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Sammanfattning 

Matematisk begreppsbildning är mycket betydelsefullt för utvecklingen av matematiska 

förmågor (Berggren & Lindroth, 2004). Det har dock visat sig att många elever saknar 

förståelse för matematiska begrepp. Nationella kunskapsutvärderingar uppvisar låga resultat 

gällande elevers kunskaper i matematik (Skolverket, 2016). En närmare granskning visar att 

detta till stor del beror på brister i elevernas begreppskunskaper. För att vända denna negativa 

utveckling ställs höga krav på läraren och en undervisning som främjar begreppsbildning. 

Studien ger med hjälp av litteratur och tidigare forskning en överblick av matematisk 

begreppsbildning med betoning på lärarens och undervisningens betydelse.  

Det övergripande syftet med denna studie är därför att bidra med kunskap om 

matematiklärares förhållningssätt till matematisk begreppsbildning. Erfarenheter från 5 lärare 

som undervisar i årskurserna 1–3 har belysts med hjälp av semi-strukturerade intervjuer med 

fenomenologisk ansats. Intervjuerna har analyserats genom meningskoncentrering och 

tematisk innehållsanalys vilket resulterat i ett flertal teman rörande lärares utmaningar och 

möjligheter i undervisnings och bedömningspraktik.  

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att lärarna ser möjligheter med att själva kunna 

anpassa sin undervisning mot begreppsbildning genom elevaktiva och laborativa arbetssätt. 

Det framkommer dock att lärarna upplever en stress när oförenliga krav rörande tid och 

resurser ställs mot varandra. Vidare diskuteras viktiga slutsatser som exempelvis lärares 

behov av kompetensutveckling gällande matematisk begreppsbildning. Fortsatta studier som 

beaktar kunskapsnivån i relation till aktuell forskning inom både individ och myndighetsnivå 

rekommenderas. Dessa skulle således ge svar på hur och i vilken omfattning en insats skulle 

kunna utformas.  
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1. Inledning 

Små barn utvecklar redan under sina tidiga levnadsår en förståelse av matematiska begrepp på 

en konkret nivå. De tidiga inlärda begreppen blir utgångspunkt för nya upptäckter som i sin 

tur kan bidra till att särskilja dem från varandra (Bentley & Bentley, 2016). Skolans uppgift är 

att succesivt, genom undervisning, möjliggöra en utveckling och fördjupning av begreppen. 

Det är väsentligt att aktiviteter som främjar begreppsbildning integreras i undervisningen. 

Forskning visar på vikten av att eleverna redan i de tidiga skolåren ges möjlighet att 

regelbundet delta i lekfulla övningar och samtal vars syfte är att stärka begreppsbildningen 

(Notari-Syverson & Sadler H, 2008). 

 

Intresset för matematisk begreppsbildning har sin grund i olika upplevelser från min roll som 

lärare. Både i det egna klassrummet och i kollegiala samtal. Inte sällan upptäcker lärare 

”begreppsluckor” i elevers matematikkunskaper eller funderar kring varför en elev, som förra 

veckan kunde redogöra för ett begrepp plötsligt inte verkar förstå vad läraren menar. Det där 

ögonblicket när läraren inser att eleven inte alls förstår eller minns, trots att undervisningen 

varierats på otaliga sätt.  Ur dessa delvis självupplevda episoder, både tillfredställande och 

frustrerande, har olika didaktiska frågor och funderingar väckts som berör lärares 

förhållningssätt till matematisk begreppsbildning. 

  

Förståelsen för matematiska begrepp är central och har stor betydelse för elevernas 

matematiska utveckling (Berggren & Lindroth, 2004). Då skolmatematiken redan i de tidiga 

årskurserna ställer höga krav på abstraktionsförmåga är det viktigt att undervisningen möter 

eleverna i deras förförståelse genom att tydliggöra och visualisera de matematiska processerna 

(Malmer, 2002). De matematiska begreppen är inte bara en samling ord att lära. När barnet lär 

sig räkna sker det oftast genom räkneramsan där varje siffra har ett namn och kommer i en 

viss ordning. Det är dock inte tillräckligt, barnet behöver ha kunskap om betydelsen av 

begreppet på flera olika plan (Boaler, 2018). Arevik &Hartzell (2015) menar att det krävs en 

förståelse för att orden är mer än bara objekt, de är symboler för olika fenomen.  

 

Elevers kunskaper i matematik visar på relativt låga resultat jämfört med andra nordiska 

länder. I den senast utförda internationella kunskapsmätningen TIMSS 2015, Trends in 

International Mathematics and Science Study (Skolverket, 2016) har svenska elever förbättrat 

sina resultat från 2011 men ligger fortfarande under genomsnittet i EU och OECD-länderna. 
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Studien visar i en jämförelse mellan nordiska länderna att svenska elever i både årskurs 4 och 

8 presterar svagast inom området ”veta” som testar elevernas begreppskunskap, under 2011 

var resultatet detsamma men något bättre. 

  

Statistik från 2018 visar en dyster utveckling för gymnasieelever i högskoleförberedande 

program i ämnet matematik. I kursen matematik 1a var det 18 % av eleverna som fick 

provbetyget F. I matematik 2 b var det vanligaste provbetyget F följt av provbetyget E. 

Hälften av eleverna som skrev detta prov fick provbetyget F och en tredjedel fick E 

(Skolverket, 2018) Siffrorna skapar nyfikenhet på hur elevernas undervisning för att främja 

matematisk begreppsbildning utformats. 

 

 Internationell och nationell forskning visar att lärarens förmåga, kompetens och engagemang 

är avgörande faktorer för elevers resultat (Skolinspektionen, 2010). Det ställer höga krav på 

en varierad undervisning med tydliga mål och syften, där både innehåll och metoder anpassas 

till eleverna. Läraren behöver skapa en lärmiljö som tar tillvara elevernas förförståelse och 

som både stödjer och utmanar eleverna. Genom ett laborativt arbetssätt som innehåller 

gemensamma samtal och reflektioner kan eleverna utveckla sitt tänkande och sin förståelse 

för matematiska begrepp (Skolverket, 2003). Ovanstående aspekter visar på vikten av att ta 

reda på mer om hur lärare förhåller sig till matematisk begreppsbildning. 

 

1.1 Syfte  

Det övergripande syftet med denna studie är att bidra med kunskap om matematiklärares 

förhållningssätt till matematisk begreppsbildning. Studien når detta syfte genom att studera 

hur matematiklärare resonerar om, samt hur de i sin undervisningspraktik förhåller sig till 

matematisk begreppsbildning. Följande frågeställningar avser studien att besvara: 

 

 

1. Vilken betydelse anser matematiklärare att matematisk begreppsbildning har för 

elevernas grundläggande matematiska förståelse? 

 

2. Vilka utmaningar och möjligheter identifierar matematiklärare i sina undervisnings- 

och bedömningssituationer gällande matematisk begreppsbildning? 
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2. Bakgrund 

I detta avsnitt beskrivs och utreds centrala begrepp för studien. Vidare presenteras tidigare 

forskning och litteratur som relaterar till matematisk begreppsbildning samt lärarens 

förhållningssätt i undervisning. Under rubriken styrdokument ges en tillbakablick på tidigare 

styrdokument vilken följs av en beskrivning av den nuvarande läroplanen och dess påverkan 

på läraren och undervisningen. Avslutningsvis introduceras den teori som ligger till grund för 

studien. 

 

2.1 Matematiska ord, termer och begrepp  

Språket i matematiken är fyllt med ord, termer och begrepp, här utreds relationerna mellan 

dem främst för att tydliggöra betydelsen av ett ”begrepp.”  

 

Ord kan ibland ställa till med bekymmer då två till synes likadana ord kan få olika innebörder. 

Berggren & Lindroth (2004) liknar matematiska ord vid glosor vilka kan ha olika betydelser 

beroende på i vilken kontext de används. Ordet uppskatta kan i vardagsspråket betyda att 

någon gillar något till skillnad från att något ska beräknas, tänkas ut, som är den matematiska 

innebörden av ordet.  

En term är i grunden ett ord eller uttryck som används inom en speciell verksamhet. I dess 

fackspråk används termer vars innebörd är kända av användarna inom det specifika området, 

exempelvis lärare i skolan. Termerna har således en väl avgränsad betydelse till skillnad från 

ord som har en vidare betydelse (Institutet för språk och folkminnen, 2014).  

Ett matematiskt begrepp kan vara ett objekt som exempelvis en kvadrat, en process som 

multiplikation eller en egenskap som area (Roos & Trygg, 2018). Matematiska begrepp är till 

skillnad från termer fyllda med ett tankeinnehåll, en betydelse som definierar och förklarar 

dess användning. De omfattar de principer, idéer, erfarenheter och föreställningar som ligger 

bakom begreppet (Berggren & Lindroth, 2004). Med begreppet kvadrat så kan tankeinnehållet 

sägas vara en fyrhörnig, plan, geometrisk figur där alla vinklar är räta och alla sidor är lika 

långa. Vidare ingår även en uppfattning om dess användningsområde samt relation till 

besläktade begrepp.  
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2.2 Begreppsbildning  

Barnets möte med matematiska begrepp sker i tidig ålder, långt innan barnet börjat skolan. 

