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Begreppsförmåga 
En studie om elevers visade begreppsförmåga med fokus på lägesord inom matematik i 

skolans tidigare år 

 

Ability concepts 
A study regarding students' demonstrated ability concepts with focus on prepositions 

within mathematics during the early school years 

 

Abstrakt 
Syftet med studien är att se hur elevers begreppsförmåga i matematik, med fokus på 

lägesord, ges möjlighet att tränas och utvecklas i årskurs 1. För att undersöka detta 

utfördes två elevsamtal med totalt åtta elever från två klasser, två lärarintervjuer samt 

observation av två matematiklektioner. De resultat som framkom i studien var bland 

annat vikten av varierad undervisning för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin 

begreppsliga förmåga. Informanterna anser att eleverna inte gynnas av enbart arbete i 

matematikläromedel utan det behövs kommunikation i klassrummet för att utvidga sin 

begreppsförståelse. I studien framkom även vikten av att introducera matematiska 

begrepp redan i skolans tidigare år och att lärare inte bör förenkla matematiken genom 

att använda vardagsrelaterade begrepp. Informanterna menar att detta annars leder till 

att elever saknar begrepp som de behöver för att förstå matematiken. 
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1 Inledning 
All planering av undervisning som lärare arbetar med ska utgå ifrån läroplanen med 

dess kursplaner (Skolverket, 2011a). I och med att den nya läroplanen för grundskolan, 

Lgr11, skapades så formulerades det förmågor istället för mål som det var i den tidigare 

läroplanen (Svanelid, 2014). I kursplanen inom matematik uttrycks olika matematiska 

förmågor. Dessa förmågor är generella vilket innebär att de inte är kopplade till något 

specifikt matematiskt innehåll. Dock utvecklas dessa förmågor när specifikt innehåll 

bearbetas. Exempelvis inom begreppsförmågan, som innebär att eleverna ska utveckla 

förmågan att förstå och använda begrepp, står det inte i målen vilka begrepp det rör sig 

om (Skolverket, 2011b). Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna 

sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att “använda och 

analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp” (Skolverket, 2011a:63). I 

det centrala innehållet står det sedan mer definierat hur eleverna ska möta olika begrepp 

i undervisningen. "Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i 

rummet" (Skolverket, 2011a:64). De sju förmågor som uttrycks i ämnet matematik är 

begreppsförmåga, procedurförmåga, problemlösningsförmåga, modelleringsförmåga, 

resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga samt relevansförmåga (Skolverket, 

2011b). 

 

Bland de matematiska förmågorna valde vi att inrikta oss på begreppsförmågan 

eftersom det är av betydelse att eleverna får en förståelse för begrepp redan i tidig ålder. 

Inom begreppsförmågan inriktade vi oss sedan på olika lägesord eftersom lägesord är ett 

av områdena inom begreppsförmågan som står definierat i kursplanen för matematik. 

Lägesord är till exempel i, på, över, under, framför, bakom, bredvid, först och sist 

(Malmer, 2002). Svanelid (2014) som grundligt granskat läroplanen menar att 

begreppsförmågan är en central del för att eleverna ska ha möjlighet att kommunicera 

matematik och föra matematiska resonemang. Enligt forskning från USA behöver 

elever förstå innebörden av begrepp för att kunna använda dem på ett begripligt sätt 

(Kilpatrick m.fl., 2001). Svanelid (2014) uttrycker att vi lär oss nya begrepp på samma 

sätt som vi lär oss nya ord, vilket innebär att vi lär oss dem när vi hör dem i ett konkret 

sammanhang. Det är betydelsefullt att de nya begreppen används kontinuerligt och i 

olika vardagsrelaterade sammanhang för att eleverna ska ges möjlighet att förstå 

innebörden av de nya begreppen. Om lärare fokuserar på förmågorna i undervisningen 

bidrar det till att eleverna lättare kan nå målen i alla ämnen, inte bara i matematik 

(Svanelid, 2014). Häggblom (2013) har forskat i barns kunskapsutveckling i matematik 

från 6 till 15 års ålder och därmed kom forskaren fram till att förmågorna bör ses som 

en vägvisare, en kompass, när lärare planerar hur undervisning ska genomföras. Vidare 

ger forskaren exempel på att laborativt arbete och gemensamma diskussioner kan hjälpa 

elever att utveckla sin begreppsförmåga och förmågan att kommunicera matematik 

(Häggblom, 2013). 

 

När vi som lärarstudenter har varit ute i verksamheten har vi uppmärksammat brister i 

begreppsförståelsen bland elever. Därför vill vi uppmärksamma vikten av att redan i 

tidig ålder introduceras för matematiska begrepp för att eleverna ska ges möjlighet att få 

förståelse för nya begrepp. Vi har en tanke om att lärares användning av begrepp i 

matematikundervisningen påverkar i vilken utsträckning elever förstår och använder 

begrepp. I den här studien vill vi bland annat undersöka om detta antagande stämmer. 

Förmågorna är mycket framträdande i läroplanen och forskning visar att elever lättare 

kan nå målen om fokus ligger på förmågorna, därför menar vi att det är av vikt att 

studera detta vidare. 
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2 Syfte 
Syftet är att undersöka hur elevers begreppsförmåga i matematik, med fokus på 

lägesord, ges möjlighet att tränas och utvecklas i årskurs 1 på två skolor. Syftet är även 

att undersöka hur elever uttrycker sin förståelse för olika lägesord i matematik. 

 

2.1 Frågeställningar  
➢    Hur planerar lärarna undervisning för att elevers begreppsförmåga i 

matematikämnet ska tränas och utvecklas? 

➢    Hur genomförs matematikundervisningen för att eleverna ska ges möjlighet att 

träna och utveckla sin begreppsförmåga i matematik? 

➢    Hur uttrycker elever sin förståelse för lägesord i olika sammanhang inom 

matematiken? 
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3 Teoretisk bakgrund 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning gällande förmågorna som genomsyrar 

läroplanen. Kapitlet berör internationella matematiska studier, en sammanfattning av 

matematiska förmågor och begreppsförmågans betydelse för att kunna kommunicera matematik, 

föra matematiska resonemang samt lösa matematiska problem. Avslutningsvis beskrivs 

begreppsförmågan i matematik utifrån planering, genomförande samt bedömning.   

 

3.1 Matematiska förmågor 

3.1.1 Matematiska studier  
Forskare runt om i världen diskuterar kring vad kunskap innebär. En arbetsgrupp på tolv 

personer utförde det danska KOM-projektet (Kompetens Och Matematik) med Mogens 

Niss som ledare. Projektet utfördes under två år och rapporten offentliggjordes år 2002. 

Projektet genomfördes för att det danska skolsystemet skulle utvecklas. Genom KOM-

projektet presenterades åtta kompetenser inom matematiken. Dessa kompetenser är: 

problemlösning, resonemang, representation, kommunikation, modellering, symbol- och 

formalism, tankegång och hjälpmedel. Kompetenserna framställs i form av en blommas 

kronblad och bildar tillsammans den totala matematiska kompetensen (Niss, 2003). I 

tankegångsförmågan uttrycks det att eleverna ska förstå och hantera givna matematiska 

begrepp för att förstå matematiska resultat. Därmed behandlas även begreppsförmågan 

(Niss och Højgaard-Jensen, 2002). 

 

I den internationella studien Adding It Up: Helping Children Learn Mathematics (2001) 

kom forskarna fram till att allt lärande sker i ett sammanhang och är beroende av både 

miljö och situation. Projektet genomfördes av en kommitté på 16 personer med olika 

bakgrunder som forskade kring matematiskt lärande från förskolan till årskurs 8 under 

18 månader. I rapporten sammanställs olika kompetenser som en fläta där alla 

kompetenser förenas och flätan visar att de olika kompetenserna har inverkan på 

varandra. Ramverket är framtaget i USA av Mathematics Learning Study Committee. 

De begrepp som de sammanställt som betydelsefulla för att eleven ska ges möjlighet att 

visa sin förståelse för matematik är: logiskt resonemang, strategisk kompetens, 

räknefärdighet, begreppsförståelse samt positiv inställning till matematiken (Kilpatrick, 

Swafford och Findell, 2001).  

 

Innehållet i Adding It Up stämmer överens med synsättet i Lgr11 när det gäller de 

matematiska kompetenserna och syftet med de olika förmågorna. Dessutom framhäver 

både författarna till Adding It Up och Lgr11 att de matematiska förmågorna hör ihop 

med varandra och att de är beroende av varandra (Kilpatrick m.fl., 2001). Häggblom 

(2013) menar att den svenska läroplanen har inspirerats av bland annat Adding It Up 

(Kilpatrick m.fl., 2001) samt det danska KOM-projektet (Niss och Højgaard-Jensen, 

2002) med avseende på målen om förmågorna i kursplanerna.  

 

3.1.2 Olika matematiska förmågor 
Det har blivit en internationell trend att resonera om begreppet matematiskt kunnande. I 

Lgr11 ingår de matematiska förmågorna som övergripande mål för 

matematikundervisningen. Förmågorna ska inte ses som isolerade kunskapsbitar utan de 

ska kopplas till ett matematiskt innehåll i undervisningen. Genom gemensamma 

diskussioner ges eleverna möjlighet att utveckla sin begreppsförmåga och förmågan att 

kommunicera matematik. Med genomtänka aktiviteter utvecklas även elevernas 

förmåga att lösa problem samt att föra matematiska resonemang (Häggblom, 2013).  
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Begreppsförmåga 

Begreppsförmågan är mer betonad i Lgr11 än den var i tidigare kursplaner och lärare 

ska bedöma elevers begreppsliga förmåga utifrån kunskapskraven. Den begreppsliga 

förmågan är av betydelse för att kunna föra resonemang, analysera, samtala, läsa och 

skriva. Begrepp kan liknas med ämnets språk och att erövra begrepp är något eleverna 

måste kunna i skolan (Svanelid, 2014). Vidare menar Svanelid att man behöver 

behärska centrala begrepp för att kunna samtala om ämnen på ett skolspråkligt sätt. 

Lärare ska bedöma om elevers begreppsliga förmåga är god eller relativt god och det 

måste förutsätta att eleverna ges möjlighet att visa detta. Genom debatter och rollspel 

kan det framgå om eleverna förstår och använder sig av centrala begrepp. 

Begreppsförmågan ska tränas ofta och mycket i skolan och det är ett viktigt redskap för 

tänkande och lärande (Svanelid, 2014). Forskning som gjorts i USA visar att 

begreppsförståelse handlar om att eleverna förstår innebörden av olika matematiska 

begrepp, funktionen med begreppen samt begreppens användningsområde. Om eleverna 

behärskar denna kompetens kan de se kopplingar mellan olika begrepp och breddar då 

sin kunskap inom matematiken (Kilpatrick m.fl., 2001). När eleverna resonerar om 

olika tankegångar för att lösa matematiska uppgifter behöver de enligt KOM-projektet 

ha förståelse för olika begrepp för att kunna förstå och hantera begreppen inom 

uppgifterna som en del av sin begreppsförståelse (Niss och Højgaard-Jensen, 2002). 

Den amerikanska professorn i filosofi John R. Searle (1999) skiljer på begreppen 

språkoberoende fakta och språkberoende fakta. Språkoberoende är fakta som existerar 

oavsett om vi har symboler för det eller inte, medan språkberoende fakta endast 

existerar i språket (Searle, 1999). Utifrån Searles tankar menar Stendrup (2001) att 

matematiska begrepp inte existerar utan språket och det innebär att språket är 

grundläggande för att lära sig matematik. Därmed är begreppsförmågan och den 

kommunikativa förmågan nära sammanlänkade (Stendrup, 2001). 

 

Kommunikationsförmåga 

Inom den kommunikativa förmågan ingår förmågan att kunna resonera och eleverna ska 

kunna föra resonemang både muntligt och skriftligt i alla skolans ämnen. Svanelid 

(2014) uttrycker vidare att den kommunikativa förmågan har slagit igenom med full 

kraft i ämnen så som naturvetenskap och matematik. När det gäller att utveckla den 

kommunikativa förmågan hos elever är det bäst att börja med att låta eleverna resonera 

om olika samband. I skolans tidigare år ska eleverna visa sin kommunikativa förmåga 

genom att samtala (Svanelid, 2014). Den kommunikativa förmågan innebär att elever 

kan kommunicera med och om matematik samt att de kan sätta sig in i och tolka andras 

matematiska uttalanden i skriftlig, muntlig och visuell form, vilket innebär att eleverna 

ska uttrycka sig på olika sätt och nivåer beroende på mottagare (Niss och Højgaard-

Jensen, 2002). En matematisk diskussion i klassrummet innefattar att eleverna uttrycker 

sitt tänkande, lär sig resonera och gör antaganden när de formulerar eller löser problem 

(Häggblom, 2013).  

 

Problemlösningsförmåga 

Problemlösningsförmåga innebär att kunna upptäcka, formulera samt definiera för olika 

typer av matematiska problem, till exempel öppna och stängda uppgifter. Ett 

matematiskt problem är en speciell typ av uppgift. Ett problem kan lösas på rutin av 

vissa personer medan det för andra kan vara svårare problem som inte kan lösas lika 

enkelt. Därför kan ett matematiskt problem se annorlunda ut beroende på vem det är 

som löser problemet (Niss och Højgaard-Jensen, 2002). För att elever ska kunna lösa 

problem på egen hand förutsätts att de kan tolka innehåll i textformat. Eleverna behöver 

då behärska de språkliga färdigheterna: förstå en text, redovisa skriftligt och muntligt 
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samt kunna lyssna och diskutera om olika lösningar. Därför är den kommunikativa 

förmågan viktig vid problemlösning menar Löwing och Kilborn (2002) som båda har 

lång erfarenhet av lärarutbildning och lärarfortbildning. I Sidenvalls (2015) avhandling 

framkom det att elever inte kan utveckla sin förmåga att resonera och lösa problem om 

inte undervisningen erbjuder dem att fokusera på just de förmågorna (Sidenvall, 2015). 

