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Sammanfattning: 
 
Denna studie grundar sig i en tidigare litteraturstudies resultat vilken lyfte fram 
kommunikation som det främsta verktyget för lärare att använda då det kommer 
till att utveckla elevers begreppsförståelse. I litteraturstudiens resultat 
presenterades olika kommunikationsmönster för lärare att använda men också hur 
elevers  vardagliga språk och redan befintliga erfarenheter kring begrepp kan 
användas för att utveckla den begreppsliga förmågan i matematik. Utifrån det 
beskrivna resultatet ovan genomfördes en empirisk undersökning i syfte att få 
kunskap om hur lärare säger sig använda kommunikation i sin undervisning för att 
utveckla elevers begreppsförståelse i matematik. Resultatet för undersökningen, 
som grundar sig i lärarintervjuer, visar att kommunikation, på olika sätt, används 
till att utveckla elevers begreppsförståelse i matematik. Samtliga lärare som 
intervjuats till studien sa sig alla ta hänsyn till elevers befintliga kunskaper och 
erfarenheter, samtidigt som några av dem inte sa sig använda inte de informella 
definitioner som förespråkas i litteraturstudiens resultat. Resultatet synliggjorde 
också olika kommunikationskonstellationer som lärare lyfte fram i syfte att 
utveckla elevers begreppsförståelse, men också hur matematikboken kan användas 
som underlag för kommunikation i ovan nämnda syfte. 
 
 
 
Nyckelord: begreppsförståelse, matematik, undervisning, kommunikation, åk 1-3 
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1 Inledning 

I lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning har jag kommit i kontakt med 
elever som har bristfälliga kunskaper då det kommer till matematiska begrepp 
vilket, bland annat, fått som följd att de tillämpat fel procedur vid matematiska 
uppgifter. Detta fenomen visade sig vara mer utbrett bland elever i den svenska 
skolan än vad jag först trott. En internationell studie kallad Trends in International 
Mathematics and Science Study (TIMSS) har vid två tillfällen, år 2007 och 2011, 
visat att svenska elevers resultat försämrats i ämnet matematik (Skolverket, 2012, 
s.8). En djupanalys som gjordes i samband med TIMSS 2007 pekade dessutom ut 
att den främsta bakomliggande orsaken vid tillämpningsfel i lösandet av uppgifter 
ofta visade sig vara elevers bristande begreppsförståelse (Bentley & Bentley, 2011, 
s. 45).  

För att förstå och tillägna sig matematik är grundläggande matematiska begrepp en 
väsentlig del (Bentley, 2008, s.16) och enligt läroplanen står också skrivet att 
eleverna i undervisningen ska få möjlighet att "utveckla förtrogenhet med 
grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet" 
(Skolverket, 2011b, s.62). Att eleverna ska få möta olika matematiska begrepp 
uttrycks även på fler ställen i läroplanen (Skolverket, 2011b, s.62-63). 
Skolinspektionen har dock i sin undersökning rapporterat om flertalet grundskolor 
vars undervisningsinnehåll grundades på läroböckerna, vilka sällan är uppbyggda 
efter samtliga mål som skall utgöra det centrala i undervisningens innehåll. Detta 
kan, bland annat, leda till att elever går miste om tillfällen att få utveckla sin 
förmåga att analysera och resonera matematik (Skolinspektionen, 2010, s.5).  
 
En tolkning som kan göras utifrån ovan nämnda rapporter, från både 
Skolinspektionen och TIMSS, är att elevers sjunkande resultat kan ha ett starkt 
samband till den undervisning de möter i ämnet. Slutsatsen som kan dras är 
således att något behöver förändras i matematikundervisningen. I en 
litteraturstudie, genomförd våren 2016, söktes därför svar i aktuell forskning på 
hur lärare kan arbeta för att utveckla elevers grundläggande begreppsförståelse i 
matematik i årskurs 1-3. 
 
I litteraturstudiens resultat lyfts kommunikation fram som det främsta verktyget 
för lärare att använda i undervisning vid utvecklandet av elevers 
begreppsförståelse. Olika kommunikationsmönster för lärare att använda sig av 
presenterades också, samt olika sätt för hur lärare kan skapa tillfällen för elever att 
själva kommunicera matematik. Där förordades också användandet av elevers 
vardagliga språk och erfarenheter kring begrepp i syfte att succesivt utveckla dem 
mot det formella språket i matematiken (Jonsson, 2016, s.20-21).  
 
Kontrasten är väldigt stor mellan litteraturstudiens resultat, där en kommunikativ 
undervisning lyfts fram, och verklighetens undervisning som Skolinspektionen 
menar baseras på läroboken (Skolinspektionen, 2010, s.5). Gemensamt för 
Skolinspektionens rapporter, men också de studier presenterade av TIMSS, är att 
lärares egna röster och åsikter inte synliggörs. Syftet med denna empiriska 
undersökningen i detta arbete är således att synliggöra lärares egna röster samt att 
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få kunskap om hur de säger sig använda kommunikation i sin undervisning för att 
utveckla elevers begreppsförståelse i matematik.  
 
 
2 Bakgrund och teoretiskt ramverk 
 
I den här delen ges först en redogörelse över vad begreppsförståelse i matematik 
är. Därefter presenteras utvald forskning, baserad på resultatet i examensarbete 1, 
vilken tillsammans med nytillkommen litteratur utgör det teoretiska ramverk som 
ligger till grund för analys av studiens insamlade material.   
 
 
2.1 Bakgrund 
 
Bakgrundskapitlet inleds med ett tydliggörande om vad ett matematiskt begrepp är 
följt av vad som går att finna i Lgr11s kursplan i ämnet matematik avseende 
begrepp och begreppsförståelse samt utvalda delar av en rapport från 
skolinspektionen vad gäller undervisning. Därefter görs en redogörelse över de 
skillnader som finns mellan ett vardagligt språk och ett matematiskt språk samt hur 
olika individer kan tolka ett begrepp. Det följs av en specificering om vad 
begreppsförståelse i matematik innebär och vilka grundläggande kunskaper elever 
behöver ha för att utveckla den. Slutligen specificeras vad som i detta arbete syftas 
till då begreppet ”kommunikation” används. 
 
 
2.1.1 Matematiska begrepp 
 
Nationellt Centrum för Matematikutbildning, också kallat NCM, beskriver ett 
matematiskt begrepp enligt följande: 

 
”Ett matematiskt begrepp kan vara ett matematiskt objekt, som t ex cirkel, en 
process, som t ex subtraktion, eller en egenskap, som t ex omkrets.” 
(Nationellt Centrum för Matematikutbildning, 2016). 

 
Vidare förklaras att ett begrepp endast kan beskrivas genom att på något sätt 
gestalta det, exempelvis via ord eller som en algebraisk representation, och att 
vilket sätt detta görs på beror på användningsområdet för själva begreppet men 
har också att göra med en individs förkunskaper kring själva begreppet (Nationellt 
Centrum för Matematikutbildning, 2016). 

 
 
2.1.2 Matematiska begrepp och undervisning 
 
Matematiska begrepp skrivs flitigt om i läroplanen vilket kan tolkas som att de 
utgör en central del i matematikundervisningen. I syftesdelen till kursplanen står 
att eleverna skall utveckla "förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp 
och metoder och deras användbarhet" samt "kunskaper om historiska sammanhang 
där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats” (Skolverket, 
2011b, s.62). Av de fem förmågor eleverna skall ges möjlighet att utveckla lyder 
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en att: "använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp" 
(Skolverket, 2011b, s.63). 
 
Även i kommentarmaterialet till kursplanen lyfts begreppsförståelse fram och 
omnämns också vara en viktig del i att förstå men också kunna tillägna sig 
kunskaper i ämnet. Där formuleras också att eleverna i varierande kontexter, 
exempelvis via olika uttrycksformer, bilder och symboler, ska få möta olika 
begrepp och metoder för att på så sätt utveckla sin begreppsförståelse (Skolverket, 
2011a, s.9-10). 
 
Undervisningen i matematik grundade sig dock på många grundskolor varken på 
de ovan nämnda målen i läroplanen eller i den variation som förespråkas i 
kommentarmaterialet (Skolinspektionen, 2010, s.10). Skolinspektionen 
synliggjorde i en undersökning att många grundskolor istället lät innehållet i 
matematiken vila på läroboken vilka ju per automatik inte är uppbyggda efter alla 
mål som är satta för eleverna att klara i utbildningen. Istället ligger där framförallt 
fokus på mål att uppnå och mindre på målen att sträva mot, vilket kan göra att 
utvecklandet av elevers förmåga att analysera och resonera matematik kan bli 
försummade (Skolinspektionen, 2010, s.5). Vidare visade det sig också att den 
undervisning eleverna mötte i allt mindre utsträckning var en som var ledd av en 
lärare och att de istället lämnades till att jobba individuellt (Skolinspektionen, 
2010, s.5-10). 
 
 
2.1.3 Vardagsspråk och matematiskt språk 
 
De tankar och åsikter vi har om det runt omkring oss; saker och personer och 
förhållandet dem emellan, går under vad som i Johnsen Høines & Mörling (2000, 
s.68-69) kallas vara begreppsinnehåll. Det språk som tankar och åsikter 
symboliseras med går under vad som kallas vara begreppsuttryck. Ett ord eller ett 
begrepps betydelse kan dock skilja sig från en person till en annan. Ett ord behöver 
alltså inte skapa samma föreställning, mening eller innebörd hos alla, vilket har att 
göra med de olika erfarenheter människan har (Johnsen Høines & Mörling, 2000, 
s.68-69).  
 
Många elever som kommer till skolan kan räkna med fingrar till något antal de 
förknippar med ting, händelser eller erfarenheter från sin vardag. Dessa elever har 
då förmågan att koppla sina erfarenheter till ett begrepp och ofta kan de också 
utveckla det i språkform direkt från tanken. Begreppet utvecklas alltså genom både 
språk och erfarenheter, både då det kommer till innehåll och det språkliga (Johnsen 
Høines & Mörling, 2000, s.72-73). Att använda fingrarna eller att uttrycka sig 
verbalt är två olika språkformer men är båda kopplade till det innehållsliga 
begreppet och därför behöver inte någon översättning göras (Johnsen Høines & 
Mörling, 2000, s.74).  
 
Det språk eleverna framförallt får möta i skolan kopplas just till lärandet 
(Lindberg, 2006, s.58), men språket i ett ämne kan skilja sig från ett annat då det i 
många av dem används ett specifikt fackspråk. Ämnenas fackspråk kan ses som en 
nödvändighet för eleverna att behärska eftersom de annars kan få svårt att inhämta 
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kunskap i ämnet (Lindberg, 2006, s.68). Matematikämnet är inget undantag, där 
finns särskilda ”matematikord” som exempelvis terminologiord (addition, summa 
etc.) vilka är knutna till de olika räknesätt som finns i matematiken.  Varje 
delområde i matematiken, geometri och statistik exempelvis, har också specifika 
uttryck och begrepp som är direkt nödvändiga att hantera för att kunna 
kommunicera i det (Malmer, 2002, s.49). 
 
