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Förord 

Detta examensarbete är skrivet som en del i grundlärarutbildningen med inriktning mot 

arbete i förskoleklass och grundskolans 1-3 vid Högskolan Kristianstad. Det är skrivet 

under utbildningens sjunde termin. Det finns ett antal personer utan vars hjälp jag inte hade 

kunnat skriva detta arbete. Först och främst vill jag rikta ett stort tack till de sex lärare som 

öppet och positivt lät mig ta del av tankar och idéer kring undervisning och matematisk 

förståelse. Att få intervjua er har varit givande inte bara för slutförandet av detta arbete, 

utan också för min kommande yrkesroll. Dessutom vill jag tacka mina handledare Kristina 

Juter och Catarina Wästerlid för genomgående kloka och utvecklande kommentarer och 

gott stöd under arbetets gång. Jag vill också tacka studenterna i min handledningsgrupp för 

givande respons som fört mitt arbete framåt och förbättrat dess kvalitet. 
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1. Inledning  

Sviktande matematikresultat är, och har under en längre tid varit, ett hett diskussionsämne 

i såväl matematikdidaktisk forskning som i mediedebatt. I en artikel i Dagens Nyheter 

(2009) anses låg- och mellanstadielärares dåliga matematikkunskaper vara en möjlig orsak 

till de sjunkande resultaten. Detta eftersom dåliga matematikkunskaper kan leda till brister 

i undervisningen. I Bergling och Nejmans artikel, publicerad i Skolvärlden (2013), uttalar 

sig matematikprofessorn Jana Madjarova, som menar att undervisningen brister då fokus 

ofta är ensidig räkning i matematikböcker istället för matematiska samband.  Detta leder 

enligt henne till att insikt om matematikens hierarkiska uppbyggnad, där ny kunskap 

kopplas till det tidigare lärda, ofta går om intet.  

Kunskap om matematikens uppbyggnad och matematiska samband är något Hiebert och 

Carpenter (1992) belyser som avgörande för den matematiska förståelsen. De anser att 

matematisk förståelse består av mentala representationer av matematik, vilka i bästa fall 

kopplas samman och blir till stora förståelsenätverk. Ju fler och starkare kopplingar som 

finns mellan olika matematiska begrepp, idéer och sammanhang, desto starkare kan också 

förståelsen sägas vara, menar de. Frågan är dock om lärare delar denna syn på matematisk 

förståelse och har kunskaper om vilka undervisningsformer som är förståelsefrämjande? 

Silver, Mesa, Morris, Star och Benken (2009) har kartlagt lärares inskickade 

lektionsunderlag för undervisningssituationer som lärarna själva ansåg utvecklande för 

elevernas matematiska förståelse. Genom denna kartläggning kunde de konstatera att 

eleverna ofta gavs lärandetillfällen som inte var utvecklande för den matematiska 

förståelsen, trots att lärarna trodde att de skulle vara det.  

Konstateras kan att elevers bristande förståelse för matematik belyses som problematisk 

i både mediedebatt och i forskning. En uppfattning verkar vara att lärarna och den 

undervisning lärarna bedriver är en betydande orsak till att förståelsen inte utvecklas 

tillräckligt mycket. Lärarna verkar också ses som ansvariga för att vända den nedåtgående 

trenden. Det är mot denna bakgrund som lärares uppfattningar kring begreppet matematisk 

förståelse, och deras tankar kring hur förståelseutvecklande undervisning kan skapas, blir 

ett relevant ämne för vidare undersökning.    
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1.1 Syfte och frågeställningar   

Mitt syfte med studien är att undersöka hur några lärare som undervisar i förskoleklass eller 

grundskolans årskurs 1-3 uppfattar begreppet matematisk förståelse, samt vilken/vilka 

typ/er av undervisning dessa lärare anser bidrar till att den matematiska förståelsen 

utvecklas. Syftet är således tvådelat. Den första delen behandlar lärares tankar kring 

innebörden av själva begreppet matematisk förståelse. Den andra delen behandlar hur 

lärare anser att undervisningen kan organiseras för att stärka elevernas matematiska 

förståelse, det vill säga vilken typ av undervisning, övningar, arbetssätt och uppgifter de 

anser är stärkande för den matematiska förståelsen, samt varför dessa ses som särskilt 

stärkande. 

Syftet har brutits ner i följande forskningsfrågor:  

 Vad anser lärare att begreppet matematisk förståelse innebär?  

 Hur organiserar lärare undervisningen för att utveckla elevernas matematiska 

förståelse och varför organiseras den på detta sätt?  

De olika lärarnas svar kommer att jämföras med varandra och diskuteras i relation till 

tidigare genomförd matematikdidaktisk forskning inom ämnena matematisk förståelse och 

undervisning som främjar matematisk förståelse. Likheter och skillnader i hur de i studien 

deltagande lärarna talar om matematisk förståelse och vilken undervisning som främjar 

matematisk förståelse kommer att lyftas fram och diskuteras i ljuset av tidigare forskning.  
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2. Litteraturgenomgång  

Litteraturgenomgången inleds med en definition av begreppet matematisk förståelse, vilken 

sedan används genomgående genom arbetet. Därefter presenteras tidigare forskning med 

syftet att ge en inblick i vad som enligt forskningen anses vara och inte vara undervisning 

som främjar matematisk förståelse samt varför olika undervisningsformer tenderar att vara 

olika utvecklade för den matematiska förståelsen. Litteraturgenomgången avslutas med en 

presentation av perspektiv och teoretiska utgångspunkter vilka tillsammans med 

definitionen av begreppet matematisk förståelse har använts för att utforma den empiriska 

undersökningen och i analysen av resultatet av denna. De forskningsartiklar som används 

har framför allt hittats genom olika sökdatabaser, främst ERIC, Google Scholar och 

Summon. Jag har använt sökord som mathematical understanding, cooperative learning, 

collaborative learning, mathematical learning och mathematical beliefs och begränsat mig 

till artiklar som är granskade (peer reviewed). För att hitta ytterligare forskning har jag 

också använt referenslistorna i de artiklar jag har läst. I dessa har jag funnit information om 

vilka forskare som är framstående inom området. Mina handledare har också tipsat mig om 

en del artiklar.    

2.1 En definition av matematisk förståelse  

Hiebert och Carpenter (1992) har, genom att sammanlänka en rad olika studier och 

forskningsresultat, kommit fram till en definition av begreppet matematisk förståelse. De 

har nått slutsatsen att för att nå matematisk förståelse behöver en person skapa mentala 

representationer av matematiska begrepp, idéer och sammanhang. Hiebert och Carpenter 

belyser att eftersom dessa representationer är mentala är de svåra att se och mäta. Dock 

menar de att de mentala representationerna är avgörande för att kunna tänka kring 

matematik och kommunicera sin matematik eftersom en mental representation av en 

matematisk idé möjliggör för personen att arbeta med och förstå idén. Om en person inte 

har någon mental representation av en idé kan personen inte heller förstå den. För att 

undervisning ska vara utvecklande för den matematiska förståelsen behöver den därför 

syfta till att låta eleverna utveckla mentala representationer av matematik.   

 Hiebert och Carpenter (1992) uppmärksammar att samband mellan mentala 

representationer av matematik kan skapas på olika sätt. Bland annat görs detta när personer 
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identifierar likheter och skillnader mellan olika representationer. Detta skapar kopplingar 

mellan representationerna vilket gör att de olika representationerna hänger samman för 

personen. Dessa kopplingar kan sedan hjälpa till att sammanfoga nya mentala 

representationer av matematik med tidigare mentala representationer av matematik till inre 

nätverk av matematisk förståelse för olika matematiska begrepp, operationer och deras 

sammanhang. Ett slags matematiskt förståelsenätverk av personens samlade mentala 

representationer av matematik skapas. Ju större förståelsenätverket är, genom fler och 

starkare kopplingar, desto större matematisk förståelse kan personen sägas ha. Nätverket är 

individuellt och dynamiskt. Det utvidgas och ändras fortlöpande genom nya insikter och 

reflektioner. Det är inte alltid de nya insikterna passar in i den tidigare förståelsen. Ibland 

tillkommer ny kunskap som gör att äldre representationer måste omkullkastas och nätverket 

omorganiseras, och det är således bitvis en kaotisk process. Att en person har ett stort 

förståelsenätverk underlättar för utvidgande av förståelsenätverket genom att ny kunskap 

kan läras in i en helhet och kopplas till tidigare representationer. Det är lättare för en person 

med stort förståelsenätverk att koppla nya matematiska begrepp till de redan existerande 

representationerna eftersom det finns mer att fästa de nya begreppen vid än det finns för en 

person med liten tidigare förståelse. Om personen inte ser kopplingarna mellan olika 

matematiska sammanhang är risken att kunskap istället lärs in som fristående delar utan 

sammanhang och förståelse. 

Den definition av matematisk förståelse som Hiebert och Carpenter (1992) presenterar 

har tydliga drag av Piagets teorier. Säljö (2012) berättar att Piaget var intresserad av 

tänkandet som en process för att förstå hur barn resonerar när de förstår och tolkar världen. 

Han menade att en människas aktiva konstruktion av världen är avgörande för förståelsen 

av den. Således är en individuell konstruktion av världen enligt Piaget nödvändig för att 

kunna förstå den, och Säljö anser att Piaget därför kan ses som en företrädare för det 

konstruktivistiska perspektivet. Centralt i Piagets kognitiva teorier, menar Säljö, är tanken 

om att människor strävar efter jämnvikt med omgivningen genom att förstå vad som händer 

runt omkring dem. Han berättar vidare att denna anpassning till omvärlden nås genom 

assimilation, där personen bygger på sin kunskap med hjälp av nya erfarenheter, och 

ackommodation, där personen blir tvungen att omorganisera och anpassa tidigare kunskap 

efter nya erfarenheter. Dessa teoretiska aspekter syns tydligt i Hiebert och Carpenters 

(1992) resonemang om hur matematisk förståelse skapas.  
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2.2 Problematiken med instrumentell matematikundervisning 

Hiebert och Carpenters (1992) betonar att förståelsefrämjande matematikundervisning 

behöver leda till att elever skapar mentala representationer av matematik. De menar att 

undervisning som inriktar sig på att eleverna genom enskilt arbete ska memorera regler och 

utföra inlärda procedurer inte i första hand bidrar till att eleverna utvecklar mentala 

representationer av matematiken. Resultatet blir mer troligt att eleverna får uppfattningen 

att matematik består av att kunna följa regler. Det finns en risk att matematiken i ett sådant 

klassrum blir till delar utan helhetskoppling. Detta kan leda till att eleverna får svårare att 

komma ihåg matematiska regler eftersom reglerna saknar kopplingar till elevernas tidigare 

mentala matematiska representationer, och inte kan fästas i deras förståelsenätverk. Att 

enbart lära in matematiska procedurer utan helhetsförståelse blir således problematiskt för 

utvecklandet av matematisk förståelse på grund av att eleverna får en missvisande bild av 

vad matematik egentligen är. Eleverna kan nå instrumentell kunskap om hur beräkningar 

ska utföras men de når inte den relationella förståelse som Hiebert och Carpenter belyser.   

Det resonemang Hiebert och Carpenter (1992) för styrks av resultaten i Boalers (1998) 

tre år långa etnografiska studie på 13-15 år gamla elever från två skolor med skilda 

undervisningsmetoder. Den ena skolans elever arbetade traditionellt med matematikböcker 

och den andra skolans elever arbetade med öppen problemlösning processbaserat i grupp. 

Boalers syfte var att jämföra de båda undervisningsmetoderna och analysera resultaten med 

avseende på vilken förståelse och matematiksyn metoderna gav. Hon använde kvalitativa 

och kvantitativa undersökningsmetoder, bland annat intervjuer, observationer, 

frågeformulär och tester, för att nå slutsatserna. I sin studie konstaterar hon att elever från 

den skola som i första hand använde matematikböcker och enskilt arbete främst lärde sig 

procedurkunskap. De tester Boaler lät eleverna genomföra visade att många av de elever 

som arbetat med enskild räkning hade svårt att använda sina kunskaper i nya situationer. 

Om uppgifterna inte var utformade så som eleverna förväntade sig misslyckades de ofta 

med att lösa dem, även om de klarade av mer avancerad matematik i matematikboken. 

Detta tolkar hon som att eleverna lärt sig en regel för en viss situation men saknar 

helhetskoppling vilket leder till att de inte förstår matematiken bakom regeln. Genom de 

elevintervjuer hon genomfört i sin studie fick hon reda på att en del elever kände sig oroliga 

över att sakna förståelse för matematiken. De berättade att de försökte räkna ut vad läraren 

ville att de skulle svara och sedan svara detta, trots att de inte förstod varför det var rätt. 
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Tilltron till den egna förmågan, som Skolverket (2011b) belyser som viktig, verkar saknas 

hos dessa elever. En slutsats som skulle kunna dras från detta är att brist på matematisk 

förståelse också kan leda till brist på tilltro till den egna förmågan. Boaler (1998) beskriver 

att ett flertal elever uttryckte att matematik var svårt och jobbigt. När hon bad eleverna 

beskriva sin matematiksyn svarade flera elever att matematik handlar om att memorera och 

följa regler och minnas en liknande tidigare löst uppgift. Boaler kallar detta beteende för 

rule-following behavior, och det står i kontrast till att tänka och reflektera sig fram till rätt 

svar genom att använda sina tidigare matematikkunskaper.  

I en artikel med kognitiva teorier som utgångspunkt diskuterar Cobb (1986) vad han 

kallar en problematisk brytning mellan självgenererad, förstådd matematik som eleverna 

använder i vardagen och den akademiska matematik som skolan lär ut. Han stärker sitt 

resonemang med en rad olika studier och visar, genom dessa, att kontexten är avgörande 

för vilken typ av matematik eleven använder och hur eleven tänker kring matematiken. Den 

självgenererade matematiken utgår från intresse och motivation och är till för praktisk 

användning vilket inte alltid skolmatematiken är. Cobb menar att elever genom tidigare 

erfarenheter skapar övertygelser kring vad de förväntas göra. En anledning till att elever 

kan ha svårt att använda sin självgenererade, förstådda matematik i akademiska 

sammanhang kan vara att de, på grund av tidigare erfarenheter, är övertygade om att den 

inte passar in där. Om den akademiska skolmatematiken enbart består av instrumentell 

kunskap kan eleven förvänta sig att matematiklektionernas mål är att lära in procedurer. Då 

finns risken att eleven förlitar sig helt på läraren som kunskapskälla och blir lärarberoende, 

eftersom detta beteende verkar vara efterfrågat, menar Cobb. Eleverna följer ofta regler 

som de har fått lära sig och litar på att svaret stämmer oavsett rimlighetsgrad. Det är dock 

inte säkert att läraren förstår att eleverna inte förstår matematiken. Om lärarens mål med 

undervisningen är instrumentella menar Cobb att risken finns att elever enbart räknar för 

att tillfredsställa lärarens krav. Detta medför också risken att läraren tolkar elevernas 

beteende som att de förstår när de i själva verket agerar efter vad läraren förväntar sig och 

inte får ökad matematisk förståelse av undervisningen. 

I en annan av Cobbs studier (1985) där han utifrån ett kognitivt och metakognitivt 

perspektiv samt ett konstruktivistiskt synsätt under två år undersökt två elevers 

föreställningar (min översättning, eng beliefs) kring vad matematik är syns tecken på att 

den matematiska förståelsen är viktig för eleven. En av de elever han undersökte 
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kategoriserar han som ett ego-involverat barn (min översättning, eng ego-involved child). 

Hans definition är att en sådan elev letar efter regler och givna strategier istället för att 

genom reflektion försöka nå ett svar, och begreppet har likheter med Boalers (1998) rule-

following behavior. Ett ego-involverat barn menar Cobb (1985) ger upp om hen inte direkt 

finner en strategi för att lösa en uppgift. Eleven kan låta bli att försöka lösa en uppgift av 

rädsla för att inte lyckas lösa den eftersom misslyckande kan påverka självkänslan. Cobb 

uppmärksammar att elever ibland väljer att inte använda strategier som de förstår om dessa 

strategier anses vara lägre värderade och mindre avancerade än andra strategier. Eleverna 

tenderar då att använda en mer avancerad strategi, trots avsaknad av förståelse för denna. 

Detta beror enligt Cobb på att eleven kan känna sig dum och okunnig om hen inte använder 

mer avancerade metoder. En risk med detta beteende borde vara att eleven, genom att inte 

använda den förståelse hen har utan istället ren metodkunskap, inte vidareutvecklar sin 

matematiska förståelse.  

Dock är det inte bara mot bakgrund av tidigare forskning som instrumentell 

matematikundervisning blir problematisk. Inte heller överensstämmer arbetssättet med 

kursplanen för matematik (Skolverket, 2011b). Faktum är att Skolverket (2011a) belyser 

att det är problematiskt att undervisning i dagens klassrum ofta är präglad av enskild 

räkning. Detta då de menar att denna undervisning generellt sett inte ger eleverna 

möjligheter att använda matematiken i varierade sammanhang. Faktorer som enligt 

Skolverket (2011b) ska prägla matematikundervisningen är att eleverna ska utveckla 

matematikintresse och tilltro till sin matematiska förmåga. De ska ges tillfälle att reflektera 

över matematikens betydelse i vardag och skola för att förstå matematikens sammanhang 

och relevans. I kunskapskraven för årskurs tre uttrycks att eleverna ska kunna lösa elevnära 

problem och kunna bedöma om resultaten är rimliga eller ej. Eleverna ska kunna förklara 

hur begrepp hänger ihop och kunna beskriva sitt tillvägagångssätt. De ska också bland 

annat kunna föra och följa matematiska resonemang samt välja och värdera strategier och 

metoder. Skolverket (2011a) belyser att eleverna ska ”ges möjlighet att utveckla en 

medvetenhet om att det ofta finns många olika sätt att komma fram till ett resultat på” (s 7) 

och de ska få reflektera kring tillvägagångssätt och resultat både själva och tillsammans 

med andra. En anledning till att instrumentell matematik blir problematisk är alltså att den 

inte kan sägas uppfylla styrdokumentens krav.  
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2.3 Förutsättningar för matematisk förståelse 

En aspekt som Cobb (1986) belyser är att lärare ibland tror att eleverna utvecklar 

matematisk förståelse när de i själva verket oreflekterat följer lärarens instruktioner. Det är 

alltså inte självklart att lärare vet vilka förutsättningar som krävs för att matematisk 

förståelse ska utvecklas. Liknande resultat presenterar Silver, Mesa, Morris, Star och 

Benken (2009) som har undersökt 32 lärares inskickade lektionsbeskrivningar, med 

lärarnas egna kommentarer, av lektioner där lärarna själva ansåg att målet var att utveckla 

elevernas matematiska förståelse. Genom att kartlägga vilka lärandetillfällen eleverna gavs 

och hur dessa var givna kom de fram till att lektioner lärarna trodde skulle utveckla 

elevernas matematiska förståelse inte alltid gjorde det. Anledningen var främst att 

uppgifterna som användes inte var kognitivt utmanande utan gick ut på att använda tidigare 

memorerade faktakunskaper på en låg kognitiv nivå. Detta resultat skulle kunna tyda på att 

lärare inte alltid vet vad som utvecklar elevers matematiska förståelse. Silver m.fl. menar, 

i likhet med Hiebert och Carpenter (1992), att matematikundervisning som syftar till att 

öka elevers matematiska förståelse behöver fokusera på att låta eleverna sammankoppla 

idéer, exempelvis med hjälp av utmanande uppgifter på hög kognitiv nivå och diskussioner 

för att se olika perspektiv och strategier.  