Om undervisningen varieras genom att arbeta laborativt, undersökande och med 

problemlösning menar Berggren och Lindroth (2011) att elevers nyfikenhet kan väckas 

och därmed blir matematiken mer intressant och utmanande.  

 

Resonemangsförmåga 

Förmågan att kunna resonera innebär att eleverna kan tänka logiskt, reflekterande och 

behärskar förmågan att kunna använda olika förklaringar till olika lösningar. Eleverna 

ska också tänka logiskt angående relationen mellan begrepp i olika situationer. Föra 

resonemang kan ske både enskilt men även tillsammans med andra exempelvis genom 

att testa, förklara, finna mönster, argumentera och förutsäga. Om eleverna har en god 

reflekterande förmåga kan de se att fakta, begrepp och metoder hänger samman. 

Forskarna hävdar att elever som behärskar förmågan att resonera kan förstå om en 

uppgift utförts på rätt sätt genom att de vet hur de ska göra (Kilpatrick m.fl., 2001). När 

elever utvecklar sin resonemangsförmåga, tränar de också sin problemlösnings- och 

begreppsförmåga (Sidenvall, 2015). 

 

3.1.3 Begreppsförmågans betydelse för att kunna kommunicera matematik, föra 

matematiska resonemang samt lösa matematiska problem 
När det gäller kommunikation mellan lärare och elever är det viktigt att läraren 

använder ett förståeligt språk samtidigt som läraren har ett ansvar att bygga upp 

elevernas språk och begreppsförståelse. Denna kommunikation måste byggas upp 

genom olika språkliga nivåer samt vara laborativ och vardagsanpassat (Löwing och 

Kilborn, 2002). I den internationella litteraturstudien kring elevers svårigheter i lärande 

och användning av matematisk terminologi belyser Mulwa (2015) vikten av en 

fungerande kommunikation i undervisningen mellan lärare och elever. I studien uttrycks 

att en god kommunikation krävs för att undervisning och elevers inlärning ska bli så bra 

och effektiv som möjligt (Mulwa, 2015). Den kommunikation som eleverna stöter på i 

sitt eventuella matematikläromedel förutsätter att eleverna har en viss läsfärdighet samt 

förståelse för matematiska begrepp för att kunna lösa uppgifterna. Texten kan vara 

komplicerad och använda begrepp som kan vara svåra för eleverna samt ha dubbla 

betydelser i form av en vardagsbetydelse och en matematisk betydelse. De krav som 

ställs på skolans undervisning förutsätter att lärare och elever behärskar olika typer av 

kommunikation och att detta inte gynnas genom att eleverna sitter och läser och arbetar 

enskilt i sitt matematikläromedel. Kommunikationsförmågan byggs upp genom att 

eleverna kommunicerar och detta ska eleverna träna på genom hela sin skoltid (Löwing 

och Kilborn, 2002).  

 

I Löwings (2006) doktorsavhandling presenteras hur sju lärare som undervisar i 

skolåren 4-9 planerar och genomför lektioner i matematik.  I studien framkom det att 

matematikens språk och vardagsspråket kan skilja sig åt och att det är viktigt att lärare 

reflekterar över svårigheterna när det gäller språket för ämnet matematik. Lösningen är 

inte att undvika ett matematiskt språk och förenkla till vardagstermer för det kommer 

inte att hålla i längden. Eleverna kommer snarare att hindras från att lära sig 

matematiska begrepp som då blockerar deras kunnande. Lärare bör successivt utveckla 

elevers språk och begreppsförståelse. Därmed görs det möjligt för elever att få förståelse 

för nya begrepp samt för att kunna använda matematiska begrepp genom att 
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kommunicera matematiskt med andra (Löwing, 2006). Svårighetesgraden av begrepp i 

undervisning bör ligga i nivå med elevernas tidigare kunskaper. Undervisningen i 

matematik bör också utveckla elevernas begreppsförmåga för att kunna kommunicera 

matematik i klassrummet (Mulwa, 2015). Begreppsförmågan innebär inte bara att elever 

ska känna till och använda sig av enstaka matematiska begrepp, utan det handlar om att 

de ska förstå vilken roll begrepp har inom matematiken i allmänhet. Olika begrepp kan 

liknas vid pusselbitar för att bygga upp matematiken. Eleverna når matematisk 

förståelse när de kan pussla ihop och hitta samband mellan olika begrepp (Häggblom, 

2013). När elever behöver tänka djupare genom problemlösning utvecklar eleverna sin 

begreppsförståelse i och med att problemlösning kräver att man har en 

begreppsförståelse. När elever löser problem kan de stöta på begrepp de inte förstår som 

hindrar dem att lösa uppgiften. Forskaren ger förslag på att ha matematikordlistor i 

klassrummet som stöd för eleverna. När de sedan behärskar de nya begreppen kan de 

lättare utföra problemlösningsuppgifter (Häggblom, 2013). 

 

3.2 Begreppsförmåga i matematikundervisning 

3.2.1 Planering 
Ett viktigt men svårt didaktiskt beslut i planering av undervisning är enligt Svanelid 

(2014) vad som bör tas upp i undervisning respektive vad som kan väljas bort. 

Pettersson (2010) som är professor i pedagogik har utifrån forskning och beprövad 

erfarenhet kommit fram till att läraren ska ge elever i grundskolan möjligheter till att 

utveckla en god språklig förmåga. Vidare ska eleverna ges möjlighet att möta nya 

begrepp för att utvidga sitt ordförråd och därmed förbättra sin begreppsförståelse 

(Pettersson, 2010). Begreppen ska anpassas utifrån elevernas ålder. Yngre elever bör ha 

färre och mer konkreta begrepp än äldre elever. Det är av stor betydelse att eleverna har 

en god begreppsförmåga för att kunna vara delaktiga i undervisningen (Svanelid, 2014). 

Enligt Löwing och Kilborn (2008) bör eleverna behärska sitt språkbruk för att kunna 

förstå innebörden av olika begrepp. I undervisningen i skolan används många olika 

begrepp i respektive ämne och område. De elever som inte har en lika god begreppslig 

förmåga blir då drabbade. Svanelid (2014) framhäver att det är en fördel om de 

matematiska begreppen blir tidigt introducerade i undervisningen för att eleverna ska 

utveckla sin begreppsförståelse.  

 

Alla elever har olika förutsättningar för inlärning vilket leder till olika resultat 

kunskapsmässigt och att ha en god begreppsförståelse är därför ingen självklarhet 

(Häggblom, 2013). En anledning till att svårigheter kan uppstå inom matematiken är 

enligt Löwings (2006) doktorsavhandling att eleverna inte förstår språket i läromedlen. 

Detta kan bero på att lärare försöker anpassa sitt språk under lektionerna till ett 

ungdomligt vardagsspråk. Detta leder i sin tur till att elever saknar begrepp som de 

behöver för att förstå matematiken. Ambitionen från lärares sida är att förenkla 

förståelsen men detta leder snarare till missförstånd och nya problem för eleverna 

(Löwing, 2006). Läraren fungerar enligt Mulwa (2015) som en förebild för elever i 

matematik. Elever imiterar ibland sina lärare i hur de använder matematiska begrepp 

och om elever misstolkat begreppens betydelse blir det problematiskt i hur begreppen 

används i ett försök att använda begreppen på samma sätt som läraren. Eleverna kan 

oavsiktligt ändra innebörden av matematiska begrepp till det som de tror att läraren 

avser att syfta på. Björklund Boistrup (2013) har genom sin avhandling kommit fram till 

att när lärare planerar undervisning bör de ha elevernas tidigare kunskaper inom det 

aktuella området som utgångspunkt. Undervisningen hamnar därmed på en nivå där 

eleverna ges möjligheter till att lära.   
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Kursplanen förutsätter att undervisningen i matematik ska vara både konkret och att den 

planeras utifrån elevernas egna erfarenheter. Kursplanen förutsätter detta med tanke på 

åldern på eleverna och deras olika förutsättningar till att lära (Löwing, 2006). När lärare 

planerar undervisning bör de variera både innehåll och form för att elever ska ges 

möjlighet att träna på de långsiktiga målen och förmågorna som lyfts fram i Lgr11. 

Varierad och laborativ matematikundervisning ger eleverna möjlighet att utveckla 

förmågorna att lösa problem, resonera och analysera begrepp. Att variera 

matematikundervisningen är viktigt för att eleverna inte ska tappa intresset för 

matematik och undervisningen bör varieras utöver att arbeta i matematikboken. 

Kommunikation i klassrummet,  problemlösning och laborativa aktiviteter är viktiga 

komponenter för en varierad undervisning  (Berggren och Lindroth, 2011).  

 

Forskarna Engström, Samuelsson och Engvall (2007) har genom forskning om 

matematikundervisning i de tidiga årskurserna kommit fram till att begrepp är språkliga 

verktyg som hjälper oss att kunna förstå och förklara företeelser för andra individer. 

Inom matematiken finns det åtskilliga matematiska begrepp och uttryck som beskriver 

matematiska fenomen. När elever lärt sig dessa begrepp leder det till att de kan resonera 

i olika matematiska sammanhang. Lärare i de tidiga skolåren är förmodligen den förste 

som försöker hjälpa eleverna att lära sig de korrekta matematiska begreppen istället för 

mer vardagsanknutna begrepp. Eleverna kommer till skolan med kunskaper om 

vardagsbegrepp som läraren ska transformera till mer vetenskapliga begrepp. 

Exempelvis "addera" eller "lägga till". Addera har en strikt matematisk betydelse medan 

lägga till kan innebära flera olika saker (Engström m.fl., 2007). 

 

3.2.2 Genomförande 
Svanelid (2014) är en förespråkare för att undervisningen behöver vara väl strukturerad 

med tydliga mål, ge eleverna återkoppling, ha många dialoger i klassrummet, ställa 

utmanade frågor samt ha rimliga krav på eleverna. Läraren har en viktig roll i detta 

arbete för att göra undervisningen meningsfull. Vidare behöver läraren ha en bred 

repertoar av strategier och metoder som fungerar i olika undervisningssituationer som 

stöttar eleverna i deras lärande. Undervisningen bör enligt Häggblom (2013) dessutom 

skapa känslor av tillfredsställelse för eleverna genom att de ska få en känsla av att de 

förstår och kan matematik, annars får eleverna en frustrerande känsla och matematiken 

blir jobbig och svår att förstå. Enligt Malmer (2002) utvecklas elevers begreppsförmåga 

i sociala sammanhang. Eleverna behöver ges tid till att samtala samt även att tänka både 

tillsammans med andra och enskilt (Svanelid, 2014). För att eleverna ska ges möjlighet 

till att vara med och ta beslut gällande sin undervisning anser Svanelid (2014) att 

eleverna kan medverka genom ett “wild card”. Det innebär att eleverna får tillföra ett 

förslag på begrepp som de anser vara användbart för dem. För att elever ska ges 

möjlighet att utveckla förståelse för begrepp är det viktigt att de får arbeta lekfullt och 

meningsfullt. För yngre elever innebär ett utvecklat rumsbegrepp att orientera sig i ett 

verkligt eller inre rum genom att beskriva föremål i rummet i förhållande till sig själva. 

Detta är grundläggande för att senare få förståelse för matematiken (Persson och 

Wiklund, 2007). Elever lär sig inte alltid matematiska begrepp genom enbart exempel 

eller definitioner, utan istället bör elever kunna jämföra begrepp med varandra för att få 

förståelse för dem (Skemp, 1987). Elever bör därmed även lära sig motsatsord till de 

begrepp som de redan har förståelse för. Genom att lära sig motsatsord ökar elevernas 

förmåga att skilja mellan begrepp och eleverna får därmed en god förståelse för 

begreppen. Det är dessutom enligt Skemp (1987) av betydelse att eleverna får använda 

de inlärda begreppen kontinuerligt för att bli helt förtrogna med dem. 
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Löwing (2006) har gjort en analys av kvalitén i samtal mellan lärare och elever och fann 

en rad olika dilemman. Flera av dessa dilemman uppstod när läraren hade gjort ramar 

kring hur lektionen skulle genomföras, exempelvis val av arbetssätt, arbetsformer och 

material. Istället för att gynna kommunikationen i klassrummet förhindrade snarare 

dessa ramar en meningsfull kommunikation. Många lärare fokuserar på att använda 

metoder, arbetsformer och arbetsätt därför blir ramarna överordnade innehållet 

(Löwing, 2006).    