Skriftspråket, som siffrorna, är också en del av det matematiska språket och ofta 
ett helt nytt språk för många elever, vilket gör att de inte får samma bild av ett 
antal som då det sägs samtidigt med fingrarna som hjälp. De elever som aldrig 
eller sällan erfarit siffror kan heller inte associera dem till något (Johnsen Høines 
& Mörling, 2000, s.78). Det matematiska skriftspråket kan därför ses som ett 
främmande språk som behöver översättas innan det kan knytas an till något i en 
elevs associationsvärld. För att kunna översätta det behöver elever använda sig av 
ord och begrepp de redan känner till, vilka då fungerar som en förbindelse mellan 
elevens begreppsvärld och de nya begreppen (Johnsen Høines & Mörling, 2000, 
s.79). 
 
Matematiska symboler ingår också i det matematiska språket vilka inte alltid är 
helt lätt att utläsa. Att tyda och utläsa vanliga ord är alltid möjligt i och med att en 
byggs upp av bokstäver med tillhörande bokstavsljud (Perfetti, 2003, s.3), men en 
matematisk symbol behöver förknippas till ett helt ord (Pimm, 1989, s.142). Vissa 
matematiska symboler kan dessutom associeras och utläsas med flera ord, 
exempelvis ”addera” och ”plus” till tecknet ”+” (Pimm, 1989, s.142). Addera och 
plussa är således synonymer till varandra och betyder samma sak, men rent 
terminologiskt skulle addera vara det mer korrekta ordet att använda sig av. Vilket 
av orden som används kan dock ses som ett ytligt sätt att se på språkbruket medan 
hur elever förstår, uppfattar och använder ord går under en djupare aspekt att se 
på språkbruket (Bergqvist & Österholm, 2014, s. 2-5).  
 
Lindberg (2006, s.70) hänvisar till Wyndhamns (1995) studie som synliggjort 
elevers svårigheter med det matematiska språket och där användandet av 
vardagliga begrepp var betydligt mer förekommande istället för de matematiska. 
Där påpekas och understryks därför att övergången från det vardagliga språket till 
det matematiska bör läggas mycket tid på, annars finns risk att kunskaperna enbart 
blir ytliga (Lindberg, 2006, s.70). Adams (2003, s.787) påpekar också vikten av att 
elever inte bara lär sig det matematiska språket som något de ”ska kunna utantill”, 
utan att de lär sig behärska och förstå det, annars kan kunskaper om grundläggande 
begrepp missas (Adams, 2003, s.787). Det kan därför ses som en nödvändighet att 
både lärare och elever är överens om innebörden av de begrepp som används 
(Grevholm, 2014, s.65).  
 
Den undervisningsmiljö som förordas är den där kommunikation med samtliga 
elever är möjlig och där läraren behärskar använda ett språk som eleverna förstår 
sig på (Löwing, 2004, s. 112). I ett inledningsskede vid tillägnandet av ett begrepp 
menar Ginther & Henderson (1966, s.455) att metoden kallad "denotative 
definition" kan vara ett bra sätt för lärare att använda sig av. Metoden innebär att, 
som lärare, synliggöra olika begrepps egenskaper som eleverna kan använda sig av 
och associera till ett specifikt begrepp.  Lärare kan exempelvis synliggöra det som 
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ingår i en term; kvadrater, trianglar, rektanglar, oktagoner och hexagoner då elever 
ska lära sig begreppet polygon (Ginther & Henderson, 1966, s. 455). En annan 
metod är att lyfta fram kännetecken och villkor av ett objekt som släktar till 
begreppet, exempelvis att låta ett parallellogram med räta vinklar kallas för 
rektangel, något Ginther & Henderson (1966, s. 456) kallar för ”connotative 
definitions”.  Begrepp kan också ”förenklas” genom att använda synonymer till 
det, exempelvis ”längden AB” kontra IABI, något som kallas för "synonymical 
definition" (Ginther & Henderson, 1966, s. 456).  
 
Adams (2003, s.787) lyfter även han fram fördelar med att använda definitioner 
vid begreppsinlärning men han ger också exempel på då elever kommer att måsta 
omvandla den inlärda definitionen. Han ger exempel på en elev som lärt sig veta 
att en kvadrats egenskap är att den har lika långa sidor; visst stämmer detta, men 
det är inte enbart en kvadrat som har denna egenskap utan även andra polygoner så 
som femhörningar och oktagoner (Adams, 2003, s.787). I nästa skede kan eleven 
istället associera en kvadrat som en fyrsidig figur med lika långa sidor istället, men 
den uppfattningen kommer också behöva uppdateras eftersom en romb också har 
de ovan beskrivna egenskaperna. Alla kvadrater är romber, men alla romber är inte 
kvadrater, något elever också behöver förstå (Adams, 2003, s.787). Genom att låta 
elever få möta olika begrepp i ord eller figurer och träna på att beskriva dess 
egenskaper samt motivera varför de hör till eller inte hör till en viss definition i ett 
begrepp, möjliggörs att deras förmåga att förstå och använda matematikens 
formella definitioner utvecklas. På detta sätt får de också tränas i att se skillnad 
och likheter på olika begrepp, något som också är fördelaktigt då det kommer till 
att fördjupa och tillägna sig en djupare begreppsförståelse (Adams, 2003, s.787). 
 
 
2.1.4 Begreppsförståelse 
 
Att ha god begreppsförståelse i matematik innebär att ha kunskap om olika 
begrepp och algoritmer men också veta på vilket sätt de hör ihop med varandra 
och när de ska användas. Att behärska matematiska uppgifter i olika kontexter och 
kunna lösa dem på olika sätt förknippas också med god begreppsförståelse (Ryve, 
2006, s.8). De erfarenheter och förkunskaper elever har ligger i grunden när de lär 
sig ett nytt begrepp. Det nya begreppet har då en eller flera egenskaper, så kallade 
begreppsattribut, som skiljer sig från det redan kända begreppet (Bentley & 
Bentley, 2011, s.46-47).  Hur väl en elev sedan utvecklar uppfattningen om ett 
matematiskt begrepp har att göra med om, hur och i vilken utsträckning elever 
exponeras för dem. Bentley (2008, s.15-16) menar att uppfattningen av ett begrepp 
blir ytlig om exponeringen av det sker i för liten utsträckning. Hur begreppet 
förstås kan dock ändras och utvecklas för varje ny gång det erfars; något som 
kallas för "theory-revision"  (Bentley, 2008, s.15-16). Att istället aktivt få möta ett 
begrepp går under benämningen "rediscription"; begreppet lagras då i 
långtidsminnet direkt efter att hjärnan kontrollerat att uppfattningen av begreppet 
är detsamma som det i personens sensmotoriska data (Bentley, 2008, s.15-16).  
 
Ett begrepp och de egenskaper som det förknippas med utgör också grunden i en 
procedur genom att fungera som de olika steg som kommer med den (Skolverket, 
2008b, s.16). Att ha kunskaper om en procedur och de regler som ingår i den 
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hamnar under vad som kallas vara procedurell kunskap medan konceptuell 
kunskap innefattar hur väl ett begrepp och dess principer förstås. Den sistnämnda, 
konceptuell kunskap, är direkt nödvändig för elevers utveckling att tänka 
matematik (Bentley, 2008, s.16). Förståelsen för vilka begrepp som ingår i viss 
procedur är också av fördel då de kan användas som facit vid användandet 
(Bentley & Bentley, 2011, s.67). Många gånger använder sig dock många elever 
av procedurer, utan att egentligen förstå vad de gör och varför samt vilka begrepp 
som är involverade (Bentley & Bentley, 2011, s.67).  
 
Att ha god begreppsförståelse handlar inte bara om att ha kunskap om olika 
begrepp och veta hur de hänger ihop med olika algoritmer utan också att ha 
kunskap om i vilken kontext en beräkningsprocedur skall tillämpas (Ryve, 2006, 
s.8). Elever som undervisats i att förstå begrepp har därför en fördel då det 
kommer till att kunna transferera kunskap mellan olika kontexter (Bentley & 
Bentley, 2011, s.58). I TIMSS 2007 var just transferering av kunskap något många 
elever hade problem med, men också att de kunde uppfatta ett begrepp på olika 
och motsägande sätt beroende på i vilken kontext det förekom i. TIMSS påvisade 
också elever som vid två olika uppgifter tillämpade olika beräkningsprocedurer, 
fastän det egentligen var samma beräkning, på grund av att de förekom i två olika 
kontexter (Skolverket, 2008c, s.128). Elever som saknar begreppsförståelsen kan 
vara svåra att lokalisera då de har en tendens att memorera och lära sig 
beräkningsprocedurer utantill, vilket gör att de ofta klarar av att lösa uppgifter de 
sitter med (Bentley & Bentley, 2011, s.68). Dessa elever stöter dock på problem då 
de skall tillämpa en beräkningsprocedur i uppgifter som de inte riktigt känner igen, 
något som tydligt signalerar en avsaknad av den djupare förståelsen. I TIMSS 
2007 kunde man se att de elever som memorerat detaljer ofta misslyckades i 
uppgifter som skiljde sig från vad de mött tidigare (Bentley & Bentley, 2011, 
s.69). Med andra ord kan elever som saknar en djupare förståelse för begrepp 
komma att få problem då de möter uppgifter som de inte känner igen. Elever kan 
därför gynnas av att introduceras för grundläggande matematik redan i tidiga år 
eftersom risken för  utvecklandet av en bristande förståelse för begrepp då kan 
minska (Bergius et al., 2011, s.9). 
 
 
2.1.5 Kommunikation 
 
I nästkommande kapitel beskrivs det teoretiska ramverket vilket lyfter fram 
användandet av kommunikation i undervisningen av matematiska begrepp. Enligt 
Nationalencyklopedin (2016) lyder betydelsen för ordet ”kommunikation” enligt 
följande:  
 

”(latin communicaʹtio ’ömsesidigt utbyte’, av commuʹnico ’göra 
gemensamt’, ’låta få del i’, ’få del av’, ’meddela’, av commuʹnis 
’gemensam’, ’allmän’, ’offentlig’), överföring av information mellan 
människor, djur, växter eller apparater (för det senare se 
datakommunikation). Kommunikation kräver dels ett språk eller en kod vari 
informationen uttrycks, dels ett fysiskt medium varigenom informationen 
överförs” (Nationalencyklopedin, 2016). 
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Det som syftas när ordet ”kommunikation” används i detta arbete är det talade 
språket människor emellan.  Lärare fungerar som elevers språkliga förebild och är 
den som formar den kommunikativa miljön i klassrummet och i undervisningen. 
Men för att elever ska tillägna sig och kunna använda det matematiska språket och 
de begrepp som hör det till behöver läraren vara mer än ”bara” en förebild 
(Löwing, 2004, s. 114-115). För att kommunikationen lärare och elever emellan 
ska upplevas meningsfull och mer djupgående krävs ett gemensamt språk där 
läraren känner till elevers tidigare kunskaper och erfarenheter av matematiska 
begrepp (Löwing, 2004, s.245-251).  
 
