart antagande. En 

påverkansfaktor för elevers lärande i matematik är deras attityd till ämnet. Syftet med 

denna studie är att undersöka om, och i så fall hur, elevers attityd till matematikämnet 

påverkas när flera lärare delar ansvaret för matematikundervisningen i en 

undervisningsgrupp.  

 

1.1.2 Frågeställningar 

• Hur upplever elever skolämnet matematik när flera lärare undervisar i 

klassrummet? 

• Hur beskriver elever tvålärarsystem i matematik? 

• Vilken attityd till matematik och matematikundervisning uttrycker elever som 

undervisats i matematik enligt tvålärarsystem? 

• Framkommer det några samband mellan elevernas attityd till matematik och att 

eleverna undervisas i matematik enligt tvålärarsystem? I så fall vilka samband?  
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2 Tidigare forskning  
Detta avsnitt är tvådelat. Först fokuseras på studier om gemensam undervisning och då 

med särskilt intresse för studier som beskriver elevers upplevelser. I den andra delen 

ligger fokus inledningsvis på attitydforskning i allmänhet för att sedan fokusera på elevers 

attityder till skolämnet matematik och modeller för detta.  

 

2.1 Gemensam undervisning 

Lärare kan undervisa gemensamt på en rad olika sätt. Hunt (2010) beskriver hur olika 

former av co-teaching, där en ämneslärare och en speciallärare samarbetar, kan se ut. Det 

kan handla om att en lärare undervisar och en stöttar. Dessa roller kan växla under 

lektionen. Ett annat möjligt upplägg är stationsundervisning där lärarna ansvarar för olika 

stationer i klassrummet och eleverna roterar mellan stationerna. Det kan också finnas 

obemannade stationer. Det kan handla om alternerande undervisning, där klassen delas in 

i en mindre och en större grupp och riktad undervisning till grupperna baseras på behov, 

till exempel berikning för elever med goda kunskaper eller repetition för elever som varit 

frånvarande. En annan variant är parallell-undervisning där gruppen delas i två lika stora 

grupper och undervisas om samma innehåll utifrån samma utgångspunkter. Slutligen kan 

det handla om så kallad team-teaching där lärarna planerar och genomför undervisningen 

tillsammans, till exempel kan en lärare demonstrera något och den andra leder en 

diskussion angående detta. Dessa olika typer av samarbeten kräver olika mängd 

gemensam förberedelsetid. Den samarbetsform som kräver minst tid tillsammans är den 

där en lärare undervisar och den andra stöttar upp (Hunt, 2010). Även Sileo & Garderen 

(2010) beskriver de typer av samarbeten mellan ämneslärare och speciallärare som Hunt 

(2010) presenterar, men diskuterar också att dessa bör kopplas till vetenskapligt 

förankrade undervisningsmetoder i matematik för bättre resultat av undervisningen. 

Vidare lyfts också behovet av gemensam planeringstid för att samarbetet ska gynna 

undervisningen och därmed eleverna.  

 

Hang och Rabren (2009) samt Almon och Feng (2012) beskriver hur man kan inkludera 

elever i behov av särskilt stöd i matematik i klassrummet genom att ha både ordinarie 

lärare och speciallärare i klassrummet. Denna typ av samarbete förekommer i flera 

artiklar och analyseras i olika hänseenden, som till exempel hur lärare uppfattar 

undervisningen (Austin, 2001), hur elever med särskilda behov påverkas av inkluderande 



  
 

4 

undervisning (Murawski & Swanson, 2001) samt hur samtliga elever påverkas av 

undervisningen (Magiera, Smith, Zigmond & Gebauer, 2005). Förklaringen till att denna 

form av gemensam undervisning är så pass väl beforskad jämfört med övriga varianter 

kan bero på att National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) införde the Equity 

Principle år 1995. Innebörden av den principen är att alla elever ska få ta del av 

inkluderande undervisning i matematik vilket alltså innebär att elever i behov av särskilt 

stöd ska inkluderas i de ordinarie grupperna (Magiera mfl, 2005; NCTM, 2014). I Sverige 

skriver dock Skolverket (2014) i sina allmänna råd inte något om formen för det stöd som 

ska sättas in utan beskriver enbart rätten till tillräckligt stöd samt exempel på olika former 

för detta.  

 

Colburn, Sullivan och Fox (2012) har undersökt studenters nöjdhet och prestationer på 

grundkurser i ekonomi när de undervisas av flera lärare. Undersökningen de genomförde 

jämförde genomsnittligt antagningsbetyg med resultaten på kursen. Jämfört med en 

kontrollgrupp visade det sig att elever med ett snittbetyg på lägre än 3,28 (maximalt betyg 

är 4,00) fick högre resultat i gruppen som undervisades av två lärare jämfört med den 

grupp som bara hade en lärare. För elever med högre snitt fanns inte denna skillnad. De 

studenter vars betyg förbättrades av undervisning med två lärare var alltså inte studenter 

med toppbetyg utan sambandet fanns bara upp till en viss nivå.  

 

Gladman (2015) har undersökt studenter på grundkurs i engelska i Japan där lärarna 

arbetar med team-teaching över ämnesgränserna. Studenternas upplevelser av vilka delar 

av undervisningssituationen som kan påverkas av team-teaching delas av Gladman upp i 

två kategorier. En del med tydlig koppling till resultat i form av de tre kategorierna 

förståelse, frågor och deltagande. Den andra delen handlade om hur väl lärarna tog hand 

om studenterna, relationen mellan lärarna samt att lärares kunskaper kompletterar 

varandra. Vad gäller förståelse, frågor och deltagande beskrev studenterna att förståelsen 

ökade när två lärare undervisade. Studenterna kände att de var mindre tveksamma till att 

ställa frågor men också att nyttan av team-teaching var beroende av hur aktiva studenterna 

själva var i undervisningen. Studenterna upplevde att lärarna blev bättre på att ta hand om 

alla studenter. Studenterna tyckte också att det var viktigt att lärarna hade en bra relation 

sinsemellan eftersom de upplevde att de då kunde komplettera varandra bättre. Även 

Johannes (2012) har undersökt undervisning i engelska i Japan där en lärare med engelska 

som modersmål och en lärare med samma modersmål som studenterna undervisade 
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tillsammans. Eleverna upplevde att deras inlärning gynnades av team-teaching i detta 

sammanhang.  

 

2.2 Elevers attityder till matematik 

Elevers prestationer i matematik påverkas inte enbart av deras faktiska kunskaper i 

matematik utan också av andra komponenter. Sedan 1980-talet har forskare som t.ex. 

Schoenfeld, McLeod och Silver intresserat sig för hur man kan förklara att elever som har 

de nödvändiga kognitiva förmågorna trots det kan misslyckas med matematik. Inom 

ramen för detta har man studerat beliefs, emotioner och attityder. Inom området attityd 

har denna forskning varit inriktad på att finna ett kausalt samband mellan positiv attityd 

till matematik och goda prestationer i matematik (Di Martino & Zan, 2011).  

 

2.2.1 Attityd 

Attityd definieras vanligtvis som en positiv, negativ eller blandad inställning till något 

(till exempel matematik) och uttrycks på någon intensitetsnivå. Enligt Brehm, Kassin och 

Fein (2005) består attityd av tre komponenter. En affektiv komponent kopplar attityden 

till känslor inför t.ex. matematikämnet. En kognitiv komponent som påverkas av hur man 

tänker och resonerar om ämnet. Även en handlingskomponent är en del av attityden, 

vilket innebär att attityden till något påverkas av hur individen agerar när den ställs inför 

en situation där personen agerar utifrån sin attityd. Att mäta attityder har visats vara 

komplext där olika mätmedoder och formulär har använts för att mäta attityder och olika 

svårigheter kopplas till olika metoder (Brehm mfl, 2005). Ytterligare en svårighet i att 

mäta attityder är enligt Krosnick, Judd och Wittenbrink (2005) att de består av en tillfällig 

och en mer stabil komponent. En person kan därför svara olika på samma fråga som kan 

kopplas till attityd vid olika tillfällen beroende på tillfälliga komponenter som aktuellt 

humör eller erfarenheter som ligger nära i tiden och påverkar upplevelsen av något på 

kort sikt. Att kunna se bortom dessa och korrekt tolka den mer stabila komponenten blir 

då mycket viktigt för att kunna urskilja den varaktiga attitydkomponenten.  

 

Förutom att mäta attityder har forskning även fokuserat på förändring av attityder. Det 

har visat sig att en persons attityder kan stärkas när personen utsätts för 

övertalningssförsök med syfte att ändra attityden. Vidare är individer mer benägna att 

agera i linje med sin attityd när de blir medvetna om sin attityd i en fråga och har goda 

kunskaper om vad som ligger till grund för attityden. Huruvida en individ agerar utifrån 
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sin attityd till något eller inte varierar också beroende på omständigheterna. Individer 

handlar i större utsträckning i linje med sin attityd om det handlar om ett tydligt avgränsat 

område och attityden är stark. (Brehm mfl, 2005)  

 

Enligt Hodges och Kim (2013) har forskning om hur attityder till matematik påverkar 

elevers agerande ofta saknat en tydlig definition av vilka komponenter attityd består av 

vilket lett till svårigheter att urskilja faktorer som påverkar attityden. Ryan och Pintrich 

(1997) har skapat en modell för hur motivation i matematik och attityd till matematik 

kombinerat kan påverka elevers hjälpsökande beteende. Attitydens komponenter i denna 

modell handlar om hur man värderar fördelar med att söka hjälp kontra vilka ”hot” som 

föreligger från klasskamrater och lärare. Motivationens komponenter är bland annat 

upplevd självförmåga och förmåga jämfört med andra elever i klassen. Yee (2010) 

beskriver inre motivation som en mycket viktig faktor för den egna drivkraften i studierna 

men att sambandet mellan attityd och motivation är låg. En elev kan ha en positiv attityd 

till matematik men ändå sakna inre motivation. Yee har använt sig av formuläret Attitude 

Towards Mathematics Inventory och där är motivation en av fem delar som mäts. Andra 

forskare ser inte motivation som en del av attityden (Hannula, 2002; Di Martino & Zan, 

2011).  

 

Modeller för elevers attityd till matematik 

Trots att problematiken med avsaknaden av en modell för elevers attityd i matematik 

beskrivs i flera artiklar (Hannula, 2002, Di Martino & Zan, 2010) återfinns flera olika 

modeller för elevers attityd i matematik. Dels modeller med flera komponenter (affektiva, 

kognitiva etc.) där beskrivningar om hur dessa komponenter ska mätas inte tydligt anges, 

men också formulär för att mäta attityd i matematik där själva formuläret definierar attityd 

(Hannula, 2002; Di Martino och Zan, 2011; Asante, 2012; Yee, 2010; Tapia, 1996). 

 

Hannulas (2002) modell för elevers attityd har fyra komponenter; känslor som eleven 

associerar med matematikämnet, känslor som eleven associerar med specifika aktiviteter 

i matematik, förväntade konsekvenser av att studera matematik samt hur eleven bedömer 

att matematikkunskaper är värdefulla i relation till de egna målen i livet. Hannula belyser 

också flera komplexa samband mellan dessa olika delar av attityden. Det kan till exempel 

handla om att bibehålla en negativ attityd till ämnet för att på så sätt bevara en positiv 
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generell självbild eftersom man då förskjuter sitt misslyckande till ämnet och inte till den 

egna personen (Hannula, 2002). 

 

Di Martino och Zan (2010) beskriver en modell för elevers attityd som har tre 

dimensioner; känslan eleven har inför ämnet, föreställningen om matematik samt upplevd 

kompetens i matematik. Samtliga komponenter mäts dikotomt, d.v.s. antingen eller utan 

några mellanlägen. Gällande känslan för ämnet är den antingen positiv eller negativ, 

föreställningen om matematik som ämne kopplas till om den är relationell eller 

instrumentell och den upplevda kompetensen är antingen hög eller låg. Detta ger åtta olika 

attitydprofiler, där elever med positiv känsla för ämnet, relationell föreställning om 

matematik och hög upplevd egen kompetens är de som har mest positiv attityd till 

matematikämnet.  

 

Det tidigare nämnda Attitude Towards Mathematics Inventory (Yee, 2010) är en 

uppsättning av 40 påståenden som besvaras av elever på en femgradig likertskala. Dessa 

påståenden är indelade i fyra undergrupper; matematikens värde i samhället, glädjen med 

matematik, motivation i matematik och ångest för matematik. Ju högre sammantaget 

resultat desto mer positiv attityd till matematik (Tapia, 1996). 

 

2.2.2 Upplevd kompetens 

Self-efficacy definieras som tilltron till den egna förmågan inom ett specifikt område 

(Bandura, 1997). Self-efficacy kan beskrivas som upplevd kompetens inom ett givet 

område. Det handlar alltså inte om vilka faktiska förmågor en person har, utan om vad 

personen tror sig kunna genomföra eller klara av i en specifik situation. Enligt en 

metastudie utförd av Stajkovic och Luthans (1998) finns ett starkt samband mellan self-

efficacy och prestation i matematik. Störst är effekten för enklare matematisk 

problemlösning. Detta överensstämmer med studier som Bandura (1997) sammanfattar. 

Där har man exempelvis studerat elever på tre olika kunskapsnivåer som haft låg 

respektive hög self-efficacy. Resultatet visar att samtliga kunskapsnivåer presterade 

bättre med hög self-efficacy än med låg, men att skillnaden i prestation var högst för 

lågpresterande elever.  

 

Högre self-efficacy och engagemang i skolan kan ses hos ungdomar som upplever att 

deras lärare visar på vikten av abstrakt tänkande och förståelse, visar att de har höga 
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förväntningar på sina elever, skapar stöttande relationer, lyssnar på sina elever och kan 

anpassa sig till elevernas behov och intressen (Meece, Herman och McCombs, 2003). Att 

däremot ge elever alltför mycket hjälp kan resultera i att eleverna tolkar det som att de 

saknar förmåga att lära sig, och även om det tillfälligt kan öka self-efficacy så blir det 

ingen kvarstående effekt av det (Bandura, 1997).  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkter innefattar en konstruktionistisk syn vad gäller hur 

gruppens sociala situation uppstår men också vad gäller konstruktionen av elevers 

attityder till matematik. Vidare definieras begreppet attityd till matematik utifrån den 

tredimensionella modell som Di Martino och Zan (2011) skapat.  

 

3.1 Konstruktionism 

Den sociala situationen i klassrummet konstrueras av gruppen och är i ständig förändring. 