 

För att eleverna ska utveckla sin begreppsförmåga bör lärare skapa situationer där 

eleverna ges möjlighet till utveckling. Det kan ske genom att till exempel ge eleverna ett 

problem som de ska lösa med hjälp av sina tidigare kunskaper och med konkreta 

verktyg. För att lösa problemet använder eleverna sig också av sitt språk genom 

diskussioner med andra elever. Användning av begrepp är en viktig del för att kunna få 

diskussioner att leda framåt mot en lösning av problemet (Häggblom, 2013). Elever 

behöver ha erfarenheter kring hur olika begrepp används för att de ska få förståelse för 

begrepp och därigenom blir begreppen användbara (Skemp, 1987). När eleverna 

utvecklar sin begreppsliga förmåga är de i behov av konkretion men de behöver även 

stimulans och omväxling inom undervisningen (Malmer, 2002). Begrepp som i, vid 

sidan av, bakom, framför eller nära är inte självklara begrepp för alla elever. Samtidigt 

är jämförande begrepp som underst, överst eller längre bort inte självklara begrepp för 

yngre barn när de ska berätta vart de lagt ett föremål (Persson och Wiklund, 2007). För 

att matematiklektioner ska bli så givande som möjligt för elevernas utveckling gäller det 

att kommunikationen i klassrummet fungerar väl mellan lärare och elever, det vill säga 

att de har ett gemensamt språk. Det är också viktigt att både elever och lärare har en 

gemensam förståelse inom det område som behandlas. Annars blir det svårt för lärare att 

nå ut med sitt budskap till sina elever. Det kan också uppstå problem om läraren inte har 

tillräcklig kunskap inom ämnet för att kunna förklara en sak på flera olika sätt (Löwing, 

2006). Ett annat problem är om läraren inte är medveten om elevernas tidigare 

kunskaper och kan ta hänsyn till det i undervisningen. Ett sätt att få eleverna att 

utvecklas kan exempelvis vara genom att använda EPA-metoden som innebär att 

eleverna arbetar i olika steg. I det första steget arbetar eleverna enskilt. Det andra steget 

innebär att eleverna ska arbeta i par eller grupp. Eleverna ska presentera sina tankar för 

varandra och sedan samtala om och jämföra de svar som de gemensamt kom fram till. I 

det tredje steget ska eleverna arbeta tillsammans. Fördelen med den här metoden är att 

alla elever får tid för eget tänkande (Svanelid, 2014).  

 

3.2.3 Bedömning 
När något ska bedömas är det en stor fördel att ha en tydlig uppfattning om vad det är 

som ska bedömas (Pettersson, 2010). Det som ska bedömas inom begreppsförmågan är 

om eleverna kan använda och analysera matematiska begrepp samt om de kan se 

samband mellan olika begrepp. En viktig grund för att elever ska få förståelse av olika 

ämnen är den tidiga begreppsutvecklingen. Eleverna ska genom undervisningen ges 

möjlighet att få förståelse för begrepp och detta behöver påbörjas tidigt (Häggblom, 

2013). För att bedöma elevernas begreppsförmåga behövs underlag i form av 

exempelvis observationer och olika provuppgifter som är skapade för att kunna värdera 

elevernas begreppsliga förmåga (Häggblom, 2013). Även Pettersson (2010) belyser 

betydelsen av att elever ska ges möjlighet till att visa sina kunskaper genom olika 

metoder för att elevernas kunskaper ska utvecklas.  
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Lärare behöver ge eleverna tankeverktyg som är hållbara för eleverna och det verktyg 

omvandlar sedan eleverna till sitt eget. Detta verktyg ska hjälpa eleverna att tänka och 

processa kunskap. Det är också viktigt att läraren får en inblick i elevernas tankemönster 

för att kunna bedöma om det är hållbart (Häggblom, 2013). För att bedömning ska bli så 

bra som möjligt är det betydelsefullt att läraren fastställer var eleverna befinner sig 

kunskapsmässigt, vilka målen är samt vad som krävs för att eleverna att ska nå målen 

(Pettersson, 2010). 
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4 Metod 
I följande avsnitt presenteras studiens urval och datainsamlingsmetoderna intervju och 

observation. Därefter beskrivs hur genomförandet av studien gick till. Avslutningsvis beskrivs 

studiens databearbetning och tillförlitlighet samt de etiska reglerna. 

 

4.1 Urval 
Syftet med studien är att se hur elevers begreppsförmåga i matematik ges möjlighet att 

tränas och utvecklas i årskurs 1. Därmed behövde de båda informanterna vara aktiva 

matematiklärare i årskurs 1. Fokus under lektionerna var elevers begreppsförmåga i 

matematik, med fokus på lägesord. Dalen (2015) beskriver detta som ett kriterieurval. I 

och med att det görs ett val utifrån kriterier ökar chanserna för att frågeställningarna 

besvaras på ett sätt som gynnar studien. För att lättare kunna styra lektionernas upplägg 

valde vi två skolor som vi tidigare varit i kontakt med genom vår utbildning. Det kan 

beskrivas som ett bekvämlighetsurval eftersom forskare ofta har begränsade resurser 

(Denscombe, 2009). 

 

Vid en kvalitativ undersökning är det viktigt att antalet informanter inte blir för stort 

eftersom det är en tidskrävande process. Samtidigt måste materialet som samlas in vara 

tillräckligt för att underlaget ska hålla god kvalité (Dalen, 2015). Urvalet i den här 

kvalitativa studien utgår från både ett kriterieurval och bekvämlighetsurval.  

 

4.2 Datainsamlingsmetoder  
De datainsamlingsmetoder som valdes var semistrukturerade intervjuer samt 

systematiska observationer. För att få svar på frågeställningen om hur lärare planerar 

undervisning för att elevers begreppsförmåga ska tränas och utvecklas valdes intervju 

som metod. För att samla in material om hur matematikundervisning genomförs för att 

eleverna ska ges möjlighet att träna och utveckla sin begreppsförmåga så genomfördes 

systematiska observationer. För att få svar på den tredje frågeställningen valde vi ut fyra 

elever i varje klass och samtalade med dem om matematiska begrepp. Johansson och 

Svedner (2010) uttrycker att genom att välja flera olika metoder så som att komplettera 

intervju med observation får man en djupare förståelse för undersökningen. Med flera 

metoder får man mer intressanta resultat som minskar risken för ensidiga slutsatser 

(Johansson och Svedner, 2010). 

 

4.2.1 Intervju 
Vid en intervju är det viktigt att intervjuaren är väl förberedd. Det är även viktigt att 

informanten får kännedom direkt om syftet och att intervjuaren följer upp svar (Ekholm 

och Fransson, 1992). Semistrukturerade intervjuer innebär enligt Denscombe (2009) att 

intervjuaren har en färdig lista med ämnen och frågor som ska besvaras. Samtidigt är 

intervjuaren flexibel med ordningsföljden av frågor under intervjun. Frågorna ska vara 

formulerade så den intervjuade ges möjlighet till att ge öppna svar och kunna utveckla 

sina idéer.  

 

Kvalitativa intervjuer är vanligt förekommande och leder ofta till intressanta resultat om 

bland annat elevens attityder och förkunskaper, lärarens syn på undervisning och 

planering (Johansson och Svedner, 2010). Det finns två olika typer av intervjuer, 

strukturerad och kvalitativ intervju. Strukturerad intervju bygger på fasta frågor där 

svaren oftast är öppna. Den kvalitativa använder friare formulerade frågor där frågorna 

kan variera beroende på vilka svar som ges från den intervjuade. Syftet med den 

kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge utförliga svar och därmed måste 
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frågorna anpassas så den intervjuade ges möjlighet att tala om det den önskar. Det är 

vanligt att en kvalitativ intervju spelas in för att sedan göra en transkription av vad som 

sagts. Kvalitativ intervju i kombination med en kvalitativ observation är vanliga 

metoder för att få fram den information som man söker (Johansson och Svedner, 2010). 

I vår studie när det gäller lärarintervjuer och elevsamtal används metoden 

semistrukturerade intervjuer med inslag av det kvalitativa. 

 

4.2.2 Observation 
Den förmodligen allra mest givande metoden för att se lärares och elevers beteenden i 

undervisningsprocessen är genom observationer. Innan en observation genomförs ska 

en observationsguide konstrueras för att hjälpa observatörerna att notera det som 

observeras och för att lättare kunna strukturera samma saker vid varje tillfälle 

(Johansson och Svedner, 2010). 

 

Denscombe (2009) beskriver två olika typer av observationer - den systematiska och 

den deltagande observationen. Den systematiska observationen innebär att observatören 

sitter vid sidan och observerar beteenden i klassrummet som är relevanta för 

undersökningen. Data som samlas in på detta sätt tenderar att ge olika resultat beroende 

på vem som utför observationen. Med hjälp av en observationsguide minimeras dock 

variationer i den insamlade datan eftersom observatörerna riktar fokus mot samma 

saker. Den deltagande observationen innebär att observatören deltar i en naturlig miljö 

för den observerade. Denna metod går ut på att observatören deltar och bör därmed 

endast användas vid okomplicerade fall eftersom inga anteckningar förs (Denscombe, 

2009).  I vårt arbete används därför systematiska observationer. 

 

4.3 Genomförande 

Datainsamlingen utfördes i årskurs 1 på två olika skolor. De utvalda skolorna hade vi 

sedan tidigare haft anknytning till och den ena informanten medverkade självmant i vår 

studie medan den andra blev tillfrågad. Underlaget för studien samlades in genom 

intervjuer med två lärare, observationer av två matematiklektioner med fokus på 

lägesord och samtal med sammanlagt åtta elever. För att få tillstånd att genomföra 

samtalen med eleverna konstruerades ett brev med information till vårdnadshavare 

(Bilaga A) där syftet med studien presenterades samt för att få samtycke från 

vårdnadshavare eftersom eleverna är minderåriga. I brevet kryssade en vårdnadshavare i 

Ja eller Nej till medverkan samt skrev under med sitt namn och sitt barns namn. Detta 

brev lämnades sedan tillbaka till oss.  

 

Inför lärarintervjuerna konstruerades en intervjuguide med frågor (Bilaga B). Dessa 

frågor mailades till lärarna i förväg så att de hade en förförståelse för frågorna och 

kunde därmed förbereda sig. Sedan bestämde vi träff med lärarna och genomförde 

intervjuerna, observationerna och samtalen med eleverna. Detta skedde under en 

tvåveckorsperiod med en lärare i taget. Lärarintervjuerna genomfördes innan 

matematiklektionerna och tog cirka tjugo minuter och ägde rum i klassrummet eller ett 

närliggande rum. Intervjun inleddes med att vi presenterade studiens syfte och att vi 

skulle spela in samtalet endast för att minnas svaren men att lärarna skulle förbli 

anonyma i arbetet. Den första intervjufrågan var en så kallad uppmjukningsfråga som 

handlade om att informanten skulle berätta lite om sig själv exempelvis vad de gått för 

utbildning och vilket år de tog examen. Sedan fortsatte intervjun kring 

begreppsförmågan i matematik för att få reda på hur läraren planerar och undervisar för 

att eleverna ska få förståelse för matematiska begrepp. Samtalet leddes in på hur lärare 

bedömer elevernas begreppsliga förmåga. Avslutningsvis ställdes en öppen tilläggsfråga 
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där lärarna hade möjlighet att tillägga eventuella tankar. Sedan tackade vi för oss och 

observerade matematiklektionerna kring lägesord.  

 

Innan observationerna genomfördes så utformades en observationsguide (Bilaga C). I 

guiden formulerades frågor som observerades under matematiklektionerna. Den ena 

lektionen genomfördes inne i klassrummet i helklass med arton elever. Den andra 

lektionen skedde både inne i klassrummet och utomhus i halvklass med nio elever. Vi 

båda antecknade i varsitt observationsschema under lektionerna för att minimera 

eventuella missar. Under observationerna fokuserade vi både på lärarnas och elevernas 

användning av begrepp och vid båda lektionerna var lägesord i fokus.  

 

Den avslutande datainsamlingsmetoden var samtal med elever (Bilaga D). Vi valde ut 

två flickor och två pojkar från varje klass i samråd med klassläraren. Vi försäkrade oss 

om att vi hade godkännande från vårdnadshavarna. De begrepp vi valde till 

elevsamtalen är vanligt förekommande lägesord samt de begrepp som lärarna använde i 

undervisningen. Sedan gick vi tillsammans med eleverna till ett mindre grupprum för att 

inleda samtalet. Samtalet spelades in och detta informerades eleverna om innan samtalet 

började. Inledningsvis började vi med moment 1 och gav eleverna varsitt papper med ett 

hus på. Sedan gav vi dem instruktioner som de skulle rita på pappret som handlade om 

olika lägesord, exempelvis rita en sol över huset. Vi turades om att läsa instruktionerna 

för varsin grupp medan den andra antecknade det som hände. Sedan övergick det till 

moment 2 där eleverna fick uppmaningar som de skulle utföra praktiskt, rita eller 

skriva. Detta gjorde vi för att kontrollera elevernas begreppsförståelse. Genom 

elevsamtalen fick vi svar på vår frågeställning om hur eleverna uttrycker sin förståelse 

för lägesord i olika sammanhang inom matematiken. Vi avslutade samtalet med att 

tacka eleverna för deras medverkan.   

   

4.4 Databearbetning och tillförlitlighet  
För att skapa tilltro till sina resultat måste forskaren visa att de är “riktiga”. Det är därför 

viktigt att kvalitativ forskning verifieras eftersom forskningen annars skulle sakna 

tillförlitlighet (Denscombe, 2009). I den här studien utgår vi från begreppen reliabilitet 

och validitet för att bevisa forskningskvalitén.  

 

Reliabilitet innebär noggrannhet vid mätning av de metoder som används. För att 

insamlingen av data ska bli så noggrann och lik varandra som möjligt vid olika 

insamlingstillfällen så ska materialet samlas in på samma sätt vid upprepade tillfällen. 

Om "instrumentet" har hög noggrannhet får man likadant resultat vid upprepade 

mätningar (Johansson och Svedner, 2010). I vår studie använde vi oss av en 

intervjuguide (Bilaga B) samt en observationsguide (Bilaga C) för att få så lika resultat 

som möjligt vid de båda insamlingstillfällena.  