Den tidiga begreppsbildningen består av enkla förklaringsmodeller av olika objekt och 

skeenden, förståelsen för begreppen befinner sig på en nivå som eleven kan hantera (Löwing, 

2016). Begreppsbildandet kan ses som en gradvis utveckling från ett konkret, verklighetsnära 

synsätt mot en mer abstrakt, övergripande förståelse, en process som bör få ta tid. 

  

”Detta betyder att inom matematikdidaktiken bör inte ett matematiskt begrepp uppfattas som 

något konstant och absolut. Begreppen bör i stället byggas upp successivt från enklare och 

mer konkret förankrade begrepp, till abstrakta och mer generella (Löwing, 2016).”   

 

Löwing (2017) beskriver hur utvecklingen av begrepp fortskrider i undervisningen med hjälp 

av en modell (se fig.1). De olika begreppsnivåerna illustrerar olika svårighetsnivåer. Inför 

varje ny nivå krävs förkunskaper för att begreppet ska fortsätta att utvidgas, detta 

representeras av en cirkel med bokstaven F. I alla nivåer kan begreppen användas för att lösa 

problem som relaterar till den lämpliga begreppsnivån. På nivå 1 kan exempelvis 

multiplikation ses som upprepad addition, begreppet utvidgas därefter inför begreppsnivå 2, 

till att omfatta multiplikation som grupper med lika många föremål. I begreppsnivå 3 kan 

multiplikation utforskas genom förkunskaper av area-begreppet. 

  

 

Figur 1 Madeleine Löwing (2017, s. 27), Modell av utveckling av matematiska begrepp. 

 

Barnet har, i mötet med skolans matematik egna erfarenheter av de begrepp som introduceras. 

Dessa är ännu inte formellt definierade utan härrör från barnets tidigare interaktion med sin 

omgivning. En individs begreppsbild består av alla de kognitiva strukturer som byggts upp 
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genom erfarenheter och associationer av begreppet (Tall & Vinner, 1981). När barnet utsätts 

för nya stimuli samt gör fler erfarenheter revideras och förändras även begreppsbilden, vilken 

även kan innefatta felaktiga uppfattningar. Vid behov aktiveras endast särskilda delar av 

begreppsbilden, detta kallar Tall & Vinner (1981) för den framkallade begreppsbilden. 

Exempelvis kan en subtraktionsuppgift med naturliga tal aktivera den del som innehåller den 

nödvändiga proceduren för uträkning av subtraktion. Ibland kan de framkallade delarna skapa 

en motsägelse. Om barnets uppfattning av subtraktion är att den alltid innebär en minskning 

innebär det att en konflikt uppstår i mötet med negativa tal. Det är därför viktigt att 

undervisningen i skolan varieras på ett sätt så att den innefattar alla de egenskaper som 

associeras med ett särskilt begrepp.         

 

 

2.3 Procedurell- och konceptuell kunskap 

Matematisk kunskap byggs upp genom förståelse av begrepp och procedurer. Båda är 

nödvändiga för att eleven ska utveckla sina matematiska förmågor. Den procedurella 

förmågan består av kunskap om hur man löser en rutinmässig uppgift, exempelvis en 

subtraktion, genom användandet av en algoritm. Enkelt förklarat innebär den en förståelse av 

de symboler som problemet representerar samt de steg som krävs för att komma fram till en 

korrekt lösning. Undervisning som främjar den procedurella förståelsen består ofta av steg-

för-steg-instruktioner av en algoritms lösning samt olika strategier för att minnas den 

(Eisenhart, o.a., 1993). Det finns flera fördelar med att behärska procedurell kunskap. Många 

uppgifter i skolan kan lösas snabbt och effektivt. Automatiserandet av rutinen ger eleven en 

känsla av säkerhet. Detta behöver dock inte betyda att eleven har förståelse för proceduren 

(Popov & Ödmark, 2019). 

Den konceptuella kunskapen omfattar förståelsen av begrepp som fenomen, dess 

underliggande strukturer som exempelvis utmärkande och särskiljande drag men också vad 

som förenar dem. Undervisning riktad mot begreppsbildning kännetecknas av användandet av 

konkret material samt samtal kring den laborerande aktiviteten. Kunskap om begreppen ger 

förståelse för hur olika fenomen relaterar till varandra, exempelvis sambandet mellan 

multiplikation och division. På så vis stöttar de olika kunskaperna varandra mot en 

grundläggande matematisk förståelse och är därför nödvändiga delar av undervisning i 

matematik (Eisenhart, o.a., 1993). Graden av påverkan mellan konceptuell och procedurell 

kunskap är dock inte alltid symmetrisk. Forskning visar att konceptuell kunskap ibland har 

större inverkan på procedurell kunskap än tvärtom (Rittle-Johnson & Schneider, 2015).  
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2.4 Undervisningsstrategier som främjar begreppsbildning 

I kursplanen för matematik (Skolverket, 2017) betonas undervisning som ger utrymme för 

kommunikation och användande matematiska uttrycksformer som exempelvis konkret 

material, bilder och symboler. Under denna rubrik beskrivs två undervisningsstrategier med 

liknande innehåll, kooperativt lärande och laborativt arbetssätt.   

 

För att beskriva lärares undervisning används ibland begreppen arbetssätt och arbetsform. 

Backlund & Backlund (1999) definierar arbetssätt som hur ett innehåll förs fram, exempelvis 

som ett tema eller en undersökande metod. Med begreppet arbetsform avses hur 

undervisningen organiseras, såsom enskilt arbete eller gruppvis. I beskrivningen av dessa 

undervisningsstrategier presenteras metod och form tillsammans, då de i många sammanhang 

kan ses som sammanflätade.  

 

Kooperativt lärande är en elevaktiv undervisning där metod och form blandas samman. Det 

beskrivs som ”ett överordnat begrepp för undervisning där eleverna samarbetar i enlighet med 

bestämda principer, med avseende på lärande” (Kagan & Stenlev, 2017).  KL, som är dess 

förkortning, baseras bland annat på Vygotskys teorier om lärande och inkluderar begrepp som 

”den proximala utvecklingszonen”. Det utvecklingsutrymme, mellan vad eleven kan och inte 

kan, som innebär att eleven kan klara en utmaning med hjälp av stöttning. Eleverna delas in i 

heterogena par eller grupper för att skapa situationer där de kan utmana varandras nuvarande 

kunskaper och förmågor och hjälpa varandra vidare. Med hjälp av olika strukturer som 

exempelvis ”axelkompisar” (arbete i par), skapas interaktion och kommunikation mellan 

eleverna vilket leder till lärprocesser där språket och samarbetet står i centrum. Aronsson, 

Henningsson & Holgersson har i en studie (2018) undersökt tidigare forskning om kooperativt 

lärande och dess påverkan på elevernas utveckling i matematik. Resultatet av studien visade 

både positiva och negativa effekter. Kooperativt lärande har visat sig vara ett effektivt sätt att 

utveckla elevernas strategi och kommunikationsförmåga i matematik samt medverkar till en 

högre motivation hos eleverna. Detta är dock beroende av hur väl gruppkonstellationerna 

fungerar samt elevernas förmåga till samarbete. Arbetet bör därför betraktas som en process 

där lärarens ledning och stöttning är grundläggande.  

 

För att få syn på elevernas förkunskaper av matematiska begrepp behöver dessa uttryckas 

genom språket. Malmer (2002) betonar att språket inte enbart innefattar tal och skrivspråk, 

utan även existerar genom andra representationsformer såsom dramatisering, 
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bildframställning och laborerande. Lärare behöver ta vara på barnens multispråkförmåga och 

inte ta för givet att en elev missförstått utan att undersöka om andra uttryckssätt kan vara 

framgångsrika. 

En vanligt förekommande typ av undervisning där elever genom språket ges möjlighet att 

prova olika uttryckssätt för matematiska begrepp är det laborativa arbetssättet (Häggblom, 

2013). Matematiska begrepp introduceras genom konkret material vilket kan bestå av 

vardagliga föremål som exempelvis ett måttband eller en våg, pedagogiskt material som 

klossar och tiobasmaterial eller olika sorters spel (Trygg, 2014). Via språket och elevernas 

undersökande aktiviteter kopplas det konkreta materialet samman med den mer abstrakta 

innebörden av begreppet. För att ett lärande ska ske krävs lång och regelbunden användning 

av det konkreta materialet. Vidare måste läraren tydliggöra relationen mellan materialet och 

dess representation för eleverna, detta för att inte skapa missuppfattningar. Trygg (2014) 

beskriver den laborativa aktiviteten i huvudsak bestående av tre steg; 

1. Gemensam introduktion 

2. Laborativt arbete 

3. Gemensam uppföljning och diskussion  

Synen på det laborativa arbetssättet har under åren genomgått en förändring. Häggblom 

(2013) hänvisar till Rystedt & Trygg som menar att en förskjutning till ett mer elevcentrerat 

arbetssätt skett. Från att läraren demonstrerat materialet till elevernas undersökande av eget 

material. Lärarens nuvarande roll beskrivs som betydelsefull och har en stödjande, vägledande 

och sammanfattande uppgift.  