Den klassrumskultur som råder skapas av gruppens deltagare och konstrueras och 

rekonstrueras ständigt (Bryman, 2011). Utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv på 

attityd ses attityder som konstruerade i ögonblicket utifrån kunskaper och erfarenheter 

som individen bär med sig. Individen bär alltså inte på tydliga attityder vid varje given 

tidpunkt utan dessa konstrueras vid behov. Efter skapandet av den aktuella attityden 

sönderfaller den med tiden och vid ett senare tillfälle kan den behöva skapas på nytt. Detta 

innebär inte att attityden nödvändigtvis förändras, men med nya kunskaper och 

erfarenheter kan en förändrad attityd uppkomma. Som ytterlighet skulle den 

konstruktionistiska synen på attityder innebära att enbart värdeneutral information skulle 

lagras och sedan utvärderas i ögonblicket. Detta skulle dock innebära att individen skulle 

behöva kompetens om hur man värderar information och det är osannolikt att det då skulle 

innebära att man trots denna kunskap inte alls värderar tillgängliga erfarenheter och 

kunskaper och lagrar även dessa. Sannolikt finns en individuell variation i omfattningen 

av denna konstruktion och rekonstruktion av attityder där vissa individer rekonstruerar i 

högre grad än andra (Fabrigar, McDonald och Wegener, 2005).  

 

3.2 Tredimensionell modell för elevers attityd till matematik 

Di Martino och Zan (2011) använder sig av tre dimensioner för att mäta elevers attityd i 

matematik, känslan för matematik, synen på matematik samt den upplevda egna 

kompetensen i matematik. Di Martino och Zan (2010) har utgått ifrån uppsatser som 

elever skrivit i ämnet ”Jag och matematik” och det är ur dessa beskrivningar som de tre 

olika dimensionerna har identifierats. Modellen är dikotom. Dikotomin innebär att det 

inte finns några mellanlägen i dimensionerna utan att exempelvis känslan inför ämnet 

enbart kan vara positiv eller negativ och inget däremellan. Fördelar och nackdelar med 
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modellens dikotomi utreds vidare i metoddiskussionen. Bilden nedan ger en grafisk 

beskrivning av modellen.  

Bild 1 – attitydmodell utifrån Di Martino och Zan (2011) 

 

Gällande känslan för matematik använder Di Martino och Zan (2011) alternativen positiv 

eller negativ känsla inför ämnet.  

 

Synen på matematik 

Gällande synen på matematik använder Di Martino och Zan (2011) Skemps (2006) 

definition av instrumentell och relationell förståelse för matematik. Enligt Skemp finns 

två sätt att se på matematik. Antingen genom att man som elev har en instrumentell 

förståelse som handlar om att se matematiken som en uppsättning algoritmer och regler 

som man som elev ska behärska och kombinera för att lösa så många uppgifter som 

möjligt. Att istället ha relationell förståelse för matematik handlar om att ha en 

matematisk karta där kunskap om samband mellan olika matematiska begrepp i sig är 

överordnad kunskapen om hur man löser enskilda problem. Med en väl utvecklad och 

anpassad karta kan man då förstå och lösa en stor mängd problem. Enligt Skemp är det 

eftersträvansvärt att elever når relationell förståelse eftersom det skapar inre drivkraft för 

att fortsätta utöka sin matematiska karta och därmed sin kompetens (Skemp, 2006).  
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Gällande elevers upplevda kompetens i matematik använder Di Martino och Zan (2011) 

Banduras (1997) socialkognitiva teori om self-efficacy. Hans teori grundar sig i att 

människor agerar på olika sätt i en situation beroende på vilken grad av self-efficacy de 

har. Self-efficacy kan beskrivas som tilltro till den egna förmågan inom ett givet område. 

Det handlar alltså inte om vilka faktiska förmågor en person har, utan om vad personen 

tror sig kunna genomföra eller klara av i en specifik situation. Fyra olika faktorer spelar 

in i utvecklingen av en individs self-efficacy. Den tyngst vägande faktorn är tidigare 

framgångar och motgångar. Människors uppfattning om vad de tror sig klara av beror till 

stor del på om de klarat liknande situationer förut. Vad andra kommunicerar verbalt är 

också en påverkansfaktor, att få höra av andra att man kommer att klara något ökar self-

efficacy medan negativa kommentarer riskerar att minska den (Bandura, 1997). 

 

3.3 Konstruktionism och modellen för attityd i matematik 

Att använda den valda attitydmodellen i kombination med en konstruktionistisk ansats 

innebär att beskrivningar av attityd som görs i dåtid måste tolkas som rekonstruerade i 

nuet och därmed inte alltid överensstämmer med den upplevelse som individen hade när 

händelsen inträffade. Att beskrivningen av tidigare upplevelser sker i nuet och att 

individen rekonstruerar tidigare upplevelser innebär för användandet av attitydmodellen 

att det är den aktuella upplevelsen av den tidigare situationen som skattas av individen 

själv och inte av någon utomstående. Någon objektiv bild av den historiska attityden är 

inte intressant i detta perspektiv eftersom den inte upplevs i nuet och det är den upplevda 

attitydförändringen som är i fokus. Samverkan mellan de olika delarna i ramverket sker 

således genom att attitydmodellen tolkas med en konstruktionistisk utgångspunkt.  
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4 Metod 
I metodavsnittet presenteras studiens design, urval, datainsamling, genomförande, etiska 

överväganden samt metoddiskussion. 

 

4.1 Design 

Studien är en mikroetnografi i sluten miljö med en öppen forskarroll (Bryman, 2011). 

Intervjuer har utgjort grunden för analysen men observationer i klassrummet har använts 

som ett klargörande komplement. I en fullskalig etnografisk studie engagerar sig 

forskaren i den sociala miljön under en längre tid, hen genomför regelbundna 

observationer av beteendet hos deltagarna, lyssnar på och deltar i samtal, intervjuar 

informanter, samlar in skriftligt material och utvecklar en förståelse för gruppens kultur 

för att sedan formulera en noggrann redogörelse för hur miljön ser ut (Bryman, 2011). I 

en etnografisk studie är det intressset för de upplevelser som deltagarna i den observerade 

miljön har som är i fokus. En etnografisk studie är därför lämplig med tanke på 

intentionerna i denna studie. Tidsramen för ett magisterarbete gör det dock inte möjligt 

att genomföra en fullskalig etnografisk studie. Valet att genomföra en mikroetnografi är 

den möjlighet som fanns till buds för att trots begränsningar maximera fokus på förståelse 

för elevernas upplevelser. I studien har därför syftet och frågeställningarna fått begränsas 

till att omfatta elevernas upplevelser av tvålärarsystemet samt, tilltro, upplevelser och 

känsla inför ämnet, det som i studiens teoretiska ramverk definieras som attityd till 

matematik. Begränsningen i möjligheter till deltagande i den sociala miljön har också 

varit anledningen till att ett induktivt perspektiv delvis har frångåtts till förmån för ett 

teoretiskt ramverk. Det teoretiska ramverket medför en naturlig begränsing i 

observationerna och accelererar förståelseförloppet. Risken är att gjorda observationer 

som till synes inte har någon koppling till ramverket faller bort vilket minskar fokus på 

helhetsförståelsen. Den tvådelade analysmetod som presenteras nedan syftar till att 

minska risken att detta sker.  

 

4.2 Urval 

Den gymnasieskola där studien genomfördes ligger i en medelstor stad. Kommunen är 

huvudman och skolan erbjuder både teoretiska och praktiska program. Under läsåret 

17/18 fortsatte den försöksverksamhet som påbörjades läsåret 16/17 och som av rektor 

och medarbetare beskrivs som ett tvålärarsystem. Två undervisningsgrupper i Matematik 
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1a omfattas av försöket och tre olika praktiska program finns representerade i grupperna. 

Att skolan valt att använda sig av tvålärarsystem beror på att flertalet elever inte klarade 

kunskapskraven i matematik och därför blev utan gymnasieexamen. Tvålärarsystemet är 

således en insats för att öka måluppfyllelsen. Tre lärare ansvarade för undervisningen. En 

av dem undervisade i båda klasserna. I vardera grupp är båda lärarna likvärdigt ansvariga 

för undervisning, bedömning och betygsättning. De två lärarna som utgör ett 

tvålärarsystem till vardera grupp är tilldelade 75% av kursens tid i tjänsten. Förenklat kan 

man säga att de är med på 3 av 4 lektioner. Konsekvensen av det blir att de har 50% av 

undervisningstiden i klassrummet tillsammans och 25% vardera enskilt. De är dock 

tillgängliga schemamässigt för att kunna vara med i klassrummet på samtliga lektioner 

och är därmed fria att själva välja vilka lektioner eller delar av lektioner som ska utföras 

tillsammans. Förutom dessa lärare är skolans speciallärare i matematik kopplad till 

klasserna. Specialläraren undervisar också vissa av eleverna på annan tid utanför den 

ordinarie undervisningstiden för att kunna tillgodose deras behov och se till att de kan 

följa med i den ordinarie klassens tempo. Med utgångspunkt i de två 

undervisningsgrupperna fick urvalet sedan ytterligare begränsas till de elever som 

godkänt deltagande i studien. Dessutom valdes elever som deltog i speciallärarens 

extraundervisning bort. Anledningen till det är att deras undervisningssituation skiljer sig 

betydligt och att det inte kommer att vara möjligt att urskilja vilken insats som påverkat 

upplevelse och attityd.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2017) så är det brukligt att intervjua 5-25 personer när man 

genomför en kvalitativ inervjuundersökning. Fyra elever från varje grupp valdes ut. En 

som under observationerna visat många känsloyttringar och tagit plats verbalt i 

klassrummet samt en som varit mer tillbakadragen i klassrummet och inte visat känslor 

öppet. Två elever som inte utmärkt sig åt något håll valdes också ut. Två reserver per 

klass valdes också. Urvalet i klasserna gjordes med målet att spridningen i beteende i 

klassrummet skulle vara så stor som möjligt. I de fall flera likvärdiga kandidater fanns 

styrdes urvalet mot att spegla sammansättningen i gruppen med avseende på kön och 

etnicitet men det har enbart varit ett sekundärt urvalskriterium. De undervisande lärarna 

var inte på något sätt involverade i valet av elever.  

 

I slutet av den sista observationen i varje grupp informerade jag kort i gruppen om att jag 

nu skulle göra ett urval och att jag skulle kontakta utvalda elever via mail. Efter några 
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dagar hade jag fått kontakt med samtliga elever och samtliga hade tackat ja. Intervjuerna 

genomfördes i ett avskilt rum på skolan där vi kunde samtala ostört och samtliga 

intervjuer spelades in. Elevernas namn är fingerade. 

 

4.3 Datainsamling 

Enligt Brymans (2011) definition på etnografisk studie ska man som forskare både lyssna 

på och delta i samtal när man samlar in data. Detta har skett genom observationer och 

intervjuer.  

 

4.3.1 Observationer 

Två olika observationsguider har skapats och använts i studien. Den första användes vid 

de inledande observationerna. Fokus i observationerna där var att observera händelser i 

klassrummet för att skapa en inledande bild av vilka olika aktiviteter som förekom i 

matematikklassrummet samt hur elever och lärare agerade och reagerade under dessa 

aktiviteter.  

 

I den andra intervjuguiden var fokus istället på agerande och reaktioner som kunde 

kopplas till det teoretiska ramverket. Under observationerna strukturerades 

observationerna i verbala och icke-verbala uttryck som kunde kopplas till Di Martino och 

Zans (2011) modell för attityd i matematik samt upplevelser av undervisningen. I 

efterhand sorterades dessa observationer mer detaljerat med koppling till de olika delarna 

i ramverket. Detta för att värdera olika uttryck utifrån hur talande de sannolikt kunde vara 

för elevens attityd och upplevelse av undervisningen. Dessa beskrevs sedan enligt 

följande; kommentarer om matematik, känsloyttringar, uppmuntrande ord från lärare eller 

klasskamrat, reaktion när man klarat en uppgift. Dessa observationsområden kan inte 

kopplas till samtliga delar av det teoretiska ramverket. De utelämnade delarna handlar om 

tidigare erfarenheter av matematik och hur tilltron till förmågan påverkas av andra elever, 

men dessa parametrar låg enbart med i bakgrunden för observationerna eftersom dessa 

ansågs mycket svåra att utröna med hjälp av observationer. Icke-verbala observationer 

handlade om att notera positiva och negativa känslor samt flyktbeteenden (till exempel 

frekventa toalettbesök under lektionen eller användandet av mobiltelefon). Dessa icke-

verbala reaktioner kan inte tolkas med lika stor exakthet som de verbala reaktionerna, och 

tolkningen sker i större omfattning utifrån observatörens egen förförståelse av vilka 

känslor yttringarna representerar.  
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4.3.2 Intervjuer 

Inför intervjuerna har en intervjuguide (Bilaga C) tagits fram med utgångspunkt i de 

stadier i en intervjuundersökning som beskrivs av Kvale och Brinkmann (2017). 

Inledningsvis skapades teman för frågorna utifrån det teoretiska ramverket, sedan 

skapades frågor för att täcka kunskapsinhämtning inom dessa teman. För att säkerställa 

att varje fråga skulle ha potential att bidra med insikter kopplade till det teoretiska 

ramverket och därmed till studiens frågeställningar skrevs en kort beskrivning om syftet 

med frågan och förhoppningar om insikter som kunde komma ur svaret. I denna del i 

processen var frågorna fortfarande kategoriserade efter vilket tema de tillhörde. Slutligen 

skedde en översyn av ordningen på frågorna för att skapa en så trivsam och bekväm 

intervju som möjligt för eleverna. En viktig del av en intervju är att kunna ställa relevanta 

följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2017). Dessa kan inte alltid förutses, men i guiden 

avhandlas följdfrågor specifikt och vikten av att försöka få eleverna att ge exempel lyfts 

fram. Flertalet följdfrågor kom också spontant under intervjuerna.  

 

4.4 Genomförande 

Studien genomfördes med klassrumsobservationer och intervjuer. De första 

observationerna genomfördes under slutet av höstterminen och bestod av två 

lektionsbesök i varje klass. Samtliga genomfördes under samma vecka. Syftet med dessa 

var att skapa en bild av stämningen i klassrummet, lärarnas agerande gentemot eleverna 

samt för att försöka få en bild av vilka sociala och sociomatematiska normer som 

existerade. Under dessa observationer togs anteckningar med fokus på just dessa 

områden. Andra observationsomgången genomfördes direkt efter februarilovet och 

bestod också av två besök i varje klass. Fokus för dessa observationer var framförallt att 

välja ut de åtta elever som skulle intervjuas. Upplägget för observationerna denna gång 

följde inte samma mönster som tidigare och enskilda elever var mer i fokus. 

Observationerna inleddes med att samtliga elevers placering i klassrummet skissades upp. 

Syftet med det var att kunna kontrollera vilka elever som givit sitt medgivande till att 

delta i studien och föll inom ramen för urvalet (se 4.3.1. för avgränsning av urvalet). 

Avsikten var att rikta observationerna mot de elever som var aktuella för urvalet för att 

på så sätt kunna rikta observationerna mot elever som faktiskt var möjliga att välja ut till 

intervju.  
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4.5 Analysmetod 

Studien genomfördes som en mikroetnografi vilket innebär att det kan vara lämpligt att 

analysera det insamlade materialet med hjälp av grundad teori (Bryman, 2011). Enligt 

Fejes och Thornberg (2016) är grundad teori lämpligt när man vill bygga en teori utifrån 

empiriskt material och vill titta på sociala interaktioner och undervisning för att bättre 

försöka förstå vad som händer. Grundad teori karakteriseras av att insamling och analys 

av data sker parallellt, materialet kodas förutsättningslöst utan en bakomliggande teori 

och under analysen pågår ett ständigt jämförande mellan olika delar av materialet. Olika 

kategorier i datamängden kodas och grupperas i en process som till slut leder till 

utvecklandet av teorier och slutligen en litteraturgenomgång (Charmaz, 2014).  