 

Validitet handlar om lämpligheten i datan som samlats in utifrån de frågeställningar som 

undersöks i studien (Denscombe, 2009). Vi utgick ifrån validitet i utformningen av 

frågeställningarna och metoderna för att säkerställa att vi fick svar på frågeställningarna 

genom de metoder vi valt. Tillvägagångssätten för studien presenteras i arbetet och 

därmed kan även läsaren bedöma om de anser att metoderna ger pålitliga svar på 

frågeställningarna.   

 

Den insamlade datan från de båda skolorna bearbetades i form av att vi transkriberade 

lärarintervjuerna och kategoriserade de båda informanternas olika svar. Vi fann 

gemensamma mönster och konstruerade teman som sedan blev rubriker i vårt arbete. 
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Lärarna benämns som lärare 1 och lärare 2 i vårt arbete för att förbli anonyma. Efter 

varje genomförd observation och elevsamtal sammanställde vi dem i ett gemensamt 

dokument. Eleverna fick sedan varsitt nummer från 1-8 för att förbli anonyma i vårt 

arbete. Informationen vi fick fram genom intervjuerna och observationerna ligger till 

grund för resultatet i studien.  

 

4.4.1  Etiska regler 
Inom forskning ska vanliga etiska regler följas, vilket är att “skaffa sig tillåtelse, 

behandla informationen konfidentiellt och skydda identiteter” (Denscombe, 2009:177). 

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning beskriver de forskningsetiska 

principerna: krav på samtycke, krav på att bli informerad, krav på konfidentialitet samt 

krav på skydd för barn. När det gäller krav på samtycke ska informanterna bland annat 

få veta syftet med forskningen (Dalen, 2015). De som involveras i forskningen ska ges 

tillräcklig information för att kunna bedöma om de vill delta i forskningen. Ett 

deltagande i forskning ska alltid vara frivilligt (Denscombe, 2009). Krav på 

konfidentialitet innebär att forskningspersonerna förblir anonyma och de uppgifter som 

samlas in förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det insamlade 

materialet. Krav på skydd för barn gäller för dem som inte fyllt arton år. Både barnet 

och vårdnadshavare ska ge samtycke för att delta i forskningen (Dalen, 2015). 

 

I den här studien tog vi hänsyn till de forskningsetiska principerna genom att 

informanterna deltog frivilligt och under intervjun presenterades studiens syfte och vi 

informerade om att de skulle bli anonyma i vårt arbete. Vi meddelade att inspelningarna 

gjordes enbart för att vi skulle minnas informanternas svar. När det gäller de 

minderåriga eleverna överlämnades ett brev med information till vårdnadshavarna 

(Bilaga A) för underskrift och samtycke för att låta deras barn delta i studien. 
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5 Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat som är insamlat genom intervjuer av lärare och 

elever samt genom observationer. Avsnittet utgår från studiens tre frågeställningar med 

tillhörande underrubriker. Kapitlet är kopplat till den teoretiska bakgrunden då varje 

frågeställning avslutas med en analys av resultatet. 

 

5.1 Hur lärarna planerar undervisning för att elevers begreppsförmåga 

i matematikämnet ska tränas och utvecklas 
Den första frågeställningen har följande underrubriker: Användning av matematiska 

begrepp, Kommunikation i klassrummet och Komplettering av läromedel samt en 

avslutande analys av resultatet. Frågeställningen besvaras genom intervjuer med två 

verksamma matematiklärare i årskurs 1. 

 

5.1.1 Användning av matematiska begrepp 
De båda informanterna är tydliga med att lärare bör använda de korrekta matematiska 

begreppen i sin undervisning och att det ska göras redan från dag ett. Den ena 

informanten beskriver att den redan från första skoldagen säger att det ska addera talen. 

Samtidigt beskriver informanten att det behövs en förklaring kring vad addera innebär 

för att eleverna ska lära sig begreppet. Informanten menar att eleverna till slut har 

förståelse begreppsinnebörden och börjar använda de matematiska begreppen om 

läraren kontinuerligt använder sig av dem.  

 
Jag brukar alltid säga från första dagen vi har matematik "så nu ska vi 

addera talen", men samtidigt måste jag ju förklara vad addera är. Men jag 

använder mig av de här lite svårare begreppen för att det ska sätta sig och 

det gör det till slut. "Menar du subtraktion?", säger de till mig "Ja precis 

vi kör subtraktion". (Lärare 1) 

 
Jag är ganska noga med att redan från början från årskurs 1 använda mig 

av de matematiska begreppen. Men i ettan kan jag säga så här "nu ska vi 

addera, vad var det nu igen?" Så kommer liksom vardagsorden också in, 

så de kan se ett samband. (Lärare 2) 

 

Vidare berättar den ena informanten att den anser att lärare inte får vara rädda att 

använda de matematiska begreppen addition, subtraktion, multiplikation, division med 

flera. Informanten beskriver att när den var nyexaminerad lärare undvek den gärna att 

säga de matematiska begreppen eftersom den var rädd att eleverna inte skulle förstå. 

Därför förenklade läraren matematiken genom att säga vardagsorden plus, minus, 

gångra och dela, men anser då att matematiken snarare försvårades eftersom eleverna 

inte lärde sig de matematiska begreppen. 

 
Man bör inte förenkla för eleverna förstår inte de begreppen sen när det 

står i matematikboken att de ska "subtrahera talen och vad blir 

differensen." Och har man aldrig hört de orden så kan man ju inte heller 

förstå vad man ska göra! (Lärare 1) 
 

När det gäller användningen av matematiska begrepp anser den ena informanten att den 

använder sig av för många olika begrepp som är synonymer till varandra och då finns 

det en risk för att det blir rörligt för eleverna. Medan den andra informanten anser att 

den använder sig av begrepp i den utsträckning den önskar, åtminstone i årskurs 1. 

Informanten önskar dock att eleverna tog till sig begreppen fortare så informanten kan 

använda begreppen mer kontinuerligt utan att vara rädd för att vissa inte förstår. Båda 
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informanterna tror att elever använder sig av de matematiska begreppen i större 

utsträckning om läraren använder begreppen naturligt i undervisningen. 

 
I början blir det mycket "addera... är det plus?" “Ja addition är plus”. Och 

de vill nog gärna använda plus men säger de "ska jag plussa det här?" då 

svarar jag "Ja du ska addera det". Då svarar jag med begreppen. Så till 

slut använder de sig av begreppen själva. (Lärare 1) 

 

5.1.2 Kommunikation i klassrummet 
När lärarna planerar matematikundervisning för att gynna elevers begreppsförmåga 

beskriver lärarna att de börjar med att ta reda på vilka begrepp eleverna behärskar för att 

sedan utveckla undervisningen. De börjar oftast med en gemensam genomgång för att 

sedan övergå till övningar eller uppgifter som eleverna utför tillsammans eller enskilt. 

Informanterna beskriver att de gärna arbetar vardagsrelaterat och de väljer uppgifter där 

eleverna ges möjlighet att samtala för att utveckla sin begreppsförmåga. Den ena 

informanten beskriver att den tror att eleverna lär sig matematik bättre om de får arbeta 

praktiskt genom olika övningar där de får röra på sig. 

 
Vanligtvis brukar jag först ha genomgång om de olika begreppen för att 

sedan göra någon konkret övning. Antingen inne i klassrummet, men 

helst ute för jag gillar att vara ute. Sedan när de fått prova på så går man 

in och arbetar mer teoretiskt för att se vilka som har förstått. (Lärare 2) 
 

Båda informanterna beskriver att de brukar genomföra problemlösningsuppgifter 

tillsammans i klassen och eleverna övar därför även sin kommunikativa förmåga genom 

samtal och de använder därigenom matematiska begrepp. Den ena informanten betonar 

att begreppsförmågan, den kommunikativa förmågan och problemlösningsförmågan 

hänger samman eftersom det inte går att höra om elevernas begreppsförmåga är god om 

de inte ges möjlighet att samtala inom matematiken och det sker vid problemlösning. 

Den andra informanten beskriver att när lärarna berättar för eleverna att de ska lyssna på 

eleverna noggrant för att konstatera om de behärskar matematiska begrepp så anstränger 

eleverna sig och samtalar med matematiska begrepp i större utsträckning än om lärarna 

inte betonat detta. Därmed menar informanten att eleverna förstår matematiska begrepp 

i relativt stor utsträckning, men trots detta samtalar de gärna med vardagsrelaterade 

begrepp. Detta tror informanten beror på hur intresserade eleverna är av matematik. 

 
Jag tror stor del av det beror på hur intresserad av matematik de är. I 

ettan, tvåan, trean handlar det oftast om att "jag är intresserad av 

matematik om jag kan matematik". Har de svårt för matematiken då är 

det tråkigt, självklart! Och då använder de sig inte av matematiska 

begrepp i större utsträckning än de måste. (Lärare 2) 
 

Informanterna menar vidare att det är skillnad mellan hur olika elever behärskar att 

använda matematiska begrepp. Den ena informanten uttrycker att begrepp i 

matematiken påverkas av vilken ordförståelse eleverna har. Därmed menar informanten 

att de barn som inte har svenska som förstaspråk har svårare för begrepp än de med 

svenska som modersmål. Vidare beskriver informanten att den lite oreflekterat använder 

sig av svårare begrepp till de eleverna som redan behärskar begreppen. 

 
Lite oreflekterat använder jag mig nog av svårare begrepp till de eleverna 

som har kommit lite längre. För då vet jag att jag kan prata de här språket. 

Men samtidigt måste jag ju prata de språket med de som har det svårt för 
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de måste ju lära sig det. Men där måste man vara extra tydlig och se 

"hänger du med här nu?" Man måste känna av. (Lärare 1) 

 

5.1.3 Komplettering av läromedel 
Den ena informanten använder sig av matematikläromedlet Prima matematik, men 

kommer att byta till Mera Favoritmatematik i årskurs 2. Bytet av läromedel sker främst 

då läraren anser att det finns mer problemlösning och begrepp i Mera Favoritmatematik 

samt att det ställs liknande frågor som vid de nationella proven. Informanten berättar att 

det är samma upplägg vid de nationella proven som i läromedlet och menar att om de 

arbetar kontinuerligt med det blir det inte en chock när det kommer på proven. Den 

andra informanten använder inte något läromedel i matematikundervisningen eftersom 

denne anser att det inte finns något matematikläromedel som är tillräckligt komplett.   

  
Jag tycker att man är mycket friare utan läromedel och jag tycker inte att 

det finns något läromedel som fångar upp alla delarna. Jag använder dock 

läromedel i de andra klasserna som jag undervisar i, men man måste ju 

ändå komplettera så jag är hellre utan. (Lärare 2) 
 

När det gäller begreppsförmågan är informanterna eniga om att alla 

matematikläromedel de har vetskap om behöver kompletteras. Lärarna beskriver att det 

kan kompletteras med kommunikation i klassrummet och övningar där eleverna får 

använda begrepp. 

 
Det är många fler begrepp i Mera Favoritmatematik men just 

begreppsförmågan är något som hela tiden måste repeteras och övas på 

genom olika övningar. (Lärare 1) 

 

5.1.4 Analys 
Användning av matematiska begrepp 

De båda informanterna betonar att lärare bör använda matematiska begrepp i 

undervisningen redan från första skoldagen. De menar att elever ofta har god 

begreppsförståelse men att det är bra att repetera vad olika begrepp innebär. Den ena 

informanten ger exemplet "nu ska vi addera talen", men samtidigt anser informanten att 

det behövs en förklaring om vad det innebär. Dessa tankar stämmer väl överens med 

vad Svanelid (2014) betonar som viktigt i matematikundervisningen och det är att de 

matematiska begreppen blir tidigt introducerade i undervisningen för att eleverna ska 

utveckla sin begreppsförståelse. Engström m.fl. (2007) belyser att elever kommer till 

skolan med kunskaper om vardagsrelaterade begrepp som läraren behöver transformera 

till mer vetenskapliga begrepp. Begreppet addera har en strikt matematisk betydelse 

medan lägga till kan innebära flera olika saker (Engström m.fl., 2007). Detta stärker 

lärarnas tankar kring vikten av att använda de matematiska begreppen i undervisningen.  

 

Eleverna behärskar nya begrepp om lärare kontinuerligt använder sig av matematiska 

begrepp i undervisningen menar informanterna. Löwing och Kilborn (2002) belyser att 

när det gäller kommunikation mellan lärare och elever är det viktigt att läraren använder 

ett förståeligt språk samtidigt som läraren har ett ansvar att bygga upp elevernas språk 

och begreppsförståelse. Därför är det av vikt, precis som informanterna framhåller, att 

lärare utmanar eleverna genom att använda nya begrepp samtidigt som de måste utgå 

från elevernas förkunskaper. 

 

Den ena informanten berättar att den anser att lärare inte får vara rädda för att använda 

matematiska begrepp. Detta betonar informanten eftersom den undvek dessa begrepp 
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när denne var nyexaminerad. Löwing (2006) skriver att matematikens språk och 

vardagsspråket kan skilja sig åt och det är viktigt att lärare reflekterar över svårigheterna 

när det gäller språket för ämnet matematik. Lösningen är inte att undvika ett 

matematiskt språk och förenkla till vardagstermer eftersom det inte kommer hålla i 

längden. Eleverna kommer snarare hindras från att lära sig matematiska begrepp som då 

hindrar deras kunnande. Ambitionen från lärarens sida är att förenkla förståelsen men 

detta leder snarare till missförstånd och nya problem för eleverna (Löwing, 2006). 

