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Sammanfattning 
 
Studier visar att svenska elevers resultat i matematik har försämrats och att en av de 
bakomliggande orsakerna till resultatnedgången är bristande begreppsförståelse. 
Samtidigt rapporteras det om att eleverna i undervisningen allt mer lämnas ensamma i 
sitt lärande i så kallat individuellt arbete. Tolkningen som kan göras är att det finns ett 
samband mellan elevers försämrade matematikkunskaper och undervisningen de 
möter i matematik. Syftet med denna studie är att få kunskap om hur 
matematikundervisningen kan utformas för att ge elever i årskurs 1-3 möjlighet att 
utveckla en god begreppsförståelse i matematik. Svaret söktes genom en systematisk 
litteraturstudie där litteratur och aktuell forskning söktes systematiskt. I studiens 
resultat exemplifieras en rad kommunikationsverktyg för läraren att använda direkt i 
undervisning, men också andra typer av verktyg, för att stödja och utveckla elevers 
förståelse för matematiska begrepp. Vidare synliggörs också fördelar med en lärare 
som möjliggör en undervisning där eleverna själva får kommunicera matematik och 
som agerar resurs för dem i deras övergång från det vardagliga till det matematiska 
språket. Kommunikation kan därför ses som ett viktigt verktyg i 
matematikundervisningen då det kommer till att utveckla elevers begreppsförståelse. 
Undervisningsmiljön behöver därför utformas till att passa en mer kommunikativ 
undervisning; en tillåtande miljö där eleverna tillåts och stöttas i att prata matematik. 
 
 
 
Nyckelord: begreppsförståelse, matematik, undervisning, kommunikation 
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1 Inledning 
 
Det är många situationer i människans vardag som kräver matematiska kunskaper, 
utan att vi egentligen tänker på det; bakning och matlagning, skatteredovisning, tanka 
bilen, betala tunnelbanan eller att komma i tid. Detta uttrycks också i läroplanen, där 
det står skrivet att: "kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta 
välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att 
delta i samhällets beslutsprocesser" (Skolverket, 2011b, s.62). Att vidareutbilda sig 
efter gymnasiet kräver också ofta goda kunskaper i matematik. Ett slutbetyg från 
gymnasial vuxenutbildning och ett godkänt betyg i matematik, som räknas till ett av 
kärnämnena, krävs för att överhuvudtaget vara behörig till en högskole- eller 
universitetsutbildning (Universitets- och Högskolerådet, u.å.). Men för att kunna 
tänka och förstå matematik är förståelsen för grundläggande matematiska begrepp en 
viktig del (Bentley, 2008, s.16) och det tillägnandet börjar redan i de tidigare skolåren 
där eleverna, i undervisningen, ska få möjlighet att "utveckla förtrogenhet med 
grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet" 
(Skolverket, 2011b, s.62). 
 
Jag själv utvecklade aldrig någon förtrogenhet för matematiska begrepp under min 
tidigare skolgång, istället fanns stora brister i min begreppsförståelse. "Addera.. vänta 
nu, är det plus?" kommer jag fortfarande ihåg att jag kunde viska till min bänkkamrat 
medan läraren hade genomgång framme vid tavlan. Jag blandade ofta ihop 
matematiska begrepp vilket också resulterade i att jag använde mig av en 
beräkningsprocedur som inte var lämplig för uppgiften. Det är inte förrän i vuxen 
ålder jag har insett att jag faktiskt är bra på matematik. Min svaghet har istället varit 
det matematiska språket och förståelsen för de olika begrepp som förknippas med 
just matematikämnet. När jag i vuxen ålder läste Matematik 2 för att bli behörig till att 
läsa på högskolan fick jag kämpa onödigt mycket med svåra som enkla begrepp. Det 
var också då jag insåg var min problematik låg vilket resulterade i att jag helt enkelt 
fick bekanta mig med begreppen först innan jag gav mig på att lösa svårare 
matematikuppgifter.  
 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen har jag också fått syn på elever som har 
svårt att lösa olika matematiska uppgifter och som ofta tillämpar fel procedur vid 
uppgifter på grund av tolkningsfel. Dessa elever tror sig kanske, precis som jag i den 
åldern, ha svårt för matematik, men kan det snarare vara det matematiska språket och 
framförallt begreppsförståelsen som är bristfällig? 
 