 

Att studien begränsats till en mikroetnografi och dessutom är begränsad i tid för 

genomförande fick till följd att litteraturgenomgången fick genomföras innan 

genomförandet. Valet av observationsriktning i uppsatsen har alltså givits utifrån 

litteraturgenomgången. Konsekvensen av detta blir att möjligheten att att 

förutsättningslöst observera den sociala miljön och helt induktivt använda dessa 

observationer för att skapa teorier har minskat drastiskt. Trots att observationer och 

intervjufrågor har riktats mot episoder som kan kopplas till modellerna kan man inte 

utesluta möjligheten att även andra teman som är intressanta för studiens frågeställningar 

kan belysas om möjlighet ges till detta i analysen. Utifrån dessa förutsättningar har en 

tvådelad analys valts, där den induktiva delen inspirerats av grundad teori. Den andra 

delen av analysen kommer att deduktivt studera materialet med utgångspunkt i den 

modell som presenteras i det teoretiska ramverket för att försöka besvara 

forskningsfrågorna utifrån det perspektivet. Slutligen kommer de båda resultaten att 

jämföras på lämpligt sätt. 

 

4.5.1 Grundad teori 

Enligt Fejes och Thornberg (2016) har den urprungliga modellen av Glaser och Strauss 

utvecklats i olika riktningar. Av dessa är Charmaz konstruktionistiska utgångspunkt den 

som om möjligt ligger närmast för en analys av studiens insamlade material (2014). Detta 

på grund av att Charmaz lyfter fram att forskaren inte helt kan lägga sina egna värderingar 

åt sidan trots att hen försöker och att det därför är viktigt att medvetandegöra sina egna 

värderingar istället för att enbart försöka bortse från dem. De värderingar och framförallt 

förkunskaper som finns utifrån det teoretiska ramverket är orsaken till att denna del av 
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analysen enbart kan betecknas som inspirerad av konstruktionistisk grundad teori. Den 

del av analysen som berör elevernas upplevelser av undervisningen analyseras med 

inspiration av grundad teori. Detta eftersom ingen teori eller modell för detta finns med i 

det teoretiska ramverket. Den andra delen av analysen genomfördes deduktivt med 

utgångspunkt i modellen för attityd till matematik (Di Martino & Zan, 2011). Under 

analysens första del är avsikten därför att i största möjliga mån försöka bortse från dessa 

förkunskaper och även de egna erfarenheterna utifrån att själv ha undervisat i samma 

system tidigare, men att samtidigt vara medveten om att de på något sätt kan påverka 

analysen.  

 

4.5.2 Etnografiska studier och grundad teori 

Ursprunget till grundad teori var en etnografisk studie som genomfördes av Glaser och 

Strauss på 1960-talet. Fram till 1990-talet var grundad teori mer en uppsättning riktlinjer 

för kvalitativa studier och mindre av en strukturerad metod än vad den är idag. Under 

1990-talet formaliserade Glaser och Strauss metoden och skrev också handböcker om 

grundad teori som analysmetod vilket gjorde att metoden började avändas mer spritt av 

forskare utan koppling till Glaser och Strauss. Digitalisering av datakodningen i grundad 

teori blev också möjlig och det skapades dataprogram för detta. Motsvarande 

digitalisering var ej möjlig för andra närliggande kvalitativa analysmetoder och 

sammantaget innebar det att grundad teori användes i allt större omfattning. I och med 

metodens spridning och digitaliseringen som skapade mer rigida strukturer än de 

ursprungliga mer följsamma riktlinjerna kom den grundade teorin att glida längre och 

längre ifrån sitt etnografiska ursprung. Trots detta kan den etnografiska ansatsen och 

grundad teori komplettera varandra. Att använda etnografiska medoder minskar risken att 

grundad teori används för ett analytiskt hastverk. Grundad teori kan användas av 

etnografer för att skapa struktur och överblick i de stora mängder data som samlats in och 

också bidra till ökade möjligheter för teoriskapande inom etnografin. (Charmaz & 

Mitchell, 2001; Timmermans & Tavory, 2007) Att grundad teori kan bidra till ökad 

struktur och teoribildning för etnografiska studier innebär inom ramen för denna studie 

att grundad teori använts för att strukturera och kategorisera elevernas upplevelser av 

tvålärarsystemet.  
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4.6 Etiska överväganden 

Enligt Alderson och Morrow (2011) bör man reflektera över om de forskningsfrågor man 

vill besvara är tillräckligt intressanta men också tillräckligt obeforskade för att motivera 

genomförandet av den egna studien. Detta för att det anses oetiskt att deltagarnas tid tas i 

anspråk om inga nya forskningsrön framträder eller bekräftas.  

 

Den form av gemensam undervisning i matematik där två likvärdigt kompetenta lärare 

och en speciallärare är knutna till samma undervisningsgrupp är ej beforskad alls. De 

ledtrådar tidigare forskning kan ge handlar om fragment av denna struktur och då främst 

om samarbetet mellan en ämneslärare och en speciallärare. Forskning rörande två lärare 

med samma ämneskompetens som arbetar gemensamt och har lika stort ansvar för en 

grupp är i det närmaste obefintlig. Studier med fokus på elevers upplevelser i samband 

med lärares gemensamma undervisning i matematik saknas helt. 

 

Sammantaget indikerar detta att tidigare studier som explicit utforskar påverkan på 

elevers upplevda förmåga i matematik när lärare undervisar gemensamt inte existerar, 

vilket talar för att genomförandet av denna studie är viktigt för att få svar på frågor inom 

detta område.  

 

Efter konstaterandet att det är etiskt försvarbart att genomföra studien måste den utformas 

i enlighet med gällande riktlinjer för samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 

2017). Riktlinjerna kan sammanfattas i fyra krav som ska uppfyllas för att utformningen 

ska vara etiskt riktig. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en studie ska bli tillfrågade om att delta, samt att 

de när som helst ska kunna avbryta sitt deltagande utan påtryckningar eller negativa 

konsekvenser. För min del har jag två olika situationer som kräver olika hantering vad 

gäller samtyckeskravet. Det ena är samtycket från de undervisande kollegerna och det 

andra är samtycket från eleverna. Jag kommer nedan att utreda dessa separat. Att be om 

lov att besöka sina kollegers klassrum kan vara svårt eftersom de kanske känner sig 

tvingade att tacka ja trots att de inte känner sig bekväma med situationen. Studiens syfte 

och frågeställningar har ett tydligt fokus på eleverna. Det bör ha bidragit till att lärarna 

känt sig tryggare i situationen och valet av frågeställning har anpassats till de etiska 

principerna. Det är givetvis omöjligt att lärarnas verksamhet i klassrummet helt undantas 
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från studien, eftersom det är elevernas upplevelse av klassrumspraktiken som ska 

analyseras, men all information har tydligt utgått ifrån att det handlar om elevernas 

upplevelser. Lärarna vars grupper jag studerat tillfrågades om deltagande cirka sex 

månader innan de inledande observationerna. Under den tiden gav ingen uttryck för att 

de ångrade eller var betänksamma över sitt eget deltagande. Tvärtom har de uttryckt sig 

positivt om värdet i att studien genomförts och intrycket är att de verkligen upplever att 

det är eleverna som deltar i studien och inte de undervisande lärarna. Alla lärare har 

informerats om att de när som helst kan ångra sitt deltagande och samtliga har skriftligen 

godkänt deltagande. Redan innan lärarna tillfrågades så godkände skolans rektor 

genomförandet av studien. Det finns förstås en viss risk för att lärarna kände påtryckning 

i att tacka ja till deltagande på grund av att rektor accepterat upplägget. För att minska 

pressen förmedlades kontinuerligt att deltagandet är frivilligt och att det när som helst kan 

avbrytas. Extra vaksamhet vad gäller lärarnas reaktioner under studiens gång samt att 

fråga mer informellt och enskilt om det fanns en misstanke om att någon inte är bekväm 

med att delta fanns med under hela processen.  

 

Samtliga elever i studien har fyllt 15 år och enligt Vetenskapsrådets riktlinjer vad gäller 

samtyckeskravet inom vetenskaplig forskning så räcker det därför med deras eget 

samtycke och föräldrarna behöver inte tillfrågas särskilt. Information till elevernas 

mentorer gick ut via mail i augusti 2017. I detta mail ombads mentorerna att ta kontakt 

om de upplevde att någon elev inte var bekväm med studien och sitt eventuella 

deltagande.  

 

Eleverna informerades muntligt och skriftligt i september 2017 och fick då också 

möjlighet att skriva på samtyckesblankett. Kort därefter informerades de föräldrar som 

var närvarande på höstterminens föräldramöte. Vid detta möte uppmanades föräldrarna 

att kontakta elevernas mentorer om de upplevde att deras barn av någon anledning kände 

sig obekväma med studien eller på något annat sätt uttryckte missnöje som kunde härledas 

till studien. I samband med urvalet av elever till intervjuer i februari 2018 påmindes 

eleverna om att deltagandet var valfritt och att de givetvis kunde avböja deltagande i 

intervju. Därmed ansågs informationskravet vara uppfyllt.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att allt material som samlas in ska förvaras så att 

obehöriga inte kan få tillgång till det. Detta har jag säkerställt genom att förvara 
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ljudmaterial, transkriberat material och övrigt material på en dator som kräver inloggning 

för åtkomst till filer. 

 

Nyttjandekravet har kommunicerats till både elever och lärare som deltar i studien. Det 

innebär att det material som samlas in inte får användas i något annat syfte än 

forskningssyfte. Att detta är extra viktigt är för att se till att eleverna känner sig helt trygga 

med att det de berättar inte förmedlas vidare till de undervisande lärarna. Lärarna har 

informerats om att inga resultat eller iakttagelser kommer att diskuteras med dem. De 

kommer inte heller att få ta del av någon del av studiematerialet eller författade texter 

innan kursens betyg är satta. I den mån beskrivningar av någon lärare förekommer i den 

färdiga texten skall dessa ses som sociala konstruktioner skapade av eleverna och inte 

som någon egenskap eller något beteende som läraren faktiskt uppvisat. I de fall där jag 

tillsammans med min handledare bedömer att läraren behöver få del av materialet innan 

det publiceras så kommer vi att tillse detta på ett sätt som garanterat anonymiserar de 

inblandade eleverna. 

 

Etik handlar inte enbart om regelverk utan även om relationer till individer i forskningen. 

Något som varit mycket viktigt genom hela studien var att eleverna kände förtroende för 

mig. Mitt agerande har i samtliga möten med eleverna utgått från att minimera risken att 

eleverna ser mig som en matematiklärare. Om de skulle se mig som en av de undervisande 

lärarna fanns en risk att de till exempel skulle tacka ja till att delta i studien på grund av 

de förväntningar som finns i relationen mellan lärare och elev. Bortsett från den etiska 

aspekten finns också en risk att det kan påverka deras attityd till mig men också vad de 

vågar säga om matematik och undervisning. Jag vill minimera risken för att elever som 

har misslyckanden i matematik med sig från grundskolan inte vågar delta i studien eller 

berätta om sina upplevelser. 

 

För att inte påverka utfallet i studien har jag varit noga med att avgränsa mitt deltagande 

i samtal till att handla om icke-kunskapsrelaterade frågor. Om jag skulle gå in i min 

lärarroll i gruppen och hjälpa eleverna med frågor av undervisningskaraktär så skulle det 

innebära att det plötsligt fanns ytterligare en undervisande lärare i klassrummet. Det 

skulle innebära att min roll blev otydlig för eleverna och det skulle kunna påverka 

samtalen i intervjusituationen senare. Det dilemma jag ställdes inför var hur jag skulle 

agera i en situation där en elev missgynnades i sin kunskapsutveckling genom att jag 
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underlät att besvara en fråga i klassrummet eller inte korrigerade en elevs felaktiga 

uppfattning om något matematikrelaterat när jag lyssnade på samtal i klassrummet. Under 

genomförandet ställdes jag aldrig inför någon situation som var av sådan karaktär att jag 

ens övervägde att agera.  

 

4.7 Metoddiskussion 

Valet att använda enbart intervjuer och observationer som datainsamlingsmetod har visat 

sig ha en del nackdelar. Utgångspunkten för beslutet var att studien är en mikroetnografi 

och att intervjuer och observationer är de datainsamlingsmetoder som traditionellt 

används vid denna typ av studier. I den studie av Di Martino och Zan (2010, 2011) som 

ligger till grund för den modell för elevers attityd till matematik som sedan utvecklats är 

grunden en uppsats som eleverna fått skriva som handlar om deras relation till matematik 

vilket innebär att modellen inte tagits fram med hjälp av intervjuer och observationer. I 

intervjuerna har enskilda frågor inspirerats av detta genom att försöka få eleverna att 

berätta om sina upplevelser av matematik genom hela skolgången. Det visade sig dock 

vara svårt att få eleverna att muntligt beskriva detta så detaljerat som hade önskats.  

 

Användandet av Banduras modell för self-efficacy för den del av attitydmodellen som 

skulle mäta tilltro till den egna förmågan var bra eftersom modellen för self-efficacy är 

väletablerad och innehåller tydliga parametrar som är möjliga att mäta med hjälp av 

intervjuer. Di Martino och Zans modell för attityd i matematik är dikotom. Inledningsvis 

kan det tänkas enkelt att bara behöva avgöra om exempelvis känslan inför ämnet är positiv 

eller negativ. Att utifrån en intervju avgöra detta visade sig dock vara utmanande och 

ibland mycket svårare än förväntat. Med en dikotom skala går också mycket av 

informationen förlorad. Kanske har elevens känsla inför ämnet blivit mer positiv men inte 

övervägande positiv? Då har känslan inte ändrats utifrån den aktuella modellen. Men 

förändringen kanske ändå betyder något i relation till forskningsfrågorna? Känsligheten i 

ett dikotomt mätinstrumentet är inte särskilt hög och det är inte otänkbart att förändra 

modellen så att den inte längre är dikotom. Varje dimenstion skulle då mätas på någon 

form av flergradig skala. För att säkert kunna placera in eleverna på korrekt nivå i de olika 

dimensionerna i en sådan förfinad modell hade intervjuerna säkerligen behövt fördjupas 

och kompletteras med uppföljande intervjuer. Däremot är det troligtvis så att 

tillförlitligheten i resultatet hade förbättrats.  
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Intervjufrågorna hade med fördel kunnat testas på någon elev för att se effekten av dem. 