  

2.5 Läraren och undervisningen  

Flera studier har berört vad den undervisande läraren riktar sin uppmärksamhet mot. Marton 

& Booth (2000) hänvisar till Alexanderssons studie (1994a; 1994b) i vilken tolv lärare 

filmades när de undervisade. Under ett efterföljande samtal fick lärarna se filmen och ombads 

kommentera valfria aspekteter av undervisningen. Dessa aspekter vidareutvecklades sedan 

under en halvstrukturerad intervju. Alexandersson fann tre sätt på vilka lärare riktade sitt 

medvetande; mot den pågående verksamheten, syften av mer allmän karaktär eller mot det 

faktiska innehållet, det som eleverna ska lära sig. Resultatet visade att lärarnas fokus mot den 

pågående verksamheten var högt (65%) till skillnad från undervisningens innehåll, som var 

mest sällsynt (13%). Relaterad forskning har visat att det förstnämnda sättet att fokusera på 
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dominerar. Faktorer som att skapa en god atmosfär samt vilka aktiviteter som ska utföras ges 

mest uppmärksamhet av läraren.  

 

 En liknande upptäckt gör Löwing i sin studie om kommunikation och undervisningens ramar 

(2004) där hon menar att lärarna lägger större vikt vid arbetssätt och arbetsform än på 

undervisningens innehåll. En mycket liten koppling mellan lektionens aktiviteter och innehåll 

kunde iakttas. När lärarna i undersökningen använde sig av laborativa övningar för att 

konkretisera begrepp fanns inget tydligt samband mellan dessa. Övningarna syftade snarare 

till att aktivera eleverna än att skapa förståelse för begreppen. 

 

2.6 Styrdokument 

Läroplanens betydelse är stor, den påverkar lärarens uppfattning om sitt uppdrag som lärare, 

undervisningens innehåll, dess utförande samt vilka krav eleverna ska bedömas mot 

(Wahlström & Sundberg, 2015). Den svenska grundskolan har sedan 1962 haft fem 

läroplaner. Dessa har haft ett liknande matematiskt innehåll men skiljer sig åt i synen på 

kunskap, elever och undervisning (Löwing, 2017). 

 

Under mitten av 90-talet infördes en ny läroplan respektive kursplan i skolan, Lpo-94. 

Läroplanens kunskapssyn medförde en förändrad syn på lärare och elev-rollen. Eleven 

förväntades ta större ansvar för sitt lärande och lärarens funktion skulle bli mer handledande 

(Löwing, 2017). Till skillnad från tidigare kursplaner i matematik saknades i hög utsträckning 

metodanvisningar och val av innehåll. De kunskaper som elever skulle uppnå i årkurs 5 och 9 

beskrevs endast i termer av mininivå (Skolverket, 2004). Målen i Lpo-94 lämnade ett stort 

tolkningsutrymme för läraren vilket medförde osäkerhet kring hur dessa skulle omsättas i 

praktiken. Skolinspektionens granskning av undervisningen i skolan visade att lärarna hade 

bristande kunskaper av både kurs- och läroplansmålen i matematik (2009). Dessa faktorer kan 

ha påverkat lärarens praktik på flera sätt. En utvärdering av grundskolan (Skolverket, 2004) 

visade bland annat på att lärarna i hög utsträckning byggde sin undervisning kring läromedlet. 

Arbetsformer som individuellt arbete var vanligt förekommande samtidigt som gemensamma 

genomgångar och samtal om matematik sällan förekom.  

Med målet att tydliggöra styrdokumenten införs den nya läroplanen Lgr-11. Kunskapsmålen 

benämns nu kunskapskrav. Syftestexter i kursplanen för matematik kopplas ihop med de 
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matematiska förmågorna som har en mer framträdande roll än i Lpo-94. Begreppsförståelsens 

betydelse lyfts fram under rubriken syfte; ”Genom undervisningen i ämnet matematik ska 

eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda och 

analysera begrepp och samband mellan begrepp” (Skolverket, 2017). I slutet av årskurs 3 

förväntas eleverna ha nått följande kunskapskrav gällande matematiska begrepp;  

 

”Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att 

använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven 

kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder. 

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra” (Skolverket, 2017). 

 

Trots intentionen att precisera syfte och kunskapskrav behöver de, liksom i den tidigare 

kursplanen, tolkas för att förstås (Löwing, 2017). Till följd av de många förändringar 

kopplade till läroplansbytet under åren 2009–2012 ökade lärares upplevelse av stress. Detta 

har på senare tid minskat men i en attitydundersökning utförd av skolverket (2018) uppger    

40 % av lärarna att de upplever stress. De främsta orsakerna påstås vara dokumentationskrav, 

administrativt arbete samt att många elever behöver hjälp och stöd. Nyare studier har 

undersökt hur läroplanen omsatts i undervisningen. När det gäller arbetsformer i klassrummet 

går meningarna isär. Wahlström & Sundberg (2015) visade i sin utvärdering av läroplanen att 

lärares tolkning av läroplanen har bidragit till en förskjutning av arbetsformer från individuellt 

arbete till gemensamma klassdiskussioner. Detta står i kontrast till skolinspektionens rapport 

(2017) som visar att individuellt arbete förekom i högre utsträckning än vad äldre mätningar 

visat. Bentley & Bentley (2016) medger att självstudier varit vanliga men vidhåller att en 

förändring av lärares praktik där betoning ligger på förståelse närmar sig.  

 

2.7 Tidigare forskning 

En betydande del av lärarens professionalitet består av att se och förstå när elever har 

missuppfattat ett matematiskt innehåll. I detta avsnitt presenteras relevant forskning inom 

detta område, vilket utförs under samlingsbegreppet conceptual change.  

2.7.1 Conceptual change 

Conceptual change inleds när en individs uppfattning av ett begrepp möter motstånd i form av 

en ny förklaring som motsäger den existerande föreställningen. När barnets, ofta omedvetna, 



 
 

10 
 

förklaringsmodeller möter skolans förklaringar av matematiska begrepp skapas alternativa 

begreppsförståelser vilka genererar svårigheter i form av självmotsägelser och 

missuppfattningar av begrepp (Vosniadou, Vamvakoussi, & Skopeliti, 2010). Att förändra 

detta förlopp kräver en radikal omstrukturering av elevens förståelse. Detta kan ske genom att 

fokusera på elevernas lärmiljö. Vosniadou & Vamvakoussi (2006) ger i sin studie några 

riktlinjer för hur detta kan utföras. Det första förslaget berör en förändring av läroplanen, den 

behöver designas så att den stödjer djupinlärning av de viktigaste begreppen och deras 

relation till andra begrepp. Även den ordning i vilken enkla begrepp introduceras först 

behöver revideras då den enligt conceptual change- teorin kan bidra till att befästa 

missuppfattningar som exempelvis att processen subtrahera alltid innebär en minskning. Ett 

annat område som bör granskas är läromedlens introducering av begrepp. Slutligen framförs 

råd om en lärmiljö där eleven kan ifrågasätta sin tidigare förståelse. Detta kan åstadkommas 

genom att utveckla elevernas metakognitiva förmågor genom gruppdiskussioner och 

aktiviteter där eleverna får sätta ord på de idéer som ligger till grund för begreppen. Ett 

varningens finger höjs gällande det oreflekterade användandet av artefakter i undervisningen 

då det kan förstärka elevernas missuppfattningar. Externa representationer och artefakter bör 

därför alltid understödjas av explicit undervisning och tydliga förklaringar.     

 

2.8 Teori 

Teoriavsnittet inleds med en beskrivning av den ursprungliga ramfaktorteorin för att därefter 

belysa den utvidgade ramteorin såsom den beskrivs av Löwing (2004).   

2.8.1 Ramfaktorteorin 

Ett sätt att förstå vad som påverkar lärares praktik är att studera de samhälleliga och 

organisatoriska faktorer, ramar som begränsar eller möjliggör undervisningen. En modell för 

detta kallas Ramfaktorteorin och utvecklades av Urban Dahllöf och Ulf P. Lundgren under 

senare delen av 60-talet som en modell för utbildningsplanering (Broady, 1999). Dess 

funktion som tankeverktyg bidrar till att belysa begränsningar och möjligheter mellan 

undervisningens ramar och dess utfall. Med ramar avses de faktorer som påverkar lärarens 

möjlighet att utforma undervisningen som tid, innehåll och elevgrupp. Dessa ska enligt 

Lundgren (1999) inte ses som effekter av åtgärder utan som möjligheter inom fastställda 

ramar, dock bortom lärarens påverkan.  
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Synen på läraren som inflytelselös delas dock inte av alla. Lindblom, Linde & Naesblom 

(1999) lyfter fram ramarnas begränsande effekter och sätter dessa i relation till lärarens 

praktiska förnuft som beskrivs som traditioner, perspektiv och strategier. De menar att 

ramfaktorteorin saknar lärarens perspektiv och dess påverkan på undervisningen. Lärarens 

inflytande marginaliseras till att bli ett utförande av politiska beslut, en variabel utan påverkan 

på processen. För att bättre förstå skolans begränsade verksamhet menar författarna att hänsyn 

till både yttre organisatoriska ramar samt lärarens praktiska förnuft bör tas. 

 

Ramfaktorteorin har under årens lopp utvecklats till att omfatta ett vidare ramverk influerad 

av både läroplansteori och ett lärarperspektiv (Näslund, 2010). Denna studie kommer delvis 

att utgå från en sådan utvidgad ramfaktorteori beskriven av Madeleine Löwing (2004). Den 

utgår från att olika syften och mål styr undervisningens utformande. Fasta och rörliga ramar 

påverkar hur dessa syften och mål kan uppnås. De fasta ramarna består av faktorer som 

läraren inte kan påverka exempelvis resurser, organisation och administration men också av 

elevernas förkunskaper och lärarens egna kompetens. De rörliga ramarna berör faktorer som 

läraren kan påverka, exempelvis arbetsformer, arbetssätt samt material. Med hjälp av dessa 

ramar kan olika förhållanden belysas både på micro- och makronivå vilka kan leda till att 

outnyttjade handlingsutrymmen identifieras. Vidare möjliggör det en förståelse för lärares 

förhållningssätt som i denna studie riktar sig mot matematisk begreppsbildning. 
 