I framförallt samtal med andra kan matematiska begrepp få en innebörd och 
problematiseras, varför också språket spelar en central roll för elever att lära sig 
dem och förstå dem (Grevholm, 2014, s.64). Ett sätt att utveckla elevers 
begreppsförståelse är att låta dem möta, och tillämpa, begrepp i olika kontexter 
och samtidigt synliggöra deras sätt tänka genom att låta dem förklara hur de löst 
en uppgift och inte bara ge själva svaret. På det sättet kan elever också uppmuntras 
till att lösa ett problem på olika sätt. Skulle en elev inte kunna motivera sitt svar 
och förklara på vilket sätt uppgiften löstes kan andra elever få fylla i till dess att 
lösningen också förklarats och synliggjorts (Iannone & Cockburn, 2008, s.48). 
Detta lyfts också fram i Engvalls studie där lärare beskrivs formulera frågor i syfte 
att låta elever beskriva procedurer men också hur de tänkt vid lösandet av dem, 
något som öppnar för elever att få lösa uppgifter på varierande sätt samt att 
resonera om hur de gjort och varför (Engvall, 2013, s.231).  
 
I Engvalls (2013, s.230) studie lyfts också lärares användande av ”nyckelfrågor” i 
sin undervisning fram för att befästa kunskap om olika matematiska begrepp hos 
elever.  Genom att använda formuleringar som elever lär sig känna igen fungerar 
de också som stöd när eleverna själva ska förklara; med andra ord som ett stöd då 
det kommer till att utveckla den begreppsliga förmågan  (Engvall, 2013, s.230).  
 
Ett sätt att synliggöra och erbjuda elever de formella definitioner som tillhör 
matematiken är att som lärare använda sig av metoden revoicing. I metoden 
beskrivs olika modeller för hur lärare kan använda elevers svar på ett sätt som 
gynnar den begreppsliga förmågan och för att utveckla elevers begreppsförståelse. 
Dels kan läraren medvetet upprepa, och lyfta fram, elevers svar som är särskilt 
fördelaktigt för det elever ska lära sig. Ett annat sätt är att istället omformulera 
svaret så att det stämmer överens med det läraren vill synliggöra (O'Connor & 
Michaels, 1993, s.318ff; Engvall, 2013, s.230). I Fraivillig, Murphy & Fusons  
(1999, s.158) studie användes också revoicing men på ett sätt där elever själva fick 
sätta ord på en annan elevs metod istället för att läraren gör det.  
 
 
2.2 Teoretiskt ramverk 
 
Delar av den tidigare litteraturstudiens resultat, samt nytillkommen litteratur, 
framhåller kommunikation som ett viktigt verktyg för lärare att använda då det 
kommer till att utveckla elevers begreppsförståelse i matematik, vilka utgör denna 
studies teoretiska ramverk. Under den första rubriken ”Vardagsspråk och 
matematiskt språk” finnes forskning som beskriver hur språket kan användas rent 
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tekniskt av lärare och elever; vilka benämningar som kan användas på begrepp, för 
att öka elevers förståelse. Slutligen, under den andra rubriken ”Att kommunicera 
matematiska begrepp”, beskriver forskning fram vikten av en undervisning där 
elever på olika sätt erbjuds och ges tillfällen att kommunicera matematik för att 
utveckla sin begreppsförståelse. Det som går att finna under de ovan beskrivna 
rubrikerna i detta kapitel ligger också till grund för den analys som gjorts av det 
empiriska material som samlats in. 
 
 
2.2.1 Vardagsspråk och matematiskt språk 
 
Med vardagsspråk menar Johnsen Høines & Mörling (2000 s.68-73) det språk som 
kan förknippas med ting, händelser och erfarenheter från den egna vardagen 
medan det matematiska språket, till skillnad från det vardagliga språket, beskrivs 
innehålla ett särskilt skriftspråk. Malmer (2002, s.49) lyfter fram terminologiord 
vilka är knutna till matematikens olika räknesätt, men också specifika ord 
kopplade till matematikens alla delområden. I det matematiska språket finns också 
matematiska symboler, vilka Pimm (1989, s.142) menar behöver förknippas med 
ett eller flera ord för att utläsas.  
 
Att ha kunskap och fakta om de ord, symboler och begrepp som tillhör det 
matematiska språket, men att också ha fakta om algoritmer, framhålls av Ryve 
(2006, s.8) vara en central del för att utveckla en god begreppsförståelse, liksom 
hur begrepp och algoritmer hör ihop och när de ska användas. Schleppergrell 
(2007, s.156) förespråkar en lärare som aktivt stödjer elever i processen mot ett 
mer matematiskt språk, då ett uteblivet stöd kan göra att elevers begreppsförståelse 
och kunskapsutveckling i stort i matematik kan bli lidande. 
 
I litteraturstudien påvisar forskning på olika sätt att elevers 
begreppsförståelseutveckling gynnas av att lärare utgår från de befintliga 
erfarenheter elever har kring begrepp samt tillåter elever att i ett inledande skede 
använda ord och begrepp från sitt eget vardagsspråk, för att succesivt utvecklas 
mot det mer korrekta och för att tillägna sig det matematiska språket 
(Schleppegrell, 2007, s.147; Adams, 2003, s.787; Ginther & Henderson, 1966, 
s.455; Löwing, 2004, s.245-251). Parallellt med användningen av benämningar på 
begrepp elever hämtat från sitt vardagsspråk förespråkar Adams (2003, s.788) att 
lärare också använder sig av de korrekta benämningarna på matematiska på 
begrepp, vilket hjälper elever att succesivt tillägna sig dem. Schleppergrell (2007, 
s.147) framhåller att en introduktion till de begrepp som hör det matematiska 
språket till kan ske succesivt och genom en progression och att lärare med fördel 
kan låta elever använda dem på varierande sätt i undervisningen.  
 
 
2.2.5 Att kommunicera matematiska begrepp  
 
Enligt Nationalencyklopedin (2016) är betydelsen för ordet kommunikation 
”överföring av information mellan människor, djur, växter eller apparater”. Det 
som menas med kommunikation i denna studie är det talade språket mellan 
människor, vilket den forskning som går att finna i litteraturstudiens resultat 
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framhåller som ett viktigt verktyg till att utveckla elevers begreppsförståelse i 
matematik (Adams, 2003, s.787; Schleppergrell, 2007, s.148, 156; Iannone & 
Cockburn, 2008, s.48; Engvall, 2013, s.230-231; O’Connor & Michaels, 1993, 
s.318ff; Fraivillig, Murphy & Fusons, 1999, s.158).  
 
Schleppegrell (2007, s.150) beskriver vikten med att matematiska begrepp 
utvecklas tillsammans med det matematiska språket, vilket förutsätter att elever 
aktivt får möta det. Löwing (2004, s. 114-115), Adams (2003, s.787) och 
Schleppegrell (2007, s.148, 156) förespråkar lärare som stöttar och skapar tillfällen 
för elever att aktivt själva använda det matematiska språket för att de succesivt ska 
kunna tillägna sig de korrekta benämningarna på matematiska begrepp, vilka 
Adams (2003, s.787) och Schleppegrell (2007, s.148, 156) framhåller som viktigt 
då det kommer till att förstå begrepp och använda sig av dem. Fraivillig, Murphy 
& Fuson (1999, s.158) beskriver också att elever, genom att tränas i att sätta ord på 
matematiken, ges möjlighet till att utveckla sin förmåga att förklara sitt 
matematiska tänkande men också utveckla sitt ordförråd.  
 
De två rubrikerna ovan och dess innehåll ovan utgör, som nämnts tidigare, 
studiens teoretiska ramverk vilken ligger till grund för analysen som gjorts av det 
insamlade materialet som ämnar besvara undersökningens syfte och frågeställning 
som presenteras i kommande kapitel. 
 
 
3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna empiriska undersökning är att få kunskaper om hur sex lärare i 
tre olika skolor säger sig utforma sin undervisning i årskurs 1-3 för att utveckla 
elevers begreppsförståelse i matematik. Syftet konkretiseras i följande 
frågeställning: 
 

- Hur säger sig lärare använda kommunikation i sin undervisning för att 
utveckla elevers begreppsförståelse i matematik? 

 
 
4 Metod 
 
I detta avsnitt presenteras planerandet och genomförandet av undersökningen samt 
vilka metoder som använts för att utföra den. Urval av informanter och hur 
databearbetning och analysarbetet gått till lyfts också fram. Slutligen beskrivs 
undersökningens tillförlitlighet och forskningsetiska överväganden. 
 
 
4.1 Val av undersökningsmetod 
 
Den metod som använts för den empiriska undersökningen är kvalitativ. För att 
besvara studiens frågeställningar har intervjuer gjorts med sex lärare i årskurserna 
1, 2 och 3 på tre olika skolor i två olika kommuner. Som komplement till 
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intervjuerna genomfördes dessutom, inför varje intervju, en observation i syfte att 
få en bättre förståelse för det som vid intervjutillfället kom att beskrivas av läraren. 
 
 
4.2 Urval 
 
De kriterier som satts upp vid val av informanter var att lärarna skulle vara aktiv 
lärare och verksamma i någon av klasserna F-3. De skulle också ha gått 
lärarutbildningen, ha behörighet att undervisa i matematik samt inneha 
lärarlegitimation. Informanterna skulle även vara ansvariga för planering och 
undervisning i ämnet matematik i någon av klasserna F-3. De informanter som 
ingår i denna studie uppfyller alla uppfyller ovanstående kriterier.  
 
Urvalet består av sex kvinnliga lärare som arbetat som lärare mellan 8-17 år. Tre 
av lärarna arbetar i årskurs 1, en lärare i årskurs 2 och två i årskurs 3. Av de sex 
lärarna som ingår i studien arbetar fem av dem i samma kommun varav tre av 
dessa på samma skola men i olika årskurser (1,2,3). Två av skolorna, de i samma 
kommun, är F-5-skolor medan den tredje i en intilliggande kommun är en F-6-
skola. 
 