  I Cobbs (1985) tidigare nämnda studie undersökte han, som tidigare beskrivits, två 

elever, varav den ena konstaterades vara ego-involverad. Den andra av dessa elever har han 

istället tyckt sig kunna identifiera som uppgiftsinvolverad (min översättning, eng task-

involved child). Uppgiftsinvolverade barn menar han motiveras av att förstå och skapa 

mening. De bedömer sina prestationer utifrån vad de har presterat tidigare, vill förstå och 

känner sig kompetenta när de når relationell matematisk förståelse, inte när de använder en 

avancerad strategi. Cobb menar att det är elevernas förståelse för vad matematik är som 

avgör hur deras förståelse för matematik utvecklas. Han anser att det finns elever som vill 

nå relationella kopplingar och elever som snarare försöker hitta instrumentell kunskap. En 

viktig förutsättning för matematisk förståelse är således om eleven söker eller inte söker 

efter kopplingar i matematiken. Cobb betonar att undervisningen kan påverka elevernas 

vilja och möjlighet att nå matematisk förståelse, alltså deras tendenser att vara ego-

involverade eller uppgiftsinvolverade. Alltså är även utifrån Cobbs perspektiv 

undervisningen av avgörande vikt när det gäller utvecklingen av matematisk förståelse. 
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2.4 Undervisning för matematisk förståelse 

Utvecklingen av matematisk förståelse är inte oproblematisk. Att veta om en elev har 

förstått eller inte kan vara en svår uppgift. Cobb (1986) konstaterar att lärare ibland feltolkar 

elevers beteende som matematisk förståelse när eleverna i själva verket inte har förstått. Att 

veta vilken undervisning som leder till ökad matematisk förståelse är inte heller helt enkelt. 

Silver m.fl (2009) uppmärksammar att undervisning som lärare tror ska leda till ökad 

matematisk förståelse inte alltid gör det. Därför presenteras och diskuteras i detta avsnitt 

några undervisningsformer som skulle kunna vara positiva för ökad matematisk förståelse.  

2.4.1 Sociala interaktioner, samarbete och nyckelaktiviteter    

Yackel, Cobb och Wood (1991) har i en studie undersökt om och hur samarbete i matematik 

kan vara en källa till matematikutveckling. De har utgått från konstruktivistisk lärandeteori 

med en pragmatisk tonvikt. Under ett år har forskarna låtit en andraklass samarbeta i små 

grupper. De har lagt fokus på processen i samarbetslärande. Under de lektioner som Yackel 

m.fl. observerade lades i genomsnitt 20 till 25 minuter på grupparbete och 20 till 25 minuter 

på gemensam diskussion varje lektion. I helklassdiskussionen fick eleverna förklara och 

rättfärdiga de svar de kommit fram till och de metoder de använt. Alla matematiklektioner 

filmades och åtta elever analyserades särskilt. Analysen av resultatet visade att dessa elever 

jämfört med elever i andra andraklasser i högre utsträckning hade uppfattningen att det är 

viktigt att förstå matematik. Detta tolkar Yackel m.fl. (1991) som att möjligheter för lärande 

som inte syns i ett traditionellt klassrum blir meningsbärande i ett klassrum där samarbete 

är centralt, och att detta påverkar elevernas uppfattningar om vad matematik är. Dessa 

möjligheter är bland annat att få förklara sitt tänkande, rättfärdiga lösningar, fråga efter 

förklaringar samt hitta alternativa lösningar. Uppgifterna som ges behöver vara 

meningsfulla och individuellt utmanande och gärna bygga på vad eleverna själva finner 

problematiskt, visar resultatet. Fokus behöver vara meningsfull aktivitet och individuellt 

utmanande uppgifter, inte rätt svar och att göra många uppgifter snabbt. Läraren använde 

situationer som uppstod i klassrummet för att visa på dessa normer för eleverna.  

Tarim (2009) har genomfört en studie där han undersökt samarbetets roll för elevernas 

kunskapshöjning genom att mäta deras förmåga att prestera i en provsituation. 54 sexåriga 

elever på två olika förskolor deltog i studien. Eleverna var delade i tre klasser varav två 

experimentgrupper och en kontrollgrupp. De jobbade med matematiska övningar två 
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gånger i veckan, en timme per gång, över en 13-veckorsperiod. Eleverna i 

experimentgrupperna arbetade i par och mindre grupper och eleverna i kontrollgruppen 

arbetade enskilt med samma matematiska idéer. För att utvärdera resultatet genomfördes 

ett verbalt problemlösningstest före och efter perioden. Resultatet visade att elevgrupperna 

innan perioden låg jämnt i sina provresultat. Efter perioden ökade alla grupper sina resultat, 

men ökningen var större i de båda grupper där samarbete hade använts, vilket Tarim tolkar 

som att samarbete är en effektiv metod för kunskapshöjning. Förutom provsituationen 

analyserade Tarim också den samarbetsbaserade metod som använts. Denna analys visade 

att eleverna i experimentgrupperna också ökade sin förmåga att dela med sig och hjälpa 

varandra och se till att alla deltog. De blev också duktigare på att lyssna på instruktioner då 

de förstod att instruktionerna behövdes för att kunna fullfölja uppgifterna.  

Dekker och Elshout-Moor (1998) har utformat en processmodell, baserad på tidigare 

forskning, kring elevers individuella lärandeprocess. Målet är att kartlägga vilka processer 

som gör att samarbete kan leda till nivåhöjning i matematik. Modellen har de utformat 

utifrån fyra nyckelaktiviteter (min översättning, eng key activities) som de menar är 

avgörande för möjliggörandet av nivåhöjning. Dessa fyra är att eleverna får visa, förklara, 

rättfärdiga och rekonstruera sitt arbete. De konstaterar att dessa aktiviteter är möjliga att 

genomföra även vid enskilt arbete, men görs oftare då elever arbetar tillsammans eftersom 

eleverna genom att diskutera med andra får ett behov av att genomföra nyckelaktiviteterna. 

För att en ensam elev ska använda dem krävs en större andel självreglering än i samspel 

med andra, där användandet av dem kommer naturligt. Både andra elever och lärare kan 

uppmuntra en elev att utföra nyckelaktiviteterna genom att ifrågasätta och intressera sig för 

elevens arbete. Dock är det avgörande att uppgifterna som används är realistiska, komplexa 

och erbjuder möjligheter till nivåhöjning, samt att kommunikationen är givande. En stor 

del av arbetet för nivåhöjning i matematik menar Dekker och Elshout-Moor består av 

mentala aktiviteter och de konstaterar, i likhet med Hiebert och Carpenter (1992), att dessa 

är svåra att observera. Dekker och Elshout-Moor (1998) uppmärksammar dock att 

nyckelaktiviteterna kräver mentala aktiviteter, och att en elev använder nyckelaktiviteterna 

kan således tyda på att eleven utför mentala aktiviteter. Exempel är att för att kunna visa 

sitt arbete krävs att eleven är medveten om sitt arbete, för att kunna förklara sitt arbete krävs 

att eleven tänker kring sitt arbete och för att kunna rekonstruera sitt arbete krävs att eleven 

kritiserar sitt arbete. Mentala aktiviteter möjliggörs alltså genom sociala aktiviteter.  
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I en senare studie har Wood, Dekker och Elshout-Moor (2006) undersökt elevers 

förmåga att anpassa och reglera sitt samarbetslärande i matematik. I studien tas både 

kognitiva, konstruktivistiska teorier och sociokulturella teorier i beaktande. Detta eftersom 

att klassrumsaktiviteter har både en social och en kognitiv sida, vilket ju Dekker och 

Elshout-Moor (1998) belyste redan i den tidigare artikeln, med konstaterandet att de sociala 

aktiviteterna möjliggör för de mentala aktiviteterna. Även i Woods m.fl. (2006) studie 

används nyckelaktiviteterna som en förklaring. Studien är genomförd i en klass med 20 i 

genomsnitt åtta år gamla elever. Eleverna arbetade i par med problemlösningsuppgifter 

utvecklade för matematiskt tänkande. De förväntades lösa uppgifter med olika strategier 

men enas om svaret. I studien har en tolv minuter lång film som visar ett par som arbetar 

med en uppgift studerats och analyserats noggrant, och det är utifrån denna analys studiens 

resultat presenteras. Resultaten visar att de två eleverna tillsammans höjer sin matematik 

till en mer avancerad nivå genom att reflektera kring sina strategier och utveckla dem när 

det behövs, samt kontrollera och ifrågasätta sina svar. De använder alltså 

nyckelaktiviteterna. Wood m.fl. belyser dock också problem, som att eleverna oftast räknar 

för sig själva för att sedan presentera sina lösningar för varandra när tanken egentligen är 

att de ska samarbeta. Det märks även att då eleverna i studien inte ligger på samma 

matematiska nivå uppstår svårigheter när de ska komma fram till en strategi, eftersom den 

elev som ligger på en matematiskt högre nivå inte lyckas förklara för den elev som ligger 

på en lägre nivå. Detta kan dock uppmuntra den elev som ligger på en högre nivå att hitta 

på nya strategier för att förklara för den elev som ligger på en lägre nivå, och utmaningen 

för denna elev ligger då i att finna en strategi som fungerar för båda, menar Wood m.fl.  

Pijls, Dekker och van Hout-Wolters (2007) har genomfört en studie med utgångspunkten 

att samarbete är positivt om eleverna kan förklara och rättfärdiga sina strategier och resultat, 

men att lärandet i samarbete är svårt att observera då det inte alltid är synligt. Även här 

förutsätts att elever konstruerar sin kunskap och också i denna studie uppmärksammas att 

de fyra nyckelaktiviteterna leder till högre matematisk nivå. Detta på grund av att 

nyckelaktiviteterna antingen uppmanar till reflektion eller kommer av reflektion. I studien 

deltog 16-åriga elever på en Montessoriskola i Amsterdam. Eleverna spelades in under tio 

45-minuterslektioner och deras anteckningar samlades in. Ur detta material valdes ett 

elevpar ut. Analysen av filmerna visar att även om de båda eleverna samarbetade 

reflekterade de inte på samma sätt, något som kan bero på att eleverna låg på olika 
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matematiska nivåer. Den elev som låg på en lägre matematisk nivå behövde och 

efterfrågade ofta förklaringar av den andre eleven. Den elev som behövde förklara sitt 

arbete reflekterade över och ifrågasatte sina beräkningar i och med att han behövde förklara 

dem. Detta gjorde däremot inte den elev som låg på en lägre matematisk nivå, då hon inte 

uppmuntrades att göra det. I studien genomfördes två test, ett i början av studien och ett i 

slutet, för att kunna mäta effekten av samarbetet. Båda eleverna höjde sina resultat, men 

den elev som fick förklara sitt arbete uppvisade större ökning av resultatet. Pijls m.fl. menar 

att detta visar vikten av att få förklara och att detta är avgörande för en höjning av nivå. 

Eftersom enbart den ena eleven gjorde detta tjänade denna elev mer på samarbetet. Deras 

slutsats är att det är viktigt för läraren att uppmärksamma att alla elever behöver få förklara 

sitt arbete för att samarbetet ska vara effektivt för nivåhöjning hos alla elever.  

2.4.2 Ett problembaserat arbetssätt  

I Boalers (1998) studie av två skolor med olika undervisningsmetoder har hon undersökt 

ett klassrum där eleverna arbetade med öppna problemlösningsuppgifter i grupper med 

elever på olika matematisk nivå. Eleverna fick ta stort eget ansvar, uppmuntrades att testa 

egna idéer och förväntades diskutera lösningar och strategier med varandra. Detta klassrum 

skilde sig således från det andra i studien, där eleverna arbetade traditionellt i 

matematikböcker. För att testa elevernas matematikkunskaper genomförde Boaler ett 

skriftligt test och ett problemlösningstest på båda skolorna. Signifikant var att flera av de 

elever som var vana att använda matematikböcker klarade av frågorna på det skriftliga 

testet, men däremot inte klarade av problemlösningsuppgifterna, trots att samma typ av 

matematik efterfrågades på båda testen. De kunde matematiken när den efterfrågades så 

som de var vana vid, men visste inte hur skulle använda den i en ny situation, och de kunde 

inte heller tolka situationerna korrekt. Elever från den skola som arbetade med 

problemlösningsuppgifter klarade det skriftliga testet i genomsnitt lika bra som eleverna 

från den andra skolan, men hade generellt sett ett högre resultat på problemlösningstestet. 

Detta tyder på att de elever som arbetat med öppna uppgifter kunde använda sina kunskaper 

även på ett skriftligt test, en situation som inte liknade deras vardagliga matematikarbete.   

Boaler (1998) uppmärksammar att hon inte bedömer att elever på skolan där de 

arbetade med öppna uppgifter i sig kunde mer matematik, utan framför allt var villiga att 

försöka förstå och använda den matematik de kunde i olika situationer. Detta anser hon att 
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den icke-instrumentella, öppna, problemlösande kontexten bidrog till. Eleverna verkade 

utveckla en begreppslig förståelse och uppvisade generellt sett inte rule-following behavior. 

Vad Boaler dock också såg var att inte alla elever tog ansvar för sitt arbete. I det öppna 

klassrummet fanns det flera elever som inte arbetade vilket gör att detta arbetssätt inte är 

helt oproblematiskt. Det fanns också elever som uttryckte en önskan om att hellre arbeta i 

matematikböcker. Dock uttryckte merparten av eleverna en positiv syn på arbetssättet. Mot 

bakgrund av tidigare forskning är det rimligt att anta att elever som kan använda sin 

matematik i skilda situationer och kan förklara vilken typ av matematik de arbetar med 

troligtvis också utvecklar större matematisk förståelse än elever som inte kan det. Därför 

skulle öppna matematiska problem kunna vara en väg för elever att nå ökad matematisk 

förståelse.  

 Det är dock inte endast Boaler som har undersökt ett mer öppet och problembaserat 

arbetssätt i ett klassrum. Nathan och Knuth (2003) visar i sin undersökning att arbetssätt 

som ger eleverna stort inflytande, så som de har i Boalers (1998) klassrum ibland snarare 

kan vara hämmande än utvecklande för den matematiska förståelsen. De har i en två år lång 

studie undersökt en mellanstadielärares försök att ändra sin praktik mot en undervisning 

som bättre representerar hennes vision om matematikinlärning. Läraren vill att 

undervisningen ska innehålla diskussioner där eleverna får tänka om, prata om samt 

argumentera för och emot olika delar av matematiken, bland annat eftersom hon tror att det 

är utvecklande för elevernas matematiska förståelse, men har i praktiken ett mer 

traditionellt matematikklassrum. Hon har en uppfattning om hur hon skulle vilja undervisa, 

men undervisar inte så. Nathan och Knuth menar att lärare kan uppleva svårigheter med att 

förändra sin klassrumspraktik till ett klassrum där eleverna tillåts själva utforska sina egna 

matematiska idéer. Anledningar till detta menar de kan vara att det ofta är stora skillnader 

mellan detta arbetssätt och hur lärarens nuvarande praktik ser ut och hur de praktiker läraren 

själv har deltagit i under sin egen skoltid såg ut. 

Under den tvåårsperiod som studien pågick arbetade läraren aktivt med att förändra sin 

klassrumspraktik mot att reflektera hennes vision av undervisning. Nathan och Knuth 

(2003) konstaterar att detta ledde till en stor förändring i elevernas beteende. Tidigare hade 

eleverna ofta letat efter den rätta lösningen på ett problem, men det nya arbetssättet ledde 

till att eleverna allt mer accepterade och undersökte olika sätt att lösa problem på. Eleverna 

blev också mer aktiva, lyssnade mer på varandra och delade fler idéer, aspekter som alla 
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borde vara positiva för matematisk förståelse. Vad som dock kunde konstateras var att 

lärarens frånvaro i de matematiska diskussionerna inte var oproblematisk. En baksida med 

förändringen var att eftersom läraren hade plockat bort sig själv som matematisk auktoritet 

i klassrummet hade eleverna ingen att vända sig till vid problem. Nathan och Knuth 

konstaterar att eleverna inte alltid kunde avgöra om ett svar var rätt eller användandet av 

en metod var fungerande. Eleverna diskuterade mer, men diskussionerna saknade ofta 

riktning mot acceptabla matematiska idéer. Läraren konstaterade att trots att eleverna 

deltog allt mer i diskussionerna, var hon osäker på om de faktiskt förstod matematiken. 

Studien visar att elever ofta inte kan agera som den analytiska auktoritet som behövs för att 

förståelse för allt det matematiska innehållet faktiskt ska utvecklas. Konstateras kan således 

att även om eleverna arbetade med de matematiska idéerna, lyssnade på varandra, tog hand 

om varandras bidrag, diskuterade och jämförde olika matematiska idéer, aspekter som 

rimligtvis skulle kunna få eleverna att utveckla sina matematiska förståelsenätverk, verkar 

det som att viktiga matematiska idéer och begrepp gick om intet eftersom ingen förde in 

dessa, och på så sätt verkar arbetsformen snarare minska den matematiska förståelsen. Det 

kan vara svårt att säkerställa om en undervisningsform kommer att leda till ökad 

matematisk förståelse eller ej, eftersom flera aspekter behöver tas med i beräkningen.    

2.5 Undersökningens relevans  

Mot bakgrund av tidigare forskning är det relevant att undersöka lärares uppfattningar av 

begreppet matematisk förståelse och vilken undervisning lärare menar är utvecklande för 

den matematiska förståelsen. Detta har flera olika anledningar. Som synes i Dagens 

Nyheters (2009) artikel läggs skulden för elevernas sviktande resultat gärna på lärarna, inte 

minst i de lägre årskurserna. Silver m.fl. (2009) menar att lärare inte alltid vet vilken 

undervisning som är utvecklande för den matematiska förståelsen och Cobb (1986) belyser 

att lärare ibland tror att elever förstår när de i själva verket enbart försöker svara det de tror 

att läraren vill höra. Mot denna bakgrund är det intressant att höra lärarnas definitioner av 

matematisk förståelse, aspekter de anser är viktiga för matematisk förståelse och 

undervisning de menar utvecklar elevers matematiska förståelse. Dessutom kan 

konstateras, bland annat mot Nathan och Knuths (2003) resultat, att vilka typer av 

undervisning som är utvecklande för den matematiska förståelsen inte är alldeles självklart. 