 

 

 



 
 

12 
 

3. Metod 

I detta avsnitt redogörs för val av metod i denna studie. Avsnittet beskriver och motiverar 

även urval och tillvägagångssätt samt hur intervjuerna har gått till. Vidare framförs även de 

etiska principer jag tagit hänsyn till samt analys och bearbetning av data. 

Här följer mer utförlig information om studiens design. 

 

3.1 Fenomenologisk ansats 

Denna studie eftersträvar att inta ett fenomenologiskt förhållningssätt. Jag beskriver lärares 

förhållningssätt såsom det berättas genom att försöka se bortom egna förutfattade meningar 

och antaganden. Detta innebär ett beskrivande forskningsperspektiv av lärares upplevelser, så 

som de upplevs ur ett förstapersonsperspektiv (Brinkkjaer & Hoyen, 2013).  

 

3.2 Urval 

Urvalet har begränsats till att omfatta lärare i årskurserna 1–3. Under dessa årskurser sker 

spännande möten med matematikbegreppens mer abstrakta karaktär. Här grundläggs även 

förutsättningar för elevens möjligheter till förståelse vilket gör att lärarens sätt att undervisa är 

mycket betydelsefullt.   

 

Eftersom studien var tidsbegränsad genomfördes urvalet som ett snöbollsurval (Stukàt, 2011). 

Först skapades kontakt med, en för studien, relevant informant. Informanten kunde i sin tur 

rekommendera ytterligare lämpliga informanter vilket ledde till en ursprunglig lista med fem 

stycken lärare som kunde tänka sig att delta i studien. Samtliga lärare arbetade på samma 

skola. Kontakten och tidsbokningen med lärarna fördes via mejl.  

 

Några veckor innan intervjun skulle genomföras tackade dock två av dessa lärare nej till att 

delta, vilket innebar att ytterligare ett snöbollsurval utfördes. De två lärare som sedan tillkom 

arbetade på två olika skolor. Ett tredje lärare avböjde med kort varsel att delta i studien 

veckan innan intervjuerna skulle genomföras. Detta gick trots allt bra då jag lyckades hitta en 

ersättare som arbetade på en annan skola. 

 

Således består urvalet i denna studie, av fem stycken lärare som arbetar på fyra olika skolor 

(se tabell 1). Skolorna skiljer sig åt, inte bara i läge utan även ur ett socio-ekonomiskt 
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perspektiv. Det bidrar till att försöka uppnå en god spännvidd av lärarnas upplevelser. Även 

om studiens innehåll inte specifikt undersöker denna synvinkel anser jag att det fyller sin 

funktion. Enligt Alfred Schütz skapar människor genom intersubjektivitet ett gemensamt ”vi”, 

en slags enhet som delar erfarenhet, tankar och i viss grad även medvetande. Lärares 

perspektiv glider in i varandra och smälter samman (Brinkkjaer & Hoyen, 2013). Det 

heterogena perspektiv som urvalet skapar innebär att lärarnas åsikter blir mer representativa 

för det samhälle vi lever i.  

 

Tabell 1. Sammanställning av deltagarna i studien 

 

Skola Lärare Utbildning Verksamma år Årskurs Antal elever 

A L1 

 

1–7 lärare Sv/So 16 Åk 3 22 

B L2 

 

Tidigarelärare 15 Åk 2 25 

C 
L3 

 

Lågstadielärare 42 Åk 3 16 

L4 

 

1–7 lärare Sv/So 20 Åk 1 19 

D L5 

Förskollärare, 

grundlärare 1–3 2 Åk2 24 

 

 

 

3.3 Datainsamlingsmetod  

I detta avsnitt redovisas valet av datainsamlingsmetod, dess utformning samt hur den 

anpassats till denna studie. 

3.3.1 Semistrukturerade intervjuer 

Då min avsikt var att försöka fånga lärares perspektiv passar den kvalitativa intervjun särskilt 

bra, då den syftar till att samla in nyanserade och otolkade beskrivningar av informantens 

upplevelser. (Kvale, 1997). För att belysa lågstadielärares förhållningssätt till matematisk 

begreppsbildning har semistrukturerade intervjuer genomförts med 5 lärare på 4 olika skolor. 

Dessa har sedan analyserats med stöd av tematisk innehållsanalys.  

 

Kvale (1997) beskriver forskningsintervjun som en professionell dialog som bygger på 

vardagens samtal. Intervjuns upplägg i form av samspel mellan två människor kan bidra till 
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trygghet och möjliggöra ett mer djupgående samtal. Kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer 

blev därför ett lämpligt val för att försöka förstå hur lärare beskriver sitt arbete. 

 

Den semi-strukturerade intervjun består av ett antal huvudfrågor som kan ställas i den ordning 

som intervjuaren anser passar samtalet. Frågorna kan även omformuleras för att bättre förstås 

av informatören. Intervjuns form gav mig möjligheten att fördjupa samtalet genom följdfrågor 

som ”har jag förstått dig rätt om?” och ”kan du berätta mer?” (Stukàt, 2011). Dessa frågor 

förmedlar även till informanten att intervjuaren verkligen lyssnar (Kvale, 1997). Metodens 

framgång hänger till stor del på intervjuarens färdigheter och kan skapa bekymmer med 

jämförbarhet mellan informanternas svar. Mängden data kan bli massiv vilket kan göra den 

svår att hantera både vid transkription och analys. (Stukàt, 2011). Jag valde därför att 

praktisera detta på enstaka frågor ur intervjuguiden (Bilaga 2). Kvale (1997) betonar dock att 

vikten av att intervjuaren praktiserar aktivt lyssnande och menar att det kan vara viktigare än 

att fokusera på att behärska intervjutekniken. Något som även stämmer in på studiens 

fenomenologiska ansats. 

 

Alla intervjuer utom en utfördes i lärarnas klassrum eller arbetsrum efter skoltid och tog ca 50 

minuter i anspråk. En av lärarna hade inte möjlighet att träffas under arbetstid varvid intervjun 

förlades till informantens hem. En intervjuguide (Bilaga 2) har arbetats fram med stöd av 

kurslitteratur samt studiens syfte och forskningsfrågor. Guidens tema var; förhållningssätt till 

matematisk begreppsbildning och innehöll frågeställningar som skulle leda till en rik 

beskrivning av lärarens undervisning mot detta tema. Frågor som syftade till att klargöra 

lärares förkunskaper och inställning till temat fanns även med. Samtliga intervjuer spelades 

in, efter medgivande från respondenterna, med hjälp av en iphone. 

 

3.4 Tematisk dataanalysmetod  

Analyserna av intervjuerna med lärarna har grundats i Giorgis fem faser av 

meningskoncentrering så som de beskrivs av Kvale (1997). Den tematiska dataanalysmetoden 

möjliggör ett disciplinerat och systematiskt handhavande med data, uttryckt i vardagstermer 

och passade därför väl som analysverktyg för studien. Analysen består av fem steg och 

kännetecknas av sin fenomenologiska bas. Metoden innebär att långa utsagor koncentreras till 

kortare meningsenheter. Dessa enheter formuleras sedan till teman som slutligen formas till 

en beskrivande utsaga (Kvale, 1997).  
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Inledningsvis utfördes en genomlyssning av intervjuerna. Efter transkriberingen av 

intervjuerna skapades först en helhetsbild genom att läsa igenom materialet. 

För att bilda meningsenheter färgkodades delar av lärarnas svar på respektive fråga. Fokus låg 

på den väsentliga delen av svaret vilket innebar att ord och meningar som inte berörde frågan 

förblev omarkerade. För att sortera dessa enheter skapades tabeller, en för varje intervjufråga 

för att på ett överskådligt sätt kunna visualisera mönster och avvikelser. Liknande teman 

placerades under respektive lärare, jämte varandra, avvikelser fördes in under dessa. Detta 

arbete fick ta tid och innebar vid flera tillfällen rörelse både framåt och bakåt i 

analysprocessen. För att fördjupa analysen och tolkningen av intervjuerna användes både 

ljudinspelningen och den transkriberade varianten av intervjuerna. Detta sätt att pendla mellan 

att lyssna och läsa blev en viktig ingrediens och en återkommande metod för att hitta latenta 

teman i materialet. Ett sådant latent tema var t.ex. lärares uttryck av frustration genom gester 

och utdragna svar med pauser.  

Därefter skapades övergripande teman, en viktig del i arbetet var att föröka förstå och tolka 

och samtidigt vara medveten om egna förutfattade meningar och dess påverkan för att kunna 

tematisera informanternas svar utifrån deras synvinkel. Till meningsenheterna ställdes frågor 

kopplade till studiens syfte. Exempel på en sådan fråga var; ”Vad säger det här mig om 

lärarens förhållningssätt till matematisk begreppsbildning?” Med hjälp av dessa svar och de 

teman som formats skapades slutligen ett helhetsperspektiv vilket användes för att reflektera 

över syftet med studien samt för att besvara forskningsfrågorna. Detta resulterade i en samlad 

beskrivning av lärares förhållningssätt till matematisk begreppsbildning. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Undersökningen har genomförts med hänsyn tagen till de fyra forskningsetiska begreppen för 

god forskningsed (Vetenskapsrådet, 2017, s. 40). Samtliga informanter fick via mejl ta del av 

ett missivbrev (Bilaga 1) där information om undersökningen och dess syfte tydligt framgick. 