Kontakt med informanterna togs via e-post till rektorer på tre olika skolor som alla 
vidarebefordrade den information som bifogats om studien samt en förfrågan om 
att frivilligt deltaga (Bilaga 1) till lärare som går under det urval som angetts 
(Larsen, 2009, s77). De sex ovan beskrivna lärarna tackade via e-post ja till att 
deltaga i studien. Efter telefonkontakt bestämdes tid och datum för observation och 
intervju.  
 
Nedan presenteras en tabell med information om de deltagande informanterna i 
denna studie. Namnen som används är kodnamn för att säkerställa informanternas 
anonymitet utifrån de huvudkrav vetenskapsrådet författat gällande individskydd 
(Björkdahl Ordell, 2007, s.26-27). 
 
 
Kodnamn: Undervisar 

i årskurs: 
Antal elever i 
klassen vid 
observationstillfället: 

Antal år 
i yrket: 

Kompletterande utbildning i matematik: 

Annelie 1 11 8 Nej 
Linda 1 12 14 Ja (Matematiklyftet 2015) 
Emelie 1 26 12 Ja (Handledare i Matematiklyftet) 
Maja 2 25 15 Ja (Matematiklyftet 2015) 
Elin 3 15 17 Ja (Matematiklyftet 2015) 
Ida 3 23 10 Ja (Matematiklyftet 2015) 
 
 
4.3 Genomförande 
 
För att besvara studiens frågeställningar valdes att genomföra intervjuer då denna 
metod kan synliggöra motiven till informanternas tillvägagångssätt i 
undervisningen av matematiska begrepp. Som komplement till den intervju som 
genomförts med respektive lärare har också en observation gjorts vid ett 
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lektionstillfälle i matematik. Observationstillfällena har alla ägt rum innan 
intervjuerna i syftet att få en situationsbeskrivning och för att få en större förståelse 
för den undervisning som senare kom att beskrivas i intervjun (Larsen, 2009, s.90). 
Valet att använda flera metoder, både intervjuer och observationer, grundar sig 
också i att säkerställa studiens validitet och reliabilitet (Larsen, 2009, s.81), vilket 
går att läsa mer om i ett senare kapitel (4.5).  
 
 
4.3.1 Intervju som redskap 
 
Valet att använda intervju som metod för att svara på den frågeställning som finns 
formulerad för studien var för att kunna synliggöra lärares egna beskrivningar samt 
vilka motiv som ligger bakom undervisningens utformning; om, hur och varför 
kommunikation används i undervisningen för att utveckla elevers 
begreppsförståelse i matematik.  
 
De sex intervjuer som gjorts har alla gjorts med stöd av en intervjuguide (se Bilaga 
3) där frågorna formulerats på ett sätt där läraren på ett så fritt sätt som möjligt får 
berätta om sitt arbetssätt (Larsen, 2009, s.84). Själva intervjun genomfördes alltså 
på ett semi-strukturerat sätt; där frågeställningarna varit öppna och där följdfrågor 
ställts utifrån informanternas svar (Kvale & Brinkmann, 2009, s.121-122).  
Intervjuguiden som skrevs inför och som användes som stöd vid intervjuerna 
inleds med en allmän fråga om hur matematiska begrepp undervisas. Därefter har 
följdfrågor ställts men i varierande ordning för att följa informantens tankar (Kvale 
& Brinkmann, 2009, s.121-122).  
 
För att säkerställa att informanternas svar återges korrekt spelades intervjuerna in. 
Dessa inspelningar med tillhörande transkription kommer dock att förstöras efter 
att undersökningen fått godkänt; information som informanterna också fått vid 
förfrågan om att deltaga. I och med att intervjun också lagts upp på ett 
semistrukturerat sätt har också inspelningen möjliggjort att fokus kunnat läggas 
helt på informanterna och deras svar, istället för att anteckna (Kvale & Brinkmann, 
2009, s.194). 
 
 
4.3.2 Observation som redskap 
 
Observationen som gjordes var av icke-deltagande art (Larsen, 2009, s.90) i syfte 
att få en större förståelse för den undervisning respektive lärare vid 
intervjutillfället kom att beskriva, något som kan vara till stor fördel, menar Kvale 
och Brinkmann (2009, s.123). Observationernas huvudsyfte var med andra ord 
kompletterande. Det insamlade materialet från respektive observation har således 
fått en mindre framträdande roll i resultatet för denna studie än vad de genomförda 
intervjuerna fått. Observationerna anses dock i många fall ha utgjort ett viktigt 
komplement till intervjuerna då fem av sex lärare vid intervjutillfällena hänvisade 
till det tidigare observationstillfället i syfte att förtydliga, ringa in och tydliggöra 
begrepp, tillvägagångssätt eller exemplifiera något från sin undervisning som 
kunde kopplas till att det i undervisningen kommuniceras matematiska begrepp.  
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De sex observationer som gjordes tog mellan 30-60 minuter och datan skrevs ner 
löpande på en bärbar dator. Några innehållsönskemål till den undervisning vid den 
specifika matematiklektionen som observationstillfället ägde rum på gjordes inte. 
Läraren ombads istället genomföra undervisningen helt enligt sin egen planering.  
 
Inför observationen utarbetades en mall (Bilaga 4) att följa och fylla i vid  själva 
observationstillfället där medvetet utarbetade stödord syftade till att underlätta och 
precisera vad som önskas observeras (Larsen, s.93). Det som observerats är om 
matematiska begrepp kommuniceras i undervisningen vid tillfället, på vilket/vilka 
sätt och i vilket/vilka sammanhang. Anteckningarna från varje observation 
renskrevs så snart som möjligt till ett enskilt observationsprotokoll i förberedande 
syfte för att få en bättre översikt över materialet vid kommande analysarbete. 
 
 
4.4 Databearbetning och analysmetod 
 
Efter observation och intervju har transkribering gjorts på plats, direkt efter att de 
ägt rum, för att på ett så korrekt sätt kunna återge informationen som givits. Den 
data som framkom av intervjumaterialet transkriberades från ljudfil till ett skriftligt 
digitalt dokument. Ljudfilen har lyssnats på flertalet gånger för at säkerställa en 
korrekt transkribering och tillförlitlighet men också för att säkerställa att 
nyanseringar; så som pauser, skratt och exempelvis tvekan noterats på ett korrekt 
sätt (Kvale & Brinkmann, 2009, s.218). Transkribering av de anteckningar som 
fördes vid observationerna har också gjorts, även de till ett skriftligt dokument på 
datorn.  
 
Den kvalitativa analys som gjorts av den insamlade datan är en innehållsanalys 
(Larsen, 2009, s.101). Innehållsanalysen har gjorts genom att fördela in och 
strukturera den insamlade datan från intervjuer och observationer i två kategorier, 
ett medvetet sätt som syftade till att få en bättre överblick över den data som 
samlats in (Larsen, 2009, s. 97). De två kategorierna datan fördelats in i utgör 
också de rubriker som går att finna i denna undersöknings resultat, men också i 
kapitlet ”teoretiskt ramverk” (2.2) och lyder som följer: 
 

1. Vardagsspråk och matematiskt språk 
2. Att kommunicera matematiska begrepp 

 
Det som framkommit i analysen har alltså kategoriserats utifrån det teoretiska 
ramverk som undersökningen grundar sig på och som där lyfts fram vara 
avgörande då det kommer till att utveckla elevers begreppsförståelse i matematik 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s.194). Data från intervjuer och observationer som 
identifierats innehålla och ha att göra med hur språket används i 
matematikundervisningen; om och hur lärare använder sig av elevers befintliga 
erfarenheter kring begrepp och de benämningar elever redan känner till från sitt 
vardagsspråk parallellt med de korrekta benämningarna på begrepp i det 
matematiska språket, har kategoriserats in i den första rubriken ”Vardagsspråk och 
matematiskt språk”. Den data som identifierats innehålla om och hur 
undervisningen erbjuder elever att kommunicera, samt på vilka sätt och vid vilka 
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tillfällen, har kategoriserats in under rubrik 2 ”Att kommunicera matematiska 
begrepp”.  
Informanternas svar markerades med olika färger för att lättare hålla isär vem som 
sagt vad under de två rubrikerna. Övrig data, som enligt innehållsanalysen inte 
identifierats beröra eller innehålla något som rör de ovan nämnda rubrikerna, har 
kategoriserats in i ett eget dokument som exkluderats till denna studie efter en 
bedömning att dess innehåll inte besvarar studiens frågeställning.  
 
Datainsamlingen som denna undersökning grundar sig på är främst de intervjuer 
som genomförts. Observationer som gjorts innan respektive intervju har fungerat 
som komplement i syfte att öka förståelsen för den information som framkommer 
under intervjutillfället. Därför har största fokus också legat på att analysera 
transkriberingen av intervjuerna för att finna påståenden och svar i dem som går 
under de numrerade kategorierna ovan.  
 
 
4.5 Studiens validitet och reliabilitet 
 
Validitet har att göra med en undersöknings relevans; att studera det 
undersökningen syftar till att undersöka samt att samla in relevant data som kan 
besvara den eller de frågeställningar som studien faktiskt bygger på (Larsen, 2009, 
s.80). En studies reliabilitet är hur tillförlitlig undersökningen är; att hela 
arbetsprocessen gjorts med stor noggrannhet och att studiens resultat är trovärdigt 
(Larsen, 2009, s.81).  
 
Det finns en viss osäkerhet vid kvalitativa undersökningar då det finns en rad 
faktorer som kan påverka både observationer och/eller intervjuer (Larsen, 2009, 
s.27). Ett sätt att säkerställa en hög validitet och reliabilitet i en studie är att 
använda sig av flera metoder, något som också kallas för metodtriangulering 
(Larsen. 2009, s.81). Detta har tagits hänsyn till i detta arbete då den insamlade 
datan både grundar sig i observationer och intervjuer, även om studiens fokus 
främst ligger på de svar som framkommit under intervjutillfällena. De 
observationer som gjorts har, som beskrivits tidigare, varit av icke-deltagande 
karaktär och syftat till att skapa en egen uppfattning om den undervisning som i 
den efterföljande intervjun kom att beskrivas.  
 
För att säkerställa arbetets validitet och reliabilitet har mallar till både intervju och 
observation gjorts på förhand och använts vid tillfällena samt att analys av dessa 
redovisats. För att ytterligare säkerställa validiteten och reliabiliteten har de 
genomförda intervjuerna också spelats in i syfte att säkerställa att det 
informanterna sagt återges korrekt (Larsen, 2009, s.81). Valet att spela in 
intervjuerna var främst för att inte behöva anteckna och för att istället kunna lägga 
fokus på informanterna, fånga upp deras svar och ställa eventuella följdfrågor 
(Kvale & Brinkmann, 2009, s.194). 
 