Det är även därför relevant att undersöka lärares uppfattningar i denna fråga. 
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Förhoppningen är att studien kan bidra till att skapa större förståelse för varför 

matematikundervisningen ser ut som den gör i dagens skola, genom insikt i lärares 

förståelse av matematisk förståelse och förståelseutvecklande undervisning. De två 

forskningsfrågor som kommer att undersökas i den empiriska delen är därför följande:  

 Vad anser lärare att matematisk förståelse innebär?  

 Hur organiserar lärare undervisningen för att utveckla elevernas matematiska 

förståelse och varför organiseras den på detta sätt?  

2.6 Perspektiv och teoretiska utgångspunkter  

Eftersom tidigare forskning visat att matematisk förståelse har såväl kognitiva som sociala 

aspekter har jag valt ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som utgångspunkt för denna 

studie. Anledningen till detta är en förhoppning om att kunna lyfta både konstruktivismens 

idéer och koppla dessa till ett sociokulturellt perspektiv. Skott, Jess, Hansen och Lundin 

(2010) belyser att det socialkonstruktivistiska perspektivet har element både från en 

konstruktivistisk syn på lärande som tillägnande och en sociokulturell uppfattning om 

lärande som deltagande. Cobb (1994) berättar att det konstruktivistiska perspektivet, med 

grundtankar om att elever aktivt konstruerar sin kunskap, och det sociokulturella 

perspektivet, där de sociala aktiviteterna elever deltar i är i fokus, ofta ställs mot varandra. 

Han ifrågasätter om det måste göras ett val mellan det sociokulturella och det 

konstruktivistiska perspektivet och menar att perspektiven snarare kompletterar varandra. 

Utgångspunkten, menar Cobb, är att matematikinlärning behöver ses både som en 

individuell konstruktionsprocess och en socialisering in i samhällets matematiska praktiker. 

Därför har matematikinlärning både konstruktivistiska och sociokulturella drag.  

Båda perspektiven belyser aktivitetens roll för matematikutveckling, men synen på 

aktiviteten och varför den har en avgörande roll skiljer sig åt. Inom det sociokulturella 

perspektivet spelar interaktion med andra som vet mer stor roll, eftersom detta anses leda 

till att eleven kan nå nästa utvecklingszon (zone of proximal development), berättar Cobb 

(1994). Detta gör att undervisningen ibland fokuseras på att eleven ska delta i ”expertens” 

arbete, snarare än i kognitiva processer, vilket är fokus i en konstruktivistiskt influerad 

undervisning. Cobb beskriver en avgörande skillnad mellan de båda perspektiven, det 

sociokulturella presenterat först och därefter det konstruktivistiska, i ett par korta meningar. 
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From one perspective, the focus is on the social and cultural basis of personal experience. 

From the other perspective, it is on the constitution of social and cultural processes by 

actively interpreting individuals (Cobb, 1994, s 15)   

Trots att det finns skillnader mellan dessa perspektiv menar Cobb ändå att de är förenliga. 

Han anser att förklaringsmodeller från båda perspektiven ibland behövs för att kunna 

förklara företeelser och skeenden. Han betonar att ”Each of the two perspectives, the 

sociocultural and the constructivist, tells half of a good story, and each can be used to 

complement the other” (Cobb, 1994, s 17). 

I en artikel diskuterar Cobb och Yackel (1995) hur denna övergripande syn kan 

förklaras. De beskriver en socialkonstruktivistisk hållning som utvecklats från ett 

konstruktivistiskt perspektiv med drag från sociokulturella teorier och som har som mål att 

undersöka elevernas individuella matematiska utveckling i klassrummets sociala kontext. 

Anledningen till att de har sett behov av utvecklandet av en socialkonstruktivistisk hållning 

är tidigare forskningsprojekt där de funnit det konstruktivistiska perspektiv otillräckligt 

eftersom de märkt att påverkan av klassrummets sociala kontext varit viktig. En av de 

aspekter som har visat sig vara viktiga är klassrummets sociala normer. Cobb och Yackel 

berättar att i en av de studier de genomfört visade det sig att elever som befunnit sig i 

traditionella klassrum ofta hade uppfattningen att de, då de ombads förklara sina 

tankegångar, skulle försöka hitta den lösning eller den strategi som läraren ansåg var rätt. 

På så sätt påverkar de sociala normer som finns i klassrummet hur eleverna tänker kring 

och konstruerar sin matematiska förståelse. Dessutom påverkar elevernas tankegångar och 

konstruktion av matematisk förståelse också de sociala normerna i klassrummet och Cobb 

och Yackel betonar att de därför kan anses komplettera varandra.  

Vidare belyser Cobb och Yackel (1995) också de sociomatematiska normer som finns i 

klassrummet. Till skillnad från de sociala normerna, vilka påverkar alla ämnen i 

klassrummet, rör de sociomatematiska normerna enbart matematikaktiviteter. De kan 

exempelvis avgöra vad som anses vara en effektiv eller sofistikerad matematisk lösning 

eller vad som anses vara en bra matematisk förklaring. De sociomatematiska normerna 

menar Cobb och Yackel har hjälpt dem att förstå hur lärare arbetar för att låta eleverna nå 

intellektuell självständighet, till exempel genom att lösa uppgifter på olika sätt och 

presentera olika lösningar. De påverkar elevernas förståelse för när de kan bidra med en 

matematisk förklaring och vilka typer av matematiska förklaringar som kan anses 
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acceptabla. De sociomatematiska normerna påverkar alltså elevernas matematiska tro och 

värderingar och elevernas matematiska tro och värderingar påverkar klassrummets 

sociomatematiska normer. De sociala och de kognitiva aspekterna kompletterar återigen 

varandra.  

Den tredje och sista aspekten som Cobb och Yackel (1995) belyser är klassrummets 

matematiska praxis. Precis som den enskilda eleven har en matematisk utveckling 

utvecklar också klassen gemensamt sin matematik. Den matematiska praxisen påverkar 

elevgruppens syn på vad matematik är och hur matematiken ska arbetas med. Den påverkar 

hur eleverna i elevgruppen verifierar att något är matematiskt sant eller inte sant. En del 

matematiska metoder uppfattas som sanna och riktiga i just detta klassrums kontext. De 

sociala situationer som eleverna deltar i påverkar alltså hur eleverna arbetar med 

matematik, även om Cobb och Yackel dock också betonar att det trots detta kan finnas 

individuella, kvalitativa skillnader i hur eleverna uppfattar matematiken, även om de har 

deltagit i samma situationer. Klassrummets matematiska praxis påverkar elevernas 

matematiska förståelse, men den matematiska förståelsen påverkar också klassrummets 

matematiska praxis. Cobb och Yackel understryker att de anser att elevers matematiska 

aktivitet är alltigenom social i det avseende att den hela tiden utvecklas när de deltar i 

klassrummets matematiska praxis. De menar således inte att aktiviteter kan delas upp i att 

egentligen vara individuella eller egentligen vara gemensamma, utan att de ska ses som 

samordnade, både individuella och gemensamma, och kan ses ur både psykologiska och 

sociala perspektiv.       

Med detta som bakgrund är det tydligt att jag genom att enbart utgå från ett 

konstruktivistiskt perspektiv skulle gå miste om flera aspekter som kan vara viktiga för 

förståelsen för matematisk förståelse, inte minst när det gäller hur lärare utformar sin 

undervisning för matematisk förståelse och de sociala aspekter lärarna behöver förhålla sig 

till. Å andra sidan skulle det, med utgångspunkt enbart i en sociokulturell teori, finnas 

svårigheter att förklara de kognitiva aspekterna av matematisk förståelse, och att använda 

Hiebert och Carpenters (1992) definition skull bli svårt. Hiebert och Carpenters forskning 

har, som tidigare konstaterats, en konstruktivistisk prägel och hade blivit svår att använda 

i en sociokulturell utgångspunkt. Eftersom kognitiva aspekter verkar vara viktiga för den 

matematiska förståelsen, och hur eleverna konstruerar sin kunskap i detta fall blir en viktig 
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del, inte minst då lärares uppfattningar av begreppet matematisk förståelse undersöks, är 

det socialkonstruktivistiska perspektivet en lämplig utgångspunkt. 

3. Empirisk del  

I denna del av arbetet presenteras och beskrivs hur undersökningen är genomförd, vilka 

metoder som har använts samt vilka val som har gjorts i relation till syfte, frågeställning 

och teoretiska utgångspunkter. Etiska överväganden presenteras. Vidare redovisas och 

analyseras studiens resultat.   

3.1 Metodval  

Mitt syfte med studien är att undersöka hur några lärare som undervisar i förskoleklass eller 

grundskolans årskurs 1-3 uppfattar begreppet matematisk förståelse, samt vilken/vilka 

typ/er av undervisning dessa lärare anser bidrar till att den matematiska förståelsen 

utvecklas. Eftersom min studie har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt är det viktigt 

att valet av metod möjliggör för mig att ta reda på mer om lärares uppfattningar både 

gällande hur elever konstruerar sin kunskap och hur sociala aspekter påverkar den 

matematiska förståelsen. Därför har jag valt att genomföra intervjuer. Detta trots att valet 

av en kvalitativ metod innebär att jag inte kommer att kunna få in svar från lika många 

personer. Denscombe (2009) menar att för att ta reda på personers åsikter, uppfattningar 

och erfarenheter är intervju en lämplig metod, då denna metod möjliggör för att i detalj 

undersöka en fråga. Med tanke på både studiens teoretiska utgångspunkt och mitt syfte med 

studien skulle det kunna ses som närmast avgörande att kunna ställa följdfrågor. Den 

fördjupade informationen som intervjuer ger är nödvändig i detta fall. Om jag istället hade 

valt att genomföra en enkätstudie finns en risk att en stor mängd svar visserligen samlats 

in, men att endast ett fåtal av dessa varit användbara eftersom de kunde ha blivit 

informationsfattiga.  Ställt mot problematiken att endast ett fåtal intervjuer kommer att 

kunna genomföras anser jag ändå att intervju är det lämpligare valet i detta fall.  

     Jag är intresserad både av hur lärare idag organiserar sin undervisning för att eleverna 

ska nå ökad matematisk förståelse och vilka undervisningsformer de menar kan leda till 

ökad matematisk förståelse hos eleverna men inte själva använder sig av. Jag har valt att 

inte genomföra observationer av lärarnas faktiska undervisning och jag har inte heller 

intervjuat elever, utan genomför endast intervjuer med lärarna. Detta har flera olika 
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anledningar. För det första vill jag få med synsätt från flera olika lärare. Om jag ska 

sammanställa både lärar- och elevintervjuer samt observationer är det rimligt att jag måste 

begränsa antalet deltagande lärare. För det andra har studien ett tydligt lärarperspektiv, med 

fokus på lärarnas tankar och uppfattningar. Dessutom behöver inte den undervisning lärare 

organiserar för utveckling av matematisk förståelse vara densamma som lärarnas vanligaste 

undervisningsform. Det är möjligt att lärarna har andra mål med sin vanliga undervisning 

än att den ska vara förståelseutvecklande. Därför är det inte säkert att jag hade fått ut så 

mycket av att observera en vanlig lektion eller intervjua elever om hur de upplever den 

vanliga matematikundervisningen.   

3.1.1 Utformning av intervjufrågor  

Denscombe (2009) belyser att intervjuer kan utformas på olika sätt. En strukturerad intervju 

menar han liknar ett frågeformulär där alla respondenter besvarar samma frågor. Detta gör 

att analysen av resultaten blir relativt enkel. Den intervjuguide (se bilaga 1) som jag har 

använt inleds med en strukturerad del där allmänna frågor har ställs. Anledningen till detta 

har varit att samla in allmän information om den aktuella läraren, så som utbildning, 

erfarenhet och eventuell kompetensutveckling i matematik. Denscombe uppmärksammar 

att det är lämpligt att inleda en intervju med lätta frågor som respondenten rimligen kan 

tänkas ha en genomtänkt uppfattning kring, inte minst för att få respondenten att slappna 

av. Det är också därför intervjun inleds med en strukturerad del. Efter den strukturerade 

delen har jag bett lärarna beskriva en, för dem, vanlig matematiklektion. Till viss del svarar 

denna fråga mot min andra forskningsfråga, men den används också för att få en övergång 

till de ämnen som är intervjuns egentliga syfte. Jag har använt denna fråga för att komma 

vidare in på lärarnas tankar kring matematisk förståelse och undervisning som stärker 

matematisk förståelse, men också för få en bild av den aktuella lärarens undervisning.  

     Efter den inledande, strukturerade delen har resten av intervjun varit semistrukturerad. 

Denscombe (2009) beskriver att en semistrukturerad intervju består av flexibla ämnen som 

diskuteras öppet med fokus på respondenternas synpunkter. Intervjuerna har, för att så väl 

som möjligt svara mot mitt syfte med studien, kretsat kring två stora, öppna ämnen. Det 

första ämnet är begreppet matematisk förståelse och det andra ämnet är undervisning som 

kan främja matematisk förståelse. Inom begreppet matematisk förståelse har lärarna frågats 

både om uppfattning om begreppet matematisk förståelse, men också kring hur de tror att 
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en elev med god matematisk förståelse tänker kring matematik. Anledningen till denna 

fråga är studiens socialkonstruktivistiska utgångspunkt och Hiebert och Carpenters (1992) 

definition, vilka båda ger ett intresse för kognitiva processer. Lärarna har också fått frågan 

om hur de går tillväga för att ta reda på hur väl en elev har förstått någonting. Denna fråga 

används för att ta reda på hur lärare uppfattar hur matematisk förståelse syns, eftersom 

Hiebert och Carpenter betonar att matematisk förståelse är svår att få syn på. Den andra 

delen av intervjun har dels bestått i att lärarna har fått beskriva undervisning de menar är 

främjande för matematisk förståelse utifrån vilka typer av undervisning de själva använder 

för att hjälpa eleverna att förstå, men också om de har tankar kring annan undervisning som 

skulle kunna vara positiv för matematisk förståelse men som de av en eller annan anledning 

inte använder. Här har jag kommit in på de sociala aspekterna av matematisk förståelse, 

vilka är en del av min socialkonstruktivistiska utgångspunkt. I hur stor grad de olika 

frågorna har använts och i vilken ordning ämnena har diskuterats har varierat beroende på 

respondenten och intervjuns utveckling. Min intervjuguide har reviderats ett antal gånger. 

Första revideringen skedde efter diskussion i handledningsgruppen. Efter denna revidering 

genomfördes två pilotintervjuer med personer som dock inte är lärare. Eftersom frågorna 

behandlar personers uppfattningar och tankar har det fungerat bra att testa frågorna även på 

personer som inte är lärare. Det är dock rimligt att en lärare kan ge en djupare beskrivning 

och ha fler tankar kring detta. Efter varje pilotintervju reviderades frågorna ytterligare. 

Framför allt handlade denna revidering om förtydliganden av delar som visat sig framstå 

som oklara. Den första lärarintervjun som genomfördes sågs främst som ytterligare en 

pilotintervju, men det visade sig att frågorna inte krävde ytterligare revidering och intervjun 

har därför tagits med som en del av resultatet i studien.  

3.1.2 Urval av informanter  

I undersökningen har sex lärare valts ut och intervjuats. Lärarna har valts ut för att få en 

bred bild av undervisning i matematik i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Därför 

finns både nyutexaminerade lärare, lärare med lång erfarenhet och lärare med mycket lång 

erfarenhet med i urvalet. Av dessa lärare arbetar två i förskoleklass och fyra i grundskolans 

årskurs 1-3. Tre lärare är utbildade mot förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, en 

lärare är utbildad mot grundskolan årskurs 1-6 i matematik, naturorienterande ämnen och 

idrott, en är utbildad fritidspedagog och en är utbildad förskollärare. Lärarna har tillfrågats 
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om deltagande genom mail där studiens syfte har varit tydligt framskrivet. Mailet finns 

bifogat, se bilaga 2.   

 Eftersom det finns ett syfte med att intervjua personer med olika erfarenhet och i olika 

årskurser behövde jag ha lite kännedom om de intervjuade lärarna sedan tidigare. Detta för 

att säkerställa att jag fått med den bredd av lärare som jag letat efter. I kombination med 

den snäva tidsram som funnits för detta examensarbete har därför lärare som jag eller någon 

i min närhet har kännedom om sedan tidigare valts ut. Detta har medfört att jag, i olika 

situationer, har träffat några av de intervjuade lärarna förut, medan någon är ny för mig. 

Jag har dock ingen närmare relation till någon av lärarna som har intervjuats. Att 

informanterna främst består av personer som jag har varit i kontakt med tidigare skulle 

kunna ses som problematiskt. Jag har dock ändå gjort bedömningen att det har varit av 

större vikt att få med en bredd av lärare gällande utbildning, erfarenhet och årskurs än det 

har varit att hitta informanter som jag inte överhuvudtaget varit i kontakt med tidigare. 

Denscombe (2009) nämner angående urval av informanter att det inte finns några fasta 

regler, och att ett vanligt sätt för att välja informanter är ett medvetet urval, med tanken att 

varje informant ska kunna bidra med något speciellt. I detta fall är det speciella de olika 

lärarna kan bidra med just skillnaderna i utbildning, erfarenhet och årskurs vilket är viktigt 

för att ge mitt arbete den bredd jag eftersöker.   

3.1.3 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) har utformat en rad olika forskningsetiska överväganden att ta 

hänsyn till. I denna studie är ett antal aspekter särskilt relevanta. Bland annat betonar 

Vetenskapsrådet att en viktig del av de forskningsetiska övervägandena handlar om 

behandlingen av informanterna, och säkerställande av att dessa inte blir kränkta eller 

skadade av forskningen. I min studie har jag noga delgivit mina informanter information 

kring syftet med studien och vilken roll deras deltagande har både genom det mail jag 

skickat ut till dem innan intervjun och muntligen vid intervjutillfället. De har informerats 

om sin rätt att avbryta sin medverkan och de har givit sitt samtycke till att deltaga. 

Vetenskapsrådet understryker att det är viktigt att kunna delge materialet som studien 

baseras på till andra, bland annat för att pröva styrkan i resultaten, samt för att vara öppen 

med forskningsresultaten. Eftersom jag är student måste jag kunna delge mina handledare 
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och min examinator så väl det inspelade materialet som transkriberingarna vid förfrågan. 

Detta har de deltagande lärarna informerats om och godkänt.  