I brevet fanns även en inbjudan till deltagande samt en försäkran om att deltagandet var 

anonymt vilket innebar avidentifiering av samtliga svar. Brevet innehöll även ett 

förtydligande om att den insamlade informationen endast skulle användas i examensarbetet 

och därefter raderas. Dessutom informerades lärarna om att ljudupptagning skulle ske under 

intervjuerna. De lärare som tackade ja till intervjun kontaktades via mejl under ett tidigt skede 



 
 

16 
 

där de upplystes om att deras deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

sin medverkan. 

3.6 Metoddiskussion 

Det har varit en tydlig strävan att så objektivt som möjligt synliggöra, tolka och analysera 

informanternas utsagor. Den kvalitativa semi-strukturerade intervjun passade väl ihop med 

studiens syfte. Valet av intervjufrågor var lagom till antalet och inbjöd till längre samtal och 

fördjupande frågor om lärarens förhållningssätt till matematisk begreppsbildning.  

Lärare samtalar ofta om lärande och undervisning, men min uppfattning är att det sällan finns 

tillräckligt med tid för att beröra lärares personliga upplevelser på ett djupare plan. Det är inte 

heller alla som känner sig bekväma i att lämna ut beskrivningar om sina privata tankar och 

upplevelser i ett kollegium. Intervjuformen inbjöd till ett mer tryggt och utvecklande samtal 

än om en enkätundersökning utförts. En svaghet som kan ha påverkat reliabiliteten i form av 

yttre störningar var dock att lärarna under tiden som intervjuerna utfördes upplevde tidsbrist 

på grund av att de just då genomförde nationella prov med eleverna. Detta kan ha påverkat 

deras fokus. En annan reliabilitetsbrist är att studien inte upprepats. Kvale (1997) varnar dock 

för att en alltför stark betoning på reliabilitet kan påverka kreativitet och föränderlighet. 

Reliabiliteten i studien utgörs istället av en noggrann beskrivning av förfarandet vid 

inhämtning av data för att en så lik upprepning av tillvägagångssättet ska kunna utföras 

(Stukàt, 2011). Då tiden för studien var begränsad användes endast en metod för insamling av 

data. En triangulering där data hämtats från fler källor som exempelvis enkäter och 

klassrumsobservationer kunde ha genererat en tydligare bild av lärares förhållningssätt och 

ökat validiteten (Stukàt, 2011). 

 

Deltagarna i undersökningen har flera års erfarenhet av undervisning i matematik och är i 

nuläget verksamma på olika skolor som undervisande matematiklärare vilket innebär att 

urvalet är representativt för studiens syfte. Det stora bortfallet av informanter, samt 

snöbollsurvalet av nya, bidrog till att fler skolor blev representerade vilket innebar minskad 

risk för intersubjektivitet (Brinkkjaer & Hoyen, 2013). Viktigt att påpeka är att urvalsgruppen 

endast består av fem lärare. Det är tveksamt om dessa fem kan sägas representera alla lärare 

vilket kan påverka generaliserbarheten. Rienecker & Stray Jorgensen (2018) förtydligar att   

den kvalitativa formen kan ge utrymme för andra värden, där tonvikten ligger på att hitta 

särskilda kvaliteter och egenskaper hos fenomenet, såsom lärares beskrivna förhållningssätt 

till matematisk begreppsbildning. 
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4. Resultat & analys 

Med utgångspunkt i den tematiska innehållsanalysen redovisas resultaten av intervjuerna. 

Denna analys ger en översiktlig bild av i) matematisk begreppsbildning, enligt lärarnas egen 

definition, ii) begreppsbildningens betydelse samt iii) förhållningssätt, möjligheter och 

utmaningar i undervisning och bedömningspraktik. 

 

4.1 Lärares definition av god matematisk begreppsbildning 

Under intervjuerna ombads lärarna att beskriva vad de anser kännetecknar god matematisk 

begreppsbildning hos elever. Samtliga lärare uppgav användandet av begreppen både muntligt 

och skriftligt som ett kriterium. L3 uppger att det är när läraren kan se att eleverna kan 

använda begreppen, inte bara när eleverna sitter och tränar utan i olika vardagliga 

matematiska situationer, att de ”äger” begreppen. L1 resonerar kring hur god 

begreppsbildning kan identifieras; 

 

” Kan man använda sig av begreppet på ett automatiserat sätt, för att räkna ut någonting men 

också för att förklara, då är den god”. 

 

Flertalet av de intervjuade lärarna upplevde frågan som abstrakt och omfattande. Det fanns 

hos några av lärarna en viss tveksamhet kring definitionen av ”matematiska begrepp”. Det 

beskrevs av lärarna som ord, vilka eleverna behöver känna till. Analysen av intervjuerna 

visade även att flera lärare upplevde svårigheter i att resonera kring vilka kunskaper som en 

elev med god begreppsbildning uppvisar.  

 

”Dels så upptäcker man ju att dom har jättelätt att ta till sig, när man fyller på med nya 

begrepp, dom har lätt att använda orden. Man märker ju tydligt att barnen har bra 

begreppsbildning när dom…men så svårt…abstrakt” (L4). 

 

Lärarnas svar var något kortfattade och utvecklades inte i någon större omfattning, trots att 

följdfrågor användes. Samtliga lärare uppgav dock vid något tillfälle senare under 

intervjuerna att elevers användande av begreppen både muntligt och i handling är en 

indikation på att de har en god begreppsbildning. 
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Utifrån lärarnas resonemang om vad god matematisk begreppsbildning är, så ser samtliga 

lärare en koppling mellan elevers kännedom om begreppens betydelse samt deras tillämpning 

av begreppen. Detta eftersom samtliga lärare lyfter fram kriterierna att kunna använda 

begreppen både muntligt och skriftligt.  

 

4.2 Begreppsbildningens betydelse 

Samtliga lärare anser att begreppsbildning är mycket betydelsefull för elevernas matematiska 

utveckling. Lärarnas svar är dock kortfattade även när de uppmanas utveckla sitt resonemang 

om begreppsbildningens betydelse. De beskriver situationer med elever som saknar förståelse 

för de begrepp klassen arbetar med vilket leder till svårigheter att följa med i undervisningen. 

L1 beskriver det som att bygga något och inte ha en ritning; 

 

”Om de inte vet vad de här sakerna står för så blir det ju otroligt lösryckt och en slags 

gissningslek”. 

 

Flertalet lärare leder in samtalet på lärarrollen i undervisningen. De beskriver utmaningen i att 

eleverna befinner sig på olika nivåer av förståelse och lärarens komplexa uppdrag såsom att 

möta varje barns förutsättningar och behov. Lärarna upplever att de slits mellan valet att 

stanna i ett matematiskt område lite längre eller gå vidare till nästa. Kravet på elevernas 

förståelse av begrepp ökar i takt med att de blir äldre. L3 säger att matematiken ganska snabbt 

blir abstrakt och att det är viktigt att börja plantera in begreppen redan vid låg ålder, i 

förskolan; 

 

” Jag tänker att matten är ju sitt språk i språket och man måste hjälpa dom att hitta och 

använda begreppen redan när de är små för annars är ju matte för många barn bara det där 

som händer i matteboken”.  

 

Lärarens bruk av korrekta matematiska begrepp lyfts fram i förhållande till matematisk 

begreppsbildning. Lärarna anser att det är väsentligt att förtydliga istället för att förenkla 

begreppen. Fyra av fem lärare berättar att de är noga med att använda de rätta matematiska 

begreppen. De beskriver hur de i sin undervisning använder ett matematiskt begrepp för att i 

samma stund med hjälp av vardagliga synonymer, översätta det till eleverna. En lärare (L2) 

ger ett exempel från sin undervisning där hon säger till sina elever ”nu adderar…plussar vi”. 
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Tanken med översättningen är att skapa en bro från elevernas vardagsspråk till ett mer explicit 

matematiskt språk.  

 

”När jag började arbeta så pratade vi hela tiden om plus och minus. Nu använder man sig av 

begreppen; addition, subtraktion, summa, alltså att man använder deras rätta begrepp redan 

från början” (L4). 

 

Ett tydligt resultat som framträder ur dessa data är att samtliga lärare drar paralleller mellan 

matematisk begreppsbildning och förståelse för begrepp. Brister i begreppsbildningen innebär 

därmed brister i förståelsen vilket får konsekvenser för lärandet. Lärarnas kommentarer om 

begreppsbildningens betydelse är av flyktig karaktär och leds istället in på lärarrollens 

utmaningar och möjligheter.    

 

4.3 Möjligheter i undervisningen 

Här redovisas de möjligheter rörande matematisk begreppsbildning som lärarna i studien 

identifierar i sin undervisningspraktik. 

 

Flera av lärarna ser möjlighet att främja matematisk begreppsbildning genom att dela in 

eleverna i mindre konstellationer med fokus på kommunikation. De lyfter fram samtalet som 

ett effektivt sätt att synliggöra elevernas kunskaper. Genomgångar i helklass och arbete i 

mindre grupp eller par verkar vara en arbetsform som samtliga lärare använder sig av 

dagligen. För tre av de fyra skolorna (A, B och C) är kooperativt lärande eller KL som är dess 

förkortning ett återkommande inslag under lektionerna. 