Den insamlade datan från både observationer och intervjuer har också hanterats 
med noggrannhet och särskiljts med att var och en av informanterna blivit 
tilldelade varsin färg. Syftet har varit att hålla reda på vem som sagt vad för att inte 
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blanda ihop det informanterna sagt, en metod som också säkerställer studiens 
reliabilitet (Larsen, 2009, s.81).  
 
I analysarbetet har sedan informanten svar jämförts i förhållande till de rubriker 
som finnes i studiens teoretiska ramverk; något som också säkerställer validiteten 
och reliabiliteten i arbetet.  
 
 
4.6 Forskningsetiska överväganden 
 
Inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen finns fyra huvudkrav 
författade av vetenskapsrådet gällande individskydd (Björkdahl Ordell, 2007, 
s.26), vilka också tagits hänsyn till i denna studie i och med informantbrev som 
skickats ut (Bilaga 1). Den första principen av de fyra handlar om 
Informationskravet, att forskaren ansvarar för att berörda individer i eller av 
studien ska få information av det forskningen syftar till. Forskningen bör också ta 
hänsyn till Samtyckeskravet som innebär att individer som deltar i en undersökning 
själva bestämmer om de vill medverka eller inte. Det tredje huvudkravet är 
Konfidentialitetskravet som innebär att personuppgifter och de uppgifter som 
samlats in från olika individer ska behandlas med stor försiktighet och förvaras på 
ett säkert sätt från obehöriga. Det sista huvudkravet gällande individskydd är 
Nyttjandekravet  vilken handlar om att forskaren endast använder det insamlade 
materialet från enskilda individer i sin forskning (Björkdahl Ordell, 2007, s.26-27). 
 
Inför intervjuer och observationer skickades, som nämndes ovan, ett informantbrev 
ut till informanterna som de godkände i och med påskrift. I och med att 
informantbrev och konfidentialitetskrav delats ut och skrivits på är också 
undersökningen försvarbar rent etiskt. I informantbrevet formulerades syftet med 
studien men också hur materialet kommer att användas; konfidentiellt, endast till 
denna undersökning och att det, när arbetet avslutats, kommer att förstöras.  
 
I samband med varje intervju informerade jag återigen lärarna om att deltagandet 
var helt frivilligt. Jag förtydligade också att de när som helst kunde välja att inte 
medverka och att de, om de så önskade, fick ta del av arbetet när det var godkänt.  
 
I studien används inte informanternas riktiga namn utan istället så kallade 
kodnamn (”Annelie”, ”Linda”, ”Emelie”, ”Maja”, ”Elin” och ”Ida”, ”) allt för att 
säkerställa anonymiteten för var och en av dem. Vid observationen har endast 
läraren observerats men ett informationsbrev till elever och vårdnadshavare 
skickades ändå ut där detta förtydligades (Bilaga 2).  
 
 
5 Resultat 
 
Syftet med den empiriska undersökningen i detta arbete är att få kunskaper om hur 
sex lärare i tre svenska skolor säger sig utforma sin undervisning i årskurs 1-3 för 
att utveckla elevers begreppsförståelse i matematik. Den frågeställning som ämnas 
besvaras i detta kapitel är på vilka sätt lärarna säger sig använda kommunikation i 
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undervisningen för att utveckla elevers begreppsförståelse i matematik. Det 
material som samlats in och analyserats från intervjuer har strukturerats enligt det 
teoretiska ramverk som finns för studien och har således placerats in under 
följande rubriker: 
 

1. Vardagsspråk och matematiskt språk 
2. Att kommunicera matematiska begrepp 

 
Den data som samlats in från observationer och intervjuer och som identifierats 
innehålla något om hur språket används rent tekniskt; vilka benämningar som 
används då lärare och elever pratar om och kring matematiska begrepp i 
matematikundervisningen, har kategoriserats in under den första rubriken. I den 
andra rubriken har det som identifierats innehålla hur lärare erbjuder, möjliggör 
och skapar tillfällen för elever att kommunicera om och kring matematiska 
begrepp i syfte att utveckla deras begreppsförståelse, kategoriserats in.  
 
 
5.1 Vardagsspråk och matematiskt språk 
 
Inledningsvis förordas, enligt den inkluderade forskningen i det teoretiska 
ramverket för denna studie, att elever skall tillåtas använda kända begrepp från sitt 
vardagsspråk för att så småningom succesivt utvecklas mot det matematiska 
språket. Detta kan göras genom att lärare tar vara på de erfarenheter och kunskaper 
elever redan har om begrepp när de kommer till skolan.  
 
På frågan om och hur lärare tar hänsyn till elevers befintliga erfarenheter kring 
begrepp svarade samtliga av de tillfrågade lärarna ”ja”. Hur detta gjordes beskrevs 
dock på varierande sätt. Tre av lärarna beskrev kommunikation som ett verktyg 
till att bedöma elevers begreppsförståelse; att de genom lärar-elev-samtal eller 
diskussioner i helklass får indikationer på var en elevs kunskapsnivå ligger. 
 

Vi diskuterar kanske, och jag brukar ofta plocka upp begreppet ”idag ska vi 
jobba med addition” till exempel, och ”vad är addition för någonting”. Just 
att använda begreppen och sen diskutera det tillsammans med dom så får 
man en ganska bra bild på vilka som kan och vilka som inte kan eller 
ungefär den gemensamma nivån. (Elin).  

 
Av den analys som gjorts av intervjuerna framkom också att två av lärarna 
använder matematikboken i syfte att planera och bedriva undervisningen i 
matematiska begrepp men att den också som verktyg till att ta reda på elevers 
kunskap kring dem: 
 

I boken checkas det ju av, ”skriv uträkningen”, där ser man ju vissa barn 
som ständigt, om jag tänker multiplikation, dom använder upprepad addition 
hela tiden, och visst dom kan tänka så men dom skulle kunna, ha kunna 
kommit vidare om dom hade upptäckt att ”ja, det går ju snabbare om vi 
använder multiplikation” då har ju bokens sida hjälpt mig att förstå att hon är 
kvar i att hon har förstått att det är fyra barn och alla har två äpplen, då ritar 
hon två plus två plus två plus två medan en annan har kommit till två barn 
gånger fyra äpplen lika med åtta. Där ser jag en skillnad av 
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begreppsförståelse. Så jag använder mig både av böcker, hur det är 
uppbyggd i böckerna, vilka som har förståelsen av begreppen. Jag tycker att 
man får ganska stor koll där. (Ida). 

 
En av de sex intervjuade lärarna samlade, på ett systematiskt och strukturerat sätt, 
in elevers befintliga erfarenheter av begrepp, skriftligt och muntligt, och noterade 
löpande elevers kunskapsutveckling av olika matematiska begrepp:  
 

Den som ligger i bedömningsmaterialet är ju, det är som tre kolumner ”räkna 
upp till hundra” till exempel, och det är mittenkolumnen där dom ska vara 
och den innan det är ju vad, då är dom svag, och den efter och då kan man ju 
kolla, då kan man få en kurva på vart dom är någonstans då får man bara 
sätta ett kryss eller nått och göra det enkelt. Jag gör som en intervju i starten 
av en termin och då har man ju någonstans en uppfattning om vad gruppen 
behöver som helhet. (Maja). 

 
Tre av de sex lärarna som på olika sätt sa sig bedöma elevers befintliga kunskaper 
om begrepp sa sig inte gå vidare på något särskilt sätt med den bedömning som 
gjorts utan använde informationen för sig själv och för att se vad eleverna kan. 
Samma tre lärare sa sig också konsekvent använda sig av endast de korrekta 
benämningarna på matematiska begrepp. Läraren Linda beskrev det enligt 
följande: 
 

Jag försöker att dom ska höra orden direkt så att dom inte ska bli konstiga. 
Stegringen blir hellre vad som kommer där näst inte att vi börjar att säga 
plussa och sen blir det addition utan vi säger addition hela vägen (Linda).  

 
Hon påpekade också hur hon istället försöker få elever att förknippa begrepp 
med något och gav exempel från lektionen då observationen ägde rum: 
 

Jag hade inte behövt säga att det var bråk vi jobbade med idag men att jag 
gjorde ju som en rolig grej i inledningen att ”tror ni vi ska bråka idag” så att 
dom har någonting att hänga upp ordet på att det inte bara blir en matematisk 
term som inte betyder någonting som man blandar ihop med alla andra. 

 
De övriga tre lärarna sa sig utgå från elevers vardagsspråk vid begreppsinlärningen 
i matematik men introducerade samtidigt de korrekta benämningarna på 
begreppen. Syftet med att använda sig av både begrepp från elevers vardagsspråk 
samtidigt som de korrekta benämningarna på begrepp som hör det matematiska 
språket till, förklarade lärarna vara för att elever ska kunna koppla dem till något 
de redan känner till vilket de menade kunde öka elevers förståelsen för begrepp 
och på så sätt också underlätta inlärningen av det. Nedan följer Majas beskrivning: 
 

Jag talar om att det är ett eget språk och att det är ett mattespråk, att så här 
säger man. Jag säger både och alltså och då skriver jag på tavlan att så här 
säger vi på mattespråk och så här.. kanske någon säger ”men det betyder 
samma sak” också förklarar jag att det betyder samma sak men att vi 
använder oss av olika ord.  Ju äldre dom blir desto mer konsekvent använder 
jag bara dom orden men från början säger jag både och, och det är för att det 
inte ska bara vara en massa nya ord som kommer, dom ska inte lära sig bara 
utantill en massa ord. Dom ska ha hört orden tidigt, men man ska kunna 
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förknippa det med plus, ett språk som dom förstår och så fasar man in dom i 
det matematiska på ett sätt. (Maja). 

 
Två av dessa tre lärarna förklarade också att processen att gå från det vardagliga 
till det matematiska bör ske medvetet och att det måste få ta tid, annars kan elevers 
förståelse för begrepp bli ytliga. En av dem upplevde dock att många elever idag 
endast lärt sig begreppen utantill och inte de synonymer eller kännetecken som hör 
dem till vilket hon menade leder till att elever inte får den djupa 
begreppsförståelsen: 
 

Idag kan alla barn cirkel, men inte rund ring, så vi har blivit så otroligt 
fokuserad på det rätta matematiska språket men dom har tappat att det finns 
synonymer så det är ju, ja, det har jag sett tycker jag under några år att, ja, 
det var ju kul att du visste. Dom kan säga att det där är en kvadrat, men vad 
är en kvadrat? De lär sig bara utantill men får inte förståelsen för innebörden 
och liksom själva kännetecknet av ett begrepp. (Emelie). 