Jag värnar i presentationen av resultatet om lärarnas anonymitet genom att använda 

fingerade namn, men presenterar dock viss annan information om dem, så som utbildning 

och erfarenhet. Lärarna har informerats om att jag kan komma att presentera denna 

information och godkänt detta. Denna studie behandlar ämnen som inte i sig kan anses vara 

av alltför stor känslighet. Förhoppningsvis kan lärarna stå för de uppfattningar de 

presenterar i intervjun. Dock fingeras trots detta namnen, då lärarnas identitet inte är 

relevant och således inte behöver avslöjas. Enligt Denscombe (2009) är fingering av namn 

en viktig aspekt för att värna om respondenternas anonymitet. I resultatpresentationen 

presenteras intervjuerna både genom referat och citat. Denscombe menar att det är viktigt 

att citat återges ordagrant, vilket också görs.   

Vidare presenterar Vetenskapsrådet (2011) också andra aspekter som behöver tas 

hänsyn till, så som att inte vetenskaplig oredlighet förekommer. Jag tar ansvar för att inte 

vetenskaplig oredlighet sker i arbetet, och är noga med att inte frisera mina resultat, men 

jag gör val och presenterar enbart utvalda delar av lärarnas svar eftersom inte allt de säger 

svarar mot mitt syfte med arbetet. Eftersom jag genomför så väl ljudupptagning som 

transkribering av dessa finns det dock möjlighet för mig att redovisa fullständiga intervjuer 

vid eventuella frågetecken, vilket kan bidra till att undvika att jag – av oaktsamhet – 

presenterar förvrängda resultat. En aspekt som Vetenskapsrådet bedömer som viktig för 

god vetenskaplig kvalitet och god forskningsetik är precisionen i frågeställningarna, samt 

att de metoder som används är valida och används på ett sätt som gör att det går att besvara 

frågeställningarna. I detta fall anser jag att jag både har reflekterat över, diskuterat och 

motiverat mitt syfte mot bakgrund av tidigare forskning, och därmed kommit fram till att 

det har vetenskaplig relevans. För att säkerställa att mitt metodval svarar mot syftet har jag 

reflekterat över detta och jag har diskuterat för- och nackdelar samt alternativ metod för 

undersökningen för att klargöra mitt metodval. Jag har valt mitt syfte mot bakgrund av den 

tidsram som ges, och därmed också valt bort intressanta områden som jag anser skulle kräva 

större tidsram för att göras rättvisa. Detta för att undvika risk att hamna i tidsbrist. Just 

tidsbrist belyser Vetenskapsrådet kan vara en anledning till att forskare väljer genvägar 

vilka i sin tur kan leda till brister i de vetenskapliga och etiska kvalitetskraven.  



 

28 

 

3.1.4 Genomförande  

Förfrågan om medverkan i studien har skickats ut via mail (se bilaga 2). Mailet skickades 

ut till åtta lärare varav sex gav positiva svar. Intervjuerna genomfördes under en vecka och 

pågick i ungefär 30 minuter vardera. Denscombe (2009) belyser att en viktig del är att 

intervjuaren under intervjun håller sig neutral till respondentens uttalanden. Jag har varit 

noga med att själv inte yttra några åsikter under intervjun, men däremot visa intresse för 

vad respondenterna har berättat, i syfte att få dessa att vidareutveckla sina uttalanden. Jag 

har träffat lärarna på deras respektive skolor och har under intervjutillfällena, om det varit 

möjligt, placerat mig i 90 graders vinkel till intervjupersonen. Detta menar Denscombe 

möjliggör ögonkontakt utan att bli konfronterande.   

       Intervjuerna har spelats in med hjälp av ljudupptagning. Denscombe (2009) menar att 

en negativ aspekt med ljudupptagning är att den icke-verbala kommunikationen inte syns, 

vilket syns på en videoinspelning. Å andra sidan, nämner han, kan en videokamera ha en 

störande inverkan. Efter övervägande av för- och nackdelar med både videoinspelning och 

ljudupptagning valdes ljudupptagning, då den också enligt Denscombe kan anses ge 

tillräckliga data och inte är störande på samma sätt. De delar av intervjuerna som behandlar 

mina frågeställningar har transkriberats. Enligt Denscombe är utskrift av inspelade 

intervjuer en viktig process som både för intervjuaren närmre materialet och också 

underlättar för analysen. Den inledande delen av intervjuerna, vilken består av allmänna 

frågor, har istället för att transkriberats sammanställts i ett formulär. Detta eftersom lärarnas 

exakta formuleringar inte kan anses vara relevanta i dessa frågor.  

3.1.5 Resultatredovisning, databearbetning och analysmetod  

Lantz (2013) berättar att kvalitativa data alltid relateras till ett sammanhang och har 

subjektiv karaktär och menar att det därför inte finns några allmänt vedertagna regler för 

hur resultaten ska presenteras och analyseras. Hon berättar att en kvalitativ analys alltid 

inleds med en presentation av vad som har sagts i intervjuerna. Denna presentation görs i 

resultatdelen av arbetet. Jag har valt att presentera resultatet av varje intervju för sig. 

Anledningen till detta är att skapa en helhetsbild av de olika lärarnas åsikter och 

uppfattningar både kring begreppet matematisk förståelse och kring vilken undervisning de 

menar kan vara utvecklande för den matematiska förståelsen. Jag använder omväxlande 

referat och citat i resultatpresentationen. Referaten används när lärarna talar om mer 
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generella delar, medan citaten används för att belysa aspekter där lärarna varit mer specifika 

i hur de har uttryckt sig. Referaten är skapade utifrån ljudinspelningar och transkriberingar 

och är min egen tolkning av det lärarna har sagt. Jag har försökt göra en så neutral tolkning 

som möjligt för att skapa neutrala sammanfattningar av det sagda. Det är dock ofrånkomligt 

att referaten till viss del färgas av den som refererar.    

Mitt syfte med studien är att undersöka hur de sex lärare jag har intervjuat uppfattar 

begreppet matematisk förståelse, samt vilken/vilka typ/er av undervisning dessa lärare 

anser bidrar till att den matematiska förståelsen utvecklas. Dessa uppfattningar redovisas i 

resultatdelen av arbetet. I analysen jämförs och analyseras dessa olika uppfattningar mot 

bakgrund av dels Hiebert och Carpenters (1992) definition av matematisk förståelse och 

dels det socialkonstruktivistiska perspektivet och de begrepp som är framstående inom 

detta perspektiv. Lantz (2013) menar att ett lämpligt första steg mot analys av kvalitativa 

data är datareduktion, där avsnitt av analysen som inte svarar mot frågeställningarna rensas 

bort. Hon berättar att viss information går förlorad i datareduktionen, och att det kan vara 

svårt att bestämma vad som ska sparas och inte sparas. När jag har genomfört datareduktion 

har jag, istället för att ta bort stycken i den transkriberade texten, markerat stycken som har 

svarat mot mina frågeställningar. Detta har möjliggjort för mig att se mitt urval i ett 

sammanhang, och också gå tillbaka i transkriberingen av intervjun för att se om jag har låtit 

bli att markera ett stycke som borde varit markerat. Sammanfattningarna av intervjuerna 

har sedan skrivits med de markerade styckena som utgångspunkt. I analysarbetet har jag 

framför allt använt mig av sammanfattningarna av intervjuerna, men kontrollerat dessa mot 

så väl transkriberingar som ljudupptagningar vid behov. 

 Lantz (2013) menar att nästa steg i den kvalitativa analysen är att koda materialet. Jag 

har använt mig av sammanfattningarna av intervjuerna och markerat olika stycken som har 

svarat mot olika delar av mitt syfte med olika färger. Den första delen av mitt syfte 

behandlar hur lärare uppfattar begreppet matematisk förståelse. Utsagor som svarar mot 

denna del har markerats med en färg. Den andra delen av mitt syfte behandlar undervisning 

som lärare anser är utvecklande för matematisk förståelse. De utsagor som svarar mot 

denna del har markerats med en annan färg. Lantz (2013) anser att det efter kodning av 

materialet är dags att söka mönster i materialet. Jag har fortsatt med min färgkodning 

eftersom jag tyckt att det givit mig en god överblick över materialet. Olika uppfattningar 

har markerats med olika färger i sammanfattningarna av intervjuerna. Jag provade att 
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använda tabeller för att strukturera upp resultaten, men upplevde att det blev rörigt då 

uttalandena blev tagna ur sitt sammanhang. Istället gjorde jag flera kopior av 

sammanfattningarna och använde olika kopior för att markera olika aspekter. I början av 

presentationen av analysen av resultaten har jag sedan gjort en sammanfattning av lärarnas 

olika uppfattningar inom en fråga. Lantz (2013) menar att analysen av resultatet slutligen 

ska anknytas till studiens teoretiska perspektiv för att fördjupa och vidga förståelsen för 

fenomenet, och försöka förstå det som sagts på nya sätt. I denna studie används de begrepp 

som definierats inom det socialkonstruktivistiska perspektivet samt Hiebert och Carpenters 

(1992) definition av matematisk förståelse. Därefter dras slutsatser som används för att 

besvara de forskningsfrågor som är grunden till studien.  

3.2 Resultat  

I denna del redovisas resultatet av intervjuerna med de sex lärarna. Längden på 

redovisningen av resultaten varierar, trots att samtliga av de intervjuade lärarna har 

intervjuats under runt 30 minuter vardera. Anledningen till variationen i längd är att lärarna 

har pratat i olika tempo, upprepat saker de tidigare nämnt olika mycket samt haft olika 

långa pauser mellan sina svar.  

3.2.1 Sofia  

Sofia är nyligen examinerad (juni, 2015) grundskollärare inriktning förskoleklass och 

grundskolans årskurs 1-3, och arbetar idag som lärare i årskurs 1-3. Hon har under hela sin 

studietid vikarierat som lärare och då också undervisat en del i matematik. Efter avslutad 

utbildning har hon dock inte undervisat i matematik regelbundet. Sofia har inte fått någon 

vidareutbildning i matematik efter avslutad utbildning. På frågan om vad begreppet 

matematisk förståelse innebär för henne svarar Sofia följande:  

Att dom förstår matematiken vad den har för roll om man säger så, att den är verklig, att det 

är vardag, det kan ju vara, det är ju, det behövs matematik i vardagen och att man då gör det 

verkligt för barnen.  

För Sofia handlar alltså den matematiska förståelsen om en förståelse om att matematiken 

är mer än enbart den matematik som lärs in genom matematikböcker, och hon betonar att 

eleverna ska veta att matematik är mer än enbart det som syns i skolan. Hon säger också att 

vad eleven kan göra med matematiken är en viktig aspekt. Vidare menar Sofia att hos en 



 

31 

 

elev som har god matematisk förståelse är förmågorna som nämns i kursplanen för 

matematik utvecklade ”på högre nivå”. Att kunna resonera och tänka logiskt är något hon 

återkommer till i sin förklaring av tänkandet hos en elev som har god matematisk förståelse.  

När Sofia ska beskriva hur undervisning i hennes klassrum kan se ut betonar hon framför 

allt vikten av konkret matematik, där eleverna får arbeta med matematiken med konkret 

material, men lyfter också matematikboken som en viktig aspekt av undervisningen. En 

arbetsgång som hon beskriver är att först ha en gemensam genomgång där eleverna får vara 

delaktiga, efter det någon praktisk övning och sedan arbete i matematikboken eller 

liknande. Avslutningsvis menar hon att lektionen kan sammanfattas med en genomgång. 

Hon menar att det är viktigt att lektionen innehåller genomgång i början och slutet, gärna 

arbete med konkret material så att eleverna ”får ta på det” men också arbeta med 

symbolspråket i matematikboken. Arbetet i matematikboken menar hon kan ge 

färdighetsträning till det som har diskuterats och arbetats med konkret.  

Vidare menar hon att undervisningen behöver vara vardagsanknuten för eleverna, och 

nämner bland annat storyline som arbetsmetod. Hon har mött matematikundervisning med 

storyline och anser att det kan användas för att öka elevernas matematiska förståelse 

eftersom det är en verklighetsanknuten metod. Hon menar att det ger eleverna förståelse 

för att matematik är mer än enbart skola. Dock säger hon också att även arbete i 

matematikboken kan vara positivt för den matematiska förståelsen, tack vare att eleverna 

får färdighetsträning. På frågan på vilket sätt matematikboken kan användas för att öka den 

matematiska förståelsen kommer hon in på att arbeta tillsammans med uppgifterna, vilket 

hon menar att eleverna kan göra om de inte förstår, även om hon också belyser att den 

egentliga tanken är att de ska arbeta enskilt i böckerna. Dock ser hon flera för förståelsen 

positiva aspekter med att arbeta tillsammans, så som att eleverna får höra olika tankar. Hon 

refererar till den sociokulturella synen på lärande, med begrepp som zone of proximal 

development, och menar att eleverna kan ta sig vidare till en annan utvecklingszon om de 

får erfarenhet av olika strategier och metoder. Hon säger att en kompis med mer erfarenhet 

kan hjälpa kompisen med mindre erfarenhet upp på nästa nivå.  

[…] att den är på en nivå och den andra kompisen kanske är på en annan nivå. Den kompisen 

eller den erfarenheten kan hjälpa den kompisen att komma upp på den andra nivån om man 

säger så, utifrån den erfarenheten, nu har jag varit på den nivån, nu kan jag dra upp dig, lite 

så. 
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Sofia menar dock också att det är bra för en elev på högre nivå att samarbeta och få förklara 

för en annan elev. Hon hänvisar till att hon själv har erfarenhet av att hjälpa andra och 

menar att hon själv då har fått en annan syn på saken. Detta tror hon också gäller för elever 

i skolan. Att arbeta tillsammans menar hon kan ge eleverna fler perspektiv på samma 

uppgift. Vidare nämner hon problemlösning som ett arbetssätt som hon anser är stärkande 

för den matematiska förståelsen, och då gärna användandet av verkliga problem. 

Problemlösning menar hon stärker den matematiska förståelsen genom att eleverna får 

prova olika strategier och använda konkret material samt prata om olika svar och olika sätt 

att komma fram till svaret på. Problemlösningen kan dels ske i grupp, vilket hon menar är 

positivt för den matematiska förståelsen genom att eleverna får komma överens om ett svar, 

men också enskilt för att eleverna inte direkt ska anamma kompisens förklaring utan också 

först tänka själv. Hon säger att arbete med problemlösning ofta leder till intressanta 

diskussioner och menar att eleverna också kan få syn på olika sätt att komma fram till svaret 

och se om svaren liknar varandra eller skiljer sig åt när de arbetar med 

problemlösningsuppgifter.  

När Sofia vill ta reda på hur väl en elev har förstått någonting inom matematiken menar 

hon att hon kan ställa frågor till eleverna och se vad hon får för svar, men säger också att 

hon kan märka av det i slutet av lektionerna, när de pratar om vad de har lärt sig. Hon säger 

att det ofta går att se om en elev har förstått genom att observera barnen, men menar att 

också rätt och fel svar i matematikboken kan ge en hint. Dock betonar hon att när eleven 

ger ett felsvar i boken behöver detta inte tyda på att eleven inte har förstått matematiken, 

utan det kan också ha läst fel eller inte förstått frågan. Därför menar hon att det är viktigt 

att följa upp med att prata med eleverna och inte enbart gå efter svaren i matematikboken. 

Hon menar också att hon genom att fråga eleverna hur de har kommit fram till svaret ser 

vilken metod de har använt, om de har använt en mer eller mindre avancerad metod och 

om de har automatiserade talfakta eller behöver räkna sig fram till svaren. Under intervjun 

återkommer Sofia till matematikboken och menar att hon tycker att den är ett bra redskap. 

Hon säger dock att det kan vara svårt att få in alla förmågor enbart med matematikbok, och 

menar att den därför behöver kompletteras med annat. Bland annat pratar hon om att 

ämnesintegrera matematik med andra ämnen, så som görs i storyline.  
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3.2.2 Lena  

Precis som Sofia är Lena nyligen examinerad (juni, 2015) grundskollärare med inriktning 

förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 och arbetar idag i en klass där hon inte har hand 

om matematikundervisningen. Under vårterminen, innan hon var färdig med sin utbildning, 

arbetade hon dock i en klass där hon var ansvarig för matematikundervisningen. Lena går 

just nu matematiklyftet. När Lena får frågan om vad begreppet matematisk förståelse 

innebär för henne svarar hon:  

[…] matematisk förståelse känner jag, det är ju att man ska förstå helheten. Att man inte bara 

ska kunna rutinuppgifter för då har du ingen matematisk förståelse för det kan du lära dig 

utantill. […] Så för mig är det ju att man kan, alltså, ja men på djupet, och inte bara på ytan.  

Lena nämner bland annat förståelse för tallinjen som exempel, och menar att en elev som 

har matematisk förståelse inte enbart kan räkna från noll till hundra, utan också är medveten 

om talens inbördes relationer. Hon talar vidare om logiskt tänkande och förmåga att se 

helheten, kunna hitta strategier, se mönster och få flyt i sin matematik. När hon funderar 

kring hur elever med stor matematisk förståelse tänker säger hon:  

Jag tror att de tänker mycket att de ska hitta strategier. För de har ju kommit så pass långt att 

de börjar se att oh det finns liksom en liten röd tråd emellan allting. Jag tror att de hela tiden 

försöker hitta detta, vilket gör att de oftast hittar det och då kommer vidare […] 

Att elever som har stor matematisk förståelse letar strategier gör, enligt hennes 

erfarenheter, att de ofta tycker att öppna matematiska problem blir besvärliga, eftersom det 

inte finns en strategi att använda och ett rätt svar att hitta, utan flera möjliga lösningar. Hon 

nämner att dessa elever därför har mycket att jobba på för att vidareutveckla sin 

matematiska förståelse, men säger samtidigt att lärare kanske ofta missar detta eftersom 

eleverna är duktiga och snabba på att genomföra de uppgifter de får. Om elever som letar 

strategier säger hon följande:  

[…] Jag tänker väl att de har kommit ganska långt då, för då har de börjat komma till det här 

tänket att det finns ju faktiskt olika strategier för det än att bara lära sig det utantill, så då tror 

jag att de har kommit ganska långt kan jag känna. Och då kan man utmana dem med det där 

lilla extra, och likadant att man kan be dem förklara för dig, hur tänker du här, varför gör du 

på detta viset, och föra de matematiska diskussionerna, det tror jag jättemycket på faktiskt. 
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En avgörande skillnad mellan elever som har stor matematisk förståelse och elever som 

inte har lika stor matematisk förståelse menar hon är att elever som har stor matematisk 

förståelse själva kopplar att olika situationer de ställs inför, till exempel i praktisk 

matematik eller utematematik, är matematik. De andra eleverna behöver göras 

uppmärksamma på att det är matematik de arbetar med.  