 

”I det kooperativa arbetssättet känner jag att det ger stor effekt. Barnen använder orden så 

mycket mer och jag pratar mycket mindre och det är positivt. Ju mer de pratar, laborerar och 

visar desto mer kommer de att förstå” (L1). 

 

Samtliga lärare upplever att de har en god kännedom om matematisk begreppsbildning och 

känner sig trygga med sina kunskaper. L1 och L3 framhäver lärarens möjlighet att planera och 

utföra undervisning så att den passar den aktuella elevgruppen. Om behov finns att repetera 

kan läraren använda en lektion till det. Flera av lärarna uppger att de undervisar i ett 

kunskapsområde i taget och därefter byter, ett exempel på ett sådant område kan vara 
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multiplikation. Lektionerna beskrivs som bestående av två moment, en del som är laborativ 

och bygger på samarbete och en del där arbete i matteboken och det individuella arbetet 

dominerar.  

 

Den laborativa arbetsgången från det konkreta till det mer abstrakta beskrivs som en tillgång 

och genomsyrar lärarnas berättelser. I undervisningen använder lärarna olika konkreta 

material för att synliggöra och representera/införa olika begrepp samt för att beskriva 

iakttagelser. Plockisar, miniwhiteboards, tanketavlor, och tallinjer är exempel på sådana. 

Andra material som används är olika spel såsom sällskapsspel och digitala spel. Samtliga 

lärare använder sig av bildstödet inprint, interaktiv tavla och dokumentkamera i sin 

undervisning. 

  

En lärare (L3) beskriver möjligheten av att låta undervisningen utgå ifrån elevernas vardag, 

hon reflekterar själv över det faktum att hennes äldre utbildning lade stort fokus på detta. L3 

beskriver hur hon bygger upp en lektion i bråk genom att utgå från elevernas vardag. En flicka 

i klassen har sett ett program på TV där de visat tillverkning av nyttiga godisremmar: 

   

” Då hade jag klippt några pappersremsor på längden, jamen så började jag då, det här är ju 

från det X berättade om. Nu får ni era remmar men nu är det ju såhär att det kommer en 

kompis hem till dig och ni vill ju dela på den här, hur delar du? Och så tittade vi på det och 

jag gjorde en vikning och sa att jag tänkte ju så här att jag hade ju gjort dom, så jag tar lite 

mer, och så tittade vi på hur olika det var. Ja, och så delade eleverna och vi tog bitar och såg, 

vad blev kvar?” 

 

Lärarna berättar även om möjligheten att ”backa” undervisningen för att befästa kunskaperna 

och en mer riktad undervisning för att ge enstaka elever extra stöd. Detta kan ske genom 

lärarna eller genom en extern resurs vilket visas i tabell 2.  
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Tabell 2. Sammanställning av vilka insatser som lärare uppgett att respektive skola har 

möjlighet att erbjuda elever i matematiksvårigheter. 

 

 Skola A (L1) Skola B (L2) Skola C (L3) Skola C (L4) Skola D (L5) 

Lärare Extra  

Genomgångar 

 

Intensiv- 

undervisning 

  Intensiv- 

Undervisning 

Extern 

resurs 

Läxhjälp 

 

Lågstadie- 

Satsningen 

2 ggr/v heltid 

 Intensiv- 

undervisning 

(2 ggr/v) 

Intensiv- 

undervisning 

(3 ggr/v) 

 

 

 

4.4 Utmaningar i undervisningen 

Här redovisas de utmaningar rörande matematisk begreppsbildning som lärarna i studien 

identifierar i sin undervisningspraktik. 

 

De flesta lärare lyfter fram läromedlet som omfattande och tidskrävande. På alla fyra skolor 

används ett relativt nytt basläromedel i matematik. Samtliga lärare använder läromedlet till 

färdighetsträning, övrig lektionstid är laborativ. Lärarna som arbetar på skola C berättar att de 

känner sig styrda av arbetsgången i läromedlet. L4 säger att hon egentligen skulle vilja ta bort 

läromedlet i årskurs 1 om hon bara hade modet, tiden och orken. Drömmen skulle vara en 

undervisning där läraren arbetar mycket praktiskt och låter begreppen genomsyra 

undervisningen. L3 tycker att takten är för hög och att det är för lite laborativt arbete i 

matteboken. De övriga lärarna är nöjda med läromedlet men, liksom lärarna på skola C väljer 

de ut delar av boken och kompletterar med andra läromedel och artefakter som exempelvis 

miniwhiteboard, plockisar och spel. De flesta antyder att det inte finns tid för laborativt arbete 

med egna övningar och att arbeta med alla kapitel i läromedlet. L5 menar dock att 

lärarhandledningen innehåller många förslag på lekar och praktiska övningar för att 

konkretisera begrepp, men upplever sig stressad av det mastiga innehållet i läroplanen. Som 

relativt ny lärare kan hon uppleva att matteboken till viss del varit ett stöd.  

 

Samtliga lärare lyfter fram brist på tid. Det upplevs som en utmaning att hinna se och höra 

alla elever samt att motivera alla till att vara aktiva särskilt när de befinner sig på olika nivåer 

av förståelse. L1 beskriver känslan; 
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”Ibland känner man sig otillfredsställd när alla inte är med trots att man förklarat och visat på 

många sätt, många gånger. Och man förstår att nu är inte alla med mig och de kommer inte att 

vara det heller. Man vill ju åtminstone ha med sig de flesta. Där tycker jag att matteboken blir 

en stress, även om man vet att det inte ska vara så. Det är jättehemskt”. 

 

Att skapa tid till intensivundervisning för de elever som behöver framstår som frustrerande 

hos de intervjuade lärarna, även hos dem som har stöd av externa resurser. Lärarna betonar 

behovet av att få hjälp med intensivundervisning utifrån.  

Tabellen visar att resurserna är ojämnt fördelade, de två skolor som saknar externa resurser 

upplever att specialläraren känner sig osäker på att ansvara för intensivundervisning i 

matematik. De har därför valt att göra den själva vilket sker utöver ordinarie undervisningstid.  

 

”Jag har inlagt fyra kvartar i veckan som jag kan använda till det, efter lunch på barnens och 

min rast. Om man ligger på så kan säkert spec. ha någon intensivperiod. De är väl mer sugna 

på svenska tror jag…Jag tänker att skulle man göra det superpedagogiskt så skulle man ju 

göra diagnos och kolla av, vad fattas. Men det hinner jag ju inte, det finns inte en suck” (L2). 

 

”Egentligen ska det göras enskilt, men jag och en kollega körde i grupp efter skoltid. Det var 

väldigt hög arbetsbelastning, väldigt hög. Men ungarna älskade det, de kände att de började 

hänga med. Jag skulle absolut göra det igen men det är väldigt krävande” (L5). 

 

4.5 Möjligheter i bedömningspraktiken 

Här redovisas de möjligheter rörande matematisk begreppsbildning som lärarna i studien 

identifierar i sin bedömningspraktik. 

 

Den formativa bedömningen lyfts fram som mest användbar, där kommunikation står i 

centrum. L4 berättar om ett tillfälle förra året när några av eleverna arbetade med en muntlig 

gruppuppgift från nationella proven. 

 

” Jag tänkte på när vi hade NP förra året i åk 3. Det är ju sådana drömsituationer, så mycket 

som man fick med sig då. Det var en fantastisk uppgift! Många kvalitéer kommer fram i det 

här muntliga som inte visar sig i klassrumssituationen. Jag hade en flicka som hade det svårt 
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men när jag sa till henne att hon fick rita så…Hon kämpade och hon ritade och försökte göra 

det begripligt för sig själv, jättehäftigt, hur hon på något sätt ändå hade strategier för att lösa 

uppgiften”.  

I tabell 3 återges olika bedömningsverktyg som används av respektive lärare. De flesta lärarna 

kombinerar dock den formativa och den summativa bedömningen för att kunna skapa sig en 

helhetsbild av elevens konceptuella förståelse. L2 är den enda lärare som inte använder sig av 

prov. Hon anser att det inte fyller någon större funktion utan att det tvärtom stressar eleverna. 

Alla lärare använder dock något av de nationella bedömningsverktygen, bedömningsstöd eller 

nationella prov. 

 

Tabell 3. Sammanställning av lärarnas bedömningsverktyg i matematik. 

L1 L2 L3 L4 L5 

 

Lyssna/samtala Lyssna/samtala 

 

Lyssna/samtala 

 

Lyssna/samtala 

 

Lyssna/samtala 

 

Snabba 

utvärderingar 

 

   Snabba 

utvärderingar 

  

    Tanketavla 

 

Prov/test 

 

 Prov 

 

Prov 

 

Prov 

 

Nationella prov 

 

Nationellt  

Bedömningsstöd 

Nationella prov Nationellt 

Bedömningsstöd 

Nationellt 

Bedömningsstöd 

 

  kartläggning 

(Macintosh) 

 kartläggning 

(Diamant) 

Läxa 

 

Läxa Läxa  Läxa 

 

 

4.6 Utmaningar i bedömningspraktiken 

Här redovisas de utmaningar rörande matematisk begreppsbildning som lärarna i studien 

identifierar i sin bedömningspraktik. 