 
Samma lärare beskrev hur hon tagit hjälp av elevers föräldrar för att utöka elevers 
ordförråd i matematik och för att de ska få erfarenheter av matematiska begrepp i 
hemmet, erfarenheter som hon förklarar att eleverna kan ha nytta av när de lär sig 
begrepp och de korrekta benämningarna av dem i skolan: 
 

Vi brukar ge dem ge tips och konkreta exempel, ”vi har dukat för fyra 
personer, nu ska mormor och morfar komma, hur många fler behöver vi 
duka åt”. Så att det blir mer i vardagen också så att dom kan koppla till sina 
egna erfarenheter som dom sen kan koppla till skolan. Vi har ju skolan, och 
då ska ju språket sitta.. som ett skolspråk. Dubbel, hälften, multiplikation, 
likamed, på vägen dit behöver de ha något att hänga upp det på. (Emelie). 

 
 
5.2 Att kommunicera matematiska begrepp 
 
I litteraturstudiens resultat framkom att kommunikation är ett viktigt verktyg för 
lärare att använda då det kommer till att utveckla elevers begreppsförståelse i 
matematik. I studiens teoretiska ramverk lyfts en stöttande lärare fram som skapar 
tillfällen för sina elever att kommunicera matematik fram, vilket möjliggör en 
utveckling av ordförråd och förståelse för begrepp. 
 
Alla de sex intervjuade lärarna svarade att kommunikation används i 
undervisningen för att utveckla elevers begreppsförståelse i matematik. Förutom i 
genomgångar så lyfte tre av lärarna fram kommunikation som ett viktigt verktyg 
då det kommer till att bedöma elevers förståelse av begrepp. De 
kommunikationskonstellationer som exemplifierades vid bedömning av elevers 
begreppskunskaper var lärare-elev, elev-elev men också via diskussioner i 
helklass: 
 

I klassrummet märker man ganska fort när man frågar ”vad tänker du”, för 
då kan de inte riktigt förklara och har svårt att sätta ord. För mig handlar det 
om, för att kunna få begrepp måste vi sätta ord på det vi tänker, att sätta ord 
på matematiken (Ida). 
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Två av lärarna lyfte fram formativ bedömning och gav, båda två, exempel på 
tillfällen i sin undervisning där de ställer frågor och elever får skriva sitt svar på 
varsin liten whiteboard. På så sätt menar de att de får en överblick över vad varje 
individs kunskap om ett specifikt begrepp, men även gruppen i stort. En annan 
lärare beskrev hur hon endera samtalar med elever eller låter dem göra en skriftlig 
diagnos, för att ta reda på var de ligger kunskapsmässigt: 
 

Jag brukar, innan jag börjar ett område, bestämma mig för ungefär vad dom 
ska kunna och sen kollar jag av det, endera skriftlig diagnos eller muntligt, 
beror på vilken ålder dom är. Någonstans mitt i pratar jag med dom, och 
märker jag att det är många som inte har med sig det jag tänkt att dom ska 
lära sig med hälften dubbelt till exempel då har jag någon lektion till på det. 
(Maja). 

 
Två lärare ansåg att kommunikation används hela tiden och hur viktig den är för 
att reda ut och beskriva ett begrepp. Samma två lärare beskrev också hur elever får 
beskriva och prata mycket matematik genom att hjälpa varandra och jobba i både 
par och grupper för att lösa olika matematiska uppgifter. Den ena av de ovan 
nämnda två, Ida, hänvisade vid intervjutillfället till den lektion som ägt rum vid 
observationstillfället för att förtydliga och argumentera för en undervisning där 
elever tillåts kommunicera i matematik då hon anser att det gynnar utvecklingen 
av elevers begreppsförståelse. Under observationstillfället hon hänvisade till 
arbetade eleverna två och två med ett stort papper som var indelat i fyra rutor. I 
rutorna fanns rubriker vilka också fungerade som instruktioner till var och en av 
dem. I en skulle eleverna tillsammans skriva en räknesaga, i en annan rita en bild, i 
en tredje limma fast en uträkning de får av läraren (som de andra rutorna ska 
baseras på), och den fjärde och sista skulle de få gå ut och praktiskt lägga ut 
föremål enligt den uträkning de fått. Med en ipad per grupp skulle de sedan ta kort 
på föremålen de lagt ut och vid nästa lektion skriva ut sin bild och limma fast den i 
rätt ruta. I ovan beskrivna övning förklarade läraren att elever, i samma övning, får 
möta och arbeta med begrepp på olika sätt men också tränas i att beskriva dem på 
olika sätt. Den andra läraren av de två, Elin, lyfte även hon vikten av 
kommunikation i matematikundervisningen och vikten av att elever får jobba med 
och beskriva matematiska begrepp för varandra: 
 

Jag brukar också jobba med sant eller falskt och så där, att man tillsammans, 
det är ett sätt att få dem att beskriva och prata, diskutera. Jag gör flera 
uppgifter på tavlan där hela uträkningen finns med också finns det sanna och 
falska, då ska de ta reda på vilka som är sanna och vilka som är falska 
genom att prata ihop sig med varandra och bestämma och argumentera 
varför det är sant eller falskt då (Elin). 

 
Alla sex lärare som intervjuades beskrev hur kommunikation används i syfte att 
synliggöra elevers olika sätt att tänka. Tre av lärarna lyfte fram att ett sätt att 
synliggöra det på; att elever får tränas i att beskriva hur de löst en uppgift och inte 
bara ge ett korrekt svar. Exempelvis får elever förklara för varandra men också en 
och en tillsammans med läraren. En av lärarna beskrev också hon hur hon 
använder sig av att låta andra elever sätta ord på och förklara olika begrepp för en 
klasskamrat när den inte förstår: 
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”Ibland tar jag hjälp av andra barn och frågar hur skulle du säga för att ta hjälp av 
deras ord och förklaringar, för jag tror att man lär sig bäst genom andra.” (Elin) 

 
Läraren Linda förklarade att hennes elever också får prata i helklass genom att 
hon kliver ur sin roll som lärare och ”spelar dum” så att elever får vara hennes 
fröken och förklara för henne. Då eleverna förklarar för henne kan hon ”rätta” 
dem om det de berättar inte riktigt stämmer överens med det som är korrekt. Hon 
förklarade också att hon brukar upprepa elevers svar som varit bra genom att säga 
”jaha, du menar alltså att…”. Ida berättar att eleverna får stå framme vid tavlan 
och berätta hur de tänkt och hur det kan leda till en fördjupad förståelse:  
 

”Vi har mycket genomgångar på tavlan och då får dom ibland komma fram 
och prata själva och visa och berätta hur de tänker. ”Hur tänkte du”, dom kan 
ha tänkt på flera olika sätt. En kille sa det, när vi hade multiplikation, han 
hade räknat på ett lite annorlunda sätt och det stämde inte riktigt. Då sa vi 
det att ”vet du att det är det här som är så intressant, hur vi kan förstå saker” 
och då sa han ”så du menar att det kan ibland vara bra att faila?” På så sätt 
har han ju rätt för det är ju då det blir intressant och synligt, då får man ju 
också diskutera och det är jättebra!” (Ida). 

 
I resultatet framkom också hur två av lärarna använder matematikboken för att 
kommunicera runt och om begrepp. En av lärarna beskrev hur hon höll 
genomgångar baserade på varje nytt kapitel i matematikboken och att de i helklass 
brukar synliggöra och diskutera svåra ord och begrepp som elever stöter på i den. 
Samma lärare menade också att läromedlet utgjorde en central del i att undervisa 
elever i matematiska begrepp eftersom den har ”alla dom där orden”; 
 

”Jag tycker också att matteboken vi har använder begreppen och använder i 
begreppen i frågorna att det liksom står där att ”du ska addera talen” eller 
”du ska räkna ut produkten”. I boken använder dom de matematiskt korrekta 
begreppen och det är ett plus därför att då innebär det att de återkommer för 
det tar ju tid för barnen att befästa dom här begreppen. Står det då ”räkna ut 
vilka är produkterna i tvåans tabell” så kommer jättemånga barn att fråga, 
”vad är det för någonting?” och då är det ordet produkt man inte förstår och 
då diskuterar jag tillsammans med barnet” (Elin). 

 
Tre av lärarna beskrev också att praktiska övningar är ett bra sätt för elever att få 
möjlighet att kommunicera matematik och hur de också gör att begrepp blir 
synliga och kan upplevas. 
 

”Jag skulle säga att vi kan använda personer, jag kan ta en siffra också visar 
jag, håller jag upp den, också sätter vi ett likamedtecken sen säger jag ”hur 
många barn ska det vara efter?” också ska dom diskutera med varandra och 
ställa sig rätt då”. (Linda). 

 
Annelie hänvisade till lektionen då observationen ägde rum och menade att olika 
plockmaterial kan vara ett bra sätt för elever att få syn på ett begrepp men också 
värdefulla tillfällen att samtala kring begrepp. Lektionstillfället hon syftade till 
arbetade eleverna med talet fyra. I inledningen av lektionen fick elever fyra stenar 
var och ett papper. Pappret skulle de vika på mitten och sedan vika tillbaka det 
igen i syfte att få pappret i två delar med en tydlig markering i mitten. Annelie bad 
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sedan eleverna lägga fyra stenarna hur dem ville på pappret och tillsammans gick 
de sedan igenom hur många olika sätt man kan lägga stenarna på; ett visst antal på 
ena sidan och ett visst antal på den andra sidan. Annelie förklarade att fördelen 
med att använda plockmaterial som hjälpmedel gör att antalet fyra blir synligt på 
ett sätt som gör att elever kan få en ökad förståelse för fyra och vad begreppet fyra 
innehåller samt att de får tränas i att beskriva ett begrepp för andra.  
 
Elin beskrev hur elever kan få göra egna filmer där de får till uppgift att förklara 
ett begrepp eller lösa en särskild uppgift tillsammans med en klasskamrat. På så 
sätt tränas de i att förklara för andra. Läraren Emelie nämner mattesånger som 
exempel och något hon kallar för ”medvetna lekar”, där leken ”under hökens 
vingar kom” kan göras med siffror istället för färg på kläder. Hon beskriver också 
hur lego kan användas för att låta elever tränas i upptäcka och beskriva olika 
begrepp:  
 

”De ska ha tio likadana legobitar var, sen tar man en pärm och ställer mellan 
dem. Säg att du och jag bygger, så vi har pärmen mellan oss, också kanske 
du ska börja och lägger, eller bygger en form, sen ska du beskriva den 
figuren och då ska jag bygga en likadan och jag får ju inte se din figur. Då 
tränar man ganska mycket och använder väldigt mycket ord. Då krävs det 
nästan ett matematisk språk, att ”det här är fyrkant” och om man lägger två 
på varandra, ja då blir den dubbelt så hög. Det är ett exempel på ett bra 
material att träna på att sätta ord på begreppen men samtidigt fundera på vad 
begreppet innehåller.” (Emelie). 
 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att kommunikation, i olika utsträckning 
och på olika sätt, sägs användas i undervisningen till att utveckla elevers 
begreppsförståelse i matematik. Samtliga lärare sa sig ta hänsyn till elevers 
befintliga erfarenheter kring begrepp, men tre av lärarna sa sig inte använda 
informella definitioner av begrepp vid inlärningen från elevers vardagsspråk, 
vilket kan tolkas vara motsägelsefullt. Resultatet visade också att lärare sa sig 
använda kommunikation i allt ifrån genomgångar där både lärare och elever tilläts 
prata, till att arbeta med olika begrepp i olika gruppkonstellationer, men också med 
matematikboken som utgångspunkt. Syftet med att kommunicera kring begrepp 
visade sig, enligt resultatet, vara att låta elever förklara hur de tänkt och för att 
synliggöra fakta kring ett begrepp samt dess egenskaper och kännetecken för att 
elever skall få en djupare förståelse av det. 
 