Vissa av frågorna hade kunnat formuleras om för att få tydligare svar. Det underlag för 

intervjuerna som togs med till intervjun innehöll enbart frågorna och inte de motiveringar 

till vad frågan förhoppningsvis skulle kunna ge svar på. Avsikten var att ge intervjuerna 

en mer induktiv karaktär och öppna upp mer för elevernas egna reflektioner och minska 

risken för att fastna i ett visst spår i frågan. Framförallt fanns en avsikt att genomföra en 

induktiv analys av upplevelserna i klassrummet som ej är kopplade till någon teori eller 

modell. För vissa frågor fungerade det mycket bra, men för andra frågor resulterade det i 

att de knappt gav någon användbar information alls.  

 

Genomförandet av intervjuerna hade kunnat spridas ut över en längre tid. Det hade skapat 

större möjlighet att komplettera och anpassa intervjufrågorna samt dokumentera 

följdfrågorna som ett verktyg i kommande intervjuer. Detta är ju en del av förfarandet i 

grundad teori men i praktiken blir det svårt att genomföra när tiden är knapp och 

intervjuerna får genomföras när möjlighet finns.  
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5 Resultat 
Inledningsvis beskrivs de inledande observationerna och därefter de delar av 

observationerna som legat till grund för urvalet av elever till intervju. Sedan behandlas 

den induktiva analys av intervjuerna som genomförts med inspiration av grundad teori. 

Slutligen beskrivs den deduktiva analysen av elevernas attityd samt analys av eventuella 

kopplingar mellan förändring i attityd och tvålärararsystemet.  

 

5.1 Inledande observationer 

De områden som observerats är lärandeaktiviteter samt stämning och normer i 

klassrummet. Här har observationsguiden i bilaga A använts. 

 

5.1.1 Lärandeaktiviteter 

Under de observerade lektionerna förekom flera olika former av undervisning. Dels korta 

föreläsningar vid whiteboardtavla med interaktion med eleverna i form av 

handuppräckning och svar. Under föreläsningspassen var en lärare aktiv. Ibland fanns 

ytterligare en eller två lärare i salen men de lyssnade då på föreläsningen eller arbetade 

med något annat sittande vid en bänk. Vid något enstaka tillfälle kommenterade någon av 

de andra lärarna något som den föreläsande läraren gjorde för att förtydliga eller ge en 

annan infallsvinkel. Ibland anslöt fler lärare först när föreläsningen var klar. Undervisning 

med hjälp av Smartboard förekom också. Skillnaden mellan en föreläsning vid en 

whiteboardtavla och undervisningen vid Smartboard var att läraren använde ett redan 

förberett visuellt material i Smartboarden där elevernas deltagande ibland involverade att 

de själva arbetade inför gruppen på Smartboarden och löste uppgifter med varierande 

mängd inblandning från läraren. Det förberedda materialet möjliggjorde en tydligare 

visuell koppling med figurer och illustrationer som kunde flyttas runt efter behov och 

synliggöra matematik i till exempel ekvationslösning. Eget arbete med uppgifter i 

kursbok och med uppgifter från läraren följde oftast efter föreläsningsdelen. Under det 

egna arbetet arbetade de flesta eleverna enskilt men enstaka elever arbetade tillsammans 

med den som satt bredvid. Under arbetet räckte eleverna upp handen om de ville ha hjälp 

och oftast fanns det en tillgänglig lärare som kunde komma till dem inom någon minut 

efter att de räckt upp handen. Ibland blev väntetiden längre. I ett par fall väntade en elev 

så länge att den gav upp och tog ner handen igen. När lärarna inte behövde hjälpa elever 

som räckte upp handen gick de runt i klassrummet och stämde av med elever om vad de 
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kunde. Det fanns inga synliga mönster i vilka elever som lärarna sökte på ett sådant sätt 

utan det verkade ske spontant.  

 

Det som beskrivits ovan var den vanligast förekommande lektionen som observerades.  

Förutom upplägget med föreläsning följt av räknande förekom under någon enstaka 

lektion också arbete i grupp. Dels gjordes detta som en repetitionsaktivitet inför ett prov. 

Då fick eleverna uppgifter att lösa och sedan bröt den ansvariga läraren lite då och då för 

att gå igenom en uppgift framme vid whiteboardtavlan. En annan gruppaktivitet 

genomfördes som ett utförande moment inom ramen för lärarnas deltagande i 

Matematiklyftet (Skolverket, 2018). Då arbetade eleverna i grupper med uppgifter och 

två av lärarna var involverade med att svara på frågor och engagera sig i diskussioner 

med eleverna medan den tredje läraren observerade undervisningen för att samla material 

till kommande analys under en träff i Matematiklyftet. Den lärare som var observatör 

hade alltså det som sin uppgift utifrån Matematiklyftet under genomförandet och det var 

inget lärarna själva kunde besluta om. I huvudsak noterades att samtliga lärare 

genomförde de vanligaste aktiviteterna. Endast en lärare använde Smartboard men skälet 

till det är att den tillhör hen i rollen som speciallärare i matematik. Under delar av 

lektionerna genomförde lärare betygssamtal med enskilda elever under tiden som 

undervisningen pågick. Det betydde att endast en lärare var inne i klassrummet den tiden 

och att en eller två elever (beroende på om en eller två lärare höll i samtal just då) kom 

och gick under lektionen. En del av tiden gick då åt till att läraren i klassrummet skulle 

se till att bytet av elever för samtal fungerade och det skapade i vissa fall avbrott i 

föreläsningen eller elevernas egna arbete i boken.  

 

5.1.2 Stämning och elevbeteende i klassrummet 

Stämningen lärarna emellan var god och på samtliga pass som observerades var lärarna 

på gott humör. Vid en lektion kom många elever för sent trots att läraren sett dem i 

korridoren i god tid innan lektionen. Då berättade hen för dem att det inte är okej att vara 

försenad och eleverna verkade ta till sig av det som sas. Intrycket var att läraren inte 

vanligtvis använde denna skarpa ton mot eleverna och att denna kontrast fick dem att inse 

allvaret i situationen. Strax efter var läraren på gott humör igen och stämningen var åter 

god. Lärarna visade engagemang för eleverna och ställde ibland små frågor där det 

framgick att de kände till saker om eleverna som inte har med skolan att göra, till exempel 

fritidsintressen eller vilken busslinje de åker med till skolan. Eleverna håller sig på sina 
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platser under föreläsningstiden och deltar i varierande grad. Det händer att elever 

använder mobiltelefonen under föreläsningarna. Ibland tittar elever ut genom fönstret 

men de allra flesta eleverna tycks följa med under hela föreläsningen. I samband med att 

tiden för eget arbete startar är det oftast flera elever som reser sig och går ut. Ibland 

kommer de in igen efter att ha hämtat en bok eller ett block och ibland går det inte att 

avgöra varför de varit borta. Det tar oftast minst 10 minuter från det att föreläsningsdelen 

avslutas innan det är lugnt i klassrummet igen och alla elever har kommit igång med det 

egna arbetet. Det händer ibland att ljudnivån blir så hög att lärarna måste säga till. Detta 

handlar aldrig om konflikter mellan elever utan om att elever pratar för högt, ibland om 

något som relateras till matematik men oftast om andra saker. Eleverna har oftast en 

neutral sinnesstämning eller är på gott humör. Det är sällan eleverna uttalar sig negativt i 

klassrummet men det händer.  

 

5.2 Observationer för urval till intervjuer 

Den andra och avslutande omgången observationer inleddes med en snabb skiss av 

klassrummet och elevernas positioner i klassrummet. Därefter markerades elever som 

godkänt medverkan och inte fick extra undervisning av specialläraren på utökad tid. 

Dessa elever var sedan i fokus under observationen. Detta upprepades vid andra 

observationen i samma grupp och enbart elever som kunnat observeras under båda 

lektionspassen som besöktes ansågs aktuella för intervju. I den ena klassen var 19 elever 

möjliga för urval för intervju. I gruppen observerades ett antal killar som till synes var 

kompisar med varandra och som tog ganska mycket plats i klassrummet. De pratade 

högljutt och skojade med varandra och även med lärarna på ett sätt som stack ut. En av 

dessa killar valdes ut till intervju. En tjej som satt längst bak i klassrummet och till synes 

jobbade på med sina uppgifter och ibland fick hjälp men inte tog någon plats i gruppen i 

form av handuppräckning och som inte heller sa något till någon valdes också ut. Dessa 

elever ansågs utgöra ytterligheterna i klassen. Sedan valdes ytterligare en tjej och en kille 

ut. De jobbade på under lektionerna men småpratade ibland lite med eleven bredvid och 

kunde anses ha något slags genomsnlittligt beteende för elever i klassen. 

I den andra klassen fanns 12 elever tillgängliga för urval. Jämfört med den första klassen 

fanns inte på samma sätt elever som tog mycket plats i klassrummet och urvalet gjordes 

därför lite annorlunda. En tjej som yttrade sig mycket i klassrummet i interaktion med 

läraren valdes ut samt en tjej som inte yttrade sig alls under passen. Därefter valdes en 

kille som arbetade ihärdigt framförallt under grupparbete och en tjej som verkade ganska 
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ointresserad och stundtals uttråkad. I samband med urvalet valdes också två reserver från 

varje klass. Eftersom alla elever från det ursprungliga urvalet deltog i intervjuerna så 

kontaktades aldrig dessa elever.  

 

5.2.1 Analys av observationerna 

Det som kan konstateras utifrån observationer och intervjuer är att den undervisning som 

sker i klassrummet i huvudsak består av genomgångar vid tavlan samt eget räknande. 

Med utgångspunkt i de olika typer av tvålärarsystem som beskrivs av Hunt (2010) är detta 

ett system där en lärare ansvarar för undervisningen och den andra läraren stöttar upp. 

Vilken lärare som har vilken roll växlar. Eleverna har under intervjuerna fått följdfrågor 

som handlat om ifall det genomförs någon aktivitet i klassrummet som inte skulle kunna 

genomföras om det bara fanns en lärare för gruppen. Ingen av eleverna har kunnat 

beskriva någon sådan aktivitet. Undervisningens karaktär kan alltså inte sägas skilja sig 

från undervisning som genomförs av en ensam lärare. Eleverna får hjälp snabbare och 

tvålärarsystemet som observerats blir för eleverna något som kan formuleras som ”ett 

accelererat enlärarsystem” där väntetiderna för hjälp har kortats väsentligt men där den 

yttre strukturen inte skiljer sig åt jämfört med den ensamma lärarens undervisning. Värt 

att kommentera är att genomförandet av uppgiften som var kopplad till Matematiklyftet 

krävde mer gemensam förberedelse och närmast kan beskrivas som team-teaching enligt 

Hunt (2010).  

 

5.3 Elevernas beskrivningar av matematikundervisningen 

I detta avsnitt avhandlas elevernas beskrivningar inom de områden som observerats i 5.1. 

 

5.3.1 Lärandeaktiviteter 

Eleverna som intervjuats beskriver ett antal olika aktiviteter som de deltagit i i 

klassrummet: föreläsningar, eget arbete i kursboken, eget arbete med uppgifter som inte 

kommer från kursboken, arbete i grupp, genomgång med Smartboard, experiment som 

läraren gör, och veckans kluriga uppgift. Enstaka elever säger att lärarna sagt till dem att 

de har planer på att dela klassen vissa pass framöver för att elever som behöver större 

utmaningar ska få det. Det har hänt att specialläraren tagit med sig några elever och 

undervisat dem i ett annat klassrum. De elever som beskriver detta tycker att det är bra.  

Eleverna nämner också betygssamtal de haft men inte som svar på frågan om vad de gör 

på lektionerna utan det framkommer i andra delar av intervjuerna.  
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5.3.2 Stämning och elevbeteende i klassrummet 

Alla elever uttrycker att de undervisas av bra lärare och alla elever upplever att lärarna 

tror på deras förmåga i matematik. De säger att de vet detta eftersom lärarna säger ”detta 

klarar du” och ”titta så bra det gick här”. En elev som beskrivit sig själv som att den inte 

förstår så mycket i matematik säger att alla i klassen är bra på matematik vilket kan tolkas 

som att hen upplever att lärarna tror på alla elevers förmåga. Eleverna beskriver att lärarna 

behandlar alla lika, de har inga favoriter. Några elever tar upp arbetsron och beskriver att 

det är mycket lugnare i klassrummet nu jämfört med hur det var på grundskolan. Eleverna 

har inte någon lärare de föredrar när man frågar om hjälp. Alla elever som intervjuats 

förmedlar att stämningen i grupperna är bra.  

 

5.4 Intervjuer  

Här presenteras först varje elevintervju enskilt för att plocka fram en aktuell attitydprofil 

med utgångspunkt i den modell för attityd i matematik som Di Martino och Zan (2011) 

tagit fram. Elevens upplevelse av undervisningen tidigare och i nutid analyseras också. 

Slutligen sammanfattas detta och eventuella samband mellan tvålärarsystemet och 

attityden utreds.  

 

5.4.1 Intervju 1 - Amanda 

Amanda beskriver sin första upplevelse av matematik som positiv vilket höll i sig länge 

men under högstadiet blev det jobbigt med matten. Nu beskriver hon att det är roligt igen. 

Hon tror att orsaken till det är att tempot är lägre nu. Hon ser fram emot 

matematiklektionerna. Utifrån detta tolkas hennes känsla inför ämnet som positiv.  

Amanda beskriver att när det går lätt i matematik så räknar man snabbt, men det är inte 

viktigt att vara snabb i matematik. Det är viktigare att förstå vad man gör och göra rätt än 

att vara snabb. Att förstå matematik innebär för henne att kunna räkna uppgifterna och 

klara dem direkt. Ingenstans under intervjun beskrivs matematiken på ett relationellt sätt 

vilket gör att elevens syn på matematik tolkas som instrumentell. Amanda beskriver att 

hon är lättlärd i matematik. Hennes beskrivning av hur en elev som är bra på matematik 

är stämmer ganska bra överens med hur hon uppfattar sig själv vilket tyder på positiva 

tidigare erfarenheter. Hon säger att lärarna tror på hennes förmåga i matematik. Eleven 

uttrycker en hög tilltro till sin förmåga i matematik. 
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Enligt Amanda kunde läraren på högstadiet endast förklara på ett sätt men nu kan hon få 

flera olika förklaringar eftersom det finns flera lärare. Lärarna nu försöker verkligen se 

till att man förstår. Däremot upplever Amanda att det är negativt att lärarna inte alltid 

skriver allt likadant när de gör uträkningar. Om det skiljer blir hon förvirrad. Däremot är 

det bra att de kan gå in och stötta varandra om den som har genomgång glömmer något. 

Att ha flera lärare är övervägande positivt enligt Amanda.  

 

Sammanfattningsvis har Amanda attitydprofilen positiv känsla – instrumentell syn – hög 

tilltro till sin förmåga i matematik enligt Di Martino och Zans modell (2011). Amanda är 

övervägandet positiv till att ha flera lärare i matematik. Hennes känsla inför matematik 

har ändrats till det bättre sedan grundskolan men inga direkta slutsatser kan dras angående 

några samband med tvålärarsystemet.  

 

5.4.2 Intervju 2 - Benjamin 

Benjamins första minne av matematik är positivt även om det var svårt med matematik. 