Den internationella studien Trends in International Mathematics and Science Study, 
förkortat till TIMSS, visade både år 2007 och 2011 att svenska elevers kunskaper i 
matematik var klart sämre än den genomsnittliga eleven från andra EU-OECD-länder 
(Skolverket, 2012a, s.8). Den slutsats som drogs efter en djupanalys som gjordes i 
anslutning till TIMSS 2007 var att elevers misstag framförallt grundade sig i att deras 
begreppsförståelse inte var tillräcklig (Bentley & Bentley, 2011, s. 45). En tolkning 
som kan göras utifrån TIMSS resultaten, från både 2007 och 2011, är att något i 
matematikundervisningen behöver förändras för att möjliggöra att elevers 
begreppsförståelse, och matematikkunskaper i stort, förbättras. Belägg för 
ovanstående påstående går också att finna i en rapport författad av Skolinspektionen 
där en rad brister i undervisningen i den svenska skolan belysts. Där framkom bland 
annat att ensamarbete i läroböcker, som inte alls bygger på de mål som finns uppsatta 
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för utbildningen, blivit en central del i undervisningen på många svenska skolor 
(Skolinspektionen, 2010, s.5-11). I matematikundervisningen läggs dessutom alldeles 
för lite fokus på att utveckla och befästa elevers kunskaper om grundläggande 
begrepp vilket är en av huvudorsakerna till elevers misslyckande i matematik, menar 
Malmer (2002, s.30). Det är därför av stor vikt att eleverna introduceras för och 
förstår den grundläggande matematiken, och helst redan i tidiga skolår, då det visat sig 
att bristfällig förståelse för just begrepp och metoder kan vara förödande även för de 
yngsta eleverna (Bergius, Emanuelsson, Emanuelsson & Ryding, 2011, s.9).  
 
Elever behöver alltså exponeras för begrepp, redan i de lägre årskurserna, vilket lärare 
behöver ta hänsyn till i sin undervisning. Enligt Bentley & Bentley (2011, s.58) har det 
visat sig att elever som faktiskt tagit del av en undervisning som grundar sig i 
begreppsförståelse gynnats av det i sin fortsatta utveckling i matematikämnet. Att 
eleverna, i undervisningen, ska få möta och lära olika matematiska begrepp uttrycks 
också på flertalet ställen i kursplanen. Där står dock inte hur detta skall undervisas. 
Frågan jag således ställer mig är hur en undervisning som ger elever möjlighet att 
utveckla en god begreppsförståelse i matematik kan utformas? 
 
 
2 Bakgrund 
 
I den här delen presenteras skolans styrdokument och vad där står om matematiska 
begrepp följt av delar av Skolinspektionens syn på undervisningen i skolan. Därefter 
kommer för arbetet centrala begrepp att behandlas, så som skillnaden mellan ett 
vardagligt språk och det språk som används i skolan. Fackspråket i ämnet matematik, 
hur matematiska begrepp lärs in och vad begreppsförståelse är beskrivs också. 
Slutligen exemplifieras svårigheter som kan uppstå, men också hur elevers förståelse 
och prestationer ser ut i matematikämnet i stort, vid bristfällig begreppsförståelse. I 
det inledande kapitlet presenteras den internationella studien TIMSS och vad resultat 
av den visat, vilka också legat till grund för det intresseområde denna litteraturstudie 
vilar på. 
 
 
2.1 TIMSS 
 
Trends in International Mathematics and Science Study, eller TIMSS, är en 
internationell studie som görs vart fjärde år där många av världens länder medverkar. 
Själva syftet med studien är att undersöka och analysera elevers kunskaper i ämnena 
matematik och naturvetenskap i årskurs fyra och åtta. Studien lyfter också fram 
skillnader mellan skolsystem länder emellan med syfte att kunna ge stöd för 
förbättringar inom respektive ämne (Skolverket, 2012, s.8). Studien innefattar tre 
stycken innehållsliga områden; Taluppfattning och aritmetik, Geometriska figurer och 
mått samt Sammanställning av data. I TIMMS ingår också tre kognitiva förmågor som 
kan analyseras närmare; Kunna fakta/begrepp/metoder, Använda 
fakta/begrepp/metoder samt Resonera i en ny situation (Skolverket, 2008a, s.26-28).  
 