 

Kommunikation i klassrummet 

För att gynna elevers begreppsförmåga beskriver informanterna att de planerar 

undervisningen utifrån elevernas tidigare kunskaper om begrepp och bygger vidare 

därifrån. Ett viktigt men svårt didaktiskt beslut i planering av undervisning är enligt 

Svanelid (2014) vad som bör tas upp i undervisning respektive vad som kan väljas bort. 

Begreppen ska anpassas utifrån elevernas ålder eftersom yngre elever bör ha färre och 

mer konkreta begrepp än äldre elever (Svanelid, 2014). Dessa tankar stärker det lärarna 

menar med att begreppen bör vara konkreta och bygga vidare på elevernas 

förkunskaper. Kursplanen förutsätter att undervisningen i matematik är både konkret 

och att den byggs utifrån elevernas erfarenheter (Löwing, 2006). Mulwa (2015) 

framhåller också vikten av att undervisning bör planeras utifrån elevernas förkunskaper. 

Även Björklund Boistrup (2013) har genom sin avhandling kommit fram till vikten av 

att ha elevernas tidigare kunskaper som utgångspunkt i planering av undervisning. 

 

De båda informanterna betonar att begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan 

hör ihop eftersom eleverna lär sig nya begrepp när de kommunicerar. Stendrup (2001) 

betonar att matematiska begrepp inte existerar utan språket och det innebär att språket är 

grundläggande för att lära sig matematik och därmed är begreppsförmågan och den 

kommunikativa förmågan nära sammanlänkade (Stendrup, 2001). Informanterna 

beskriver att de gärna arbetar vardagsrelaterat och de väljer uppgifter där eleverna ges 

möjlighet att samtala för att utveckla sin begreppsförmåga. Även Löwing och Kilborn 

(2002) anser att för att bygga upp elevernas språk och begreppsförståelse måste 

undervisningen vara laborativ och vardagsanpassad. Vidare berättar informanterna att 

de brukar arbeta med problemlösningsuppgifter tillsammans i klassen och då får 

eleverna automatiskt öva sin kommunikativa förmåga genom samtal och de använder 

därigenom matematiska begrepp. Niss och Højgaard-Jensen (2002) beskriver 

problemlösning som något som kan lösas på rutin för vissa elever medan andra inte kan 

lösa det lika enkelt. Därmed kan olika problemlösningsuppgifter anpassas efter 

elevernas kunskaper och utmana dem på ett givande sätt. Elever kan inte utveckla sin 

förmåga att lösa problem och resonera om inte undervisningen behandlar detta 

(Sidenvall, 2015). Därmed stärks intformanternas tankar kring varför det är viktigt att 

arbeta med problemlösning i skolan. Berggren och Lindroth (2011) framhåller att om 

undervisningen varieras genom att arbeta laborativt, undersökande och med 

problemlösning väckas elevernas nyfikenhet och därmed blir matematiken mer 

intressant och utmanande. 

 

Att eleverna anstränger sig mer och använder matematiska begrepp när lärarna betonar 

detta för att sedan övergå till mer vardagsrelaterade ord tror den ena informanten beror 

på intresset för matematik. Informanten uttrycker att eleverna är intresserade av 

matematik om de anser att de kan, medan det är svårt och tråkigt om de inte förstår. Det 

är viktigt enligt Häggblom (2013) att undervisningen fokuserar på att ge eleverna en 

känsla av att de kan istället för en frustrerande känsla av att inte förstå. Yngre elever 

som inte förstår matematiken brukar uttrycka detta med att matematik inte är roligt. 
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Detta stärks utifrån den internationella studien Adding it up är positiv inställning till 

matematiken en av de fem viktiga komponenterna för att eleverna ska ges möjlighet att 

utvecklas och visa sin förståelse i matematik (Kilpatrick m.fl., 2001). Det visar sig även 

att informanterna har sett att det är skillnad mellan hur olika elever behärskar att 

använda matematiska begrepp. Till exempel påverkas elevernas begreppsförståelse i 

matematik av vilken ordförståelse eleverna har. Enligt Löwing och Kilborn (2008) bör 

eleverna behärska sitt språkbruk för att sedan kunna förstå innebörden av olika begrepp 

i matematiken. De elever som inte har en lika god begreppsligförmåga blir annars 

drabbade inom matematiken. Vidare ska eleverna ges möjlighet att möta nya begrepp 

för att utvidga sitt ordförråd och därmed förbättra sin begreppsförståelse (Pettersson, 

2010). Begrepp som i, vid sidan av, bakom, framför eller nära är inte självklara begrepp 

för elever med svenska som andraspråk. Samtidigt är jämförande begrepp som underst, 

överst eller längre bort inte självklara begrepp för yngre barn när de ska berätta vart de 

lagt ett föremål (Persson och Wiklund, 2007). 

 

Komplettering av läromedel 

Ingen av informanterna har kännedom om något matematikläromedel som inte behövs 

kompletteras. De anser att begreppsförmågan är något som hela tiden måste repeteras 

och övas på och att det är tillräckligt med begreppsförståelse i läromedlen. Enligt 

Löwing och Kilborn (2002) förutsätter den kommunikation som eleverna stöter på i sitt 

eventuella matematikläromedel att eleverna har en viss läsfärdighet samt förståelse för 

matematiska begrepp för att kunna lösa uppgifterna. Texten kan vara komplicerad och 

använda begrepp som kan vara svåra för eleverna samt ha dubbla betydelser i form av 

en vardagsbetydelse och en matematisk betydelse. Löwing och Kilborn (2002) menar 

vidare att de krav som ställs på skolans undervisning förutsätter att lärare och elever 

behärskar olika typer av kommunikation och att detta inte gynnas genom att eleverna 

sitter och läser och arbetar enskilt i sitt matematikläromedel. Kommunikationsförmågan 

och begreppsförmågan byggs upp genom att eleverna får kommunicera och detta ska 

eleverna träna på genom hela sin skoltid (Löwing och Kilborn, 2002). Därmed stärks 

lärarnas tankar kring att begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan hör 

samman och eleverna behövs ges möjlighet till att kommunicera för att behärska nya 

begrepp. 

 

5.2 Hur matematikundervisning genomförs för att eleverna ska ges 

möjlighet att träna och utveckla sin begreppsförmåga i matematik 

Den andra frågeställningen har följande underrubriker: Varierad undervisning, 

Kontinuerlig användning av begrepp och Bedömning samt en avslutande analys av 

resultatet. Frågeställningen besvaras genom observationer av två matematiklektioner 

samt genom intervjuer med de två lärarna.  

 

5.2.1 Varierad undervisning 
De två observerade lektionerna är upplagda på varierade sätt men målet är detsamma. 

Eleverna ska ges möjlighet att både träna och utveckla sin begreppsförmåga i matematik 

med fokus på lägesord genom undervisningen. Detta sker i arbete både enskilt, i par och 

gemensamt. Ingen av informanterna förlitar sig helt och hållet på läromedel och arbetar 

med varierande strategier. 

 

Observation 1 sker i helklass och startar med att läraren frågar om någon elev har 

förslag på något lägesord. De lägesord som nämns skriver läraren upp på tavlan. 

Läraren konkretiserar sedan begreppen först och sist genom att ta hjälp av tre elever 

framför klassen. Läraren visar även näst först och näst sist med hjälp av elevernas 



  
 

19 

placering då eleverna ska berätta vilken placering som de har i ledet. Sedan ber läraren 

alla elever att räcka upp vänster hand och sedan vifta på höger fot. Därefter introducerar 

läraren för eleverna vad de ska arbeta med därnäst på lektionen. Eleverna ska arbeta 

med ett häfte om lägesord. Eleverna får varsitt arbetsblad och de ska ha en gemensam 

genomgång av en uppgift. Läraren läser en text som eleverna noga ska lyssna på för att 

klara av att utföra det som läraren läser. I uppgiften är det ett visst antal bollar som finns 

både under och över varandra. Eleverna ska fylla i rätt färg på rätt boll som läraren läser 

för dem. Exempelvis ska eleverna rita de två bollarna längst ner röda. De går sedan 

gemensamt igenom uppgiften på tavlan. Sedan går läraren igenom en paruppgift och ger 

exempel på hur uppgiften ska utföras. I denna uppgift finns en bild på en pojke i en 

gymnastiksal med många olika slags redskap. Eleverna ska placera ut varsitt kryss 

någonstans på bilden utan att visa för varandra. Sedan ska de med hjälp av begrepp och 

kommunikation med varandra försöka lista ut vart kompisen har placerat sitt kryss på 

bilden. Eleverna ställer frågor till varandra för att hitta kryssen men eleverna får bara 

svara ja eller nej på frågorna som ställs. I arbetsbladet får eleverna träna på begrepp på 

varierade sätt genom att exempelvis dra streck från rätt mening till rätt bild där 

meningarna innehåller ett lägesord. I en annan uppgift i häftet finns en bild på fem barn 

som står i ett led, eleverna ska svara på frågor och skriva namnet på den person står till 

exempel sist och näst först i ledet. 

   

Observation 2 sker i halvklass och inleds med en kort repetition av förra veckans 

begrepp som handlade om ålder och storlek. Sedan frågar läraren om någon i klassen 

vet vad lägesord är. Därefter fortsätter lektionen utomhus för att arbeta med lägesord. 

Utomhus lägger läraren en gardin på marken. Läraren ger cirka 20 uppmaningar till 

eleverna som ska utföras både enskilt och i grupp. Exempel på uppmaningar som 

eleverna skulle utföra är: ställ er på gardinen, gå över en sten, ställ er i en rad så jag 

(läraren) står näst längst bak, ställ er på min högra sida och lägg er högra hand på 

kompisens vänstra axel. I dessa uppmaningar är nyckelorden lägesorden, eleverna 

behöver kunna förstå lägesorden för att kunna utföra uppmaningarna på ett korrekt sätt. 

Lektionen fortsatte sedan inomhus med att repetera begreppen som använts vid 

utomhusövningen. De begrepp som de gemensamt kommer fram till skriver läraren på 

tavlan. Sedan får eleverna olika arbetsblad att arbeta med som handlar om lägesord. I 

arbetsbladen ska eleverna hjälpa olika personer med att skriva orden som suddats ut, 

exempelvis ”Katten står ______ tigern” och med hjälp av bilden ser eleverna att katten 

står framför tigern. På ett annat arbetsblad fanns en bild av ett hus. Under huset står det 

vad eleverna ska rita och vart de ska rita, exempelvis ”Rita en fågel på taket”. 

 

Den ena informanten berättar om att när hon ska arbeta med begrepp med eleverna så 

tänker läraren på hur undervisningen ska läggas upp och genomföras efter elevernas 

kunskaper. Det handlar enligt informanten om att se var eleverna befinner sig 

kunskapsmässigt för att sedan bygga undervisningen utefter det. 

 

5.2.2 Kontinuerlig användning av begrepp  
Informanterna är eniga om att det är viktigt att arbeta med begrepp kontinuerligt i 

undervisningen. Den ena informanten anser att begreppen inte ska användas vid endast 

enstaka tillfällen. Det kontinuerliga arbetet med begrepp är betydelsefullt eftersom det 

inte går att bedöma elevernas begreppsförmåga om de bara får arbeta med begrepp vid 

enstaka tillfällen. 
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[…] men just begreppsförmågan är sånt som man hela tiden måste 

repetera. Det är inget man kan göra en gång för att kunna bedöma. 

(Lärare 1) 

 

Informanterna är även eniga om att matematiska begrepp ska användas redan i tidig 

ålder. Informanten anser att elever i de yngre åldrarna vid upprepade tillfällen härmar 

fröken. Därför bör läraren fundera över vilket språk som läraren väljer att använda i 

klassrummet. Informanten anser att elever använder matematiska begrepp om läraren 

gör det men eleverna behöver också veta vad begreppen innebär för att kunna använda 

dem.  
Många elever gör som fröken gör, speciellt när dem är små. Säger jag 

addera så börjar dem också göra det till slut. Om dem har förstått vad 

begreppet innebär då använder eleverna sig av det sen. (Lärare 2) 
 

Informanten anser att om de matematiska begreppen används kontinuerligt och i tidig 

ålder hjälps eleverna och det blir enklare för eleverna i matematikundervisningen om de 

redan tidigt får förståelse för matematiska begrepp. 

 
Om man aldrig fått höra orden så kan man ju inte heller förstå vad man 

ska göra. (Lärare 1)  
 

5.2.3 Bedömning 
Båda informanterna utför olika bedömningar under lektionerna men de berättar även i 

intervjuerna om hur de bedömer elevers begreppsförmåga. Vid den ena observerade 

lektionen uppmärksammar informanten att eleverna använder begreppet bakom i stor 

utsträckning i arbetet med arbetsbladet. Informanten tror att det dels kan bero på att 

eleverna är säkra på det begreppet, men även att eleverna tagit till sig det begreppet 

eftersom läraren själv använde begreppet ett flertal gånger. Den andra informanten 

uppmärksammar att några elever är osäkra på begreppen höger och vänster eftersom de 

inte var säkra på de begreppen när de hade utomhuslektionen. 

 

Den ena informanten berättar om ett bedömningsunderlag som används i klassen som 

heter Mattegatan. Informanten anser att det är en bra mall som följer elevernas 

individuella utveckling. Läraren tycker också att bedömningsunderlaget ger eleven en 

tydlig bild av sin egen kunskapsutveckling inom begreppsförmågan i matematik. Den är 

tydlig för eleverna eftersom dem själva, med stöd av läraren, fyller i 

bedömningsunderlaget när olika mål i matematiken är uppnådda.  