Benjamin beskriver att han haft svårt för matematik sedan skolstarten och att det är först 

nu när han börjat på gymnasiet som det blivit lättare. Känslan för matematiken har dock 

varit positiv trots att det har varit svårt. Nu känner Benjamin äntligen att han förstår 

matematik och ser fram emot matematiklektionerna. Sammantaget förmedlar han att 

känslan inför ämnet är positiv och att den har varit det under hela skoltiden. Benjamin 

beskriver att det är viktigt att få rätt svar men också att det är viktigt att komma ihåg 

formler. En elev som är bra på matematik ligger alltid ett steg före enligt Benjamin, och 

det är svårt för honom att redogöra för fler egenskaper som karaktäriserar en bra elev. 

Han tycker att det är viktigt att förstå hur saker hänger ihop i matematik men kan inte ge 

något tydligt exempel på innebörden av det. Sammantaget blir slutsatsen att han uttrycker 

en instrumentell syn på ämnet. Benjamin beskriver att han äntligen förstått matematik. 

Han upplever att lärarna tror på hans förmåga att lära sig matematik och det berättar de 

för honom. Tolkningen av detta blir att Benjamin har hög tilltro till sin förmåga i 

matematik. 

 

Benjamin uttrycker att det är bra att ha flera lärare i matematik. Det blir variation och 

man tröttnar inte på en lärare. Lärarna kan hjälpa till snabbare och fler kan få hjälp 

samtidigt. Benjamin kan inte komma på några nackdelar med att ha flera lärare.  
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Sammanfattningsvis har Benjamin attitydprofilen positiv känsla – instrumentell syn – hög 

tilltro till sin förmåga i matematik enligt Di Martino och Zans modell (2011). Hans attityd 

till matematik har förändrats sedan grundskolan eftersom han beskriver att han upplever 

förståelse i matematik för första gången. Vad den förändringen beror på är svårare att 

avgöra. Benjamin beskriver att han vågar vara med och svara på frågor i gruppen och att 

lärarna behandlar alla lika. Tempot är lugnare också. Dessa effekter kan inte direkt 

kopplas till att undervisas av flera lärare. Positiva effekter på attityden som skulle kunna 

kopplas mer direkt till att Benjamin har flera lärare är att han får hjälp snabbare.  

 

5.4.3 Intervju 3 - Calle 

Calle beskriver att matematik upplevdes som positivt först men att känslan successivt 

bytts ut mot att matematik varit tråkigt. Saker man inte kan är tråkiga enligt Calle. På 

frågan om trenden att matematiken blir tråkigare och tråkigare någonsin vänt så säger 

eleven att det har den inte och eleven ser inte fram emot lektionerna särskilt mycket heller. 

Sammantaget förmedlar Calle att känslan inför ämnet är negativ. Calle beskriver att det 

är viktigt att prestera på proven och han återkommer till strategier för att plugga inför 

prov i sammanhang där frågor om lärande i matematik mer allmänt ställts. Calles fokus 

ligger på att räkna tal och klara talen. Tolkningen av detta är att det Calle förmedlar 

angående detta är sannolikt det läraren förmedlat och slutsatsen blir att han har en 

instrumentell syn på ämnet. Calle beskriver att han är strategisk och ser till att plugga i 

tid inför proven för att få bra resultat och det framgår att han beskriver att han förstår 

matematik eftersom han också beskriver att en duktig elev får bra på proven. Calle får 

peppande ord från lärarna och det ger honom en positiv känsla i kroppen och energi till 

att fortsätta jobba med matten. Calle bedöms ha hög tilltro till sin förmåga i matematik. 

 

Calle beskriver att lärarna är lugna och tar sig tid att förklara ordentligt. Det är jättebra att 

ha flera lärare och Calles säger att han gärna skulle ha ännu fler lärare. Det är bra att man 

kan få matematiken ur flera olika perspektiv och man kan välja hur man ska tänka. Calle 

beskriver att man får mycket hjälp eftersom man har fler lärare.  

 

Sammanfattningsvis har Calle attitydprofilen negativ känsla – instrumentell syn – hög 

tilltro till sin förmåga i matematik enligt Di Martino och Zans modell (2011). Eftersom 

ingen skillnad i attityd sedan grundskolan kan påvisas i materialet konstateras att ingen 

effekt av tvålärarsystemet kan påvisas.  
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5.4.4 Intervju 4 - Diana 

Dianas första minne av matematik är positivt, men under högstadiet var matematiken 

verkligen inte rolig och hon beskriver den med ordet usch. Nu är matematiken 

höjdpunkten i skolan. Diana har definitivt en positiv känsla inför ämnet just nu.  

Diana beskriver att det inte är viktigt att vara snabb i matematik och det är viktigt att 

förstå hur saker och ting hänger ihop. Det är dock mycket viktigt att komma ihåg formler 

för det är med formler som man löser matteuppgifter och kommer man bara ihåg alla 

formler kan man lösa alla tal. Formuleringen gör det tydligt att Diana har en instrumentell 

syn på matematik. Diana säger att hon alltid haft lätt för matematik. Hon har också fått 

höra av en av lärarna att hon är en av de bästa i klassen på matematik. Av det dras 

slutsatsen att Diana har en hög tilltro till sin förmåga i matematik.  

 

Diana beskriver att matematiken är höjdpunkten i skolan nu. Lärarna är jättebra och hon 

säger själv att det är bättre att ha flera lärare än bara en lärare. Man får mycket mer hjälp 

och man kan få saker förklarat på flera olika sätt. Framförallt framhåller Diana att 

specialläraren är väldigt bra på att förklara. Diana beskriver att anledningen till att 

matematiken inte var rolig på högstadiet var att läraren inte var bra och skapade dålig 

stämning i klassrummet.  

 

Sammanfattningsvis har Diana attitydprofilen positiv känsla – instrumentell syn – hög 

tilltro till sin förmåga i matematik enligt Di Martino och Zans modell (2011). Dianas 

känsla inför ämnet och därmed hennes attityd till matematik har förändrats i samband 

med att hon började gymnasiet. Att avgöra om det beror på tvålärarsystemet eller inte är 

svårt. Möjligheten till mer hjälp och variation i förklaringar kan indirekt kopplas till 

tvålärarsystemet.  

 

5.4.5 Intervju 5 - Emma 

Emma beskriver att matematik var roligt men under mellanstadiet hade hon en svacka när 

det blev svårt och inte roligt innan det vände igen till årskurs 8. Emma beskriver att detta 

har hängt samman med om läraren varit bra eller inte. Emma säger att lärarna hon har nu 

är bra. Hon ser fram emot matematiklektionerna mer än andra ämnen. Sammantaget 

förmedlar Emma att känslan inför ämnet är positiv. Emma beskriver en del om hur saker 

hänger ihop som tyder på en relationell syn på ämnet, men beskriver samtidigt att hon 
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tänkte att det var viktigt att komma ihåg formler men att lärarna nu i geometrin delat ut 

ett formelblad så då var det inte viktigt på samma sätt i geometri. Tolkningen av detta är 

att det Emma förmedlar angående detta är sannolikt det läraren förmedlat och slutsatsen 

blir att hon har en instrumentell syn på ämnet. Emmas tidigare erfarenheter är starkt 

kopplade till upplevelsen av läraren och när hon ska beskriva en elev som är bra på 

matematik handlar det om att det är en elev som fått bra hjälp. Emma säger att hon tycker 

att hon är bra på matematik. Det kan hon avgöra genom att jämföra sig med andra. Här 

har jämförandet ett annat syfte än det som beskrivs i Banduras modell för self-efficacy. 

Där handlar jämförandet om att man ser någon annan klara något och att det bidrar till att 

öka self-efficacy. Här handlar det istället om att jämföra sig med andra elever och se att 

man redan kan mer än dem. Emma förmedlar att det bidrar till att hon känner att hon är 

bra på matematik. Emma har hög tilltro till sin förmåga i matematik. 

 

Emmas beskrivning av undervisningen är att det är bra att ha flera lärare för att man har 

större chans att få hjälp och för att det blir variation i vem som håller genomgångar.  

Hon beskriver inga nackdelar med att undervisas av flera lärare.  

 

Sammanfattningsvis har Emma attitydprofilen positiv känsla – instrumentell syn – hög 

tilltro till sin förmåga i matematik enligt Di Martino och Zans modell (2011). Emmas 

känsla inför ämnet och därmed hennes attityd till matematik påverkas av om läraren är 

bra eller inte. Emma upplever att lärarna hon undervisas av nu är bra men inga kopplingar 

kan dras till om det beror på tvålärarsystemet eller inte.  

 

5.4.6 Intervju 6 - Filippa 

Filippa beskriver att matematik inledningsvis var roligt och lätt men under mellanstadiet 

ändrades detta och det blev svårare. Detta höll i sig under högstadiet. Hon kopplar 

samman detta med att hon hade lärare som inte kunde förklara på olika sätt. När Filippa 

jämför tiden på högstadiet med hur det är nu så är det mycket bättre nu och det handlar 

om att man kan få det förklarat på olika sätt. Genom hela intervjun uttrycker Filippa att 

känslan inför ämnet är positiv. Filippa beskriver att om man är duktig i matematik så 

förstår man talen och kan räkna ut dem på ett hyfsat sätt. Det är viktigare att få rätt svar 

än att vara snabb men allra viktigast är att förstå metoden. Detta skulle kunna tolkas som 

att eleven har en relationell syn på ämnet. Dock formulerar eleven också att matematik 

inte alltid är logiskt och att det är många tal som man inte förstår varför man gör saker 
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och som exempel på vad förståelse i matematik är ges exempel som visar på att eleven 

trots allt får anses ha en instrumentell syn på matematik. Filippa beskriver inledningsvis 

att hon inte har det jättelätt i matematik. Under intervjun som helhet kan man dock tolka 

ut att Filippa inte har svårigheter i matematik. Hon har insikt om hur hon ska arbeta för 

att höja sitt självförtroende i matematik. Något annat som kan påverka elevens tilltro till 

sin förmåga i matematik framkommer inte i intervjun och elevens tilltro till den egna 

förmågan bedöms som hög.  

 

Filippa har inte haft två lärare tidigare och förmedlar i intervjun att det som är bra med 

flera lärare är att de kan förklara på olika sätt och att man får hjälp snabbare. En nackdel 

är dock att de rättar och bedömer olika ibland på prov.  

 

Sammanfattningsvis har Filippa attitydprofilen positiv känsla – instrumentell syn – hög 

tilltro till sin förmåga i matematik enligt Di Martino och Zans modell (2011). Filippas 

attityd ser ut att ha förbättrats sedan grundskolans senare del. Hon har själv mycket fokus 

på att det är viktigt att kunna få saker förklarat på olika sätt. Möjligheten att få saker 

förklarade på olika sätt blir sannolikt större om man har tillgång till flera lärare. Det verkar 

därmed finnas ett eventuellt samband mellan Filippas förmodade förändring i attityd och 

hennes upplevelse av tvålärarsystemet.  

 

5.4.7 Intervju 7 - Gabriel 

Gabriel associerar matematik med något som man behöver i vardagen och i arbetslivet. I 

början av skolgången var matematik lätt och det kändes positivt men nu är det inte så lätt 

längre och kräver mer arbete. Gabriel tappade intresset för matematik för 3-4 år sedan. 

Han flyttade till Sverige för 2,5 år sedan och då hade han redan tappat intresset för 

matematik. Matematik är enligt Gabriel tråkigare än andra ämnen i skolan. Utifrån detta 

bedöms känslan för matematik som negativ. Flera gånger under intervjun formulerar 

Gabriel att det är viktigt med matematik, men samtidigt tror han inte att han behöver det 

i sitt framtida yrke. När Gabriel beskriver sin skolgång så finns en kontrast mellan 

undervisningen i hemlandet och undervisningen här. Han beskriver att i hemlandet 

behövde man alltid jobba hårt och om man inte gjorde det kunde man få ett straff och 

kanske bli slagen. Här är lärarna nöjda om man får godkänt och man behöver inte kämpa 

på samma sätt. Gabriels syn på intresset för matematik är att det är något som han inte 

kan påverka. Han slutade bara vara intresserad och vet inte varför men tror att det kan ha 
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berott på att han inte kunde så mycket. Gabriels beskrivningar av ämnet omfattar räkning 

av tal och hur man gör för att lösa tal och få rätt svar. Han uttrycker att det är delvis viktigt 

att vara snabb i matematik, men säger att det bara är delvis är viktigt i och med att vissa 

uppgifter är långa och då måste man tänka och det tar tid. Det är viktigt att kunna en 

metod hellre än att få rätt svar men sammantaget med formuleringar om att det är viktigt 

att komma ihåg formler och att det man ska komma ihåg samband mellan exemplifieras 

med instrumentella beskrivningar så bedöms Gabriel ha en instumentell syn på 

matematik. Gabriel beskriver att lärarna tror på hans förmåga i matematik och säger det 

till eleven och om han arbetar hårt i matematik så går det ändå tillräckligt bra. På direkt 

fråga säger Gabriel att han inte är bra på matematik. Sammantaget tolkas detta som att 

tilltron till den egna förmågan i matematik är låg. 

 

Gabriel tycker att lärarna är bra och jobbar hårt för att hjälpa eleverna att lära sig 

matematik. Gabriel har haft flera lärare förut. Det var i hans hemland och det fungerade 

på samma sätt som här. Gabriel beskriver att det är bra att man får hjälp snabbare. 

 

Sammanfattningsvis har Gabriel attitydprofilen negativ känsla – instrumentell syn – låg 

tilltro till sin förmåga i matematik enligt Di Martino och Zans modell (2011). Han har 

under lång tid haft två lärare i matematik och trots detta har intresset för matematik 

försvunnit. I Gabriels fall kan inga slutsatser om skillnaden mellan en lärare och flera 

lärare i matematik dras.  

 

5.4.8 Intervju 8 - Hilma 

Hilma säger att det första hon tänker på när hon hör ordet matematik är att det är jobbigt. 

Hon tycker inte om matematik så mycket, men det kan vara roligt ibland. Sammantaget 

förmedlar Hilma att matematik var jobbigt från starten men i övergången till åk 5 och i 

övergången till gymnasiet har upplevelsen förändrats lite och blivit mer positiv. I åk 5 

bytte hon skola och fick en lärare som var bättre på att förklara. Lärarna nu är också bra 

på att förklara. Det är också lättare i matten nu än på högstadiet och det gör att det blir 

roligare. Hilma säger att hon förstår mer nu än i grundskolan. Sammantaget tolkas detta 

som att Hilma har en negativ känsla inför ämnet men att den till viss del minskat. Hilma 

beskriver matematik och lärande med formuleringar som handlar om att göra klart och 

visa att man räknat alla tal för att visa vad man kan, att man vet att man kan något när 

man kan lösa tal snabbt och att man förstår, men ordet förstå syftar på att man vet hur 
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man kan lösa uppgiften, inte nödvändigtvis på relationell förståelse. Hilma har svårt för 

att prestera på prov och blir mycket nervös i den situationen. Sammantaget bedöms Hilma 

ha en instrumentell syn på matematik. Hilma beskriver att lärarna tror på hennes förmåga 

och peppar henne i olika situationer i klassrummet. Hilmas erfarenheter av matematik är 

inte positiva och hon anser sig inte vara duktig på matematik. Information om hur hon 

påverkas av att se andra lyckas med matematikuppgifter framkommer inte i intervjun. På 

frågan om hur man vet när man lärt sig något i matematik svarar hon att det är en känsla. 