Resultaten visade år 2007 att eleverna var klart sämre än den genomsnittliga eleven 
från andra EU-OECD-länder då det kommer till användningen av 
fakta/begrepp/metoder men också att kunna fakta/begrepp/metoder (Skolverket, 
2008a, s.28). Den slutsats som drogs efter TIMSS 2007 var att svenska elever från 
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årskurs fyra har kunskap om olika beräkningsstrategier men att de inte används i rätt 
sammanhang (Skolverket, 2008b, s.13). 2011 års resultat visade att elever i årskurs 
fyra, i jämförelse med genomsnittet för elever i andra deltagande EU/OECD-länder, 
fortfarande ligger på en låg nivå och att resultatet dessutom visar relativt samma 
siffror som då studien gjordes 2007 (Skolverket, 2012, s.8).  
 
Det gjordes, i anslutning till TIMSS 2007, en djupanalys av elevernas lösningar på de 
uppgifter inom de innehållsliga områdena taluppfattning och aritmetik samt geometri 
och mätningar där eleverna i årskurs fyra presterat mindre bra (Skolverket, 2008c, s.3). 
Som komplement, och med syfte att stärka slutsatsernas validitet, inkluderades 
ytterligare en studie, gjord vid lilla Edet, till analysen (Skolverket, 2008c, s.42) men 
också utvalda delar av ett 500-tal lösningar från det nationella provet för elever från 
årskurs fem (Skolverket, 2008c, s.120). Huvudsyftet med denna djupanalys var att 
kartlägga svenska elevers begreppsförståelse och vilket tillvägagångssätt de använder 
sig av vid beräkningar (Skolverket, 2008c, s.3). Resultatet pekade på att misstagen ofta 
grundade sig i att elevers begreppsförståelse och/eller deras begreppsmodeller var 
bristfälliga samt att en elev kunde uppfatta ett begrepp på olika, och motsägande, sätt, 
beroende på vid vilket sammanhang det dök upp i (Skolverket, 2008c, s.128). 
Slutsatsen som kunde dras var med andra ord att elevernas begreppsförståelse inte 
vara tillräcklig (Bentley & Bentley, 2011, s. 45). 
 
 
2.2 Styrdokument 
 
Att matematiska begrepp är en viktig del av matematikundervisningen syns tydligt i 
läroplanen. I syftet till kursplanen i matematik står att undervisningen ska syfta till att 
eleverna utvecklar "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). 
En av de fem förmågor elever ska ges möjlighet att utveckla är: "använda och 
analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp" (Skolverket, 2011b, 
s.63).  
 
Begreppsförståelsen nämns även i kommentarmaterialet till kursplanen där den 
beskrivs vara av stor vikt då det kommer till att förstå men också för att kunna 
utveckla kunskaper i matematik. För att utveckla begreppsförståelsen och få djupare 
kunskaper förklaras att eleverna, i undervisningen, men i varierade kontexter, bör få 
erfara olika begrepp och metoder samt möta olika uttrycksformer, exempelvis bilder, 
symboler eller annat konkret material (Skolverket, 2011a, s.9-10).  
 
 
2.3 Undervisningen i skolan 
 
I en undersökning av Skolinspektionen synliggjordes att en rad inspekterade 
grundskolor inte grundade sin undervisning på de nationella målen som finns i 
samtliga kursplaner och i läroplanen (Skolinspektionen, 2010, s.10). Det centrala i 
undervisningen, både då det kommer till planering och innehåll, visade sig på många 
skolor istället vara läroboken. Läroböckerna är dock inte uppbyggda med de mål som 
finns uppsatta för utbildningen som utgångspunkt. Det innebär bland annat att 
elevers kunskaper i att analysera och resonera hamnar i skymundan 
(Skolinspektionen, 2010, s.5). Elever lämnas dessutom alltmer på egen hand då det 
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kommer till sitt eget lärande och alltså får betydligt mindre undervisning som är 
lärarledd, något som kanske kan ses som en misslyckad tolkning av en undervisning 
som är individanpassad (Skolinspektionen, 2010, s.11). Elever behöver också 
återkoppling, feedback och individuella utvecklingsplaner för att kunna utvecklas. 
Detta, i samband med utvecklingssamtal, var dock något som många av de 
undersökta grundskolorna brast i att förmedla, framförallt saknades skriftliga 
omdömen angående elevers individuella kunskapsutveckling (Skolinspektionen, 2010, 
s.11). 
 