 

Samtidigt som lärarna anger bedömning som ett användbart verktyg för begreppsutveckling 

kommuniceras det även som utmanande. Under intervjuerna uttrycker lärarna en viss 

osäkerhet över deras egna kunskaper om elevernas begreppsförmåga. Bedömningsprocessen 
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upplevs som utmanande på olika sätt. En svårighet som alla lärare uttryckte var deras egen 

medvetenhet om elevernas ”luckor”; 

 

”Det är ju ganska utmanande, helt plötsligt sitter de i en grupp och en fattar inte bråk och en 

fattar inte klockan. Så kan det ju bli” (L1). 

 

”Gruppen är stor och det är svårt att få koll på var det ramlar ner och vart vi behöver jobba 

vidare. Det är en ganska lång process innan man börjar upptäcka att, oj! Här har det inte 

fastnat” (L2). 

 

L5 beskriver hur elevers kunskap kan variera vid olika bedömningstillfällen samt beroende på 

vad som ska bedömas. Eleverna behärskar exempelvis en uppställning i subtraktion men kan 

inte förklara händelseförloppet; 

 

” Det är svårt när elevers kunskap är ojämn […] När det gäller att förklara och få med alla 

förmågorna så tror man att eleverna kan det jättebra och sedan blir det som att oj! Vad hände 

nu? De kan inte alls. Det är ju lättast att se de här barnen som har allra svårast och de som är 

vassa. Men så finns det ett mellanlager av elever som skulle behöva hjälp. Jag orkar inte med 

det jobbet helt själv, får ingen hjälp av speciallärare”.  

 

Dessa exempel visar hur elevers missuppfattningar, som verkar ha med minnet och tidigare 

befäst kunskap att göra, uppfattas av lärare. Lärarens kunskap om hur begrepp bildas och vad 

som kan orsaka dessa missuppfattningar blir avgörande för elevens fortsatta matematiska 

utveckling. 
 

.  

 

 

 



 
 

25 
 

5.  Diskussion 

Denna studie syftade till att bidra med kunskap om matematiklärares förhållningssätt till 

matematisk begreppsbildning. Det har visat sig att samtliga lärare anser att 

begreppsbildningens betydelse är avgörande för elevernas matematiska utveckling. Samtal, 

laborativt arbetssätt, Kooperativt lärande, bedömning samt insatser för elever i 

matematiksvårigheter skapar enligt lärarna i studien både möjligheter och utmaningar i 

undervisningen. Ytterligare utmaningar identifieras som läromedel, styrdokument, tid och 

resurser. Dessa fynd kommer nu att diskuteras mer utförligt. 

 

5.1 Begreppsbildningens betydelse 

Under denna rubrik diskuteras den första forskningsfrågan gällande begreppsbildningens 

betydelse för elevernas matematiska utveckling samt lärarnas definition av matematisk 

begreppsbildning. Vidare diskuteras även betydelsen av lärarens begreppsanvändning i 

undervisningen.  

 

Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik betonar förmågan att kunna förstå och 

hantera matematiska begrepp och menar att detta har en avgörande roll för elevens fortsatta 

matematiska utveckling (Skolverket, 2011) . Detta ligger i linje med den betydelse lärarna i 

studien tillskriver begreppsbildningen. Den samstämmiga bilden som kommuniceras är dock 

kortfattad. Elevernas förståelse och tillämpning av begreppen anses vara en förutsättning för 

att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Lärarna hade dock svårt att utveckla och fördjupa 

sitt resonemang kring begreppsbildningens betydelse. Samtalet fördes istället in på områden 

som exempelvis lärarens egna användande av korrekta begrepp i undervisningen. Anledningar 

till dessa kortfattade svar kan ses ur flera perspektiv; som brister i den egna kunskapen om hur 

begreppsbildning går till eller en ovana att tänka och samtala om ämnet. Andra förhållanden 

som kan ha påverkat svaren kan enligt Kvale (1997) härröra från intervjuarens oförmåga att 

klargöra betydelsebärande innebörder av studien. 

  

Samtliga lärare belyser lärarens språkanvändande som centralt i förhållande till 

begreppsbildning. Det finns en medvetenhet hos informanterna om betydelsen av ett korrekt 

språk i undervisningen, att förklara begreppen istället för att förenkla. Lärarna menar att de 

översätter begreppen från ett vardagsspråk till ett mer abstrakt skolspråk för att eleverna tidigt 
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ska få möta dem. Gudrun Malmer (2002) ser det som betydelsefullt att lärare använder ord 

som är viktiga för matematiken och menar att även om de yngsta eleverna inte ännu använder 

begreppen så hör de dem och det spelar roll för den fortsatta utvecklingen mot ett utvidgat 

ordförråd. När lärarna använder både elevens ord och det korrekta uttrycket samtidigt skapas 

en bro från elevernas vardagsspråk till ett mer explicit matematiskt språk. Malmer menar att 

läraren är ”tvåspråkig” i sin undervisning. 

 

Även definitionen av en god matematisk begreppsbildning upplevdes för flera utav lärarna 

som svår. Kanske är det inte så märkligt, då begreppet är abstrakt och sällan efterföljs av en 

förklaring. I Läroplaner och forskning förekommer ordet ofta utan efterföljande beskrivning 

av betydelsen vilket medför att läsaren själv måste skapa en tolkning (Roos & Trygg, 2018). 

Lärarnas korta svar på den direkta frågan om begreppsbildningens betydelse kompletterades 

när de senare under intervjuerna beskrev sin undervisning vilket gav dem ett stöd i att utforma 

sin uppfattning. Detta tyder på att samtal kring begreppsbildning inte är vanligt 

förekommande samt synliggör lärarnas behov av att intervjuaren intar ett mer stödjande och 

tydliggörande förhållningssätt. 

 

5.2 Lärares möjligheter och utmaningar i deras undervisningspraktik 

Under följande rubriker diskuteras den andra forskningsfrågan rörande vilka möjligheter och 

utmaningar som lärare kan identifiera i arbetet med matematisk begreppsbildning, både i 

undervisnings- och bedömningssituationer. 

 

5.2.1 Samtal för lärande 

När lärarna i studien beskriver hur de organiserar arbetet i klassrummet framträder en bild av 

lärande i en social kontext där samtal mellan elever är en återkommande del i undervisningen 

genom arbetssättet KL. Samtalet uppges även vara ett effektivt verktyg för att ta reda på 

elevernas begreppskunskaper samtidigt som lärarna identifierar svårigheter, som att hinna se 

och höra alla elever. Det är föga troligt att läraren under en lektionsdel hinner se alla par och 

även om så skulle ske, är det rimligt att fundera kring om läraren kan säkerställa att alla elever 

kommer till tals samt om eleverna faktiskt använder de begrepp som lektionen behandlar. 

Forskningsstudier gjorda på lektioner i olika årskurser visar att eleverna i grupp är aktiva men 

att samtalen som förs ligger på en vardaglig språknivå, inte heller används de begrepp som är 

avsedda (Löwing, 2004). Men vad är då alternativet? Utan samtalet kan eleverna inte sätta ord 



 
 

27 
 

på sina tankar, de blir osynliga för läraren. Ytterligare en farhåga med KL berör lärarens 

fokus, såsom tidigare beskrivits av Marton & Booth (2000) finns en risk för att läraren lägger 

stor vikt vid att planera för arbetsformen på bekostnad av det matematiska innehållet. Min 

uppfattning är att lärare behöver samtala kring för- och nackdelar med nya metoder som 

alltför lätt fogas till den befintliga undervisningen. 

 

5.2.2 Lärarens frihet och undervisningens ramar 

Friheten att bygga upp sin undervisning på det sätt som fungerar för elevgruppen ses av 

lärarna som mycket positivt. De beskriver lektioner bestående av laborativt arbete i grupper 

som balanseras med individuell färdighetsträning i läromedel. Eleverna får under lektionerna 

möjlighet att utveckla både den konceptuella och den procedurella kunskapen, ett arbetssätt 

som stödjs av forskning (Eisenhart, o.a., 1993). Betoningen på laborativt arbete upplevs 

viktigt av samtliga lärare men innebär att arbetet med läromedlet inte till fullo ryms inom 

lektionernas tidsramar. Flera lärare upplever att det blir stressade av att inte hinna arbeta med 

alla delar. Malmer (2002) menar att det är lätt att arbetet i matteboken ses som det primära, 

det blir en ”måttstock” på vilka områden som läraren undervisat i. Detta kan lätt skapa en 

stress då läraren kanske upptäcker att tiden inte räcker till. Lärarnas beskrivning av sin 

undervisning visar dock att det laborativa arbetet har förtur men att det krävs mer tid för att 

utveckla elevernas konceptuella förståelse. En annan stressfaktor är styrdokumenten vars 

innehåll upplevs som omfattande. Lärarna slits mellan friheten att ”backa” undervisningen om 

inte alla förstått på bekostnad av att inte hinna med alla områden som kunskapskraven täcker. 

Trots detta är det min uppfattning att lärarna väljer att undervisa för förståelse, något som 

även Bentley & Bentley (2016) menar har blivit ett allt mer vanligt förekommande 

förhållningssätt. 