Lena låter ofta eleverna arbeta i matematikboken, men nämner ändå att det är en 

arbetsmetod som kan få många elever att falla mellan stolarna. Därför menar hon att det är 

viktigt att ha en genomgång innan eleverna får räkna antingen självständigt eller 

tillsammans med en annan elev. Hon startar alla sina matematiklektioner med en 

genomgång, med fokus på att eleverna ska komma igång och resonera kring det innehåll 

lektionen sedan kommer att ha. Ofta ingår också någon praktisk övning i lektionen, även 

om detta inte sker vid varje matematikpass. Att eleverna får samarbeta i och kring 

matematiken är något hon nämner som positivt. Hon menar vidare att vinsten med att 

eleverna får arbeta tillsammans och förklara för varandra för den matematiska förståelsen 

främst är att eleverna blir medvetna om vad de kan. Hon belyser att eleverna ofta kan mer 

än de tror, vilket kan visas när de får förklara för varandra. Vidare menar hon att en 

gruppering där en elev har mindre matematisk förståelse än den andra också är positivt för 

den elev med mindre matematisk förståelse, inte minst för att elever ibland kan ha lättare 

att förstå när en kompis förklarar än när läraren gör det. Detta tror hon främst beror på att 

kompisen kan använda ett annat språk och göra kopplingar till vardagslivet som läraren 

kanske inte är medveten om. Att para ihop två elever med god matematisk förståelse med 

varandra menar hon kan göra att eleverna tillsammans hittar flera olika strategier och får 

förståelse för att mer än en strategi kan vara fungerande. Två elever med mindre 

matematisk förståelse som får arbeta tillsammans menar hon kan hjälpa varandra att hitta 

en fungerande strategi och hon säger att de ibland har halva lösningen var.  

Lena beskriver vidare att hon tycker att en blandning av olika undervisningsformer är 

positivt för utveckling av den matematiska förståelsen, men att det viktigaste är att eleverna 

hela tiden förstår meningen med det som görs. Att ha genomgångar samt resonera och 

diskutera med eleverna är inslag som hon menar är positiva och stärker den matematiska 

förståelsen genom att eleverna förstår varför någonting görs.  
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Men det är just det att de inte bara gör, utan att de faktiskt har en tanke bakom. För så länge 

de inte har en tanke bakom det eller inte, som det här att man bara räknar upp och ner sidan 

och sen sitter jag och rättar och så ska de gå tillbaka och rätta, vad har de lärt sig? Hur mycket 

har de förstått då?    

Även att jämföra olika strategier tycker hon är bra, eftersom det kan ge eleverna förståelse 

för att det finns flera sätt att komma fram till rätt svar. När Lena får frågan om hur hon kan 

se om eleverna har förstått genomför hon både större diagnoser och mindre test och 

använder flera olika diagnosmaterial. Hon använder också stoppljus där eleverna själva får 

ranka hur väl de tycker att de har förstått något inom matematiken. Lena menar att hon 

även ser mycket i diskussioner med eleverna. Till exempel menar hon att läraren kan få syn 

på att en elev inte förstår någonting som läraren tidigare trott att eleven har förstått. Vidare 

nämner Lena några olika arbetssätt, material och metoder, så som att arbeta med 

problemlösningsuppgifter, att använda fyrfältaren där eleverna ska visa med olika 

uttrycksformer och att arbeta med konkret material som hon menar kan vara hjälpmedel 

för att eleverna ska hitta strategier och stärka sin matematiska förståelse. Hon tycker att 

hon har möjlighet att arbeta på ett sätt som hon anser är stärkande för elevernas 

matematiska förståelse, men betonar att det ligger mycket planering bakom varje lektion 

och område. Något hon dock gärna skulle vilja lära sig mer om är hur IKT (informations- 

och kommunikationsteknik) kan användas i matematikundervisningen, då hon har sett att 

det är till hjälp för många elever och gärna skulle vilja ta in det mer i undervisningen.    

3.2.3 Tina  

Tina är utbildad 1-7-lärare i matematik, naturorienterande ämnen och idrott. Hon har 

arbetat som lärare i 16 år varav hon har undervisat i matematik i årskurs 1-3 ungefär hälften 

av tiden. Efter sin utbildning har hon gått matematiklyftet, en utbildning som pågick under 

två terminer och behandlade taluppfattning och problemlösning. När Tina får frågan om 

vad begreppet matematisk förståelse innebär för henne svarar hon:  

Ja, framför allt att man förstår alltså de matematiska begreppen inom det område man jobbar 

med och att man kan förklara det. Att eleverna kan förklara med sina egna ord det de gör […] 

att de skulle kunna beskriva för någon annan vad de håller på med, vad de gör för någonting 

[…] att de kan sätta ord på det de ska göra.  
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Tina återkommer till att det är viktigt för förståelsen att eleverna kan översätta sin 

matematik från symbolspråk till antingen ord eller bild. Hon berättar att hon i botten av allt 

sitt arbete har ett genrepedagogiskt synsätt med fokus på språk och begrepp. Detta tar hon 

med sig i alla ämnen. Att prata, beskriva och arbeta med olika begrepp är något hon ofta 

återkommer till. Även när hon beskriver sin syn på hur en elev med god matematisk 

förståelse tänker kring matematik återkommer hon till språket.   

[…] jag tror att de kan se det på ett annat sätt direkt, jag tror inte att de tänker på det men de 

har det som sitt språk, som ett annat språk. Som att man kodväxlar mellan svenska och 

arabiska alltså, lite grand att det är naturligt […] jag tror på något sätt att det skulle kunna 

jämföras med att om man är tvåspråkig. För att man har en talang för det. 

Hon beskriver vidare att en elev som har god matematisk förståelse enligt henne har lätt för 

att förstå och tolka olika matematiska begrepp. Genom att förstå olika matematiska begrepp 

menar hon eleverna kan börja se samband i matematiken, vilket är viktigt för den 

matematiska förståelsen. Hon menar också att eleverna behöver använda sina tidigare 

kunskaper för att komma vidare i matematiken på grund av ämnets beskaffenhet.   

[…] det hänger ihop. Det gör det ju. Det finns ju alltid någonting eller oftast så är det något 

samband. Man bygger ju på, matematiken är ju ett ämne som ”bygger på” kunskap […] NO 

eller SO är ju mer öar, isolerade öar. Matematiken är, du bygger på, du kan inte gå vidare om 

du inte har förstått grunden, byggstenar, då måste man bygga på, så tror jag.  

Även när Tina ska beskriva hur hon arbetar för att stärka elevernas matematiska förståelse 

är det språket som hamnar i centrum, eftersom det enligt henne är det som ligger i botten 

för förståelsen. Hon beskriver sin matematikundervisning som väldigt blandad, och hon 

använder bland annat utematematik, matematikbok, undersökningar och spel. Det varierar 

från lektion till lektion. För att stärka den matematiska förståelsen nämner hon även att 

praktiska övningar, med konkret material, kan vara positivt. Anledningen till att hon ser 

detta som förståelseutvecklande är att det ger en tydligare bild av matematiken. Hon 

nämner att elever är i olika stort behov av praktiskt material och tillägger att hon är tydlig 

med att göra varje enskild elev medveten om vad just den eleven behöver träna på och 

sedan tränar denna elev på detta.  

När eleverna arbetar med det praktiska materialet brukar de arbeta i par eller smågrupper 

om max tre elever. De arbetar sällan enskilt. Att arbeta tillsammans menar Tina ökar 
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elevernas matematiska förståelse eftersom de får använda sitt språk och prata om det de 

gör. Elever som inte behöver så mycket stöd får ibland arbeta själva för att på så sätt 

utmanas att ta mer eget ansvar, men ibland får de utmaning i att beskriva för någon annan. 

Det är varierat från gång till gång och beroende på uppgift. Hur gruppindelningen ser ut 

kan också variera. Ibland låter hon elever som är i behov av extra stöd arbeta i en större 

grupp tillsammans med en lärare, medan resten av eleverna arbetar självständigt två och 

två. Det händer också att hon ger olika uppgifter till olika grupper, för att stimulera eleverna 

på rätt nivå. Hon menar att hon försöker göra gruppindelningar och välja uppgifter som 

låter så många elever som möjligt vara aktiva hela tiden. När hon pratar om vikten av 

samarbete och utmaningar nämner hon Vygotskij.  

Då har vi ju Vygotskij. […] Det utmanar deras sätt att tänka ja. Och de, särskilt om de får 

prata om det. […] utmaningar är ju olika för olika barn, för de har ju olika svårighetsnivå, 

men de ska ju inte ha en uppgift som är för lätt för då pratar de inte om den. Då får de ingen 

diskussion. Då blir det ju bara att de gör den. […] om de inte är helt överens så måste de ju 

prova sig fram och då blir det ju kanske att de pratar mer, att de måste bygga kanske plocka 

fram saker och lägga och så diskuterar de det och sen provar de att skriva ner det. Då blir det 

ju en, då tvingas de ju tänka mer. 

Att inte vara överens om ett svar, metod eller strategi menar hon kan få eleverna att tänka 

kritiskt, att undersöka sina lösningar och se om båda kan vara rätt. Bland annat har klassen 

arbetat med problemlösning och att resonera tillsammans menar hon kan hjälpa eleverna 

att få ökad matematisk förståelse genom att eleverna kan hitta olika strategier och också 

använda sina tidigare erfarenheter för att lösa nya problem. Problemlösning leder till att 

eleverna tvingas resonera med varandra, vilket ökar förståelsen, menar hon. Något annat 

som Tina och eleverna har arbetat med och som Tina menar kan öka förståelsen är att titta 

på olika felaktiga och rätta lösningar på ett tal och diskutera dessa tillsammans. Detta menar 

hon är stärkande eftersom eleverna måste tänka ett steg till, resonera kring uppgiften, 

kontrollera svaret och använda språket för att sätta ord på det som görs.  

Tina nämner också att även ren färdighetsträning kan vara utvecklande för förståelsen. 

Att arbeta med rutinuppgifter menar hon ger eleverna basfärdigheter som de sedan kan 

använda vidare. Hon betonar att det är viktigt att inte enbart använda det ena eller det andra 

utan arbeta varierat och blanda olika arbetssätt och metoder. För att ta reda på hur väl en 

elev har förstått något inom matematiken brukar Tina använda flera olika metoder. Om det 
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gäller färdighetsträning brukar hon använda olika typer av test, men eleverna kan också få 

berätta och beskriva, jobba i grupparbeten eller göra individuella uppgifter. Hon har också 

kontakt med föräldrarna för att få deras syn på hur de upplever eleven, inte minst när de 

gäller svårbedömda elever. Hon gör också matriser som hon bockar av, vilket hon menar 

kan hjälpa till viss del i kartläggningen av eleverna. Avslutningsvis menar hon att hon har 

möjlighet att arbeta så som hon önskar med matematik, men att hon gärna skulle haft 

tillgång till ännu mer konkret material och fler tekniska lösningar för klassrummet. Hon 

nämner också att det finns ganska lite fortbildning kring matematisk förståelse och inte 

minst kring elever med liten matematisk förståelse och elever med mycket god matematisk 

förståelse. Hon efterfrågar mer fortbildning kring detta.  

3.2.4 Karin  

Karin är utbildad lågstadielärare och har arbetat som lärare i 40 år, upp till årskurs fem men 

främst i F-3. I stort sett har hon undervisat i matematik under hela sin yrkesverksamma tid. 

Hon har fått fortbildning i matematik efter sin utbildning, senast en ett år lång utbildning 

för några år sedan. Begreppet matematisk förståelse beskriver Karin på följande sätt:  

Ja det är ju för det första begreppen, att förstå rätt mycket olika begrepp tycker jag inom 

matematiken och sen är det ju då att kunna använda sig av olika metoder och strategier. Och 

sen är det ju taluppfattning, alltså hur kan man jobba med talen, hur kan man dela upp talen 

på olika sätt och, och olika räknesätt så det är väl egentligen dem kanske framför allt. […] 

att kunna använda sig av det, ja, använda sig av det i vardagen och på olika sätt  

Centralt i hennes resonemang kring matematisk förståelse är elevens förmåga att använda 

sig av matematik i olika situationer, inte bara i matematikundervisningen. De förstår och 

kan använda sina matematikkunskaper i olika sammanhang. När Karin får frågan om hur 

hon tror att en elev med god matematisk förståelse tänker menar hon att den eleven kan 

använda sig av sina matematikkunskaper i större utsträckning.  

Jag tror ju att den eleven kan använda sig av matematiken alltså rätt så tydligt i olika 

situationer. Inte bara när vi har matte utan också när det kommer något matteproblem i ett 

annat sammanhang. Så där upptäcker man ju rätt så mycket tycker jag, de som verkligen är 

kluriga, alltså som har tänket, och där kan man ju bli överraskad ibland […]  

Karin använder matematikboken för att planera sin undervisning och en stor del av hennes 

undervisning kretsar kring denna. Hon har nyligen bytt matematikbok från en bok som hon 
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menar innehåller mycket färdighetsträning av olika metoder till en matematikbok som 

innehåller mer problemlösningsuppgifter och som presenterar olika metoder och strategier. 

Hon ser för- och nackdelar med båda materialen och menar att hon upplever att det nya 

materialet innehåller bra matematik men också kräver tydligare genomgångar eftersom 

mycket i den nya matematikboken är nytt för eleverna. Hon betonar dock att hon inte enbart 

arbetar i matematikboken utan också ibland har andra matematikuppgifter där eleverna 

exempelvis kan få arbeta i par för att träna på att kommunicera matematik. Det kan både 

vara större vardagliga uppgifter och mindre problemlösningsuppgifter. Hon brukar inleda 

sina matematiklektioner med en gemensam genomgång där hon ibland använder konkret 

material, matematiska hjälpmedel som miniräknare och klocka samt active board.  

Att jobba muntligt och praktiskt är två aspekter som hon anser är särskilt viktiga för att 

öka elevernas matematiska förståelse. Bland annat använder hon kuber, räkneband och 

tallinjer samt låter eleverna använda fingrarna. Att använda konkret material menar hon 

låter eleverna tydligt se vad som händer, och hon betonar att för en elev som inte har 

kunskapen teoretiskt är det nästan ett måste att få arbeta praktiskt, med konkret material. 

Även i vissa arbetsområden, så som med vikt och volym, får eleverna prova praktiskt. Att 

arbeta med matematik ute menar Karin också kan stärka elevernas matematiska förståelse, 

eftersom även det gör matematiken mer praktisk och konkret. Ibland arbetar eleverna i par 

och det menar Karin stärker den matematiska förståelsen genom att eleverna får använda 

sin taluppfattning och sina olika begrepp. Eleverna får i detta arbete både enas om en 

lösning och tillsammans försöka hitta olika lösningar. Efteråt brukar eleverna få presentera 

någon lösning för resten av klassen. Ofta får eleverna arbeta med den de sitter bredvid.  

När Karin vill ta reda på hur väl en elev har förstått något inom matematiken brukar hon 

använda små matematiska uppgifter i slutet av ett område eller en lektion. Hon använder 

sig också av den självvärderande sida med tillhörande uppgifter som det läromedel hon 

använder sig av innehåller. Hon brukar också titta igenom elevernas matematikböcker för 

att skapa sig en bild av elevens kunskaper. Under matematiklektionerna går hon runt till 

eleverna, men hon har svårt att hinna med alla under varje lektion. I övrigt använder hon 

också en del tester för att testa av om eleverna förstått en viss metod eller strategi och hon 

använder sig också av muntliga uppgifter där hon exempelvis kan be eleverna att muntligt 

hitta på en räknesaga utifrån en matematikuppgift som hon har skrivit på tavlan. Även det 

menar hon hjälper henne att se om eleverna har förstått matematiken.  
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Karin konstaterar att hon låter eleverna arbeta mycket i matematikboken. När eleverna 

arbetar i matematikboken arbetar de oftast enskilt, men de får stötta den som sitter bredvid 

vid behov. Hon säger att hon ibland kan önska att hon arbetade mindre med 

matematikboken men känner att hon dock inte har tiden till att låta matematikboken vara 

mindre dominerande. Hon menar att det skulle fungera att lägga upp 

matematikundervisningen genom att utgå från en viss strategi eller ett visst begrepp men 

menar att färdighetsträning samtidigt behövs och att det nog hade tagit mycket tid att hitta 

och kopiera upp fungerande material. Dock menar hon att det är väldigt roligt att arbeta 

med större öppna uppgifter där många olika aspekter av matematik ingår, även om hon 

känner att hon inte har tiden att alltid arbeta så.    

3.2.5 Maria 

Maria är utbildad förskollärare och tog sin examen julen 1979. Sedan 20 år tillbaka arbetar 

hon i förskoleklass och upp till årskurs tre i skolan. I ungefär 6-8 av de åren har hon 

undervisat i matematik, främst i förskoleklass. Hon har fått flera vidareutbildningar i 

matematik. På frågan vad begreppet matematisk förståelse innebär för henne svarar hon:  

Alltså, att förstå matematik det tycker jag är att då ska de kunna använda den, och då måste 

man förstå. Då hjälper det inte att man kan säga att två plus två är fyra, om inte man förstår 

att om du har två bilar och köper två till då har du faktiskt fyra […] på något vis att man ger 

verktyg så att man kan förstå och använda det i vardagen, för mina små är det ju det. Att man 

ska kunna lägga begrepp och att man ska förstå de här begreppen, i olika sammanhang. 

Att eleverna får tidig begreppsförståelse menar Maria kan hjälpa eleverna att förstå att 

matematiken kan användas och inte är något nödvändigt ont som måste läras in. En elev 

som har god matematisk förståelse beskriver Maria som en elev som vågar prova och vågar 

uttrycka sitt sätt att tänka, och som också utvecklar det. Elever som inte har lika god 

matematisk förståelse beskriver Maria ofta är rädda för att göra fel.   

Eleverna i Marias klass har en matematikbok, men de arbetar inte i den särskilt ofta. 

Maria säger att den mest finns för att eleverna tycker att det är roligt att ha en bok. Att 

arbeta med konkret material däremot menar Maria är positivt för alla elever eftersom det 

synliggör matematiken. En vanlig matematiklektion i Marias klassrum innebär ofta att 

eleverna och läraren tillsammans arbetar med konkret material inne eller ute, ofta i form av 

olika laborationer. Det konkreta materialet menar Maria tillför trygghet och synliggör 



 

41 

 

matematiken. Hon kopplar ofta till matematikspråket och är noga med att använda korrekt 

språk för att eleverna ska känna sig bekväma med detta språk redan från början.  

Likadant om man säger att man inte använder sådant som plussa utan att nu adderar vi och 

så här ser det ut på mattespråk, det kan vara bra att veta säger vi […] och likadant alltså 

former att man använder det rätta, man säger jo visst det är en fyrkant, den har fyra kanter, 

men det är både den och den och den och de heter olika […]   

För att ta reda på hur väl en elev har förstått någonting inom matematiken menar Maria att 

eleven kan få en uppgift där hen får berätta och visa hur hen tänkt för läraren eller för 

kompisarna. Dokumentation av det arbete eleverna gör tycker Maria är en viktig del av 

detta. Eleverna får redan tidigt träna på att dokumentera för att sedan kunna berätta för 

lärare och andra elever hur de har gjort och tänkt. Detta arbetssätt används inte minst när 

eleverna arbetar med öppna uppgifter. Maria menar att dokumentationen kan få eleverna 

att befästa sin förståelse, och också att förklara och jämföra sina olika svar med varandra. 