 
Det är en bra mall som är ett hus som följer eleverna och den fylls i 

allteftersom. Den innehåller matematikens alla mål från 1 till 3 så det ska 

egentligen vara ifyllt om eleverna uppnått alla mål. När jag lämnar över 

eleverna i fyran så vill jag kunna säga vad eleverna behöver arbeta mer på 

och här brister det. (Lärare 1) 

 

Informanten anser även att bedömning av begreppsförmågan sker genom varierade 

arbetssätt. Läraren berättar att det finns en fritidspedagog kopplad till klassen som utför 

mer praktisk undervisning medan informanten arbetar mer teoretiskt i 

matematikläromedlet. Informanten tycker att det är bra att arbeta på detta sätt eftersom 

de kompletterar varandra. 

 

Den andra informanten bedömer eleverna genom hur de hanterar begreppen skriftligt, 

muntligt och kroppsligt. I arbete med ett nytt område i matematik har informanten alltid 
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en avstämning i början, mitten och i slutet av arbetsområdet. Läraren uttrycker att om 

det i slutet av arbetsområdet visar sig att eleverna inte uppnått de kunskaper som läraren 

önskat så arbetar läraren enskilt med de eleverna med extrauppgifter. Informanten 

tycker att det är bra att ha en avstämning i mitten av ett arbetsområde för att se om 

eleverna hänger med kunskapsmässigt. Vid den ena avstämningen använder 

informanten små whiteboards som ett hjälpmedel för bedömning. 

 
På mittengenomgången så brukar vi ha små whiteboards så istället för att 

eleverna ska räcka upp handen när de kan något så ska de skriva på tavlan 

och visa mig. Då får jag en snabb överblick om vilka som är med på tåget 

och vilka som har hoppat av. (Lärare 2) 

 

5.2.4 Analys 
Varierad undervisning  

Gemensamt för de båda observerade lektionerna är att inleda lektionen med en 

gemensam genomgång. Därefter har de båda lektionerna ett konkretiserande moment av 

begreppen och sedan en teoretisk del. Lektionerna skiljer sig åt då observation 1 endast 

sker i klassrummet och observation 2 sker både i klassrummet och utomhus. Båda 

informanterna använder sig av varierad undervisning. För att elevers begreppsförmåga i 

matematik ska utvecklas är det enligt Mulwa (2015) viktigt att kommunikationen 

mellan lärare och elev fungerar och att undervisningen ger eleverna möjligheter till att 

kommunicera matematik i klassrummet. De båda informanterna genomför 

 undervisning så eleverna kan diskutera och använda matematiska begrepp genom 

kommunikation i klassrummet. Därmed får eleverna möjligheter till att utveckla sin 

förståelse för lägesord och utveckla sin begreppsförståelse. 

 

Båda informanterna anser att undervisning om begrepp bör arbetas med på varierade 

sätt för att eleverna ska stimuleras och att alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin 

begreppsförmåga. Under de observerade lektionerna uppmärksammas att lärarna har ett 

varierat arbetssätt. Detta i och med att undervisningarna bygger på både konkreta 

övningar där eleverna får använda sin kropp och de arbetar även teoretiskt i arbetsblad. 

Malmer (2002) belyser vikten av att eleverna ska arbeta konkret och varierat i 

undervisningen. Även Skemp (1987) framhäver vikten av att använda begrepp på 

varierade sätt och regelbundet eftersom elever behöver få erfarenheter om hur 

begreppen används. Därmed får eleverna en bättre förståelse och begreppen blir 

användbara för dem. 

 

Genom att eleverna utvecklar sin resonemangsförmåga tränas samtidigt 

problemlösnings- och begreppsförmågan (Sidenvall, 2015). Begrepps- och 

resonemangsförmågan hör samman i och med att eleverna behöver kunna förstå 

begrepp för att kunna använda dem i olika reflekterande situationer både enskilt och 

tillsammans med andra. Om eleverna har en god reflekterande förmåga kan eleverna se 

att begrepp och metoder hänger samman (Kilpatrick m.fl., 2001). Malmer (2002) 

belyser vikten av att eleverna ska arbeta konkret och varierat i undervisningen. På så 

sätt utvecklas elevernas begreppsliga förmåga och kan använda begreppen i olika 

sammanhang. Eleverna får bättre förståelse för begreppen genom att hantera dem i olika 

situationer. Berggren och Lindroth (2011) skriver att undervisning ska varieras både 

innehållsmässigt och till form. Formen innebär att eleverna exempelvis ska arbeta både 

enskilt och i par. I båda observationerna arbetar eleverna både enskilt, i par och alla 

tillsammans i både de konkreta övningarna samt i den teoretiska delen. Enligt Malmer 

(2002) är det i sociala sammanhang som begreppsförmågan utvecklas, vilket stärker 

fördelen med att informanterna låter eleverna arbeta tillsammans i både par samt alla 
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tillsammans. Svanelid (2014) stärker även metoden enskilt arbete eftersom eleverna ges 

egen tid för tänkande. Eleverna behöver ges tid till att fundera enskilt för att sedan dela 

med sig av sina tankar till andra i klassen. På så sätt får möjligtvis fler elever yttra sina 

tankar i klassrummet. Som Svanelid (2014) skriver behöver eleverna ges tid till att 

tänka enskilt samt även med andra.   

 

Kursplanen förutsätter att undervisning i matematik ska byggas utifrån elevernas egna 

erfarenheter (Löwing, 2006). Den ena informanten talar om att undervisningen som 

läraren planerar och sedan genomför byggs upp utefter elevernas tidigare kunskaper och 

se vart eleverna befinner sig kunskapsmässigt vid det tillfället som undervisningen ska 

genomföras. Eleverna ska också få möjlighet till att utvecklas och utvidga sitt ordförråd 

genom att exempelvis möta nya begrepp (Pettersson, 2010). Eleverna får under 

lektionerna möta begrepp som de hört tidigare men en del av begreppen visade det sig 

att eleverna var lite osäkra på. Därmed var lektionerna baserade på elevernas tidigare 

kunskaper men eleverna ges också möjlighet till att arbeta ytterligare med begreppen 

genom varierade arbetssätt för att förbättra sin begreppsförståelse. Under lektionerna får 

eleverna dessutom möjlighet att arbeta med motsatsord inom lägesord utan att de själva 

reflekterar över det. Under båda observationerna får eleverna arbeta med exempelvis 

motsatsorden över-under och först-sist. Enligt Skemp (1987) är det gynnsamt för elever 

att lära sig motsatsord eftersom de får en ökad förståelse för begreppen och kan därmed 

skilja på dem. 

 

Kontinuerlig användning av begrepp 

De båda informanterna anser att det är med fördel att introducera och använda 

matematiska begrepp redan i de tidiga åldrarna. Häggblom (2013) skriver om elevers 

olika förutsättningar för inlärning som leder till att alla elever inte ligger på samma nivå 

kunskapsmässigt och att det inte är någon självklarhet att eleverna har en god 

begreppsförståelse. Informanterna betonar att det är en fördel att introducera begreppen 

tidigt för eleverna för att de redan i tidig ålder ska ges möjlighet till att utveckla sin 

förståelse. Det blir annars svårt för eleverna att hänga med i dem olika delarna i 

matematiken i senare årskurser. Även Svanelid (2014) anser att det är en fördel om 

matematiska begrepp introduceras tidigt för eleverna för att ges möjlighet att utveckla 

sin begreppsförståelse. Den ena informanten anser att elever i de tidiga årskurserna 

härmar fröken i användandet av språket. Mulwa (2015) uttrycker i sin studie att lärare 

ses som en förebild av sina elever samt att elever gärna gör försök i att härma lärarens 

användning av matematiska begrepp. Dock misstolkar elever ibland begreppens 

betydelse vilket innebär att begreppen används på fel sätt. Informanten och Skemp 

(1987) uttrycker sig liknande angående att matematiska begrepp ska användas 

kontinuerligt i undervisningen eftersom ju mer tid eleverna får använda begreppen desto 

mer förtrogna blir eleverna med dem. Genom att eleverna får höra begreppen ofta och 

bli mer förtrogna med dem resulterar det troligtvis i att eleverna i slutändan kan använda 

begreppen på ett korrekt sätt. 

 

Informanterna är eniga om att kontinuerlig användning av begrepp är viktigt för 

elevernas förståelse. Löwing och Kilborn (2008) menar att det är många begrepp som 

eleverna blir introducerade för och ska använda i olika ämnen och områden i skolan. 

Författarna skriver vidare att för att eleverna ska kunna förstå innebörden av olika 

begrepp behöver eleverna kunna behärska sitt språkbruk. För att eleverna ska kunna 

göra detta är det därmed av stor fördel om matematiska begrepp används kontinuerligt i 

skolan. Eleverna får då höra och använda begreppen flera gånger och i olika 

sammanhang som kan bidra till en ökad förståelse för begreppen och kan därmed sätta 
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in dem i olika sammanhang och använda dem. Enligt Kilpatrick m.fl. (2001) handlar 

begreppsförståelse om att eleverna ska kunna förstå innebörden av matematiska begrepp 

och om de inte kan det så kan inte eleverna se kopplingar mellan begrepp eller 

användning av dem. 

 

Bedömning 

Pettersson (2010) uttrycker att lärare bör ha en tydlig uppfattning om vad som ska 

bedömas i de olika uppgifterna. Det som ska bedömas inom begreppsförmågan är enligt 

Häggblom (2013) om eleverna kan använda och analysera matematiska begrepp samt 

om eleverna kan se samband mellan begrepp. I och med att de båda informanterna 

kunde bedöma elevernas begreppsförmåga under lektionen så innebär det att 

informanterna hela tiden är uppmärksamma på elevernas kunskaper. Därmed kan 

informanterna bedöma eleverna kontinuerligt i undervisningen där eleverna får 

möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. För att föra elevernas kunskap framåt bör 

eleverna få möjlighet till att visa sina kunskaper genom att använda olika metoder 

(Pettersson, 2010). De båda informanterna berättar om att elevernas begreppsförmåga 

bedöms på olika sätt. 

 

Båda informanterna använder flera metoder för att bedöma elevernas begreppsförmåga. 

För att lärare ska kunna bedöma elevernas begreppsförmåga så behövs underlag och de 

bör vara konstruerade för att kunna värdera elevernas förmåga med begrepp (Häggblom, 

2013). Detta underlag samlas in enligt den ena informanten genom bland annat 

minilektioner där läraren snabbt kan få en överblick om vilka som behärskar och inte 

behärskar de begrepp som används vid de olika tillfällena. Eleverna ska ges möjligheter 

till att visa sina kunskaper om begrepp på ett sätt som dem kan visa vad de kan. Läraren 

behöver få en inblick i elevernas tankemönster för att se och bedöma om elevernas 

tankemönster är hållbart i längden (Häggblom, 2013). En informant använder sig även 

av bedömningsunderlaget Mattegatan. Med detta bedömningsunderlag får eleverna en 

tydlig bild av hur de befinner sig kunskapsmässigt men de ser även hur de utvecklats. 

För att bedömning ska ske på bästa sätt kan läraren fastställa var eleven befinner sig 

kunskapsmässigt, vilka mål eleven ska nå samt vad som behövs för att eleven ska nå 

målen (Pettersson, 2010). Den ena informanten berättar att den arbetar med olika 

avstämningar under ett arbetsmoment och att detta görs för att fastställa var eleverna 

befinner sig kunskapsmässigt. Om läraren märker att eleverna inte når de mål som 

läraren vill får eleverna istället extrauppgifter för att nå målen. 

 

5.3 Hur elever uttrycker sin förståelse för lägesord i olika 

sammanhang inom matematiken  
Den tredje frågeställningen har följande underrubriker: Observationer och Samtal med 

elever samt en avslutande analys av resultatet. Frågeställningen besvaras genom 

observationer av två matematiklektioner samt genom samtal med totalt åtta elever.   

 

5.3.1 Observationer 
Observation 1 - Eleverna visar att de har förståelse för lägesord genom att de räcker upp 

handen och ger exempel på olika begrepp. Exempelvis visar eleverna förståelse för 

begreppet vänster när läraren ber eleverna att räcka upp vänster hand. Det är dock en 

elev som är osäker på vänster och räcker upp handen lite grann medan en annan elev 

räcker upp höger hand men byter när eleven inser att den inte räcker upp samma hand 

som de andra eleverna. De visar även kunskap genom att de viftar på höger fot när 

läraren ber dem om det. Eleverna färglägger bollar i ett arbetsblad med rätt färger och 

det var ingen elev som visade någon osäkerhet i denna uppgift. Eleverna visar även sin 



  
 

24 

förståelse för lägesord genom att de konkret visar begreppet under genom att peka 

under sin bänk. Några elever har dock svårigheter med en uppgift där de ska rita en boll 

framför, bakom och under en stol. När eleverna arbetar i par med en uppgift där de ska 

finna var på bilden kompisen har markerat ett kryss så kommunicerar eleverna med 

varandra och använder då olika begrepp. Exempelvis “Är krysset på golvet?” eller “Är 

krysset bakom plinten?” 