Hilma får den känslan någon gång i veckan och den tolkas som ett positivt känslopåslag. 

En analys av Hilmas tilltro till sin egen förmåga utifrån Banduras (1997) fyra delar i 

modellen för self-efficacy visar att Hilma har flera positiva bidrag till sin self-efficacy. I 

modellen är egna tidigare erfarenheter dock den enskilt största påverkansfaktorn. Det gör 

att tilltron till den egna förmågan i matematik är låg trots både uppmuntran och positiva 

känsloupplevelser.  

 

Hilma har även under delar av grundskolan undervisats i något som kan beskrivas som 

ett tvålärarsystem. Då satt hon ofta i en mindre grupp elever från klassen och fick hjälp 

av en lärare medan den andra läraren undervisade resten av klassen. Hilma upplever inte 

att det är bättre nu än det var då. Man får hjälp lika bra nu som då. Det hon tycker är bra 

med att ha flera lärare är just att man kan få hjälp snabbare när man behöver. Det är också 

bra att man kan få något förklarat på flera olika sätt. 

 

Sammanfattningsvis har Hilma attitydprofilen negativ känsla – instrumentell syn – låg 

tilltro till sin förmåga i matematik enligt Di Martino och Zans modell (2011). Hon 

upplever att undervisningen är bra men den enda beskrivningen i intervjun som kan 

härledas direkt till att flera lärare undervisar gruppen är att man kan få hjälp smabbare 

och att lärarna (flera) är bra. Det går ej att dra några direkta slutsatser om ett samband 

utifrån intervjun även om det finns tendenser i form av att elevens attityd förbättrats något 

och att det finns en beskrivning om att eleven får hjälp snabbare på grund av att de är flera 

lärare i klassrummet. Att eleven undervisats av flera lärare även i grundskolan är också 

en faktor som gör det svårare att dra några slutsatser utifrån intervjun. 

 

5.5 Attitydprofiler sammanställning 

Amanda, Benjamin, Diana, Emma och Filippa har alla samma attitydprofil, alltså positiv 

känsla – instrumentell syn – hög tilltro till sin förmåga i matematik. Av dessa är det en 
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elev som skiljer ut sig och det är Benjamin som haft svårt med matematik sedan 

skolstarten. Övriga har haft lätt för matte inledningsvis men sedan haft någon svacka 

under grundskolan. Orsaken till nedgången kopplas av Amanda, Emma och Filippa 

mycket tydligt till att läraren inte kunde förklara på flera olika sätt. Diana kopplar 

nedgången till att läraren betedde sig på ett sätt som skapade dålig stämning i 

klassrummet. Sammanfattningsvis kan attityden hos Amanda, Diana, Emma och Filippa 

tydligt kopplas till vilken lärare de haft i olika perioder.  

 

Calle har en attitydprofil som inte delas med någon annan av de elever som intervjuats. 

Han har profilen negativ känsla – instrumentell syn – hög tilltro till sin förmåga i 

matematik. Calle uttrycker att tvålärarsystemet är väldigt bra eftersom han kan få hjälp 

snabbare och att lärarna kan förklara på olika sätt men beskriver trots det att känslan inför 

ämnet är negativ.  

 

Gabriel och Hilma har samma attitydprofil, negativ känsla – instrumentell syn – låg tilltro 

till sin förmåga i matematik. Det är den profil som ger sämst attityd till matematik enligt 

modellen. De har båda haft två lärare under sin skoltid även innan gymnasiet och det 

innebär att det blir mer komplicerat att försöka se hur deras attityd eventuellt skulle ha 

förändrats i tvålärarsystemet. De jämförelser som görs för att synliggöra attitydförändring 

bygger på att eleverna bara haft en lärare förut.  

 

Noteras bör att samtliga elever bedömts ha en instrumentell syn på matematik och de 

delar av Di Martino och Zans (2011) modell som varierar mellan eleverna är känslan inför 

ämnet och tilltron till den egna förmågan i matematik.  

 

5.6 Attitydförändringar 

Av de åtta elever som intervjuats uppvisar fem elever tecken på att ha förändrat sin attityd 

i matematik i positiv riktning vid jämförelse mellan attityden under grundskolans senare 

del och attityden under gymnasietiden. Hos övriga tre elever kan ingen attitydförändring 

utläsas, vare sig i positiv eller negativ riktning.  

 

5.6.1 Positivt förändrad attityd 

Amanda, Benjamin, Diana, Emma och Filippa har alla förändrat sin attityd till matematik 

i positiv riktning. Av dessa skiljer Benjamin ut sig eftersom han har haft svårt för 
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matematik sedan skolstarten. Förändringarna hos eleverna har skett vad gäller känslan 

inför ämnet och tilltron till den egna förmågan. För Amanda, Diana och Emma består 

attitydförändringen i att känslan inför ämnet har blivit positiv. För Benjamin är det tilltron 

till den egna förmågan som gått från låg till hög. För Filippa har både känslan och tilltron 

till den egna förmågan förbättrats. Under respektive rubrik nedan följer redogörelser för 

hur attityden förändrats för varje enskild elev. Först avhandlas elever vars känsla för 

ämnet ändrats och sedan avhandlas elever vars tilltro till den egna förmågan har ändrats. 

Filippa vars attityd ändrats med avseende på båda dessa parametrar redovisas här under 

båda rubrikerna.  

 

En positiv känsla inför ämnet 

Emma kopplar känslan inför ämnet väldigt tydligt till den undervisande läraren men gör 

samtidigt en koppling till att det är roligt om det är lätt i matte.  

 

Alltså i början så tyckte jag att det var roligt och sedan så alltså det har 

alltid berott på vilken lärare jag haft för sen när jag kom upp i lite klasser 

typ i femman då hade jag inte så bra lärare och då tyckte jag att det var 

väldigt svårt och då blev det mycket tråkigare men sedan så högre upp i 

klasserna så har jag fått mycket bättre lärare och då har det blivit mycket 

roligare igen. 

 

Under sin högstadietid hade Diana en lärare som hon tyckte betedde sig på ett olämpligt 

sätt. Hon gör också en tydlig koppling mellan känslan inför ämnet och läraren. 

 

Ja, alltså såhär, jag tänker mest på åttan nian då var det väldigt alltså 

det alltså jag vet inte hur jag ska säga det men det var mest för min egen 

del att det var många som inte kom överens med läraren och han kom 

inte överens med oss han drog lite skämt som för han var roligt men som 

vi liksom tyckte att det är liksom inte ok. Då blev det nånstans att läraren 

gjorde att matten blev dålig liksom. Alltså det var inget vi såg fram emot. 

 

Amandas fokus ligger på hur läraren kan förklara. Hon beskriver på flera olika ställen i 

intervjun ett flertal situationer som handlar om att få något förklarat på olika sätt. Amanda 
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beskriver att det är roligare nu för att man förstår vad man gör och tempot är lugnare. Om 

sina nuvarande lärare säger Amanda: 

 

De försöker hjälpa en så att man verkligen förstår. 

 

Om läraren på högstadiet säger Amanda: 

 

Den förklarade väl uppgiften och sen så sa den försök och lös, försök lös 

själv liksom och då blev det att eftersom man ändå inte förstod uppgiften 

gick det inte att lösa uppgiften liksom, den förklarade bara på ett sätt om 

jag säger så. 

 

Även Filippas känsla inför ämnet är tydligt kopplad till hur läraren kan förklara: 

 

Sen har vi inte haft jättebra lärare kanske på den skolan jag gick på 

innan. Jag som tycker om när man kan förklara på olika sätt... det kunde 

inte de här två lärare som vi haft. Vi hade de i olika omgångar så vi hade 

en lärare. De kunde inte riktigt förklara så alla förstod. När man frågade 

om de kunde förklara på något annat sätt sa de bara nej och gick 

därifrån. Det var inte så att man liksom lärde sig utan man fick typ tänka 

ut själv hur det var. 

 

På följdfrågan om hennes känsla inför ämnet påverkades av detta svarar hon: 

 

Ja, det var ju inte samma, alltså man tänkte ju å nej matte… innan hade 

jag inga problem med att gå på mattelektionen liksom men man längtade 

ju inte till mattelektionen direkt, men man gick ändå dit och gjorde sitt 

bästa ändå. Det slutade med att man blev sur på lärarna för att de inte 

kunde förklara och inte la ner energi liksom. 

 

Filippa beskriver att det är bra nu för att man kan få matematiken förklarad på olika sätt. 

De elever som ändrat känsla inför ämnet från negativ till positiv har alltså tydligt kopplat 

det till läraren. I viss mån lärarens beteende i gruppen men framförallt till lärarens 

förmåga att förklara saker på olika sätt.  
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Hög tilltro till den egna förmågan 

Benjamin beskriver att han haft en positiv känsla inför matematiken hela tiden även om 

han haft svårt för matematik. Anledningen till det är att lärarna hela tiden försökt hjälpa 

honom med matten. Även här är alltså läraren avgörande för att känslan inför ämnet varit 

positiv hela skoltiden. Även om känslan alltid varit positiv så är det roligare nu enligt 

Benjamin. På frågan om varför så svarar han: 

 

Vi får ju lätt hjälp av lärarna och det är ju lätt att hänga med när de 

såhär redovisar. 

 

Benjamin upplever att hans möjligheter att lära sig matematik har förbättrats. Han lär sig 

mer nu, det är lugnare och han vågar svara fel. Han tror att alla i gruppen känner som han 

gör. Benjamin beskriver också att det är bra att lärarna inte har några favoriter. Det han 

beskriver handlar om att lärare kan ha duktiga elever som favoriter. Benjamins känsla 

inför matematiken har varit positiv hela skoltiden men det är först nu han känner att han 

förstår matematik. 

 

Ja, jag minns att jag hade svårt med det. Jag har haft det ett längre tag. 

Just nu när jag har börjat på gymnasiet som jag har haft det lättare. 

Polletten har trillat ner. 

 

Han refererar till att tempot är lägre nu än på högstadiet och kanske har det ökat 

möjligheterna att förstå ordentligt. Kanske har hans positiva känsla inför matematiken 

hjälpt honom att fortsätta arbeta med matematiken och det är nu på gymnasiet han har 

förstått? Hur han egentligen landat i att beskrivningen är att han haft en positiv känsla 

inför ämnet är i sig mycket intressant. Har han svarat på ett önskvärt sätt? Har han svårt 

att hantera att han haft en negativ känsla om det nu har varit så? Att tolka detta ur ett 

konstruktionistiskt perspektiv han mycket väl innebära att hans upplevelse inte var fullt 

så positiv i stunden men nu när han tittar tillbaka på grundskoletiden så är den ändå det. 

Det är den tolkning som görs här med utgångspunkt i arbetets ramverk.  
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5.6.2 Oförändrad attityd 

Calle, Gabriel och Hilma har bedömts ha samma attityd till matematik nu som på 

grundskolan. Av dessa tre elever skiljer Calle ut sig eftersom han har en hög tilltro till sin 

förmåga medan de andra har låg tilltro till sin förmåga.  

 

Gabriel och Hilma har tidigare undervisats av två lärare och det gör att inga slutsatser 

egentligen kan dras om hur deras attityd till matematik förändras av att ha flera lärare. 

I intervjun med Calle syns det tydligt att hans känsla inför matematik inte förändrats. På 

frågan om han ser fram emot matematiklektionerna svarar han: 

 

Ja, det beror på. Proven ser man ju inte fram emot, det är ju inte det 

roligaste för man vill ju inte prestera dåligt på sådana viktiga grejer, det 

är någonting man inte gillar. Men annars, man är ju inte så yey, jippie, 

matte, utan man blir mer lite såhär matte nu då… 

 

När Calle först beskriver sin känsla inför matematik utifrån sitt första minne av matematik 

så är den positiv men sedan har den förändrats till mer och mer negativ. På frågan om den 

trenden någonsin vänt svarar han: 

 

…jag gillar inte saker jag inte tycker om, så det är inte skitmycket det 

gått upp. 

 

Calle är väldigt noga med att förmedla att det är bra med flera lärare. Man lär sig mer 

säger han och fortsätter: 

 

Man vet att det finns någon där som kan hjälpa en, man behöver inte bli 

så nervös inför prov eftersom man redan lärt sig allting. 

 

Vid en första anblick tror man lätt att Calles attityd förändrats till det bättre sedan 

grundskolan. Han återkommer till att det är så bra att ha flera lärare och han beskriver att 

han får den hjälp han behöver. Han har uppenbarligen en positiv bild av undervisningen. 

Men trots det har han fortfarande en negativ känsla inför ämnet och det innebär att hans 

attityd inte har förändrats. 
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5.7 Elevernas upplevelse av att undervisas i tvålärarsystem 

Under arbetet med den induktiva analysen framträdde ett antal teman som kopplas till 

elevernas upplevelse av att undervisas i tvålärarsystem. Dessa var bra lärare, snabbare 

hjälp, variation i förklaringar, lika behandling av alla elever, arbetsro samt att förståelse 

gör matematik roligt. Speciallärarens roll var ytterligare ett tema som visade sig under 

den induktiva analysen. Detta tema redovisas under rubriken övrigt. 

 

Bra lärare 

Alla elever som intervjuats beskriver att de har bra lärare. Bortsett från vad man lägger i 

begreppet bra lärare så är det intressant att samtliga elever säger att de har bra lärare trots 

att ingen fråga under intervjun skapats med avsikt att eleven ska värdera läraren på ett 

sådant sätt. Det är inte möjligt utifrån det empiriska materialet att säga något om att en 

enskild lärare i systemet upplevs som en bättre lärare av elever inom tvålärarsystemet 

jämfört med elever som bara undervisas av just den läraren.  

 

Snabbare hjälp 

Samtliga elever som intervjuats beskriver att det är bra med flera lärare i klassrummet för 

att man kan få hjälp snabbare. Det handlar då om den tid eleverna arbetar enskilt i boken 

och behöver hjälp med någon uppgift. De säger att de slipper vänta lika länge och blir 

mer effektiva under lektionen.  

 

Variation i förklaringar 

Majoriteten av eleverna framhäver variation i förklaringar som något positivt som gör att 

man kan välja vilket sätt man vill tänka på, välja det som man förstår bäst. Ibland kanske 

de bara förstår den ena lärarens förklaring. När eleverna refererar till tidigare 

undervisning som inte varit bra handlar det för flera elever om att de haft en lärare som 

bara kunnat förklara på ett sätt. En elev beskriver att det inte är bra att lärarna inte gör 

lika och kanske skriver på olika sätt ibland. Det gör att eleven blir förvirrad. Det är ingen 

elev som beskriver att samma lärare kan förklara på flera olika sätt.  