 
6 Diskussion 
 
Kapitlet inleds med en metoddiskussion där studiens undersökningsmetod 
granskas och sammanfattas. Därefter presenteras en resultatdiskussion där studiens 
resultat diskuteras i förhållande till den forskning som finns i det teoretiska 
ramverk som presenterats i ett tidigare kapitel.  
 
 
 
 



 

 
 
 
 

24 

6.1 Metoddiskussion 
 
Det resultat som framkom i den tidigare litteraturstudien (Jonsson, 2016) var att 
kommunikation var ett centralt verktyg för lärare att använda sig av i sin 
undervisning i syfte att utveckla elevers begreppsförståelse i matematik. I 
resultatet presenterades också vikten av att låta eleverna gå från ett vardagligt 
språk till det matematiska; från de informella definitionerna i matematik till det 
formella (Jonsson, 2016, s.20-21). Utifrån det resultat som framkom i 
litteraturstudien föll det sig därför naturligt att undersöka hur lärare säger sig 
använda kommunikation i sin undervisning då det kommer till att utveckla elevers 
begreppsförståelse i matematik. Utifrån frågeställningens karaktär valdes således 
en kvalitativ undersökningsmetod, observationer och intervjuer. 
 
I och med den tidsbegränsning som satts uppför denna undersökning valdes 
informanter genom att rektorerna vid de tre skolorna jag kontaktat via mail 
tillfrågat lärare utifrån de urval som formulerats i informantbrevet. Kritik som kan 
vändas mot detta är rektorerna medvetet kan ha tillfrågat specifika personer som 
enligt honom/henne har särskilda kunskaper i området som ämnar studeras i denna 
undersökning, vilket kan ha påverkat resultatet. Antalet informanter i denna 
undersökning är sex stycken vilket även det grundar sig i undersökningens 
tidsbegränsning då förberedande, genomförande och bearbetning av intervjuer och 
observationer är tidskrävande. De informanter som deltagit har alla blivit 
informerade om att undersökningen tar hänsyn till de fyra huvudkrav för 
individskydd författade av Vetenskapsrådet (Björkdahl Ordell, 2007, s.26), något 
som kan ses som en styrka i arbetet. 
 
Att undersökningen består av flera metoder, så kallad metodtriangulering, har varit 
ett sätt att säkerställa studiens validitet och reliabilitet (Larsen, 2009, s.81). 
Svårigheter vid en kvalitativ undersökning kan vara att säkerställa att informanter 
talar sanning (Larsen, 2009, s.27). Fördelen med en undersökning av kvalitativ 
karaktär och med intervju som metod är att följdfrågor kan ställas för att kunna nå 
djupare i ämnet eller för att reda ut eventuella frågetecken. På så sätt kan också 
den som intervjuar få en djupare förståelse i ämnet vilket förenklar arbetet med att 
redogöra resultatet. I och med att den som intervjuas också kan tala mer fritt än i 
exempelvis ett frågeformulär vilket också säkerställer studiens validitet (Larsen, 
2009, s.27). 
 
Som komplement till de intervjuer som genomförts, men också för att öka 
undersökningens reliabilitet, gjordes även en observation vid ett lektionstillfälle 
per lärare. Lärarna har själva fått planera och genomföra dessa lektioner utan 
påverkan då syftet med observationen var att få en situationsbeskrivning inför 
intervjutillfället. I och med att undersökningens syfte och frågeställningar 
beskrivits i informantbrevet går dock inte att utesluta att lärarna genomfört en 
lektion där begrepp tydligt kommuniceras i undervisningen. Observationer gjordes 
också under en lektion per lärare varför de inte går att generalisera fram slutsatser 
utifrån den (Larsen, 2009, s.28). 
 
Undersökningens styrka är den noggrannhet av förberedelser, genomförande och 
bearbetning av det insamlade materialet. Detta, tillsammans med de val som gjorts, 
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beskrivs och motiveras också i metodkapitlet med hjälp av olika metodböcker som 
utgångspunkt.  
 
 
6.2 Resultatdiskussion 
 
Sammanfattningsvis utgör, enligt de intervjuade lärarna, kommunikation en central 
del i undervisningen i matematik och i syfte att utveckla elevers 
begreppsförståelse. I detta avsnitt analyseras det mest framträdande resultatet från 
den empiriska undersökningen utifrån den forskning som går att läsa i 
bakgrundskapitlet för detta arbete.  
 
 
6.2.1 Vardagsspråk och matematiskt språk 
 
Att ta hänsyn till elevers befintliga erfarenheter  
När det kommer till att ta hänsyn till elevers befintliga erfarenheter kring begrepp, 
vilket Schleppegrell (2007, s.147), Adams (2003, s.787) och Löwing (2004, s. 112, 
245, 25) förespråkar, beskriver tre av lärarna hur den tas med att de aktivt 
använder sig av elevers vardagsspråk vid inlärningen av begrepp, något Johnsen 
Høines & Mörling (2000, s.34-35), Schleppergrell (2007, s.147.ff), Adams (2003, 
s.787) och Grevholm (2014, s.244) framhåller som viktigt vid 
begreppsinlärningen. Analysen av det insamlade materialet visade dock att den 
beskrivna hänsynen till elevers befintliga begrepp inte togs av samtliga lärare, 
även fast de alla svarade ja på frågan hurvida detta gjordes eller inte. Tre av 
lärarna sa sig göra en bedömning av elevers förståelse och befintliga kunskaper om 
begrepp, men att den insamlade informationen inte användes; vilket kan tolkas 
som att de inte tar den hänsyn till elevers befintliga erfarenheter kring begrepp som 
förespråkas ovan och i detta arbetets bakgrundskapitel.   
 
 
Informella och formella definitioner 
De tre lärare som sa sig använda sig av elevers vardagsspråk vid 
begreppsinlärningen underströk vikten av att använda både informella och 
formella definitioner på matematiska begrepp, vilket också förespråkas av Adams 
(2003, s.788) men även Bentley (2011, 46-47) som ju menar att nya begrepp lärs 
in genom ett som en elev redan känner till. Att låta de formella definitionerna ta 
mer och mer plats i undervisningen allt eftersom framhålls också av Schleppegrell 
(2007, s.147) och beskrivs, av Adams (2003, s.787), vara viktigt för att elever ska 
utveckla förståelse för ett begrepp och att kunna använda det på ett korrekt sätt. 
Två av lärarna underströk också att processen från det vardagliga språket till det 
matematiska bör ske medvetet och att det måste få ta tid. En av de tre lärarna 
upplevde dock att många elever idag endast lärt sig begreppen utantill och inte de 
synonymer eller kännetecken som hör dem till vilket hon menar leder till att elever 
inte får den djupa begreppsförståelsen som Ryve (2006, s.8) och Bentley (2008, 
s.16) efterfrågar. De tre lärare som sa sig bedöma, men inte använda sig av, elevers 
befintliga erfarenheter av begrepp sa sig också sträva efter att konsekvent använda 
endast de korrekta benämningarna på matematiska begrepp redan vid inlärningen. 
Att som lärare inte skapa en förbindelse från elevers vardagsspråk till det 
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matematiska, som enligt Johnsen Høines & Mörling (2000, s.74) bör vara central 
vid inlärningen av begrepp, kan leda till att elever endast tillägnar sig den ytliga 
utantill-kunskapen Adams (2003, s.787) beskriver och kan också, enligt Bentley & 
Bentley (2011, s.67) göra att elever i slutändan använder procedurer utan att 
egentligen förstå vad de gör och vilka begrepp som ingår i dem. 
 
 
6.2.2 Att kommunicera matematiska begrepp 
 
Kommunikationskonstellationer 
Samtliga lärare lyfte fram att kommunikation på ett bra sätt synliggör elevers olika 
sätt att tänka, vilket också Schleppergrell (2007, s.148) lyfter fram som goda 
möjligheter för elevers matematiska språk och kunskap om begrepp att utvecklas. 
Förutom att använda kommunikation till att bedöma elevers begreppsförståelse, 
beskrevs det i resultatet också användas för att utveckla elevers begreppsförståelse 
genom att föra diskussioner vid genomgångar, i helklass samt ha lärar-elev-samtal 
och/eller elev-elev-samtal. En av lärarna beskrev sitt användande av metoden 
revoicing, vilken O'Connor & Michaels (1993, s.318ff) och Engvall (2013, s.230) 
beskriver som där fördelaktiga svar kan lyftas fram och synliggöras men också 
formuleras om. En annan lärare använde sig också av att låta elever själva förklara 
för en klasskamrat, vilket Fraivillig, Murphy & Fusons (1999, s.158) också 
beskriver som en modell i den ovan nämnda metoden ”revoicing”. I resultatet 
framkom också hur två av lärarna använder matematikboken för att kommunicera 
runt och om begrepp. En av lärarna beskrev hur hon höll genomgångar baserade på 
varje nytt kapitel i matematikboken och att de i helklass brukar synliggöra och 
diskutera svåra ord och begrepp som elever stöter på i den. Samma lärare menade 
också att läromedlet utgjorde en central del i att undervisa elever begrepp eftersom 
den har ”alla dom där orden”; något Skolinspektionen menar kan innebära att 
undervisningen inte vilar på de mål som finns i läroplanen då läroböcker per 
automatik inte grundar sig i dem (Skolinspektionen,  s.5-10). Det kan dock ses 
som positivt att lärare aktivt och genom kommunikation synliggör och reder ut de 
svårigheter elever möter om begrepp i matematikböckerna.  
 