 

Observation 2 - Vid utomhuslektionen visar eleverna sin förståelse för begrepp genom 

att de utför de uppmaningar som läraren ber dem om. Vissa elever är tveksamma till hur 

de ska utföra vissa uppmaningar, exempelvis när läraren ber eleverna att lägga sin högra 

hand på kamratens vänstra axel, då uppstår det problem för många av eleverna. När 

eleverna kommer in från utomhuslektionen visar eleverna att de har förståelse för olika 

lägesord genom att de räcker upp handen och ger exempel på olika begrepp som 

användes utomhus. Sedan visar eleverna att de förstår vilken hand som är den högra 

genom att de räcker upp den när läraren ber dem. Eleverna visar att de kan olika 

begrepp genom att de utför de uppmaningar som läraren ber dem om. Dock gör inte alla 

elever “rätt” hela tiden vilket visar att inte alla elever har förståelse för alla begrepp. I 

det arbetsblad som delas ut får eleverna öva på sin begreppsliga förmåga genom att fylla 

i ord som saknas genom att titta på bilder. En av uppgifterna i elevhäftet är densamma 

som vi valt att använda under elevsamtalet. Därför valde vi att påbörja elevsamtalet 

innan eleverna gjorde samma uppgift i sina häften. 

 

5.3.2 Samtal med elever  
De båda elevsamtalen genomförs på samma sätt genom att två flickor och två pojkar 

väljs ut till samtal i samråd med klasslärarna. För att få svar på frågeställningen om hur 

elever uttrycker sin förståelse för lägesord i olika sammanhang inom matematiken 

konstrueras uppgifter där eleverna på olika sätt ges möjlighet att visa sina kunskaper.  

 

Samtalet inleds med moment 1 där eleverna ska rita på ett papper där det är ett hus i 

mitten. Vi läser olika meningar som innehåller lägesord och eleverna ritar det på sina 

papper. Exempelvis “rita en fågel som sitter på skorstenen”. Eleverna har 

avskärmningar mellan varandra för att de ska rita som de själva tror, inte som kamraten 

ritar. Eleverna ritar ut de tio uppmaningarna på sina papper. Exempelvis “rita ett träd till 

höger om huset” och “rita en människa till vänster om huset”. Vi uppmärksammar att 

tre av åtta elever ritar trädet till vänster och människan till höger om huset. Därför frågar 

vi eleverna hur de tänker och de berättar att de tänker sig att de står med ryggen mot 

dörren och då blir trädet till vänster och människan till höger om huset. De andra 

eleverna beskriver att de ser bilden framför sig på pappret. När eleverna ska rita en 

buske bakom huset och en blomma framför huset märker vi att de behöver tänka efter 

hur de ska genomföra detta. Tre elever ritar blomman, enligt oss, under huset. Vi menar 

att det blir under huset eftersom de även ritar en daggmask under huset och blomman är 

placerad på samma ställe som masken. En elev har suddat och placerat ut blomman 

framför huset istället för under. Busken som ska placeras bakom huset är placerad 

bredvid huset av två elever, medan de andra sex eleverna har ritat busen bakom huset 

eftersom delar av busken skymtar bakom huset. En elev utmärker sig från de övriga i de 

båda grupperna. Exempelvis vid uppmaningen “rita en lampa som står i mitten av 

fönstret”, eleven ritar en lampa som hänger i husets nock. Eleven ritar visserligen i 

mitten av huset, därför är begreppet i mitten korrekt. Eleven utmärker sig även vid 

begreppen: bakom, till höger, till vänster och vid moment 2.  
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Moment 2 innehåller sju övningar. En av uppgifterna innehåller begreppen i mitten och 

bredvid och eleverna får se en bild på tre personer. Vi ställer frågor om vem som står 

bredvid vem och vem som står i mitten. Alla elever blir tveksamma om de ska skriva 

två personer när vi frågar vem som står bredvid den i mitten. Detta kan bero på att vi 

säger ordet "vem" och inte "vilka". Det gjorde vi medvetet för att se om eleverna 

reagerar på att det är två och inte en person. En elev "orkar" inte skriva båda namnen 

men då uppmanar vi eleven att om den tror att det är två personer borde den skriva båda 

namnen om uppgiften ska bli korrekt utförd. Alla elever utför denna uppgift korrekt 

efter att de fått tänka ett tag. En elev uppvisar svårigheter med begreppen höger och 

vänster. “Skriv namnet på den person som sitter till höger om dig” och “Skriv namnet 

på den person som sitter till vänster om dig”. En elev skriver tvärtom, medan övriga sju 

elever utför uppgiften korrekt. 

 

5.3.3 Analys 
Observationer 

De båda observerade matematiklektionerna har både likheter och skillnader. En likhet är 

att båda lärarna fokuserar på lägesord. Informanterna har liknande struktur i hur de 

genomför undervisning. De båda observerade lektionerna börjar med en genomgång om 

lägesord för att eleverna därefter ska arbeta konkret med begreppen i olika 

elevkonstellationer. En skillnad i lektionerna är att den ena lektionen sker i klassrummet 

medan den andra sker både inne i klassrummet och utomhus. Berggren och Lindroth 

(2011) skriver att om undervisningen varieras och genomförs laborativt väcks elevernas 

nyfikenhet och undervisningen blir då mer intressant och utmanande. Den sista 

arbetsövningen i de båda lektionerna är att eleverna arbetar i arbetsblad. Enligt Malmer 

(2002) bör kunskapsprocessen utgå ifrån det konkreta, eftersom begreppsförmågan 

utvecklas i stöd av konkretion. De båda observerade lektionerna bygger upp 

undervisningen utifrån konkreta övningar med eleverna. Detta leder till att eleverna ges 

möjligheter till utveckling eftersom att de arbetar på varierande sätt i undervisningen. 

De två informanterna arbetar med konkretion på varierande sätt. Båda informanterna ber 

eleverna att visa att de kan höger och vänster genom att räcka upp den hand som läraren 

ber om. Den ena informanten tar hjälp av eleverna för att göra begreppen först, näst 

först, sist samt näst sist tydlig och konkret för eleverna. Den ena informanten arbetar 

utomhus med eleverna och genomför olika uppmaningar. För att utföra dessa 

uppmaningar får eleverna använda hela kroppen och arbetar dessutom både enskilt, i par 

samt gemensamt. Att arbeta i dessa steg bidrar till att eleverna får möjligheter till att 

utveckla sina förmågor (Svanelid, 2014).  

 

Samtal med elever  

Vid de båda elevsamtalen ser vi hur eleverna uttrycker sin förståelse för lägesord genom 

de två moment vi konstruerat uppgifter till som eleverna genomför. Undervisningen ska 

utgå från elevernas egna erfarenheter samt planeras utifrån elevernas ålder (Löwing, 

2006). Moment 1 innehåller uppgifter där eleverna får rita figurer för begrepp som är 

vardagsanknutna för eleverna, exempelvis sol, katt, träd, lampa samt blomma. Dessa 

figurer är sedan kopplade till olika lägesord, exempelvis över, mellan, höger, i mitten 

samt framför. Vi konstruerade denna uppgift för att synliggöra elevers förståelse för 

vanliga lägesord. Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att få förståelse för 

begrepp (Häggblom 2013). Eftersom vi använder oss av samma lägesord som lärarna 

använder i undervisningen synliggörs elevernas förståelse för begreppen under detta 

moment.  
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Vid moment 2 konstrueras varierade uppgifter där eleverna arbetar med kroppen, 

skriver, ritar samt diskuterar med varandra. Kursplanen förutsätter att undervisningen i 

matematik ska vara konkret och utgå från elevernas förutsättningar till att lära (Löwing, 

2006). Vi börjar med en övning där eleverna får röra på sig för att eleverna ska känna 

sig bekväma med situationen samt för att vi vet att de tycker om att arbeta praktiskt med 

kroppen. Persson och Wiklund (2007) framhåller vikten av att eleverna får arbeta 

lekfullt och meningsfullt för att de ska ges möjlighet att utveckla förståelse för begrepp. 

De begrepp om lägesord som används är följande: 

·         bakom och framför 

·         över och under 

·         i mitten och bredvid 

·         på och mellan 

·         först och sist 

·         näst först och näst sist 

·         höger och vänster  

 

Dessa begrepp väljs eftersom de är vanligt förekommande lägesord samt de begrepp 

som lärarna använder i undervisningen. Vi uppmärksammar att vissa elever har svårt för 

begreppen höger och vänster men när vi frågar hur de tänker visar det sig att de utgår 

från sig själva och sin egen placering. Därmed tänker eleverna korrekt utifrån sina 

beskrivningar. Persson och Wiklund (2007) skriver att yngre elever behöver utgå ifrån 

sig själva för att utveckla rumsbegrepp. Vidare menar de att detta är grundläggande för 

att eleverna senare ska få förståelse för matematiken. 
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6 Diskussion  
I följande avsnitt presenteras en bortfallsanalys följt av en metoddiskussion kring intervju och 

observation som metoder. Den efterföljande resultatdiskussionen är indelad utifrån studiens tre 

frågeställningar. Diskussionen avslutas med en slutsats och förslag till vidare forskning. 

 

6.1  Bortfallsanalys 

De sju förmågor som uttrycks i ämnet matematik är begreppsförmåga, 

procedurförmåga, problemlösningsförmåga, modelleringsförmåga, 

resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga samt relevansförmåga. Vi valde att 

fokusera på begreppsförmågan eftersom vi anser att den influerar fler förmågor i 

matematik. Ett urval av begrepp i matematik har gjorts eftersom de båda informanterna 

planerade undervisning om lägesord. Därav blev lägesord en naturlig avgränsning i 

studien. Ännu en avgränsning inom lägesord krävdes i och med att det finns många 

lägesord. Vi valde dessutom att använda vanligt förekommande lägesord samt de 

begrepp som vi i förväg visste att lärarna skulle använda sig av. I kursplanen för 

matematik står lägesord utskrivet i det centrala innehållet för årskurs 1-3. “Vanliga 

lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet” (Skolverket, 2011:64). 

Därmed är lägesord en viktig del inom matematiken i skolans tidigare år.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med studien är att se hur elevers begreppsförmåga i matematik, med fokus på 

lägesord, ges möjlighet att tränas och utvecklas i årskurs 1. För att få svar på studiens 

frågeställningar behövde vi utgå från både ett lärarperspektiv och ett elevperspektiv. 

Lärarperspektivet synliggjordes genom intervjuer med två verksamma matematiklärare. 

Sedan observerades två matematiklektioner för att se hur lärarnas intentioner blev i 

verkligheten. Elevperspektivet synliggjordes genom samtal med totalt åtta elever i 

årskurs 1. Under observationerna fokuserade vi dels på lärarna men även på eleverna för 

att se hur eleverna uttryckte sin förståelse för lägesord i olika sammanhang. Eftersom vi 

enbart observerat och intervjuat två lärare kan denna studie inte ses som övergripande 

kring vad andra lärare har för tankar kring begreppsförmågan i matematik. Dock anser 

vi att när vi kompletterade med elevintervjuer fick vi ett bredare perspektiv av 

begreppsförmågan. En större studie hade möjligtvis hindrat oss från att färdigställa 

arbetet i tid.    

 

6.2.1 Intervju  
Vi fick svar på vissa av våra frågeställningar genom att använda oss av intervju som 

metod. För att få svar på frågeställningarna behövdes både lärare och elever intervjuas. 

Vid intervjuerna utgick vi från semistrukturerade intervjuer med inslag av det 

kvalitativa, vilket innebär att vi i förväg konstruerat frågor som ställdes under 

intervjuerna. Alla de frågor som formulerades inför lärarintervjuerna var relevanta för 

studiens resultat. Båda lärarna gav väl utvecklade svar vilket bidrog till att vi kunde få 

svar på våra frågeställningar. Vid samtalen med eleverna synliggjordes elevernas 

förståelse för lägesord. De uppgifter som konstruerades till elevsamtalen anser vi var 

lämpliga eftersom upplägget gav eleverna olika möjligheter till att visa sina kunskaper. 

Dock använde den ena informanten en uppgift som var lik vårt moment 1 och därmed 

valde vi att börja elevsamtalen innan de genomförde uppgiften med sin lärare. Om vi i 

förväg fått lektionsplaneringen av informanten kunde vi förhindrat att det blivit samma 

uppgift, men vi anser att det löste sig väl i och med att vi kunde påbörja elevsamtalen 

tidigare. Genom intervjuerna framkom relevanta aspekter för vår studie och vi hade inte 

fått fram all fakta som behövdes för studien om inte både lärare och elever intervjuats. 
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Under det ena samtalet med eleverna blev det mot slutet stressigt i och med att eleverna 

skulle ha rast. Vi insåg att vi borde ha inlett samtalet tidigare. Därmed påbörjade vi det 

andra samtalet tidigare för att det inte skulle bli lika ont om tid. Vi var bekanta med 

eleverna sedan tidigare och vi anser att det bidrog till en avslappad miljö och att 

eleverna var trygga i situationen.  

 

6.2.2 Observation 
Genom observationerna fick vi svar på hur lärare genomför matematiklektioner med 

fokus på begrepp samt elevernas förståelse för lägesord. Med enbart intervjuer hade inte 

frågeställningarna besvarats med tanke på hur de är formulerade. Observationsguiden 

hjälpte oss att strukturera det vi såg vid observationerna. Utan observationsguide hade 

det blivit svårt att exempelvis komma ihåg alla begrepp som användes under lektionerna 

eftersom observationerna inte spelades in. I början av observationerna placerade vi oss 

längst bak i klassrummet för att observera genomgången. När eleverna sedan påbörjade 

arbetet i sina häften gick vi båda runt i klassrummet för att se och höra elevernas tankar 

och diskussioner. Det var till fördel att vi var två eftersom vi kunde lyssna på olika 

elever och därmed få ett bredare perspektiv.    

 

6.3 Resultatdiskussion 

Det resultat som framkom i studien har analyserats utifrån intervjuer och observationer. 

Nedan presenteras en diskussion kring resultatet utifrån studiens tre frågeställningar. 