 

Lika behandling av alla elever 

En av frågorna i intervjuerna handlade om vilka elever i klassen som var bra på 

matematik. Elevernas tolkning av frågan var ofta om ifall lärarna behandlade elever olika 

beroende på om de var bra på matematik eller inte. Den kopplingen var oväntad men kan 
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tyda på att majoriteten av eleverna upplevt den typen av situation under grundskolan. Ett 

par elever beskriver sådana situationer under intervjuerna. Konsekvent genom alla 

intervjuer framgår det att eleverna upplever att de i gymnasiet behandlas lika och att de 

inte blir gynnade eller missgynnade i klassrummet utifrån sin kunskapsnivå (och inte 

utifrån andra parametrar heller). 

 

Arbetsro 

Några elever säger att det är mer arbetsro i klassrummet nu än det var på högstadiet. De 

funderar över om det beror på att de mognat eller om det beror på något annat. Det är inte 

en orimlig förklaring att det skulle kunna finnas en positiv effekt på arbetsron när eleverna 

får hjälp snabbare och dessutom har flera lärare tillhands som kan se till att eleverna ägnar 

sig åt matematiken och inte gör annat.  

 

Förståelse gör matematik roligt 

Majoriteten av eleverna som intervjuats drar en parallell mellan att matematik är roligt 

och att man förstår matematik. Det är med brist på förståelse de motiverar varför 

matematik blev mindre roligt vid en viss tidpunkt under grundskolan. Oavsett hur 

undervisningen genomförs verkar förståelse och känslan inför ämnet vara tätt 

sammankopplade. Enligt Di Martino och Zan (2011) är ju känslan inför ämnet en del av 

attityden till matematik vilket innebär att förståelse för ämnet och attityden är tätt 

sammankopplade. 

 

Övrigt 

Ett par av eleverna framhåller särskilt att specialläraren är bra på att förklara. Detta 

handlar inte om att eleverna aktivt väljer att fråga just specialläraren men det kan inte 

uteslutas att det faktum att en av lärarna i systemet är speciallärare påverkar hur eleverna 

beskriver sina upplevelser av undervisningen. Det är ingen av eleverna som i intervjuerna 

gör någon skillnad eller föredrar någon annan lärare utan den enda läraren som omnämns 

särskilt är specialläraren.  

 

5.8 Sammanfattning analys 

Elevernas upplevelser av tvålärarystemet är i princip odelat positiva. De beskriver många 

fördelar med upplägget men praktiskt taget inga nackdelar. Elevernas beskrivningar av 

tvålärarsystemet gör gällande att upplägget är ganska traditionellt med genomgångar och 
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eget räknande mestadels. Ibland genomförs gruppaktiviteter. På det hela taget är det ett 

förstärkt enlärarsystem. Elevernas attityd har förbättrats i majoriteten av de undersökta 

fall där eleven inte mött tvålärarsystem tidigare. De dimensioner av attityden som 

förbättrats för eleverna är antingen känslan inför ämnet, tilltron till den egna förmågan 

eller båda dessa. De elever som haft två lärare tidigare hade en fortsatt negativ attityd. 

Tvålärarsystemet i den form som beskrivs i uppsatsen har däremot inte påverkat elevernas 

syn på ämnet positivt. De elever som tidigare undervisats i liknande tvålärarsystem har 

en fortsatt negativ attityd.  

 

Utifrån det konstruktionistiska perspektiv som är en av de teoretiska utgångspunkterna är 

det viktigt att framhålla att eleverna under intervjuerna rekonstruerar sina upplevelser, 

tankar och känslor från grundskoletiden i stunden. Därmed finns en risk att de bilder som 

ges av grundskolan inte beskriver den faktiska situationen då eller hur eleven upplevde 

situationen vid den tidpunkten. Trots det uppstår inget egentligt problem eftersom det är 

elevernas upplevelser som är i fokus och upplevelser är per definition subjektiva.  
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6 Diskussion och slutsats 
Utifrån resultat och analys kan några inledande iakttagelser göras. Till exempel kan man 

notera att de elever som undervisats i tvålärarsystem under grundskolan inte ändrat sin 

attityd till matematik. Kanske betyder det att effekten av att undervisas i ett tvålärarsystem 

avtar med tiden och till en del består av en förändringseffekt.  

 

Utifrån attitydmodellen finns ingen påverkan på synen på matematik. Alla elever har en 

fortsatt instrumentell syn på ämnet. Enligt Skemp (2006) påverkas synen på ämnet både 

av hur läraren griper sig an undervisningen och av elevens tidigare erfarenheter av studier 

i matematik. Att stärka upp undervisningen så som lärarna gjort i det tvälärarsystem som 

studerats har inga påvisbara effekter på elevernas syn på ämnet.  

 

Den dimension av attityden som påverkats positivt hos flest elever är känslan inför ämnet. 

Eventuella samband som kan påvisas handlar om att känslan inför ämnet skulle kunna 

ändras av att man får bättre tillgång till hjälp och variation i förklaringar. Det ger då 

eleverna mer tid när de känner sig framgångsrika vilket kan påverka både tilltron till den 

egna förmågan och känslan inför ämnet vilka båda är delar av attityden i matematik.  

 

6.1 Elevernas upplevelser 

Eleverna upplever att de har bra lärare. Kan detta kopplas till tvålärarsystemet? Det är 

omöjligt att veta hur de hade upplevt undervisningen om de bara haft en bra lärare. Det 

skulle kunna handla om att om man möter flera lärare är sannolikheten att minst en av 

dessa lärare upplevs som bra större än om man bara möter en lärare. Resultatet blir att 

fler elever i en grupp anser att minst en av lärarna är bra och detta spiller över på att alla 

lärare är bra. 

 

Eleverna upplever sig också vara mer rättvist behandlade nu än under grundskolan. På 

vilket sätt kan tvålärarsystemet och rättvis behandling hänga ihop? Kanske kan det 

kopplas till elevers attityd till matematik? Kanse är det svårare att bli orättvist behandlad 

om man har flera lärare i klassrummet? En ensam lärare löper större risk att behandla 

elever olika men med ett par ögon till i klassrummet minskar risken. Lärarna kanske på 

något sätt ”vaktar” varandra och minskar sådant beteende. Så kanske det är mindre risk 

att elever känner sig orättvist behandlade när de möter olika lärare. 
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Något ytterligare som eleverna lyfter som positivt med tvålärarsystemet är variation i 

förklaringar. Det kanske är givet men också intressant. Eleverna kan tolkas ha 

föreställningen att en enskild lärare enbart har ett sätt att förklara och kanske förstärks 

denna föreställning av tvålärarsystemet. Formuleringen kan också vara ett resultat av att 

lärarna lyfter just variation i förklaringar som något positivt och att eleverna sedan tar 

lärarnas formulering när de pratar om undervisningen. Eleverna som intervjuats 

undervisas av två lärare även i svenska och engelska så det behöver inte betyda att 

formuleringen kommit från matematiklärarna.  

 

6.2 Tvålärarsystemet 

I det tvålärarsystem som beskrivs ingår egentligen tre lärare. Det system som undersökts 

kan enligt Hunt (2010) närmast likna den typ av tvålärarsystem där en lärare undervisar 

och en stöttar. Hunt beskriver samarbeten mellan en ämneslärare och en speciallärare. I 

vårt fall omfattar systemet två ämneslärare och en speciallärare. Det är den typ av 

tvålärarsystem som kräver minst gemensam förberedelsetid. Även Sileo och Garderen 

(2010) lyfter denna typ av system som det minst tidskrävande. Eftersom syftet med 

studien handlar om elevernas upplevelser och attityd är lärarnas möjligheter till 

gemensam planeringstid inte utredd. Man kan dock inte bortse ifrån att organisatoriska 

parametrar spelar en roll för hur lärarna bedrivit sin undervisning.  

 

6.3 Elevernas attitydförändring 

De två elever som undervisats i matematik enligt tvålärarsystem även under delar av 

grundskolan hade oförändrat lägst attitydprofil av alla de elever som intervjuats. Det är i 

sig en intressant observation eftersom den kan säga oss något om att det finns risk för att 

en eventuell positiv effekt av ett tvålärarsystem är av smekmånadskaraktär och ebbar ut 

med tiden. Att som elev möta ett tvålärarsystem för första gången kan mycket väl ge 

effekt i form av att man upplever sig prioriterad och extra viktig som blir föremål för 

denna insats. Om alla elever alltid hade två lärare skulle den effekten i så fall inte 

förekomma på gymnasiet. Det kan betyda att eventuella positiva effekter som observerats 

i denna studie inte skulle förekommit om undervisningen sett likadan ut hela skoltiden? 

Elevernas attitydförbättringar sker i två av de tre dimensioner som utgör attityden i Di 

Martino och Zans(2011) modell för attityd i matematik. Varför sker ingen 

attitydförändring vad gäller synen på matematik? Samtliga elever har en instrumentell 
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syn på matematik även i tvålärarsystemet. Undervisningen har ett upplägg som är mycket 

likt det som en ensam lärare traditionellt arbetar med. Det är genomgångar, eget arbete 

och ibland bryter man av med någon aktivitet i grupp. När eleverna ska beskriva vad som 

är bra med tvålärarsystemet kopplar det ju det tydligt till att de får snabbare hjälp. Det 

handlar då om kortad väntetid när de behöver hjälp med uppgifter de räknar enskilt. 

Tillsammans med att de kan få saker förklarat på flera olika sätt är det de största faktorerna 

för elevernas nöjdhet med tvålärarsystemet. Undervisningsupplägget kan snarare 

beskrivas som ett förstärkt enlärarsystem. Hur skulle elevernas syn på matematik kunna 

ändras om man arbetat med ett annat upplägg? Enligt Skemp (2006) är det viktigt att 

undervisa med en relationell utgångspunkt för att skapa relationell förståelse hos eleverna. 

Att elevernas syn på ämnet inte förändrats kan alltså ha att göra med att undervisningen 

inte varit relationellt orienterad i tvålärarsystemet. 

 

6.4 Vilka samband kan finnas mellan tvålärarsystemet och attityd? 

Attitydförändringen hos de elever som beskrivit detta handlar om att de nu har bra lärare 

snarare än att de har flera lärare. Sannolikheten är förstås större att man får minst en bra 

lärare om man har tillgång till tre lärare än om man bara har tillgång till en enda lärare. 

Att eleverna får hjälp snabbare skulle också kunna kopplas till att tilltron till den egna 

förmågan ökat. Sitter man länge och väntar på hjälp hinner känslan av att man inte kan 

manifestera sig mer. Får man bra hjälp snabbare så minskar tiden då man känner att man 

inte kan. Bra hjälp i tvålärarsystemet jämfört med bara en lärare handlar enligt eleverna 

också om att man kan få saker förklarade på olika sätt. Något mer oväntat är att eleverna 

uttrycker likabehandling i klassrummet nu, vilket de inte alltid gjort på grundskolan. En 

effekt av tvålärarsystemet skulle kunna handla om att lärarna i klassrummet samarbetar 

och att skolans gemensamma värdegrund lättare upprätthålls i samarbetet. Men den 

effekten kan ju vara helt orelaterad till tvålärarsystemet och helt enkelt handla om att de 

lärare som eleverna beskriver från högstadiet har haft andra värderingar än de lärare som 

eleverna har nu.  

 

6.5 Felkällor 

Majoriteten av de intervjuade eleverna motsäger sig själva gällande om det är viktigt att 

vara snabb i matematik. På direkt fråga så svarar de att det inte är viktigt, någon svarar 

att det delvis är viktigt. I andra delar av intervjuerna när de ska beskriva vad som 

kännetecknar en riktigt bra elev i matematik gav flera dock svar likt detta: 
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Gör svårare uppgifter än de flesta i klassen gjorde och jobbade ofta 

väldigt snabbt på de enklare uppgifterna. 

 

Här kan man tänka att eleverna lärt sig att det inte är viktigt att vara snabb och på en direkt 

fråga ”vet” de det önskvärda svaret. När de däremot väver in sina egna värderingar i en 

fråga som inte direkt handlar om snabbhet kan deras egen syn på om snabbhet är viktigt 

i matematik lysa igenom. Denna typ av önskvärda svar kan förekomma även i andra delar 

av intervjuerna och det finns en risk att de slutsatser som dragits inte handlar om elevernas 

egna värderingar utan att svaren bara varit de som eleverna tänker sig är de önskvärda 

svaren.  

 

De felkällor som kan relateras till urvalsprocessen är att elever som varit aktuella för 

speciallärarundervisning inte deltagit i urvalet. Elever som varit möjliga att välja ut till 

intervju har därför alla varit elever som inte haft några särskilda svårigheter i matematik. 

Med tanke på att tilltron till den egna förmågan och synen på ämnet är dimensioner i den 

attitydmodell som använts är det sannolikt så att elever som får speciallärarundervisning 

som grupp kan tänkas ha en attitydprofil som skiljer sig från de elever som inte går på 

något specialundervisning.  

 

6.6 Studiens tillförlitlighet 

Tillförlitligheten hos kvalitativa studier kan värderas med utgångspunkt i reliabilitet samt 

intern och extern validitet enligt Bryman (2011). Man kan också utgå ifrån en uppsättning 

kriterier för tillförlitlighet som inte bygger vidare på dessa. De fyra kriterier som då 

behöver uppfyllas är trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera.  

 

Trovärdigheten i studien värderas utifrån att forskningen utförts i enlighet med uppställda 

regler samt att man sökt deltagarnas bekräftelse på sina iakttagelser (Bryman. 2011). 

Studiens genomförande är väl dokumenterat och upplägget med intervjuer som följde på 

observationerna gav en möjlighet till verifikation av observationerna.  

 

Kriteriet om överförbarhet innebär att beskrivningen av den dokumenterade sociala 

miljön ska vara så pass fullständig att någon annan med hjälp av dessa kan värdera om de 
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är överförbara till en annan social situation. (Bryman, 2011) Med tanke på studiens 

omfattning är beskrivningarna begränsade men det framgår tydligt hur tvålärarsystemet 

är utformat och hur eleverna upplever detta, vilket är tillräckligt för att någon annan ska 

kunna värdera likheten till andra undervisningssituationer.  

 

Pålitlighet innebär att alla delar av forskningen är väl dokumenterade och skulle kunna 

granskas av kolleger eller utomstående(Bryman, 2011).Allt material i denna studie finns 

väl dokumenterat men har ej granskats av någon . Materialet är dock mycket omfattande 

så som det ofta är i studier med etnografiska ansats och en sådan granskning är därför 

ovanlig att utföra eftersom den är ytterst tidskrävande för den som står för genomförandet. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren är medveten om att man inte 

kan nå fullständig objektivitet i samhällsvetenskaplig forskning och att man försöker 

säkerställa att man trots det inte låtit egna värderingar och erfarenheter påverka studien 

(Bryman, 2011) Med utgångspunkt i Charmaz (2014) där den konstruktionistiska 

grundade teorin just lyfter att ingen forskare kan vara objektiv fullt ut medvetandegjordes 

under analysen detta kriterium väldigt tydligt.  