 
Beskrivande kommunikation  
Tre lärare lyfte fram vikten av att elever får tränas i att beskriva hur de löst en 
uppgift och inte bara ge ett korrekt svar, vilket också förespråkas av både Iannone 
& Cockburn (2008, s.48) och Engvall (2013, s.231). Fördelen med metoden är att 
elever får tränas i att använda det matematiska språket och att elevers ordförråd 
också får möjlighet att utvecklas (Fraivillig, Murphy & Fuson, 1999, s.158). Under 
ett av observationstillfällena använde sig en av lärarna av plockmaterial i syfte att 
synliggöra begrepp och att låta elever samtala om och tränas i att beskriva olika 
begrepp. Vid ett annat observationstillfälle lät en av lärarna sina elever arbeta två 
och två med en uppgift som krävde att begrepp kommunicerades på olika sätt; 
bildligt, genom en räknesaga, genom uträkning samt att praktiskt lägga ut föremål. 
I samma uppgift fick eleverna alltså möjlighet att möta och arbeta med begrepp på 
varierande sätt men också tränas i att beskriva dem på varierande sätt för varandra. 
En annan lärare beskrev hur elever får träna på att sätt ord på och beskriva 
legobitars kännetecken och egenskaper för varandra och hur viktiga elevers 
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reflektioner var för att öka deras förståelse för begrepp. Att använda sig av figurer 
på ovan beskrivna sätt och låta elever tränas i att se och lära de kännetecken och 
egenskaper som förknippas med ett begrepp går under metoderna "denotative 
definition" och ”connotative definitions” som beskrivs av Ginther & Henderson 
(1966, s.455-456) och kan ses som ett sätt för lärare att låta elever träna sig i att 
"använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp" 
(Skolverket, 2011b, s.63). Adams (2003, s.787) menar också att elever, genom att 
möta begrepp och dess egenskaper i både ord och figurer samt få tränas i att 
beskriva dem och var de hör hemma, får en möjlighet att nå en djupare 
begreppsförståelse i matematik.  
 
 

7 Avslutande reflektioner och vidare forskning 
Denna studies syfte och frågeställning har formulerats med tidigare 
litteraturstudies resultat som utgångspunkt och har, i och med undersökningen, nu 
också besvarats.  

I och med tidsaspekten i detta arbete valdes intervju som metod till att ta reda på 
hur lärare säger sig använda kommunikation i sin undervisning för att utveckla 
elevers begreppsförståelse i matematik. Ett förslag på fortsatta studier är att istället 
lägga största fokus på att observera lärare för att få syn på hur de använder 
kommunikation i undervisningen till det beskrivna syftet ovan. Detta 
examensarbete har inte bara för mig synliggjort hur lärare säger sig arbeta kring, 
med och om begrepp utan också lärares skilda uppfattning om vad 
begreppsförståelse i matematik är; en aspekt som säkerligen spelar roll för hur 
undervisningen utformas, vilket också skulle kunna undersökas.  

Denna empiriska undersökning, tillsammans med tidigare genomförd 
litteraturstudie, har gett mig fördjupad kunskap i mycket mer än hur begrepp kan 
undervisas och vilken central roll kommunikation har då det kommer till att 
utveckla elevers begreppsförståelse. Den har också gett mig fördjupad kunskap om 
vad begreppsförståelse är; kunskaper jag kommer ha nytta av när jag som pedagog 
skall bedriva egen undervisning i matematik och utveckla elevers förståelse för 
matematiska begrepp. 
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Bilaga 1 - Informantbrev 
              Skellefteå 2016-08-29 

 
     
 
Hej! 
 
Mitt namn är Emma Jonsson och jag studerar till grundlärare vid Högskolan 
Dalarna. Denna termin, som blir min sista, kommer jag att skriva ett 
examensarbete i matematikdidaktik. Till examensarbetet kommer en empirisk 
undersökning att göras i syfte att få kunskap om hur lärare utformar sin 
undervisning i årskurs F-3 för att utveckla elevers begreppsförståelse i matematik.   
 
Den empiriska undersökningen i mitt examensarbete kommer främst att grunda sig 
i en intervju med dig som lärare som bedriver matematikundervisning i någon av 
årskurserna F-3, men jag önskar också få observera vid ett tillfälle under en 
matematiklektion. Observationen syftar främst till att få en uppfattning av 
klassrumsmiljön som undervisningen äger rum i.  
 
Intervjun tar ca 30 minuter och kommer att spelas in så att viktiga detaljer inte 
missas. Både skolan och du som deltar i undersökningen kommer att vara 
anonyma och materialet kommer bara jag som skriver examensarbetet, 
tillsammans med handledare och examinator vid högskolan, ha tillgång till. När 
examensarbetet sen är klart kommer allt material (det inspelade samt anteckningar) 
att förstöras. Du som medverkat kommer självklart också att få läsa det färdiga 
arbetet om du så önskar! 
 
Härmed tillfrågas du om att delta i undersökningen i anslutning till mitt 
examensarbete.  Ditt svar ger du genom att skicka ett godkännande per mail till 
den mailadress som står angiven nedan. Medverkan är helt frivillig och skulle du 
av någon anledning vilja avbryta samarbetet kommer det insamlade material som 
rör dig inte att ingå i min undersökning.  
Dina tankar, erfarenheter och din tid kommer alltså att vara grunden i mitt arbete; 
varför jag också önskar och hoppas att du vill medverka!  
 
Om du har frågor och funderingar gällande undersökningen och din medverkan är 
det bara att kontakta mig eller min handledare på nedanstående kontaktuppgifter.  
 
Tack på förhand! 
Vänligen, Emma Jonsson 
 
Emma Jonsson  Helena Eriksson  
Studerande   Handledare 
Telefon: 073-0269548  Telefon:  
e-post: v13emmjo@du.se  e-post: helena.eriksson@edu.borlange.se   
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Bilaga 2 – Informationsbrev elever och vårdnadshavare 
 
                Skellefteå 2016-08-29 

     
 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Emma Jonsson och jag studerar till grundlärare vid Högskolan 
Dalarna. Denna termin, som blir min sista, kommer jag att skriva ett 
examensarbete i matematikdidaktik.  
Till examensarbetet kommer en empirisk undersökning att göras med syfte att få 
kunskap om hur lärare utformar sin undervisning i årskurs F-3 för att utveckla 
elevers begreppsförståelse i matematik.   
 
Den empiriska undersökningen i mitt examensarbete kommer främst att grunda sig 
i en intervju med den lärare som bedriver matematikundervisningen i årskurserna 
F-3, men jag önskar också få observera vid ett tillfälle under en matematiklektion. 
Observationen innefattar inget inspelat material utan endast anteckninga och jag 
kommer inte intervjua eller observera någon av klassens elever utan endast 
fokusera på läraren och hur denne utformar sin undervisning i matematik. I och 
med detta brev vill jag informera er om att jag kommer att besöka skolan och 
genomföra denna undersökning under vecka XX.  
 
Både skolan och de lärare som deltar i undersökningen kommer att vara anonyma 
och datamaterialet kommer bara jag som skriver examensarbetet, tillsammans med 
handledare och examinator vid högskolan, att ha tillgång till. När examensarbetet 
sen är klart kommer allt material att förstöras. De som medverkat kommer också 
att få möjlighet att läsa det färdiga arbetet.  
 
Om du har frågor och funderingar gällande undersökningen är det bara att kontakta 
mig eller min handledare på nedanstående kontaktuppgifter.  
 
Tack på förhand! 
Vänligen, Emma Jonsson 
 
 
Emma Jonsson  Helena Eriksson  
Studerande   Handledare 
Telefon: 073-0269548  Telefon:  
e-post: v13emmjo@du.se  e-post: helena.eriksson@edu.borlange.se  
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Bilaga 3 – Intervjumall 
 
Inledning 

• Tacka läraren för att hon/han ställer upp  
• Informera om deltagandet; vilka som kommer ta del av materialet, att läraren 

när som helst kan avbryta sin medverkan och att både anteckningar och 
inspelning kommer att äga rum. 

 
Bakgrund 

• Berätta om bakgrunden till varför jag valt att undersöka just detta. 
• Namn? Skola? Lärare i åk? Antal elever? 
• Är du utbildad och legitimerad lärare? När tog du examen? Hur såg din 

utbildning ut? 
• Läste du någon speciell inriktning i matematik under lärarutbildningen? 
• Har du gått några fortbildningar inom ämnet matematik? Vilka? 
• Har du gått någon fortbildning gällande undervisning i begreppsförståelse i 

matematik? 
 
Intervjufrågor 

• I Lgr11 går att läsa om hur eleverna ska få möta Matematiska begrepp i 
undervisningen. Det står dock inte HUR. Och vad rymmer och går under 
ordet ”begrepp” egentligen, menar du? Vad är matematiska begrepp för dig? 

• Vad tänker du på när jag säger ”begreppsförståelse i matematik”, vad betyder 
det att ha det för dig? 

• Hur upplever du dina egna kunskaper kring matematiska begrepp? 
• Hur upplever du att elever som har god begreppsförståelse kontra mindre bra 

begreppsförståelse i matematik skiljer sig åt? 
 
Berätta hur du jobbar med begreppsförståelse i matematikundervisningen 
• Kan du ge några exempel på några särskilda övningar och/eller aktiviteter? 
• Använder du några verktyg eller hjälpmedel? 
• Hur upplever du att det är att undervisa i begreppsförståelse? (Lätt? Svårt?) 

Varför? 
• När kommuniceras matematiska begrepp i undervisningen? Redovisningar? 

Läraren har genomgång? Annat? 
• Hur kommuniceras matematiska begrepp? På vilken svårighetsgrad? 

(Synonymer för att förenkla vid uppstart och sedan försvåras det?) 
• Tas någon hänsyn till elevernas befintliga erfarenheter kring begrepp i 

undervisningen och i planerandet av den? Varför? På vilket sätt? 
• Bedömer du elevernas begreppsförståelse på något sätt? Varför Hur? 
 
 

Avslutning 
• Tacka läraren igen och påminn om att material kommer att förstöras när 

arbetet godkänts samt att hon/han också kommer att få ta del av det färdiga 
resultatet om så önskas.  

• Vid oklarheter kring svaren, kolla så att läraren godkänner ytterligare en 
kontakt. Påminn också läraren om att även hon/han kan kontakta mig för 
frågor eller har något att tillägga.   
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Bilaga 4 – Observationsmall 
 
 
Datum, tid: 

 

 
Lärare, åk: 

 

 
Antal elever: 

 

 
Placering: 

 

 
Klassrumsklimat: 

 
 
 
 

 
Stoff: 

 
 
 
 
 

 
Läromedel: 

 

 
Kommunikation: 

a) Genomgång 
b) Lärare – helklass 
c) Lärare- elev 
d) Elev-elev 
e) Revoicing 
f) Nyckelfrågor 
g) Utförliga svar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matematiskt språk: 
a) Formella definitioner 
b) Informella definitioner 
c) Växelvärkan mellan 

informella och formella 
uttryck på begrepp 

d) Denotative definition 
e) Connotative definitions 
f) Synonymical definition 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