 
2.4 Skolspråk och vardagsspråk 
 
När barnen börjar skolan har de ofta redan en hel del kunskap, erfarenheter och 
begrepp hämtade från sin vardag. Genom att möjliggöra en undervisning som 
grundar sig i och har anknytning till elevernas begreppsvärld och det de redan har 
kunskaper om minskar risken för att de utvecklar en begreppsförståelse som har med 
skolan att göra och en som har med fritiden att göra (Johnsen Høines & Mörling, 
2000, s.34-35). De språkfärdigheter eleverna framförallt får möta och utveckla i 
skolan är de som är relaterade till lärandet och skolan som praktik (Lindberg, 2006, 
s.58). Många av skolans ämnen har dessutom ett specifikt fackspråk som hör ämnet 
till. Att behärska dessa olika fackspråk och dess semantik kan vara direkt avgörande 
för att eleverna ska ta till sig kunskaperna i ämnet (Lindberg, 2006, s.68). Varje 
område inom matematiken har också sina specifika uttryck, vilka krävs för att kunna 
kommunicera inom just det området, till exempel geometri, sannolikhetslära och 
statistik (Malmer, 2002, s.49). I vardagliga situationer är dock terminologiord, som 
exempelvis addition, summa och termer, mindre använda då de ju direkt har att göra 
med olika räknesätt inom matematiken. Men då man gör jämförelser eller skillnader 
av något kan både vardagliga ord och matematiska termer att behöva användas, så 
som antal, ålder och pris exempelvis (Malmer, 2002, s.48-49).  
 
Vanliga ord, som bygger på alfabetets bokstäver och det ljud som hör till var och en 
av bokstäverna, kan alltid utläsas, även om det är ett ord som inte erfarits tidigare 
(Perfetti, 2003, s.3). En matematisk symbol däremot behöver kopplas till ord man lärt 
sig kännetecknar just det den symbolen står för när den ska tolkas. En och samma 
symbol kan också utläsas med flera ord, "+" kan exempelvis både associeras till ord 
som "addera" eller "plus" (Pimm, 1989, s.142). Ord som addera och plussa är också 
synonymer till varandra, precis som gångra och multiplicera. Det korrekta att säga ur 
en matematisk terminologisk synpunkt skulle vara addera och multiplicera, men rent 
innehållsligt betyder synonymerna samma sak. Ordvalet går under en mer ytlig aspekt 
av språkbruket i matematikämnet medan den djupare aspekt att se på det istället är 
hur elever uppfattar ett ord och hur de använder det (Bergqvist & Österholm, 2014, s. 
2-5).  
 
Lindberg (2006, s.70) hänvisar till Wyndhamn (1995) som i en studie påvisat att 
elevers möte med det matematiska språket visat sig vara problematiskt. Wyndhamn 
menar att eleverna ofta använder sig av vardagliga benämningar istället för de 
matematiska begrepp som hör till ämnet. En övergång mellan ett mer vardagligt språk 
till ett fackspråk måste därför få ta tid för att det inte enbart ska bli memorerande och 
ytliga kunskaper, menar han (Lindberg, 2006, s.70). Undervisningen behöver också gå 
djupare än att enbart lära eleverna vilket ord som ska kopplas ihop med vilken symbol 
(Bergqvist & Österholm, 2014, s. 2-5). 
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2.5 Begreppsförståelse 
 
Att ha kunskap om begrepp men också fakta och algoritmer samt hur dessa hänger 
samman med varandra och när de ska användas, är förenat med att ha god 
begreppsförståelse, liksom förmågan att kunna lösa uppgifter och problem på 
varierade sätt och i olika kontexter. Med en väl utvecklad begreppsförståelse får 
eleverna en större förståelse för matematiken i stort samtidigt som risken för att 
eleven enbart lär sig saker utantill minskar (Ryve, 2006, s.8). Men för att utveckla 
elevers förståelse för olika begrepp och dess innehåll behöver de också få möta dem. 
Bentley (2008, s.15-16) kallar processen av en mer aktiv exponering av ett begrepp för 
"rediscription". Innan det lagras i långtidsminnet kommer hjärnan först att kontrollera 
att själva uppfattningen av begreppet stämmer överens gentemot individens 
sensmotoriska data. Uppfattningen av ett begrepp som erfars relativt sällan blir 
ganska ytlig. För varje nytt möte med begreppet justeras dock uppfattningen av det, 
en process som också kallas för "theory-revision" (Bentley, 2008, s.15-16). Oavsett 
vilken av de ovanstående processerna ett begrepp lärs in genom, är det ett begrepp 
som redan känns igen som ligger till grund för inlärningen av det nya. Vad som skiljer 
det tidigare och det nya begreppet åt är en eller flera begreppsattribut, vilket innebär 
att det nya begreppet upplevs ha egenskaper som skiljer sig från det redan kända. Ett 
begrepp kan också förgrena sig till nya begrepp, så kallade "sub-begrepp"; exempelvis 
en specificering av en fyrhörning till rektangel (Bentley & Bentley, 2011, s.46-47).  
 