  

6.7 Förslag till vidare forskning 

Upptäckterna i samband med framförallt intervjuerna ger en del uppslag till vidare 

forskning. Det skulle till exempel vara mycket intressant att ta reda på mer om 

uppelvelserna av lika behandling i klassrummet för att se om flera lärare kan ha effekten 

att eleverna upplever sig vara mer rättvist behandlade. Att vidare undersöka hur tätt 

kopplat förståelse och glädje inför ämnet är är också något som kan vara värdefullt att få 

mer kunskap om.  

 

Med tanke på att lärarna fortfarande följt ett upplägg som i allt väsentligt liknar det som 

en lärare traditionellt använder i klassrummet så finns det stora möjligheter att beforska 

vilka möjligheter lärare i tvålärarsystem har att förändra undervisningen till exempel 

utifrån Hunt (2010) med ambitionen att förbättra elevernas attityd till matematikämnet. 

Hur kan tvålärarsystemet utgöra en möjlighet för att skapa en mer relationellt orienterad 

undervisning är ett exempel på en intressant frågeställning.  
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Bilagor 
 
Bilaga A Observationsguide 1 
 
Observationskategorier 

1. Aktiviteter i klassrummet 
2. Vad gör eleverna?  
3. Vad gör lärarna?  
4. Hur sker kommunikationen?  

 
 
Bilaga B Observationsguide 2 
 
Kategorier utifrån frågeställningar och teoretiskt ramverk: 

1. Upplevelse av undervisningen 
2. Känsla inför ämnet 
3. Syn på ämnet 
4. Self-efficacy  

a. Erfarenheter 
b. Observational learning  
c. Övertalning 
d. Känslopåslag 

 
Verbala uttryck 

• Kommentarer om matematik (1,3) 
• Känsloyttringar (2, 4d) 
• Pepp från pedagog (1, 4c) 
• Pepp från klasskamrat (4b) 
• Klarat uppgift (3, 4a) 

 
Icke-verbala uttryck 

• Positiva känslor 
• Negativa känslor 
• Flyktbeteende 
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Bilaga C Intervjuguide 
 
Guiden inleds med hur de olika delarna av intervjufrågorna är kopplade till uppsatsens 
forskningsfrågor, för att sedan detaljerat redogöra för syftet med varje fråga. Därefter 
motiveras valet av ordningen på frågorna i genomförandet. Avslutningsvis presenteras 
frågorna och tänkbara följdfrågor med en användarvänlig struktur. 
 
Frågeställningar och teoretiskt ramverk 

Frågeställningarna handlar om elevernas upplevelser av att undervisas i tvålärarsystemet 
samt om elevernas attityd till matematik. Attityden mäts i tre delar enligt Di Martino 
och Zans modell (2011). Som en konsekvens av detta kommer intervjufrågorna att 
behöva beröra följande delar: Upplevelse av undervisningen, känsla inför ämnet, syn på 
ämnet samt self-efficacy.  
Vad gäller Banduras modell om self-efficacy så är även denna indelad i följande delar; 
erfarenheter, observerade erfarenheter, övertalning och känslopåslag.  
För att eventuellt kunna dra slutsatser om hur tvålärarsystemet påverkat elevernas 
attityd till matematik behöver jag också ställa frågor som handlar om hur de upplevt 
matematiken sedan skolstarten (eller ännu tidigare).  
Med utgångspunkt i detta har jag strukturerat frågorna enligt nedan: 
Erfarenheter i matematik 
Upplevelse av undervisningen 
Syn på ämnet 
Känslor inför ämnet  
 
Intervjufrågor med beskrivning av syfte 

Här presenteras samtliga intervjufrågor och syftet med dessa. 
 
Erfarenheter i matematik 
Vilket är ditt första minne av matematikundervisning i skolan? 
En ingång för att kunna börja från början i elevens upplevelser av matematik. Om 
eleven inte har något specifikt minne så lämnar jag frågan och hoppar över nästa. Det 
blir då naturligt att direkt mer öppet berätta om sitt förhållande till matematik. 
 
Skulle du säga att det du just beskrev är ett positivt eller negativt minne? 
Jag vill att eleven själv reflekterar över minnet. Om eleven själv uttrycker redan i 
frågan innan att det var roligt, tråkigt, etc. så hoppar jag över frågan. 
 
Skulle du kunna berätta om dig själv och matematik? 
Det blir naturligt för eleven att redan ha gått tillbaka i tiden till sitt första minne i och 
med den tidigare frågan. Här knyter jag an till Di Martino och Zan(2010) som lät 
eleverna skriva en uppsats om ”me and math”. Jag vet inte riktigt vad jag kan få ut av 
frågan men eventuellt kan den berika alla områden eftersom Di Martino och Zan dragit 
alla sina slutsatser utifrån uppsatsen.  
 
Hur gör du för att lära dig matematik?  
Kan ge ledtrådar om synen på matematik men också eventuellt beskriva att man inte 
har några strategier och i så fall konsekvenser av det?  
 



  
 

VII 

Vad gör du när det är något i matematik som du inte förstår?  
Synen på matematik kan bli synlig även här.  
 
Upplevelse av undervisningen 
De lektioner som jag varit med på, var det vanliga lektioner? (om inte: Hur ser en vanlig 
lektion i matematik ut?) 
Syftet är att förankra observationerna och att samtidigt kanske få tag i någon 
formulering om vad eleven upplever på matematiklektionerna.  
 
Har du haft två lärare i matematik förut? 
För att kunna se ett eventuellt samband mellan tidigare upplevelser och upplevelser nu 
och hur de kan knytas till undervisningsformen. 
 
Vilka skillnader (och likheter) finns mellan att ha en lärare och två lärare?  
Viktig fråga för att få veta om eleven upplever skillnader och i så fall vilka. 
 
Hur är det att ha flera lärare i matematik?  
Frågan borde generera jämförande beskrivningar om skillnaden mot att ha en lärare.  
En fråga som förhoppningsvis också ger en del beskrivande om vad som händer i 
klassrummet och på vilket sätt tvålärarsystemet fungerar. 
 
Vad gör lärarna i klassrummet? (följdfråga: Upplever du att de gör olika saker?) 
Fördjupar beskrivningen av undervisningen, eleven får fundera över alla lärares roller.  
 
När upplever du att du får möjligheter att visa dina kunskaper för lärarna? 
Detta kan säga något om upplevelsen av bedömningen och klassrumsklimatet. Kanske 
också något om synen på ämnet.  
 
Vem frågar du om hjälp? 
Verifiera mina klassrumsobservationer. Kan eventuellt ge info om skillnad i upplevelse 
mellan lärarnas sätt att möta elever eller liknande.  
 
Hur vet man om man är duktig eller inte i matematik?  
Syn på ämnet kan framkomma här. 
 
Vet du vilka elever i din klass som lärarna tycker är bra på matematik? (Om ja, hur vet 
du det?) 
Syn på ämnet kan framkomma när man beskriver en annan elevs framgång och listar 
faktorer man observerat. Kan också beksriva upplevelse av undervisningen. 
 
Upplever du att lärarna tror på din förmåga i matematik? (Hur visar lärarna det?) 
Kan eventuellt visa på en koppling till punkten övertalning i self-efficacyteorin. 
 
Synen på ämnet 
Hur vet man när man lärt sig något i matematik? 
Beroende på svaret här kan det handla om när man förstått något eller när man fått rätt 
svar. Detta kan kopplas till relationell eller instrumentell syn på ämnet. 
 
Vad är viktigt i matematik? 
Även denna fråga handlar om ifall rätt svar är viktigt eller inte. 
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Påståenden att ta ställning till (besvara med inte viktigt/viktigt/mycket viktigt) 
I matematik är det viktigt att vara snabb. 
I matematik är det viktigt att få rätt svar.  
I matematik är det viktigt att veta varför man gör saker. 
I matematik är det viktigt att komma ihåg formler. 
I matematik är det viktigt att ha koll på hur saker hänger ihop.  
Dessa påståenden syftar till att försöka avgöra om synen på matematik är relationell 
eller instrumentell. Följs gärna av följdfrågor om hur och varför eleven svarat som den 
gjort.  
Hur vet du vad som är viktigt i matematik?  
Frågan kopplas till ovanstående påståenden.  
 
Tänk på en elev du gått i samma klass som och som du föreställde dig var riktigt bra på 
matematik. Varför var den eleven bra tänker du?  
Bilden av vad det innebär att vara framgångsrik i matematik kan ge information om 
synen på ämnet.  
 
Känslor inför matematikämnet 
Vad tänker du på när du hör ordet matematik? 
Här kommer eleverna troligen att koppla matematik till en känsla.  
 
Ser du fram emot matematiklektionerna? 
Svaret här indikerar vad man tycker om ämnet.  
 
Följdfrågor 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver om s.k. andrafrågor att de förutsätter aktivt 
lyssnande och det är därför inte givet vilka följdfrågor intervjuaren kan behöva ställa. 
Beroende på hur erfaren man är av intervjusituationer så kommer man att hantera olika 
situationer olika och Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att en mer erfaren 
intervjuare inte har samma behov av ett strikt manus som en nybörjare på området. Jag 
väljer därför att ha en detaljerad intervjuguide.  
Några generella följdfrågor man kan ta till för att intervjupersonen ska utveckla sina 
resonemang kan vara: 
Kan du ge något exempel på det? 
Hur menar du då?  
Vad betyder det? 
Specifika följdfrågor som kan vara användbara vid enskilda frågor i intervjun 
presenteras under rubriken intervjuguide för genomförandet. 
 
Ordningen på frågorna i intervjusituationen  

Jag har valt att strukturera intervjuns olika områden så som de presenteras ovan. 
Orsaken är att jag vill inleda brett med öppna frågor om matematik för att på så sätt visa 
intresse för intervjupersonens upplevelser för att sedan kunna varva riktade frågor med 
mer öppna. Jag har valt att lägga frågor som explicit berör känslor sent i intervjun för att 
intervjupersonen vid det laget förhoppningsvis har slappnat av och känner sig trygg och 
därmed har lättare för att svara på dessa frågor utan att känna sig obekväm. 
Jag avrundar med att fråga om det finns något ytterligare som personen vill berätta om 
och om det är något personen undrar över angående intervjun.  
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Intervjuguide för genomförandet 

 
Vad tänker du på när du hör ordet matematik? 
Vilket är ditt första minne av matematikundervisning i skolan? 
Skulle du säga att det du just beskrev är ett positivt eller negativt minne? 
Skulle du kunna berätta om dig själv och matematik? 
(Viktigt med följdfrågor som bidrar till att klargöra eventuella växlingar i attityd.) 
Hur gör du för att lära dig matematik? 
Vad gör du när det är något i matematik som du inte förstår?  
De lektioner som jag varit med på, var det vanliga lektioner? (om inte: Hur ser en vanlig 
lektion i matematik ut?) 
Har du haft två lärare i matematik förut? 
 I så fall, beskriv mer, utveckla, ge exempel. 
Hur är det att ha flera lärare i matematik?  
Vad gör lärarna i klassrummet? (följdfråga: Upplever du att de gör olika saker?) 
När upplever du att du får möjligheter att visa dina kunskaper för lärarna? 
Vem frågar du om hjälp? 
Hur vet man om man är duktig eller inte i matematik?  
Vet du vilka elever i din klass som lärarna anser är bra på matematik? (Om ja, hur vet 
du det?) 
Upplever du att lärarna tror på din förmåga i matematik?  
Hur vet man när man lärt sig något i matematik? 
Vad är viktigt i matematik? 
Svara med: Håller med – håller delvis med – håller inte med 
I matematik är det viktigt att vara snabb. 
I matematik är det viktigt att få rätt svar.  
I matematik är det viktigt att veta varför man gör saker. 
I matematik är det viktigt att komma ihåg formler. 
I matematik är det viktigt att ha koll på hur saker hänger ihop.  
Matematik är logiskt.  
Hur vet du vad som är viktigt i matematik? (Referera till svar på påståenden ovan.)  
Tänk på en elev du gått i samma klass som och som du föreställde dig var riktigt bra på 
matematik. Varför var den eleven bra tänker du?  
Ser du fram emot matematiklektionerna? 
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Bilaga D Medgivandeblankett för lärare 
 

 
En studie om elevers upplevelser av att ha två lärare i matematik 

 
Under läsåret 17/18 kommer jag att genomföra en studie av elevers upplevelse av att ha 
två lärare i matematik. Syftet är att försöka förstå elevernas upplevelse.  
Studien kommer att bestå av observationer under lektionsbesök men också av intervjuer 
med elever.  
De klasser jag kommer att besöka är xxxxxxxxxxxxx.  
För att kunna genomföra min studie behöver jag veta att du vill vara med och delta. 
Genom att skriva på det bifogade pappret godkänner du ditt deltagande. Du kan när som 
helst välja att avbryta ditt deltagande. Då hör du bara av dig till mig.  
Allt material som samlas in av mig (anteckningar mm) kommer enbart att vara 
tillgängligt för mig och alltså inte för någon annan. När resultatet av studien presenteras 
är all information anonymiserad.  
 
Hälsningar 
 
Malin Bernelf 
malin.bernelf@xxxxxxxxxxx.se 
 
 
 
Jag ger mitt godkännande till att medverka i studien om elevers upplevelser av att ha två 
lärare i matematik. Jag vet att jag när som helst kan avsluta min medverkan genom att 
meddela Malin Bernelf detta.  
 
Namn: _________________________________ 
 
Underskrift: _____________________________________ 
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Bilaga E Medgivandeblankett för elever 
 

 
En studie om elevers upplevelser av att ha två lärare i matematik 

 
Under läsåret 17/18 kommer jag att genomföra en studie av elevers upplevelse av att ha 
två lärare i matematik. Syftet är att försöka förstå elevernas upplevelse.  
Studien kommer att bestå av observationer under lektionsbesök men också av 
intervjuer.  
De klasser jag kommer att besöka är xxxxxxxxxxxxxxxxxx.  
För att kunna genomföra min studie behöver jag veta vilka elever som vill vara med och 
delta. Genom att skriva på det bifogade pappret godkänner du ditt deltagande. Du kan 
när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Då hör du bara av dig till mig.  
Allt material som samlas in av mig (anteckningar mm) kommer enbart att vara 
tillgängligt för mig och alltså inte för era undervisande lärare i matematik eller någon 
annan. När resultatet av studien presenteras är all information anonymiserad. Det 
betyder att ingen kommer att kunna ta reda på vem som sagt vad under en intervju eller 
vad som hänt i klassrummet.  
 
Hälsningar 
 
Malin Bernelf 
malin.bernelf@xxxxxxxxxx.se 
 
 
Jag ger mitt godkännande till att medverka i studien om elevers upplevelser av att ha två 
lärare i matematik. Jag vet att jag när som helst kan avsluta min medverkan genom att 
meddela Malin Bernelf detta.  
 
Namn: _________________________________ 
Klass: ___________ 
 
Underskrift: _____________________________________ 
 