Hon berättar att eleverna inte alltid får samma svar men är noga med att betona att det inte 

är någon som har gjort fel, utan att det är olika sätt att gå åt problemet. Hon beskriver att 

eleverna med tiden hittar ett sätt att dokumentera som de känner sig bekväma med och att 

dokumentationen hjälper dem att få syn på och minnas hur de tänkt.  

En annan viktig aspekt för att matematikundervisningen ska leda till matematisk 

förståelse menar Maria är att använda matematik i vardagliga situationer, för att inte 

matematiken ska kännas konstig eller främmande. En annan anledning till att göra detta är, 

enligt Maria, att eleverna ska få förståelse för att matematiken är något som behövs och 

som eleverna kan ha nytta av hela tiden.  

Vad man än ska göra så finns det något matematiskt, det finns mönster och former och man 

ska gå och handla, ja, precis allting och det är ju där barnen är, så försöka utgå från det och 

sedan utveckla. 

En vinst med att utgå från barnens erfarenheter är, enligt Maria, att de känner sig trygga, 

de känner att de kan och känner igen sig. När Maria tar in matematik i vardagen är hon 

noga med att belysa för eleverna att det är matematik de arbetar med. Hon är också noga 

med att relatera det de arbetar med till läroplanen. Anledningen till detta är att eleverna ska 

ha ett mål och veta vad de ska lära sig. Hon visar på olika sätt som de kommer att träna på 
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för att eleverna ska kunna nå målet. I slutet av ett arbetsområde får eleverna visa det de har 

lärt sig.  Mer ingående berättar hon om arbetsområdet mönster:   

Sen i slutet av arbetsområdet så får de ju visa vad de har lärt sig om mönster och då får de 

lite olika material som de kan använda och göra mönster på sitt sätt. Och då talar man ju 

liksom om att nu har ni ju lärt er detta och det står här i den här boken att det ska ni lära er 

för att sedan liksom klara av skolan. 

Maria menar att det är viktigt att ha ett mål som eleverna förstår för att de hela tiden ska bli 

medvetna om att de lär sig och att de utvecklas. Hon menar att det är utvecklande för den 

matematiska förståelsen att arbeta på detta sätt eftersom det också hjälper eleverna att själva 

upptäcka om något område känns svårt. Ibland låter hon eleverna självutvärdera sig efter 

ett område. De får då välja om de tycker att de kan, behöver träna lite mer eller tycker att 

det känns jättesvårt. Utvärderingen följs sedan upp individuellt med varje barn. Ofta har 

det visat sig att eleverna har ganska god uppfattning om var de befinner sig, men någon 

gång har uppföljningen fått eleverna att omvärdera sitt svar. Hon menar att det är viktigt att 

eleverna själva förstår vad de klarar av, inte att läraren talar om för eleverna vad de kan, 

och menar att denna insikt stärker eleverna. Hon har också märkt att en elev som själv har 

konstaterat vad hen behöver träna mer på också är lättare att motivera till att träna mer.   

Maria menar att det gäller att utmana barnen på olika sätt, och få dem att förstå att 

matematiken är förändringsbar, vilket hon menar kan hjälpa eleverna senare i deras 

skolgång. Hon berättar att hon och eleverna tillsammans brukar testa olika strategier för att 

lösa ett problem. Att visa talet på många olika sätt menar hon gör att eleverna verkligen 

förstår vad de arbetar med. Hon berättar att många elever tror att ett problem bara kan lösas 

på ett sätt och att det därför är viktigt att presentera flera sätt. Att höra kompisarna förklara 

tror hon kan få en elev som inte har förstått på egen hand att förstå och vilja prova. Att få 

förklara menar hon gör att eleverna befäster hur de själva tänker och förstår vad de gör. 

Hon beskriver att hon ofta arbetar i helklass med eleverna, men ibland arbetar de även i 

mindre grupper tillsammans med läraren eller med olika övningar och uppgifter i par. Att 

samarbeta med en annan elev menar Maria ger eleverna mycket eftersom ”där måste de ju 

sätta ord på hur de tänker […] då befäster man ju sin egen kunskap genom att prata med en 

annan och förklara och samtidigt så hjälper de ju varandra också”.  
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Eleverna i Marias klassrum arbetar sällan enskilt med matematik. Det kan hända att de 

får en problemlösningsuppgift eller ett uppdrag som de ska lösa enskilt, men det är trots det 

förankrat och diskuteras i den större elevgruppen. De fåtal gånger de arbetar i 

matematikboken gör de detta i anslutning till att de konkret och i elevgruppen har arbetat 

med exempelvis ett begrepp, och Maria menar att arbetet i boken då kan hjälpa eleverna att 

befästa det de har arbetat med praktiskt tidigare. De arbetar en och en i böckerna men sitter 

tillsammans. Maria tycker att hon har möjlighet att arbeta förståelseutvecklande så som hon 

vill arbeta, men säger samtidigt att hon hela tiden utvecklar och ändrar sin undervisning för 

att den ska passa eleverna. Hon avslutar med att säga följande:  

Ja, det är som sagt, jag tycker att det är viktigt att man använder vardagen […] så att man 

inte isolerar matten själv utan att man använder det så konkret som möjligt i sammanhang 

där man kan.      

3.2.6 Peter  

Peter är utbildad fritidspedagog och har de två senaste åren arbetat i förskoleklass och har 

där hand om matematikundervisningen. Han har inte fått någon vidareutbildning i 

matematik efter avslutad utbildning. När Peter ska beskriva begreppet matematisk 

förståelse säger han:  

Ja, det första man tänker på det är ju liksom siffror, men det är ju så mycket mer liksom alltså 

matte det har ju med allt eller mycket att göra […]  Det är ju väldigt brett. Men givetvis det 

första man tänker på, det är ju liksom siffror och att kunna räkna liksom. Det är det ju. På så 

sätt så är man ganska trångsynt, det är det första som kommer upp, att kunna räkna tal, vilket 

i sig är en ganska liten del.  

Peter upplever ofta att elever antingen har lätt eller svårt för matematik. Han pratar om att 

knäcka matematikkoden och menar att för en elev som har knäckt koden blir matematiken 

rolig och enkel.  

Matte tycker ju många är roligt när du väl har knäckt liksom koden för det här. Då rullar det 

ju på ju för att det, på nått sätt, det hänger ihop rätt bra men då har du ju helhetstänket. Alltså 

du, jag tror att de som blir duktiga i matte de, det är inte, de ser inte bara talet liksom utan de 

kan liksom, många andra faktorer som spelar in där. 

Att se matematiken som en helhet och inte enbart varje uppgift för sig är alltså något som 

Peter menar att elever med god matematisk förståelse har förmåga att göra. Han berättar 
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vidare att han tror att en elev som tycker att matematik är svårt kan stirra sig blind på ett 

tal, medan elever som har god matematisk förståelse snarare kan se bilder i huvudet och 

också löser matematikuppgifterna snabbare. Han beskriver att det finns elever som väldigt 

snabbt löser olika matematiska uppgifter och att han ibland kan bli överraskad över att 

eleverna kan lösa så svåra tal, men han nämner också att det kan vara svårt för dem att sätta 

ord på sina tankar.   

Det är nästan så att man kan bli förvånad liksom alltså att man tar något, det kan vara tal, det 

kan vara ett problem och så bara där satt den, jaha, hur tänkte du? Det är ju inte alltid de kan 

redovisa för hur de tänker för det är ju också skillnaden där, när de är så små, för det är ju 

kanske upp på en lite annan nivå när du ska förklara hur du tänker. Det kommer ju senare 

med men alltså det bara sitter där. 

Han beskriver vidare att han planerar sin undervisning framför allt efter den matematikbok 

han använder sig av, vilken är anpassad till förskoleklass. Han arbetar även utanför 

matematikboken, bland annat med att eleverna ska lära sig känna igen olika siffror. Ett 

vanligt matematikpass är oftast upplagt med en kort genomgång och sedan enskilt arbete i 

matematikboken. Om ett område är svårt görs uppgifterna gemensamt med hela gruppen. 

Detta tycker han är positivt då det ger möjlighet att förklara under tiden som eleverna 

arbetar. För att se om eleverna har förstått det de arbetar med tycker Peter att det fungerar 

bra att kolla när de arbetar, samt prata med dem när de arbetar. Eftersom många av Peters 

elever har ett annat modersmål än svenska menar han att eleverna ibland förstår själva 

matematiken men inte språket. Det är någonting han kontrollerar muntligt. Han tycker att 

han kan få ganska bra grepp om en elevs förståelse när han sitter ner och pratar med eleven.   

En viktig aspekt i Peters matematikundervisning är konkret material. Om eleverna 

tycker att det är svårt att förstå matematiken i boken brukar han använda konkret material, 

eftersom han tycker att det ger ökad förståelse då det är möjligt att ta på och fysiskt flytta 

och laborera med materialen, vilket inte är möjligt i en bok. Han säger att matematikboken 

inte alltid är optimal då den kan vara svår för eleverna att förstå, i och med att matematiken 

blir abstrakt. Bland annat beskriver Peter att eleverna kanske inte alltid tvingas reflektera 

över vad de gör. Då anser han att det kan vara bättre att istället arbeta med konkret material 

på ett sätt som eleverna förstår. Att arbeta praktiskt gör matematiken lättare att förstå, menar 

han, och belyser att han tycker att det är extra viktigt i de yngre åldrarna, innan högre tal 

ställer till det för att kunna arbeta praktiskt. Peter beskriver att han ibland tar in verkligheten 
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i matematiken, exempelvis när de arbetar med formerna, med att mäta och att väga. Han 

menar att det kan få eleverna att förstå att matematiken också finns i verkligheten.    

Peter återkommer till att han tycker mycket om att arbeta med konkret material i 

matematikundervisningen och han nämner att detta kan bero på hans utbildning som 

fritidspedagog. Han menar att han kanske arbetar mer praktiskt med matematiken just 

eftersom han är fritidspedagog och därför är van att arbeta på detta sätt, men säger samtidigt 

att det säkert är många andra lärare i lägre årskurser som också arbetar mycket praktiskt. 

Han säger att han ju inte har någon matematikutbildning och att han känner att han 

behärskar det konkreta materialet bättre och har lättare att förklara med hjälp av detta 

material.  Peter beskriver vidare att matematik också kommer in ibland i vardagen, bland 

annat i samlingar, när eleverna spelar spel i den fria leken och någon gång har de haft 

utematematik. Han berättar att han egentligen tror att han skulle kunna arbeta ännu mer 

praktiskt och gå ut och ha mer utematematik, men säger samtidigt att han har valt att lägga 

höstterminen på att gå igenom de grundläggande delarna av matematiken.  

3.3 Analys av resultat  

I analysen av resultatet används den definition av matematisk förståelse som Hiebert och 

Carpenter (1992) gör, vilken framför allt kan tillskrivas ett konstruktivistiskt perspektiv. 

Dessutom används min teoretiska utgångspunkt, det socialkonstruktivistiska perspektivet, 

och de begrepp som definierats inom detta perspektiv. Analysen delas upp i två delar, där 

första delen svarar mot den första av studiens forskningsfrågor och den andra svarar mot 

studiens andra forskningsfråga. De båda forskningsfrågorna är:  

 Vad anser lärare att begreppet matematisk förståelse innebär?  

 Hur organiserar lärare undervisningen för att utveckla elevernas matematiska 

förståelse och varför organiseras den på detta sätt?  

3.3.1 Lärarnas uppfattning av begreppet matematisk förståelse   

De intervjuade lärarna har några olika uppfattningar av begreppet matematisk förståelse, 

och flera uppfattar begreppet på mer än ett sätt. Sofia uppfattar matematisk förståelse som 

förståelse för vad matematik är och vilken roll matematiken har, men säger också att vad 

eleven kan göra med matematiken är en viktig aspekt. Även Karin kopplar den matematiska 

förståelsen till att kunna använda matematiken. I likhet med Sofia menar hon att 
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vardagskopplingen är viktig. Maria menar att matematisk förståelse består av att kunna 

använda matematiken i olika sammanhang. Hon betonar begreppsförståelse som en viktig 

del av matematisk förståelse. Peter beskriver att han ser matematisk förståelse som siffror 

och att kunna räkna, men nämner dock också att matematik egentligen är större än så. Lena 

menar att matematisk förståelse innebär en förståelse för helheten, och att kunna matematik 

på djupet och inte bara på ytan. För Tina består den matematiska förståelsen av att eleverna 

kan förstå och förklara begreppen och hon beskriver matematiken som byggstenar där 

grunden behövs för att komma vidare. Hon menar att det är genom att förstå olika 

matematiska begrepp som eleverna sedan kan se samband mellan olika delar i matematiken. 

Begreppen bildar byggstenar via vilka eleverna kan ta sig vidare.  

I uppfattningarna av begreppet matematisk förståelse syns tre övergripande 

uppfattningar. Den första är att matematisk förståelse består av förståelse för vad matematik 

är, den andra är att matematisk förståelse består av att kunna använda matematiken och den 

tredje är matematisk förståelse består av skillnader i kvaliteten i hur väl matematiken 

förstås, på ytan eller på djupet, med många eller få ”byggstenar”, eller som Hiebert och 

Carpenter (1992) uttrycker det, kopplingar i förståelsenätverk. Flera lärare definierar 

exempelvis begreppet både som förståelse för vad matematik är, att kunna använda 

matematiken och nämner kvalitetsskillnader i hur väl matematiken förstås. Det är alltså inte 

självklart att lärare enbart har en definition av begreppet. Det verkar vara tre aspekter som 

är särskilt centrala: att kunna koppla och använda matematiken i vardagen och i olika 

situationer, att förstå att matematiken består av mer än bara siffror och att förstå och 

använda olika matematiska begrepp.  

Samtliga intervjuade lärare kopplar begreppet matematisk förståelse som en förståelse 

för matematiken i ett större sammanhang, vilket är en viktig del i Hiebert och Carpenters 

(1992) resonemang. Detta syns i kommentarer om att matematisk förståelse innebär 

förståelse för att matematiken finns i vardagen, att kunna använda matematiken i många 

olika situationer och om att matematiken är mer än enbart tal. Flera lärare kopplar också 

matematisk förståelse till begreppsförståelse, vilket också Hiebert och Carpenter gör. Cobb 

(1994) menar att inom det konstruktivistiska perspektivet är en grundläggande uppfattning 

att eleven aktivt konstruerar sin kunskap, vilket stämmer väl överens med uppfattningen av 

matematisk förståelse som byggstenar, och även med beskrivningar av förståelse för den 

matematiska helheten. Dessa uttalanden liknar också Hiebert och Carpenters (1992) 
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resonemang, även om de inte är lika utförliga. Det finns vissa skillnader i att se matematisk 

förståelse som ett nätverk med inbördes kopplingar mellan olika delar, som Hiebert och 

Carpenter gör, och att se matematiken som byggstenar med en grund som byggs på. I en 

syn på matematiken som nätverk borde det vara lättare att skapa kopplingar fram och 

tillbaka mellan olika begrepp och också att kunna starta med olika ingångar, jämfört med 

synen på matematik som byggstenar.  

3.3.2 Hur lärarna tänker att eleverna tänker  

Enligt Cobb och Yackel (1995) är en central aspekt i det socialkonstruktivistiska 

perspektivet uppfattningen om att eleven har en individuell matematisk utveckling där 

eleverna konstruerar sin matematiska förståelse. Cobb (1994) menar att matematikinlärning 

kan ses som både en individuell konstruktionsprocess och som socialisering in i samhällets 

matematiska praktiker. Eftersom konstruktionen av kunskap och den matematiska 

förståelsens kognitiva aspekter är centrala delar även i Hiebert och Carpenters (1992) 

definition är det intressant att undersöka lärarnas syn på hur elever med god matematisk 

förståelse tänker kring matematik.  

När lärarna ska beskriva hur de tror att elever med god matematisk förståelse tänker 

kommer flera in på hur elever framställer och konstruerar sin matematik. Sofia menar att 

en elev med god matematisk förståelse resonerar kring matematik och tänker logiskt kring 

matematiken. Hiebert och Carpenter (1992) menar att det för att elever ska kunna skapa 

mentala representationer av matematik är avgörande att eleven tänker kring sin matematik. 

Tinas beskrivning kring matematiken som byggklossar och Lenas förklaring om att en elev 

med god matematisk förståelse har börjat se en röd tråd mellan delar i matematiken 

stämmer också väl överens med Hiebert och Carpenters tolkning av matematisk förståelse 

som mentala representationer i ett förståelsenätverk. Även de andra lärarna belyser 

kognitiva aspekter som avgörande för elever med god matematisk förståelse. Karin säger 

att eleverna ”har tänket” och Peter menar att eleverna har knäckt koden och ser 

matematiken som en helhet där många olika delar spelar in. Tina jämför tänkandet hos en 

elev med god matematisk förståelse med det hos en tvåspråkig elev, och menar att 

matematiken nästan blir som ett andra språk för eleven.     

Lenas beskrivning av hur elever med god matematisk förståelse tänker kan sägas bli lite 

tvetydlig eftersom hon, förutom att mena att eleven har börjat se en röd tråd mellan olika 
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delar i matematiken, också anser att eleven ofta letar efter en strategi som är den rätta att 

använda i situationen, vilket snarare skulle kunna tyda på att eleven inte har någon 

helhetsförståelse. Lena menar dock att det snarare tyder på att eleven har förståelse, 

eftersom hen har börjat leta efter olika strategier och inte enbart ser matematik som 

utantillinlärning. Maria menar att en elev med god matematisk förståelse vågar prova och 

uttrycka hur hen tänker. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv skulle detta möjligen 

kunna bero på klassrummets sociomatematiska normer (Cobb och Yackel, 1995). 

3.3.3 Hur lärarna menar att de ser att eleverna förstår  

En aspekt som Hiebert och Carpenter (1992) menar gör den matematiska förståelsen svår 

att förstå är att de mentala representationerna är just mentala och därför är svåra att se. 