  

5.2.3 Insatser för elever i matematiksvårigheter 

En central del i läraruppdraget är möjligheten att kunna erbjuda elever i matematiksvårigheter 

extra anpassningar eller särskilt stöd (Skolverket, 2017) . Exempel på sådana insatser kan vara 

intensivundervisning, extra genomgångar eller läxhjälp. Dessa kan ges av lärare inom ramen 

för undervisningstiden eller av en extern resurs såsom speciallärare, specialpedagoger eller 

liknande. Studiens resultat visar en ojämn fördelning i dessa resurser. Lärare i skolor med 

externa resurser beskriver dessa insatser som möjligheter för att utveckla elevers 



 
 

28 
 

begreppsbildning. I de skolor där extern resurs saknas, upplevs utmaningar. Läraren ansvarar 

ensam för insatserna vilket innebär en ökad arbetsbelastning samt en mycket begränsad tid till 

dessa. Ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv är möjligheterna för den enskilde läraren att 

påverka utfallet av insatserna beroende av skolornas ekonomiska läge. De yttre ramarna avgör 

storleken på specialpedagogiska insatser samt möjlighet till externa resurser. Detta är i linje 

med det Löwing (2004) beskriver som fasta ramar. En fråga som uppkommer ur detta resultat 

är hur läraren ska kunna ge alla elever förutsättningar att utveckla sin matematiska 

begreppsförmåga när förutsättningarna inte finns. Lärarna i studien har, trots de fasta ramarna, 

skapat ett handlingsutrymme där de använder tid från egen rast och planering för olika 

insatser riktade till elever i behov av stöd. På längre sikt kan det dock inte uteslutas att detta 

får negativa konsekvenser för lärarna som exempelvis stress, vilket beskrivs i skolverkets 

attitydundersökning (2018). 

  

5.2.4 Bedömning 

Gemensamt för nästan alla lärare i studien är att de i sin bedömningspraktik ser möjligheter 

med både formativ och summativ bedömning. Den formativa bedömningen betonas dock lite 

extra och utförs oftast genom att läraren lyssnar och samtalar med eleven om lärandet på ett 

framåtsyftande sätt. Trots att samtliga lärare uppger att de har god kännedom om matematisk 

begreppsbildning så upplever de elevers missuppfattningar som utmanande. Plötsligt förstår 

inte eleven längre ett begrepp trots att läraren uttömt hela sin undervisningsrepertoar. Inom 

området conceptual change skriver Vosnidaou, Vamvakoussi & Skopeliti (2010) om hur 

eleven, istället för att byta ut sin tidigare förklaring av ett begrepp mot en nyare, skapar 

alternativa begreppsuppfattningar. Detta innebär att när eleven sedan ska plocka fram 

kunskapen finns det flera olika förklaringar att välja mellan vilket skapar osäkerhet och 

inkonsekvens. Lärarna i studien beskriver elevers missuppfattningar på ett distanserat sätt, 

som något som plötsligt händer utan att de är förberedda. Beskrivningarna följs inte heller av 

någon förklaring till vad som kan vara orsaken bakom missuppfattningarna snarare ställer sig 

lärarna frågande till varför eleverna inte förstår. Detta resultat överensstämmer med 

Alexanderssons studie (Marton & Booth, 2000) vilken visade att intervjuade lärare oftast 

återgav den pågående aktiviteten på bekostnad av innehållet.  Detta leder till den tänkbara 

hypotesen att lärarna saknar mer ingående kunskaper om hur begreppsbildning erhålls samt 

hur missuppfattningar kan motverkas i undervisningen. Ytterligare studier som beaktar lärares 

kunskaper i förhållande till matematiks begreppsutveckling är därför nödvändiga.  
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5.3 Slutsatser  

Denna studie syftar till att sprida kunskap om lärares förhållningssätt till matematisk 

begreppsbildning. Genom beskrivningar av sin undervisnings- och bedömningspraktik 

tillhandahåller lärarna i studien en bild av hur de uppfattar begreppsbildningens betydelse 

samt de möjligheter och utmaningar de möter i sin yrkesutövning. Undersökningen visar att 

den matematiska begreppsbildningen anses vara avgörande för elevernas matematiska 

utveckling. Ansvaret att anpassa och utföra undervisning samt bedömning betraktas som både 

möjlighetsskapande och utmanande. Sammanfattningsvis indikerar resultaten att lärarna 

betraktar de rörliga ramarna, vilka de själva kan påverka, som möjligheter och de fasta, låsta 

ramarna som utmanande.  

  

Utmaningarna i de fasta ramarna beskrivs ofta av lärarna i studien som brist på tid och 

resurser kombinerat med krav på måluppfyllelse från styrdokument. Samtidigt finns en stark 

övertygelse hos samtliga lärare om att begreppsbildningen kräver tid vilket även 

överensstämmer med aktuell forskning (Löwing, 2016). Lärarens rörliga ramar kolliderar med 

de fasta ramarna och skapar därmed ett svårt läge där kraven från styrdokument blir 

oförenliga med lärarens förhållningssätt.  

 

Studiens resultat väcker även frågor om lärarnas kunskap om matematisk begreppsbildning. 

Detta blev särskilt tydligt i förhållande till elevers missuppfattningar. Det föreligger därför ett 

behov av fortbildning och stöd vilket berör de fasta ramarna såsom organisation, ekonomi och 

resurser. Vidare kan förutsättningar skapas även i de rörliga ramarna genom ett starkt fokus på 

meta-kognitiva samtal om matematisk begreppsbildning både för lärare och elever vilket får 

stöd i den konceptuella forskningen (Vosniadou & Vamvakoussi, 2006). I ett vidare 

perspektiv finns behov av ett närmare samarbete när det gäller forskning om begreppsbildning 

och yrkespraktik.   

 

 

    

 

 

 

 



 
 

30 
 

5.4 Framtida forskning 

Den här studien har visat ett behov av en närmare koppling mellan lärarens yrkespraktik och 

forskning rörande matematisk begreppsutveckling. Då lärarna upplever krav från 

styrdokument, skolans organisation samt deras egna förhållningssätt som oförenliga vore det 

relevant att framtida forskning innefattar alla dessa aspekter. Genom att undersöka den 

befintliga kunskapsnivån gällande matematisk begreppsbildning både ur ett lärar- och 

myndighetsperspektiv kan kunskapsbehovet identifieras. Det ska även tilläggas att de båda 

perspektiven även bör innefatta lärarstudenten samt lärarutbildningens organisation. 
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Bilaga 1. Missivbrev 

 

Hej! 

Jag heter Veronica Stenlund, är verksam lärare och studerar genom VAL (vidareutbildning av 

lärare) till en lärarexamen.  

Jag ska under våren skriva mitt examensarbete och har valt att fördjupa mig i 

matematikdidaktik. Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap om lärares 

förhållningssätt till matematisk begreppsutveckling. Jag är intresserad av att undersöka dessa 

frågeställningar: 

• Vilken betydelse anser lärare att matematisk begreppsbildning har för elevernas 

grundläggande matematiska förståelse? 

• Vilka utmaningar och möjligheter identifierar lärare i undervisnings- och 

bedömningssituationer gällande matematisk begreppsutveckling. 

Jag har fördjupat mig i forskning samt annan aktuell litteratur som berör ämnet och har nu för 

avsikt att samla in information genom intervjuer. Jag vill gärna intervjua dig, dina kunskaper 

och erfarenheter om ämnet är värdefulla bidrag till min studie. 

Intervjun består av 10 frågor och beräknas ta 45–60 minuter. Jag kommer att göra 

ljudupptagning under intervjun för att få en så korrekt återgivning som möjligt. Ditt 

deltagande är anonymt vilket innebär avidentifiering av dina svar. Varken intervjuade lärare 

eller skolors namn kommer att kunna härledas. Den insamlade informationen kommer endast 

att användas i examensarbetet och raderas efter studiens färdigställande.  

Med vänlig hälsning  

Veronica Stenlund studerande VAL 

Umeå Universitet 

Om ni har några frågor eller funderingar går det bra att kontakta mig eller min handledare via 

mejl för mer information: 

veronica.stenlund@umea.se  Handledare: maria.lindfors@umu.se  
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Bilaga 2. Intervjuguide 

 

1. Vad har du för utbildning? 

•  När gick du utbildningen? 

• Arbetslivserfarenhet: Hur länge har du arbetat som verksam lärare och i 

vilka ämnen? 

 

2. Hur är läraruppdraget organiserat på din skola? t.ex. som klasslärare  

 

 

3. Vad anser du kännetecknar god matematisk begreppsbildning hos elever? 

 

 

4. Anser du, att du i din undervisning har en god kännedom om matematisk 

begreppsbildning?  

-  På vilket sätt, ge exempel. 

 

 

5. Vilken betydelse har matematisk begreppsbildning för elevers grundläggande 

matematiska förståelse? 

 

 

6. Anser du att matematisk begreppsbildning påverkas av läs- och skrivsvårigheter? I så 

fall, på vilket vis? 

 

 

7. Beskriv hur din undervisning för att utveckla förståelse för matematiska begrepp hos 

elever ser ut, ge exempel (t.ex. i de fyra räknesätten) 

 

 

8. Hur säkerställer du att eleverna tillgodogör sig begreppen? 

 

 

9. vilka insatser/åtgärder erbjuds elever som har svårigheter när det gäller matematisk 

begreppsbildning? 

 

 

10. Vilka möjligheter/svårigheter kan du identifiera i arbetet med matematisk 

begreppsutveckling? 

 

- I Undervisningssituationer 

- I Bedömningssituationer 
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