 

6.3.1 Hur lärarna planerar undervisning för att elevers begreppsförmåga i 

matematikämnet ska tränas och utvecklas 
Innan datainsamlingen påbörjades hade vi en hypotes om att lärares användning av 

begrepp i matematikundervisningen påverkar i vilken utsträckning elever förstår och 

använder begrepp. I vår intervjuguide formulerade vi frågan "Tror du elever använder 

matematiska begrepp i större utsträckning om lärare använder sig av begreppen naturligt 

i undervisningen?" Det som framgick i studiens resultat bekräftar dessa tankar. 

Forskaren Häggblom (2013) styrker även informanternas och våra tankar kring detta. 

Informanterna anser att lärare bör använda matematiska begrepp i undervisningen redan 

från första klass för att eleverna ska ges möjlighet att få förståelse för innebörden av 

begreppen. Den ena informanten betonade vikten av att inte förenkla matematiken 

genom att säga vardagsorden plus, minus, gångra och dela. Detta eftersom matematiken 

snarare försvåras eftersom eleverna inte lär sig de matematiska begreppen som sedan 

används i matematikläromedel och på de nationella proven. Även forskning styrker 

detta vilket har gjort oss medvetna om vikten av att använda de korrekta matematiska 

begreppen i vår framtida undervisning. 

 

Trots att informanterna arbetar på olika skolor och förmodligen aldrig träffats hade de 

många liknande tankar kring hur undervisning bör planeras för att utveckla elevernas 

begreppsförmåga i matematik. Lärarna menar även att matematikläromedel behöver 

kompletteras när det gäller begreppsförmågan. Detta kan kompletteras genom övningar 

där eleverna får samtala och använda sig av olika matematiska begrepp. Den 

kommunikativa förmågan är därför nära sammanlänkad med begreppsförmågan i 

matematik eftersom eleverna bör samtala för att kunna utveckla sin begreppsförståelse. 

Därmed betonade informanterna betydelsen av en klassrumsmiljö med många dialoger 

för att utveckla begreppsförmågan. Enligt Skolverket (2011a) ska all planering av 

undervisning utgå ifrån läroplanen med dess kursplaner. Det blev tydligt att den ena 

informanten utgick från läroplanen då målen för undervisningen fanns med i elevhäftet. 

För oss observatörer blev det tydligt vad läraren hade för mål med lektionen.   
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6.3.2 Hur matematikundervisning genomförs för att eleverna ska ges möjlighet att 

träna och utveckla sin begreppsförmåga i matematik 
Innan vi påbörjade denna studie ansåg vi att en varierad undervisning med konkreta 

övningar och där eleverna får arbeta i olika konstellationer är lämplig för att elever ska 

utveckla sin begreppsförmåga. Resultatet bekräftade våra tankar med hjälp av både 

tidigare forskning samt intervjuer. Resultatet visade att informanterna använde varierad 

undervisning med olika arbetssätt för att eleverna skulle ges möjlighet att träna och 

utveckla sin begreppsförmåga i matematik. Både innehåll och form i undervisningen var 

varierade. Det som informanterna berättade under intervjun stämde väl överens med hur 

deras lektioner genomfördes. Informanterna berättade att de i undervisning av 

begreppsförmågan varierar sin undervisning. Detta visade informanterna tydligt under 

sina lektioner. De båda lektionerna började med en kort genomgång, sedan hade de en 

konkret övning samt avslutade med teoretiskt arbete i elevhäften. En skillnad i 

undervisningarna var att den ena konkreta övningen skedde inomhus i klassrummet 

medan den andra skedde utomhus. En annan skillnad var att den ena lektionen skedde i 

helklass medan den andra var i halvklass. Trots att lektionerna genomfördes på olika 

sätt upptäckte vi inga skillnader om eleverna tagit till sig kunskap bättre på det ena eller 

det andra sättet.  

 

Under observationerna blev det tydligt varför det är viktigt att ha en god begreppslig 

förmåga samt förståelse för lägesord. Det blev tydligt i den ena observationen när 

eleverna arbetade i par med sina elevhäften där de skulle beskriva för varandra var de 

placerat ut krysset på bilden. Om eleverna inte hade den begreppsliga förmågan kunde 

de inte kommunicera med den andra kamraten. Under den andra observationen blev det 

tydligt under utomhusmomentet att om eleverna inte hade förståelse för lägesord hade 

de inte kunnat utföra uppmaningarna. Dock kunde eleverna som var osäkra se vad de 

andra kamraterna gjorde för att sedan göra likadant. 

 

Informanterna var eniga om att kontinuerlig användning av begrepp är viktigt för 

elevernas förståelse. Det anses även av informanterna att det är svårt att bedöma 

elevernas begreppsförmåga om begreppen inte används kontinuerligt i undervisningen. 

För att bedöma begreppsförmågan används flera metoder. I likhet med vad Häggblom 

(2013) framhåller bör bedömning ske på olika sätt för att samla underlag för en rättvis 

bedömning av elevernas begreppsliga förmåga. Informanterna uttryckte att bedömning 

av begreppsförmågan sker på olika sätt kontinuerligt i undervisningen.  

 

 

6.3.3 Hur eleverna uttrycker sin förståelse för lägesord i olika sammanhang inom 

matematiken 
De brister, i elevers begreppsförmåga, som vi uppmärksammat när vi varit ute i 

verksamheten låg till grund för ett elevperspektiv. Elevperspektivet var en intressant 

synvinkel i vår studie men det fanns svårigheter i genomförandet. Den största 

svårigheten var att konstruera uppgifter som visar elevers begreppsförståelse för 

lägesord i olika sammanhang. En lösning var att ha två moment under elevsamtalen där 

eleverna fick rita, arbeta med kroppen, skriva samt samtala om begrepp. Vår första 

tanke var att elevsamtalen besvarade vår frågeställning om elevperspektivet men vi 

upptäckte att även observationerna besvarade denna frågeställning, vilket breddade 

resultatet. I och med denna studie som vi genomfört har vi uppmärksammat vikten av en 

varierad undervisning. Lärarnas uppgifter var lämpliga för att eleverna skulle kunna visa 

sin begreppsförståelse. Uppgifterna var lämpliga eftersom de var i nivå med eleverna 
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kunskaper samt att uppgifterna var varierade. Genom att uppgifterna var varierade fick 

eleverna visa och uttrycka sin förståelse för lägesord i olika sammanhang. Vi anser även 

att våra uppgifter var passande då den ena informanten hade samma uppgift med 

begreppshuset vilket stärker pålitligheten av valet av denna uppgift. Dock anser vi att 

om vi istället hade valt uppgifter som inte liknade informanternas hade eleverna fått 

ännu fler möjligheter till att visa sina kunskaper på flera varierade sätt. Under 

observation 2 valde vi att börja elevsamtalen innan undervisningen slutade. Detta beslut 

kan ha bidragit till ett annat resultat än om vi hade observerat hela undervisningen. I och 

med detta kan resultatet ha påverkats eftersom vi inte observerade hur eleverna visar sin 

förståelse för lägesord under hela undervisningen.  

 

6.4  Slutsats och förslag till vidare forskning 

Kunskaper som vi bär med oss som förhoppningsvis kan inspirera andra lärare i deras 

undervisning är vikten av att använda de korrekta matematiska begreppen i skolans 

tidigare år. De slutsatser vi kom fram till genom den här studien var att lärare inte bör 

vara rädda för att använda matematiska begrepp eftersom eleverna förstår begrepp i 

större utsträckning än vad man tror. Vi kom även fram till att kommunikation i 

klassrummet är betydelsefull för att eleven ska ges möjlighet att utveckla sin 

begreppsförmåga. Detta gynnas inte med enbart arbete i matematikläromedel utan det 

behövs en varierad undervisning för att eleverna ska möta begrepp i olika sammanhang.  

 

Förslag till vidare forskning är att ha fler informanter för att få ett bredare perspektiv av 

lärares tankar kring begreppsförmågan i matematik. Ett annat förslag till vidare 

forskning är att fokusera på fler matematiska förmågor eller på någon av de andra 

förmågorna. Exempelvis procedurförmåga, problemlösningsförmåga, 

modelleringsförmåga, resonemangsförmåga, kommunikationsförmåga eller 

relevansförmåga. 
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Bilagor 

Bilaga A Information till vårdnadshavare 
 

Hej! Vi heter Emma Johansson och Anna Karlsson och vi går sista terminen på 

lärarutbildningen på Linnéuniversitetet med inriktning förskoleklass samt årskurs 1-3. 

Vi skriver vårt självständiga arbete och gör nu en studie som handlar om 

begreppsförmågan inom matematik. Syftet med studien är bland annat att utifrån ett 

elevperspektiv ta reda på i vilken utsträckning eleverna förstår och använder 

matematiska lägesord. 

 

För att kunna samla in underlag till vårt arbete behöver vi sitta i smågrupper och 

samtala med några elever. Under samtalet kommer eleverna att få lösa 

matematikuppgifter och samtala om olika matematiska lägesord tillsammans med oss 

och samtalet kommer då att spelas in (men inte filmas). Inspelningarna har bara vi 

tillgång till och de kommer att raderas när undersökningen är klar. Eleverna kommer att 

vara helt anonyma och resultatet kommer bara att sammanställas i vårt arbete. Varken 

skola eller namn kommer att nämnas i arbetet. 

 

Eftersom eleverna är minderåriga behöver vi både elevens och vårdnadshavarens 

samtycke. Vänligen kryssa i ”Ja” eller ”Nej” i rutorna nedan för att ge ert eventuella 

samtycke för undersökningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Ja, mitt barn får delta i undersökningen 

 Nej, mitt barn får inte delta i undersökningen 

 

Elevens namn:_______________________________________ 

 

Vårdnadshavarens underskrift:____________________________________ 

 

Vänligen ta med lappen tillbaka till skolan snarast. 

Tack på förhand! Hälsningar Emma och Anna 
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Bilaga B Intervjuguide lärare 

 

1. Berätta lite om dig själv. 

- Vad har du gått för utbildning och vilket år tog du examen? 

2. Använder du något/några läromedel i matematik? I så fall vilket/vilka?  

3. Känner du att du behöver komplettera läromedlet när det gäller att eleverna ska 

utveckla sin begreppsförmåga? Om Ja: Hur kompletteras detta? 

4. Hur planerar du undervisningen för att eleverna ska ges möjlighet att utveckla 

sin begreppsförmåga? Ge exempel. 

5. Hur gör du för att eleverna ska lära sig nya begrepp? Ge exempel.  

6. Hur tänker du kring användandet av matematiska begrepp samt 

vardagsrelaterade begrepp i din undervisning? 

7. Använder du matematiska begrepp i undervisningen i den utsträckning som du 

önskar? 

8. Använder eleverna matematiska begrepp i den utsträckning som du önskar? 

9. Tror du elever använder matematiska begrepp i större utsträckning om lärare 

använder sig av begreppen naturligt i undervisningen? 

10. Skiljer det sig hur du använder matematiska begrepp beroende på årskurs? 

11. Skiljer det sig mellan olika elever i vilken utsträckning de använder matematiska 

begrepp i förhållande till vardagsrelaterade begrepp? 

12. Begreppsförmågan är en viktig del i läroplanen. Varför tycker du att det är 

viktigt att eleverna har en god begreppsförståelse? 

13. Hur bedömer du elevernas begreppsliga förmåga? 

14. Om du har något läromedel, anser du att det testar begreppsförmågan i tillräcklig 

utsträckning? 

15. Vill du tillägga något som vi inte fått fram om just begreppsförmågan? Något vi 

behöver veta?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C Observationsguide 

 

Observatörernas namn:_____________________________ 

Datum och tid:___________________________________ 

Skola:__________________________________________     

 

Hur gör läraren för att ge 

eleverna möjlighet till att få 

förståelse för 

begreppsinnebörden? 

Genomgång, samtal och 

arbetsprocess 

 

Hur visar eleverna att de 

har förståelse för 

begreppen?  

Kan de använda 

begreppen? Verkar de 

förstå dem? 

Vilka begrepp används? 
Av lärare och elever 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga D Samtal med elever 

 

Moment 1 - Rita 
En sol över huset. 

En daggmask under huset. 

Ett träd till höger om huset.  

En fågel som sitter på skorstenen. 

En lampa som står i mitten av fönstret. 

En blomma framför huset. 

En buske bakom huset. 

En människa till vänster om huset. 

En boll bredvid människan. 

En katt mellan huset och trädet.  

 

Moment 2 - Kontroll av elevers begreppsförståelse 
Begrepp om lägesord:  

 bakom och framför  

 över och under 

 i mitten och bredvid  

 på och mellan 

 först och sist  

 näst först och näst sist  

 höger och vänster  

 

Framför och bakom 
Eleverna får instruktioner av oss att ställa sig i olika konstellationer.  

 

Över och under 
Rita en blomma under en fågel. 

Rita en sol över fågeln.  

 

I mitten och bredvid 
(En bild på tre personer som heter Emma, Anna och Lisa) 

Vem står bredvid Emma? Vem står bredvid Anna? Vem står bredvid Lisa? 

Skriv namnet på den personen som står i mitten. 

 

På och mellan  
Rita två stolar. Rita en boll på den ena stolen. Rita en katt mellan stolarna.  

 

Först och sist 
(3 olika figurer som vi ställer upp på led) 

Vilken figur står först? Vilken figur står sist? 

 

Näst först och näst sist 
(Vi lägger till två figurer) 

Vilken figur står näst först? Vilken figur står näst sist? 

 

Höger och vänster 
Skriv namnet på den person som sitter till höger om dig. 

Skriv namnet på den person som sitter till vänster om dig. 

 

 

 
 

                                        Elevpapper 
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