Därför är hur lärare menar att de kan se om en elev har förstått också en viktig del av 

lärarnas uppfattning av begreppet matematisk förståelse. Ett flertal lärare har åsikten att 

elevernas matematiska förståelse blir synlig i samtal och diskussioner. Peter menar att 

elever ibland förstår själva matematiken, men inte språket. Därför säger han att det är viktigt 

att prata med eleverna och han tycker att han får syn på elevernas matematiska förståelse 

när han pratar med dem, liksom när han iakttar när de arbetar. Även Maria brukar låta 

eleverna berätta om sitt arbete för att se om de har förstått. Hon använder också elevernas 

dokumentation av matematiken och självutvärdering. Varken Peter eller Maria använder 

några instrumentella mätmetoder. Detta är en signifikant skillnad mellan dessa båda lärare, 

som arbetar i förskoleklass, och lärarna som arbetar i årskurs 1-3, vilka samtliga belyser 

olika instrumentella mätmetoder som de tycker är effektiva för att få syn på den 

matematiska förståelsen, även om flera också framhåller att de inte används som enda 

mätmetod. Sofia nämner att matematikboken kan användas för att se hur väl eleverna klarat 

av matematiken, men betonar också att det inte går att enbart använda sig av denna, utan 

att det är viktigt att följa upp genom att prata med eleverna. Hon belyser att det är genom 

att prata med eleverna som hon kan få syn på vilken metod de har använt för att komma 

fram till svaret, inte enbart om de kan nå rätt svar eller inte. Lena menar att hon i 

diskussioner kan lägga märke till om en elev har svårt att förstå något som läraren trott att 

eleven förstått. Tina berättar att hon också har kontakt med föräldrarna för att få deras syn.  

Liksom Hiebert och Carpenter (1992) uppmärksammar syns också i lärarnas 

resonemang att det inte finns en metod för att få syn på den matematiska förståelsen. 
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Tvärtom lyfter både Sofia, Lena och Peter fram att det ibland kan verka som att en elev har 

eller inte har förstått något inom matematiken, men att en diskussion med eleven ibland 

visar en annan sanning. Trots det använder sig flera lärare av instrumentella mätmetoder i 

form av olika tester och diagnoser. Cobb och Yackel (1995) förklarar att sociala och 

sociomatematiska normer kan påverka vilka matematiska lösningsmetoder elever använder 

sig av och hur de presenterar sina lösningar. De uppmärksammar också att klassrummets 

matematiska praxis påverkar vilka metoder som används för att verifiera om något är 

matematiskt sant. Genom att, som Cobb (1994) belyser, se matematikinlärning både som 

en individuell konstruktionsprocess och som påverkad av sociala normer och praxis är det 

rimligt att tänka att den matematiska förståelsen blir svår att få syn på enbart genom att 

använda instrumentella mätmetoder, eftersom många fler aspekter spelar in för hur och vad 

eleverna svarar på en fråga. Detta verkar samtliga lärare ha uppmärksammat, då ingen av 

dem menar att de kan få syn på den matematiska förståelsen enbart genom att använda test 

och diagnoser. Att som Tina prata med föräldrar borde dessutom ge en inblick i 

matematiken bortom klassrummets praktik.  

3.3.4 Slutsatser kring lärares uppfattning av begreppet  

En av denna studies två forskningsfrågor behandlar vad lärare anser att begreppet 

matematisk förståelse innebär. Denna fråga har belysts ur tre olika synvinklar vilka har gett 

olika svar på lärarnas uppfattning av begreppet matematisk förståelse. De intervjuade 

lärarna definierar matematisk förståelse på tre olika sätt: en förståelse för vad matematik 

är, förmåga att kunna använda matematiken och kvalitetsskillnader i hur väl matematiken 

förstås. En allmän uppfattning bland de intervjuade lärarna verkar vara att matematisk 

förståelse i stor utsträckning är en mental kognitiv process bestående av abstrakta 

uppfattningar. Bland annat syns detta i lärarnas beskrivningar av hur de tror att elever med 

god matematisk förståelse tänker kring matematik. Flera lärare beskriver att dessa elever 

har det matematiska tänket, har knäckt den matematiska koden eller har matematiken som 

ett extra språk. Lärarna verkar också överens om att den matematiska förståelsen inte kan 

mätas eller går att få syn på enbart genom test och diagnoser, utan att den snarare syns i 

diskussioner och resonemang.  
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3.3.5 Undervisning som lärarna menar utvecklar den matematiska förståelsen 

När lärarna pratar om olika undervisningsformer de anser leder till ökad matematisk 

förståelse blir vissa drag tydliga. En aspekt som de flesta lärare belyser är att eleverna får 

resonera kring matematik och testa olika matematiska lösningar. Det finns flera anledningar 

till att lärarna ser detta som positivt. En tanke som flera lärare presenterar är att en elev som 

har större matematisk förståelse kan hjälpa en elev med mindre matematisk förståelse att 

få större förståelse. Någon lärare kopplar detta till det sociokulturella perspektivet. Cobb 

(1994) menar att undervisning inom det sociokulturella perspektivet ibland utgår från att 

låta en elev delta i ”expertens”, den mer kunniges, arbete för att nå nästa utvecklingszon 

(zone of proximal development). 

 Flera av lärarna menar dock att samarbete är positivt för alla elever. Vinster med 

samarbete menar lärarna är att eleverna själva blir medvetna om vad de kan, får en utmaning 

i att beskriva för någon annan, ser sitt arbete ur en annan synvinkel, sätter ord på hur de 

tänker och befäster sin egen kunskap. Eleverna kan också nå förståelse för att mer än ett 

svar och en strategi kan vara korrekt. Att eleverna inte är överens och tvingas diskutera och 

resonera är också viktigt, menar flera av de intervjuade lärarna. Lärarna nämner här 

kognitiva processer som kommer av samarbete, något som Cobb (1994) belyser är fokus i 

en konstruktivistiskt influerad undervisning. De idéer lärarna presenterar kan också kopplas 

till Hiebert och Carpenters (1992) definition av matematisk förståelse, vilken utgår från att 

elevernas matematiska förståelsenätverk utvidgas och omorganiseras genom att eleverna 

reflekterar kring matematik. Cobb och Yackel (1992) konstaterar att viktiga aspekter att ta 

hänsyn till i klassrummet inom det socialkonstruktivistiska perspektivet är sociala och 

sociomatematiska normer samt klassrummets matematiska praxis. Hur eleverna får arbeta 

med matematik påverkar, genom de sociala normerna, hur eleverna tänker kring och 

utvecklar sin matematiska förståelse. De sociomatematiska normerna påverkar vilka 

förklaringar som anses acceptabla och också när en elev förväntas bidra med en förklaring. 

Att eleverna får diskutera olika strategier borde därför ur en socialkonstruktivistisk 

synvinkel vara utvecklande för den matematiska förståelsen.  

Förutom samarbete belyser de intervjuade lärarna en rad andra aspekter som de anser är 

utvecklande för den matematiska förståelsen. Att undervisningen är vardagsanknuten är 

något som flera lärare tar upp som positivt eftersom detta ger eleverna förståelse för att 

matematik finns även utanför skolan. Eleverna kan också finna trygghet i att 
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undervisningen utgår från deras egna erfarenheter. Konkret material är en annan faktor som 

flera lärare menar hjälper eleverna att öka sin matematiska förståelse. Detta eftersom det 

synliggör matematiken och gör det möjligt för eleverna att fysiskt flytta materialen. Det 

konkreta materialet ses framför allt som utvecklande för förståelsen hos de elever som har 

svårt att förstå matematiska abstraktioner.  Hiebert och Carpenter (1992) menar att för att 

utöka den matematiska förståelsen behöver ny kunskap kopplas till elevernas tidigare 

representationer av matematik. Därför borde det vara viktigt att använda situationer som 

eleverna känner igen. De belyser också att elever behöver skapa mentala representationer 

av matematik för att förstå matematiken. Kanske kan synliggörande av matematiken, vilket 

konkret material kan bidra till, hjälpa elever att skapa mentala representationer av 

matematik, inte minst om de finner abstrakta uttrycksformer svåra att förstå.  

Ett par lärare menar att en annan viktig aspekt av undervisning är att eleverna blir 

medvetna om vad de kan och vad de behöver träna mer på. Maria menar att medvetenhet 

om undervisningens mål kan hjälpa eleverna att själva upptäcka vad som är svårt och få 

större förståelse för sitt eget lärande. Vissa lärare nämner specifika undervisningsformer 

som särskilt utvecklande för matematisk förståelse. Bland annat kommer problemlösning 

upp som ett förståelseutvecklande arbetssätt. Detta framför allt eftersom arbete med 

problemlösningsuppgifter leder till att eleverna får diskutera och reflektera över olika 

metoder, strategier och svar. Flera lärare lyfter också fram att också arbete i 

matematikboken kan vara förståelseutvecklande, eftersom det ger eleverna erfarenhet av 

rutinuppgifter, låter eleverna träna strategier och ger dem basfärdigheter som de kan 

använda vidare.  

3.3.6 Lärarnas utformning av undervisning  

En vanlig undervisningsform hos de intervjuade lärarna är arbete i matematikboken. En 

metod som flera lärare använder sig av är att inleda med en gemensam genomgång och 

sedan arbete i matematikböcker eller med andra övningar enskilt, i par eller i mindre 

grupper. Cobb (1994) menar att det inom en sociokulturell teoribildning är viktigt att eleven 

får delta i expertens arbete för att nå nästa utvecklingszon. Flera av de intervjuade lärarna 

menar att en gemensam genomgång är viktig för att ge alla elever en gemensam 

utgångspunkt och möjliggöra för fler elever att förstå vad som ska göras, istället för att 

eleverna ska lista ut det på egen hand. Detta skulle kunna tolkas som att ”experten” går 
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igenom uppgifterna som eleverna sedan får göra själva. Marias elever arbetar sällan i 

matematikbok, men hon verkar dock också till viss del inta rollen som expert. Hon gör 

eleverna uppmärksamma på matematikspråket, och arbetar ofta tillsammans med hela 

elevgruppen. Detta skulle möjligen kunna ifrågasättas utifrån aspekter kring hur aktiv den 

enskilda eleven blir i en så stor grupp. Hur väl kommer den enskilda elevens tankar fram? 

Dock blir det tydligt att eleverna i Marias klassrum även får reflektera kring matematiken, 

genom att olika lösningsstrategier presenteras och diskuteras och eleverna aktivt tränar på 

att dokumentera och berätta hur de har gjort och tänkt, vilket tyder på att eleverna också får 

delta i kognitiva processer.    

Cobb betonar att elever både individuellt konstruerar sin matematiska förståelse och att 

denna konstruktion påverkas av de matematiska praktiker de befinner sig i. Cobb och 

Yackel (1995) menar bland annat att sociala och sociomatematiska normer i klassrummet 

påverkar elevernas matematiska förståelse. Cobb och Yackel berättar att i de 

undersökningar de har genomfört har en traditionell undervisningsform, så som att arbeta i 

matematikböcker, ofta lett till att eleverna tror att de ska hitta det rätta svaret snarare än 

berätta hur de tänker, eftersom detta är klassrummets sociala normer. Lärarna i min 

undersökning verkar dock alla ha reflekterat över sitt användande av matematikboken, och 

undervisningen har i samtliga klassrum också andra inslag än enbart 

matematikboksräknande. Karin och Peter, som är de två lärare som utifrån sina egna 

beskrivningar verkar arbeta mest styrt av matematikboken, nämner dessutom båda två att 

de skulle kunna och/eller vilja arbeta mindre i matematikboken än vad de gör. Detta skulle 

kunna tyda på att lärarna är medvetna om att en undervisning som är läroboksstyrd kanske 

inte till fullo ger den matematiska förståelse de skulle önska. 

 Peter lyfter fram att han märker att hans elever ofta har svårt att förklara hur de har tänkt 

och han nämner elevernas låga ålder som en anledning till detta. Trots att Maria arbetar i 

samma årskurs anser inte hon att eleverna har svårt förklara hur de tänker. Hon arbetar dock 

aktivt just med att eleverna ska kunna förklara. Kanske är en anledning till att Peter 

upplever att hans elever har svårt att förklara sina tankegångar snarare klassrummets sociala 

och sociomatematiska normer, än elevernas låga ålder? Hiebert och Carpenter (1992) 

belyser att det är genom att mentalt representera och arbeta med en matematisk idé som 

den matematiska förståelsen utvecklas. Om fokus är svaret och inte vilka tankegångar som 

har lett fram till svaret borde en risk vara att den matematiska förståelsen inte utvecklas i 
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samma utsträckning. Lena nämner att hon upplever en elev med god matematisk förståelse 

ofta kan tycka att det är besvärligt med öppna matematiska problem eftersom det där inte 

går att hitta endast en strategi som är den rätta eller ett rätt svar. Detta skulle kunna tyda på 

att det finns sociala normer i klassrummet som kretsar kring att hitta det rätta svaret, även 

om det är tydligt att Lena arbetar aktivt för att det inte ska vara dessa normer som är 

styrande i hennes klassrum.      

Tina menar att hennes undervisning är så pass varierad att hon inte kan beskriva det 

vanligaste upplägget. Hon beskriver att hon är influerad av det sociokulturella perspektivet, 

genom Vygotskijs tankar. Därför anser hon att det är viktigt att eleverna får utmaningar 

genom matematiken. Det är rimligt att tänka att de sociala och sociomatematiska normerna 

i Tinas klassrum skiljer sig åt jämfört med de normer som finns i klassrum med mindre 

varierad undervisning. Att Tina är starkt influerad av genrepedagogiken, och språket, att 

prata och diskutera matematik, därför blir en bärande del i hennes undervisning, skulle 

kunna påverka de sociala normerna i riktning mot att eleverna i större utsträckning berättar 

om sina egna tankegångar, något som enligt Cobb och Yackel (1995) inte på samma sätt 

sker i traditionella klassrum.  

3.3.7 Slutsatser kring lärares uppfattningar av undervisning    

De undervisningsformer som lärarna uppfattar som särskilt stärkande för matematisk 

förståelse reflekterar i många fall deras uppfattning av begreppet, då de 

undervisningsformer de nämner syftar till att låta eleverna reflektera, diskutera, resonera 

och synliggöra matematiken på olika sätt. Däremot reflekterar lärarnas uppfattning av 

begreppet matematisk förståelse inte alltid helt den undervisning de bedriver, då 

matematikboken i flera klassrum har en central roll. Flera av lärarna nämner visserligen att 

matematikboken kan användas för att eleverna ska få utveckla sin matematiska förståelse, 

men det är inte den undervisningsform de nämner som mest stärkande. En intressant 

slutsats som kan dras är alltså att de undervisningsformer lärarna uppfattar som särskilt 

stärkande för matematisk förståelse i många fall reflekterar deras uppfattning av 

matematisk förståelse, men dock inte i samma utsträckning verkar reflektera hur de faktiskt 

undervisar i klassrummet. Detta kan tyda på att andra aspekter än att eleverna ska utveckla 

matematisk förståelse är styrande i dessa klassrum.  
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4. Diskussion  

Diskussionsavsnittet har i detta arbete delats upp i tre olika delar. Den första delen består 

av en resultatdiskussion där några aspekter ur de resultat som framkommit i 

undersökningen diskuteras i förhållande till den tidigare forskning inom ämnet som 

presenterats i arbetets litteraturgenomgång. I den andra delen förs en metoddiskussion, där 

utfallet av metodvalet diskuteras och problematiseras. I den sista och avslutande delen av 

diskussionen presenteras förslag på fortsatt forskning inom ämnet.  

4.1 Resultatdiskussion  

I de resultat som framkommit finns det, i förhållande till tidigare forskning, en rad 

intressanta aspekter både gällande lärarnas uppfattning av matematisk förståelse och 

utformning av undervisning för matematisk förståelse. Jag har dock valt att avgränsa mig 

till de aspekter som verkar ha störst betydelse för den matematiska förståelsen, med 

förhoppningen att få en lättillgänglig och följbar diskussion.  

Ett omdiskuterat, återkommande tema är instrumentell matematikundervisning. Flera 

tidigare forskningsstudier visar att enskilt arbete i matematikbok är ett problematiskt 

arbetssätt. Bland annat nämner Hiebert och Carpenter (1992) att matematikarbete som 

inriktas på att eleverna ska lära in regler och utföra procedurer enskilt kan ge eleverna 

uppfattningen att matematik består av att kunna följa regler och lära in delar utan 

helhetskoppling. Också Boaler (1998) liksom Cobb (1986) konstaterar att instrumentell 

matematikundervisning kan leda till att eleverna främst lär sig procedurkunskap då de 

också förväntar sig att det är syftet med matematikundervisningen. Boaler (1998) 

konstaterar dessutom att elever som arbetat instrumentellt med matematik ofta har svårt att 

använda matematiken i olika situationer. I min resultatanalys framkom att de intervjuade 

lärarnas definitioner av begreppet matematisk förståelse var att matematisk förståelse 

innebär en förståelse för vad matematik är, en förmåga att kunna använda sin matematik i 

olika situationer och i vardagen samt nivåskillnader för hur väl matematik förstås, där god 

matematisk förståelse innebär en förståelse av matematik på djupet. Det paradoxala i detta 

är att instrumentell matematik, enligt tidigare forskning, direkt verkar motverka det lärarna 

uppfattar som matematisk förståelse. Ändå är arbete i matematikboken vanligt, till och med 

i många fall den vanligaste arbetsformen, hos flera av de intervjuade lärarna.  
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Konstaterandet att flera av lärarna i stor utsträckning använder en undervisningsform 

som enligt matematikdidaktisk forskning snarare motverkar än stöttar matematisk 

förståelse skulle kunna leda till slutsatser om att lärarna inte vet vad som utvecklar 

matematisk förståelse. Ett sådant resonemang förs bland annat av Silver m.fl. (2009) som i 

sin studie har visat att uppgifter lärare menar är förståelseutvecklande inte alltid är det. Jag 

skulle dock, i motsats till detta resonemang, vilja påstå att de flesta lärarna i min 

undersökning hade en uppfattning om vad som utvecklar matematisk förståelse som 

överensstämmer väl med tidigare forskning. När de ska beskriva undervisningsformer som 

de menar leder till ökad matematisk förståelse nämner flera av lärarna aspekter som också 

tidigare forskning menar är förståelseutvecklande. Exempel är att uppgifterna behöver vara 

på rätt nivå för att utmana och vara meningsfulla för eleverna, vilket och Silver m.fl. (2009) 

och Yackel m.fl. (1991) belyser, att eleverna behöver få visa, förklara, rättfärdiga och 

resonera kring sina lösningar, vilket överensstämmer bland annat med de aspekter och 

Dekker och Elshout-Moor (1998), Wood m.fl. (2006), Piljs m.fl. (2007) lyfter fram och att 

problemlösning samt samarbete är effektivt för den matematiska förståelsens utveckling, 

vilket är centralt bland annat i Tarims (2009) och Boalers (1998) resultat.  

En annan intressant aspekt är att flera av de intervjuade lärarna belyser vikten av 

genomgångar och gemensamt arbete tillsammans med läraren. Kanske är detta allra 

synligast i Marias och Lenas resonemang. Nathan och Knuth (2003) konstaterar att elever 

i ett lärarstyrt klassrum, där läraren har de rätta svaren, också oftare letar efter den rätta 

lösningen på ett problem, vilket gör att lärarstyrt arbete kan bli problematiskt. Deras studie 

visar dock också att när läraren inte framträdde som en matematisk auktoritet utvecklades 

inte alltid diskussionerna mot acceptabla matematiska idéer, varför det inte heller utvecklar 

den matematiska förståelsen. Detta resultat visar att det inte är helt enkelt att fastställa vad 

det egentligen är som bidrar till matematisk förståelse, och att inte heller tidigare forskning 

är helt överens om vilken undervisning som är ”den bästa”. Även om matematikboken 

verkar dominera i flera av de i studien deltagande lärarnas klassrum handlar det inte om ett 

strikt instrumentellt och/eller mekaniskt användande av materialet. Tvärtom verkar 

samtliga lärare medvetna om att matematikboken har både styrkor och svagheter och alla 

anger att de varierar med andra undervisningsformer. Därför är det svårt att med hjälp av 

denna studies resultat konstatera vad användandet av matematikbok leder till i dessa lärares 

klassrum.   
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Även mellan de i studien deltagande lärarna syns större och mindre skillnader i hur de 

talar om matematisk förståelse och undervisning som kan leda till matematisk förståelse. 

Dessa skillnader skulle möjligen kunna härledas till deras olika utbildningar och 

erfarenheter. Tina är utbildad matematiklärare för årskurs 1-6, har 16 års erfarenhet varav 

hälften av att undervisa i matematik för årskurs 1-3 och har gått matematiklyftet efter 

avslutad utbildning. Maria är förskollärare och har arbetat i 20 år i förskoleklass och upp 

till årskurs tre, undervisat i matematik i 6-8 år och har fått flera vidareutbildningar i 

matematik efter sin utbildning. Dessa båda lärare är de som verkar arbeta minst med 

instrumentell matematikundervisning och utifrån resultatet från intervjuerna i jämförelse 

med den tidigare forskningen verkar det också vara dessa båda lärare som i störst 

utsträckning arbetar på ett sätt som forskningen menar stärker elevers matematiska 

förståelse. Sofia och Lena, som är nyutexaminerade F-3-lärare, beskriver båda en 

matematikundervisning som i förhållande till tidigare forskning verkar 

förståelseutvecklande på många sätt. En intressant aspekt i Lenas tankegångar kring hur en 

elev med god matematisk förståelse tänker är att hon upplever att dessa elever ofta söker 

efter rätt strategi. Enligt Boaler (1998) och Cobb (1985, 1986) är sökande efter den rätta 

strategin snarare ett tecken på att eleverna inte har matematisk förståelse. Lena menar 

istället att elever som inte har matematisk förståelse snarare tror att all kunskap måste läras 

utantill. Hon anser därför att sökandet efter en strategi tyder på matematisk förståelse 

eftersom det innebär förståelse för att olika strategier finns. Med det synsättet kan sökande 

efter rätt strategi snarare ses som ett steg på vägen mot matematisk förståelse.   

Karin är den lärare som har mest erfarenhet av att undervisa i matematik i årskurs 1-3 

och är också en av de lärare som verkar använda matematikboken i störst utsträckning. 

Dock menar hon att hon gärna skulle vilja använda matematikboken mindre än hon gör. 

Nathan och Knuth (2003) menar att många lärare har svårt att förändra sin praktik mot ett 

mer utforskande arbetssätt eftersom det ofta är ett arbetssätt som skiljer sig mycket från 

lärarens nuvarande praktik och från den undervisning läraren själv har deltagit i. Karin 

betonar dock att hon inte enbart arbetar med matematikbok, utan också har mycket 

praktiska matematikövningar och ibland större och mindre problemlösningsuppgifter. 

Peters matematikundervisning och uppfattningar av matematik skiljer sig en del från de 

andra lärarnas uppfattningar. Hans undervisning skulle kunna beskrivas som traditionell 

och han planerar utifrån matematikboken. Inte minst finns det stora skillnader mellan Peters 
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sätt att undervisa och de val som Maria, som också arbetar i förskoleklass, gör. Peter verkar 

generellt sett beskriva matematiken som mer bunden till siffror och att räkna än vad de 

andra lärarna gör, även om han också belyser att matematiken egentligen består av mycket 

mer än så. Han ger inte så utförliga beskrivningar av begreppet matematisk förståelse som 

de andra lärarna gör och han har inte heller så många förslag på undervisning som kan vara 

utvecklande för den matematiska förståelsen som de andra lärarna har. Han nämner själv 

att han egentligen inte har någon utbildning för att undervisa i matematik eftersom han är 

fritidspedagog. Därför är det inte heller överraskande att hans undervisning i större 

utsträckning än de andra lärarnas liknar en traditionell matematikundervisning då det också 

troligtvis är denna typ av undervisning han har mött när han själv gick i skolan.    

Sammanfattningsvis kan sägas att de lärare som har blivit intervjuade i denna 

undersökning har haft många tankar och idéer kring matematisk förståelse och 

undervisning som utvecklar matematisk förståelse som överensstämmer med vad tidigare 

forskning menar är positivt. Arbetet inleddes med en kort sammanfattning av den 

mediedebatt som finns kring matematikundervisning. I Bergling och Nejmans (2013) 

artikel presenterades ett uttalande gjort av matematikprofessor Jana Madjarova, som 

beskrev undervisningens brist på fokus på matematiska samband och istället fokus på 

ensidig matematikboksräkning. Också i en artikel i Dagens Nyheter (2009) ansågs låg- och 

mellanstadielärares bristande undervisning vara en möjlig orsak till elevernas sjunkande 

resultat. Konstateras kan att av de lärare som medverkat i studien har visserligen ett flertal 

använt matematikbok i ganska stor utsträckning. Kanske kan användandet till och med i 

vissa fall anses vara oproportionerligt stort i förhållande till vad dessa lärare menar 

utvecklar den matematiska förståelsen. Dock ska tilläggas att det i de allra flesta fall handlar 

om reflekterat användande och inte enbart enskild, instrumentell matematikundervisning. 

Kanske skulle detta kunna tyda på att senare års utbildningar och vidareutbildningar har 

givit resultat i målet att utveckla undervisningen mot en mer förståelseinriktad praktik.   

4.2 Metoddiskussion  

För denna studie valdes en kvalitativ metod och totalt sex semistrukturerade intervjuer med 

lärare verksamma i förskoleklass och årskurs 1-3 genomfördes. Jag kan i efterhand 

konstatera att det var ett lämpligt metodval som möjliggjorde för mig att besvara de 

forskningsfrågor jag utformat som grund för studien. Med tanke på det tidsutrymme som 
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givits till studien samt med arbetets storlek i beaktande kan också konstateras att sex 

informanter var en rimlig mängd, men att det är för få informanter för att det ska gå att göra 

några generella konstateranden eller dra generella slutsatser. Varje intervju har 

transkriberats och analyserats noggrant vilket har tagit lång tid. Möjligen skulle det gå att 

argumentera för att intervjua fler lärare men kortare tid, alternativt att göra mindre 

noggranna transkriberingar. De intervjuer som ligger till grund för resultatet var i 

genomsnitt 30 minuter långa. Jag kan konstatera att ett flertal av lärarna som intervjuades 

blev mer bekväma med intervjusituationen efter ungefär halva tiden och att de då berättade 

mer ingående om sina tankar. Om jag hade valt att hålla fler och kortare intervjuer är det 

troligt att jag inte hade fått lika uttömmande svar. Dessutom hade troligtvis också resultatet 

varit svårare att följa. Mina noggranna transkriberingar underlättade för mig så väl i 

databearbetningen som i analysarbetet och därför var det rimligt att lägga så mycket tid på 

denna aspekt. Att det tog så lång tid att transkribera och sammanställa resultatet medförde 

dock att jag inte har hunnit maila ut och kontrollera mina referat av intervjuerna med de 

intervjuade lärarna. Detta är visserligen inte något jag hade sagt att jag skulle göra, men det 

hade säkerställt att jag uppfattat lärarnas uttalanden på rätt sätt. Även om jag har försökt 

hålla mig så neutral som möjligt finns det alltid en risk att jag har missuppfattat något, 

vilket gör mina resultat mindre säkra. Därför kan jag i efterhand önska att jag hade 

prioriterat att kontrollerna referaten med de intervjuade lärarna.   

Något jag i efterhand också kan vara kritisk till är att jag varken genomförde 

elevintervjuer eller observerade lektioner. Det hade visserligen varit svårt att hinna med att 

genomföra och analysera även detta, men möjligen hade det kunnat vara bättre att intervjua 

färre lärare men istället observera en lektion eller intervjua elever. Anledningen till att jag 

kan sakna detta i mitt arbete är framför allt att det hade tillfört ytterligare en dimension att 

få större förståelse för vilken undervisning lärarna faktiskt bedriver.  I analysen av resultatet 

visade det sig att vilken undervisning lärarna genomför i klassrummet blev viktigare än jag 

trodde inledningsvis, eftersom denna av olika anledningar inte alltid överensstämde med 

den undervisning de menade var stärkande för matematisk förståelse. Det visade sig att det 

var svårt att beskriva vilken undervisning lärarna trodde utvecklar matematisk förståelse 

utan att beskriva hur de menar att de undervisar eftersom dessa båda aspekter flöt ihop för 

många lärare. Dock kan jag inte säkerställa att så som lärarna säger sig undervisa i 

matematik faktiskt också är så som de undervisar, eftersom jag, som sagt, varken har 
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genomfört observationer eller elevintervjuer, vilket annars hade kunnat hjälpa mig att ta 

reda på detta.  Jag trodde inte att jag skulle behöva presentera hur lärarna faktiskt arbetar 

med matematik så tydligt som jag sedan kände var nödvändigt. Därför trodde jag inte att 

det skulle vara relevant för min studie att observera hur lärarna arbetar med matematik och 

inte heller hur eleverna uppfattar undervisningen. När jag sammanställde resultatet 

upptäckte jag dock att hur lärarna undervisar i matematik jämfört med vilken undervisning 

de anser bidrar till matematisk förståelse är ett intressant resultat. Jag valde därför att ta 

med detta i studien, trots att jag inte har observerat lärarna och därför inte kan säkerställa 

hur de egentligen undervisar.  

4.3 Förslag på fortsatt forskning  

Genom att genomföra denna studie har jag fått syn på ett flertal ämnen som är intressanta 

att undersöka vidare. Här presenteras de tre som jag anser är mest relevanta för utveckling 

i nya studier. Det första ämnet som jag menar förtjänar uppmärksamhet är huruvida 

matematikboksarbete kan vara förståelseutvecklande. Anledningen till att detta är 

intressant är att den tidigare forskningen är negativ till matematikboksarbete, medan de 

lärare jag har intervjuat i många fall är positiva, och menar att matematikboken kan 

användas för att elever ska få ökad matematisk förståelse. De resultat jag visar i min studie 

skiljer sig alltså åt från tidigare forskningsresultat, vilka verkar vara överens om att 

traditionell matematikundervisning i matematikböcker inte utvecklar den matematiska 

förståelsen. Eftersom min studie dock enbart behandlar lärarnas uppfattningar, och inte om 

undervisningen faktiskt utvecklar den matematiska förståelsen eller ej, är det intressant att 

vidare undersöka om ett reflekterat och förståelseinriktat användande av matematikbok kan 

utveckla matematisk förståelse och vilka aspekter som i så fall bidrar till detta.   

Ett annat ämne som kan vara intressant att undersöka vidare är undervisningen i 

förskoleklassen. Anledningen till att ämnet är relevant att undersöka vidare är att många 

elever möter sin första strukturerade matematikundervisning i förskoleklass. Denna 

undervisning påverkar rimligtvis elevernas uppfattningar av ämnet matematik. Exempelvis 

Cobb (1986) och Boaler (1998) belyser att hur eleverna uppfattar matematik påverkar deras 

matematiska förståelse. Cobb och Yackel (1995) visar att matematikklassrummets sociala 

och sociomatematiska normer samt matematiska praxis påverkar elevernas konstruktion av 

matematik. De två lärare i förskoleklass som jag intervjuade undervisade i matematik på 
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skilda sätt och hade också olika uppfattningar av matematisk förståelse. Detta kan också 

rimligtvis påverka elevernas uppfattningar, och skulle möjligen kunna vara något som 

påverkar hur de förstår matematik även senare i skolåren. Det skulle vara intressant att 

undersöka skillnader mellan elever som har mött skilda typer av matematikundervisning i 

förskoleklass, och jämföra deras uppfattningar om vad ämnet matematik innebär. Det kan 

också vara intressant att undersöka vilka lärare som har hand om matematikundervisningen 

i förskoleklass, eftersom det är min uppfattning att pedagoger med olika typer av 

undervisning arbetar där, något som rimligen också borde påverka undervisningen.  

Avslutningsvis hade det också kunnat vara intressant att be lärare utforma lektioner som 

de tror är förståelseutvecklande, observera dessa lektioner och sedan intervjua lärarna med 

syfte att ta reda på om den undervisning lärarna tror kommer att vara förståelseutvecklande 

också är det. En sådan studie kan motiveras med Silvers m.fl. (2009) resultat att lärare inte 

alltid vet vilka undervisningsformer som är förståelseutvecklande. De flesta lärarna som 

deltog i min studie hade väl utvecklade tankar kring vilken undervisning som stärker den 

matematiska förståelsen, men jag upplevde att det var en negativ aspekt att jag inte 

observerade deras undervisning eftersom det då är svårt att avgöra hur de omsätter sina 

kunskaper i praktiken. Att observera lektioner och sedan höra lärarnas tankar om dessa 

lektioner efteråt skulle möjligen kunna avslöja andra anledningar till att lärares 

undervisning inte alltid utvecklar elevernas matematiska förståelse än enbart att lärare inte 

är medvetna om vad som stärker matematisk förståelse. Detta blir relevant eftersom 

resultaten av min studie visar att åtminstone de lärare jag intervjuat i många fall hade god 

medvetenhet om vad som utvecklar den matematiska förståelsen.     
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Bilagor  

Nedan presenteras de bilagor som medföljer arbetet.  

Bilaga 1: Intervjufrågor till lärarna (reviderad version)  

1. Hur länge har du arbetat som lärare? I vilka klasser har du främst arbetat?  

2. Hur länge har du undervisat i matematik i årskurs F-3?  

3. Vilken typ av lärarutbildning har du och när tog du lärarexamen?  

4. Har du fått någon typ av fortbildning i matematik efter avslutad utbildning?  

5. Vad är din uppfattning om att undervisa i matematik? (Denna fråga kommer inte 

att utformas så här men ska vara en övergång från de slutna frågorna in till det 

intervjun egentligen ska handla om)   

Del 1: Vad utgår du ifrån när du planerar din matematikundervisning rent generellt?  

 Tex styrdokument, matematikbok, elevgruppen, material, vad de arbetat med 

tidigare, diagnoser, kollegors tips, erfarenhet eller andra aspekter?  

Hur ser en vanlig matematiklektion ut i ditt klassrum? Beskriv!  

Del 2: Vad innebär begreppet matematisk förståelse för dig? Vad tänker du på när jag säger 

matematisk förståelse?  

Hur tänker du att det matematiska tänkandet ser ut hos en elev som har god matematisk 

förståelse? Hur tror du att en elev som har god matematisk förståelse tänker? 

 Vad består den matematiska förståelsen av?  

 Hur kan du se hur väl en elev har förstått någonting inom matematiken? Hur gör 

du för att ta reda på hur väl en elev har förstått?   

 Hur anser du att förståelsen skiljer sig mellan olika elever, mellan en elev som har 

stor förståelse och en elev som har liten förståelse? Vilka skillnader finns mellan 

hur dessa elever kan använda sin matematik? Hur kan du se att förståelsen skiljer 

sig mellan dessa elever?  

Del 3: Hur arbetar du för att eleverna ska stärka sin matematiska förståelse?  

Vilka undervisningsformer? På vilket sätt ökar det förståelsen?   

 Vilken/vilka typer av undervisning anser du kan hjälpa elever att stärka sin 

matematiska förståelse? 

 Varför tänker du att denna form av undervisning är särskilt stärkande?  

 Finns det speciella övningar/arbetssätt/uppgifter/material som du anser är särskilt 

stärkande? Varför? 

Arbetar du så? Varför/varför inte?  

(De frågor som står i punktform är följdfrågor som kan användas/inte användas 

beroende på hur intervjun utvecklar sig)  

Övriga frågor/något intervjupersonen vill tillägga?  
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Bilaga 2: Mail till lärarna  

Hej! 

Jag heter Elin Månsson och jag är student vid Högskolan Kristianstad. Den här terminen 

skriver jag examensarbete inom ramen för grundlärarutbildningen. 

Mitt syfte med examensarbetet är att undersöka hur lärare som undervisar/nyligen har 

undervisat i matematik i grundskolans årskurs F-3 uppfattar matematisk förståelse, barns 

förståelse för matematik samt vilken/vilka typ/er av undervisning lärare anser bidrar till att 

den matematiska förståelsen utvecklas. Jag kommer att titta på dessa svar i förhållande till 

vad forskningen säger om förståelse i matematik och förståelseutvecklande undervisning. 

Den empiriska delen av studien kommer att genomföras genom samtal/intervjuer med sex 

lärare, vilka företrädesvis kommer att genomföras under vecka 47 och 48. Jag beräknar att 

varje samtal kommer att ta maximalt en timme, och troligtvis runt 30 minuter. Samtalen 

kommer att spelas in och transkriberas. Nu hoppas jag att du kan tänka dig att vara en av 

de lärare jag samtalar med. Jag blir jätteglad om du vill ställa upp!   

Jag har kontaktat utvalda lärare och skolor med avsikt att få en bredd på lärarna som ska 

intervjuas beträffande utbildning, årskurs och storlek på elevgrupp. Därför har både 

nyutexaminerade och erfarna lärare som undervisar i antingen förskoleklass eller årskurs 

1-3 på mindre och större skolor kontaktats. Anledningen till urvalet är att jag vill kunna 

jämföra de olika lärarnas svar med varandra. 

Deltagandet i studien är självklart helt frivilligt och intervjun kan avbrytas när som helst 

utan konsekvenser. Materialet från intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Jag 

kommer inte att ange på vilka skolor jag har intervjuat lärare och namnen på lärarna 

kommer att fingeras. Den information jag dock kan behöva ange i arbetet är vilken årskurs 

läraren undervisar i, hur stor elevgruppen är samt vilken utbildning och yrkeserfarenhet 

läraren har, eftersom detta kan visa sig ha betydelse i studien. Eftersom jag är student under 

utbildning måste också mina handledare och min examinator ges möjlighet att ta del av allt 

det material, det vill säga både inspelningar och transkribering av dessa, jag samlar in.  

Jag blir väldigt glad om du kan tänka dig att samtala med mig. Kontakta gärna mig med 

eventuella frågor, antingen på den här mailadressen eller på telefonnummer 0738229953. 

Jag blir glad om du svarar på detta mail oavsett om du kan tänka dig att bli intervjuad eller 

inte, så att jag vet det.  

Med vänliga hälsningar, 

Elin Månsson 