Ett begrepp och dess egenskaper utgör också byggstenar i olika delprocedurer som i 
sin tur är en procedurs olika steg (Skolverket, 2008b, s.16). Ofta kräver ett problem 
eller en uppgift en särskild procedur. Om samma procedur ska användas vid ett annat 
typ av problem eller i en annan kontext behöver den justeras därefter; något som 
också kallas för att transferera (Bentley & Bentley, 2011, s.65). De regler som kommer 
med en särskild procedur beskrivs vara procedurell kunskap medan kunskapen och 
förståelsen för matematiska begrepp och principer beskrivs vara konceptuell. Den 
konceptuella kunskapen kan hjälpa till vid inlärningen av den procedurella medan det 
omvända sker mer sällan och endast vid särskilda omständigheter. Konceptuell 
kunskap, att ha en god förståelse för matematiska begrepp, spelar således en 
avgörande roll då det kommer till att utveckla elevers sätt att tänka och utvecklas i 
matematikämnet (Bentley, 2008, s.16).  
 
 
2.6 Bristande begreppsförståelse 
 
Att ha god begreppsförståelse är alltså inte bara förenat med att ha kunskap om olika 
begrepp utan också veta när, hur och i vilket sammanhang de ska användas. Bentley & 
Bentley (2011, s.67) menar att det är en stor fördel om man förstår de bakomliggande 
begrepp som finns i exempelvis en procedur då det många gånger kan fungera som 
ett slags facit vid tillämpningen. Många elever använder sig dock många gånger av 
procedurer utan att egentligen förstå dem och de begrepp som hör till (Bentley & 
Bentley, 2011, s.67). Ett exempel på detta kan vara att tillämpa 
transformationsstrategin på 23+36. En korrekt tillämpning skulle vara att 3 
subtraheras från 23 och 3 adderas till 36. Den begreppsliga förankringen här skulle då 
vara principen av att uttryckets värde alltså inte får förändras. En elev som inte har 
denna kunskap kan istället använda transformationsstrategin felaktigt genom att 
exempelvis subtrahera både 23 och 36 med 3 vardera, vilket gör att värdet förändras 
(Bentley & Bentley, 2011, s.67).  
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Kontext i samband med undervisning kan dels syftas på den miljö och det 
sammanhang undervisningen sker i eller också syftas det på sammanhanget där en 
specifik uppgift framställs (Van Den Heuvel-Panhuizen, 2005, s.2). Med kontext 
menas i det här avsnittet det sammanhang en uppgift ingår i. För att kunna transferera 
kunskap från en kontext till en annan är, som konstaterats tidigare, förståelsen av 
begrepp viktig. Bentley & Bentley (2011, s.58) hävdar att elever som tagit del av 
undervisning som grundat sig i att förstå matematiska begrepp också gynnats av detta, 
framförallt då det kommer till förståelsen och kunnandet i att transferera kunskap 
från en kontext till en annan. Ett exempel på en misslyckad transferering är vid 
bristande begreppsförståelse av likhetstecknets betydelse. Många gånger lär sig elever 
likhetstecknet betydelse som "blir" och att resultatet ska vara till höger om det, 
exempelvis att 3+5 blir 8. Skulle en uppgift istället skrivas 6+6=_+8 får många elever 
problem och skriver 12 på den tomma raden istället för den korrekta siffran 4. Det 
ovan beskrivna är med andra ord ett exempel på när likhetstecknet, på grund av den 
inlärda betydelsen "blir", är kompatibel till en viss sorts kontext. Hade istället eleverna 
fått lära sig att tecknet står för lika mycket på båda sidor om det hade det kunna 
transfereras och användas även i den andra kontexten (Bentley & Bentley, 2011, s.58). 
Just transferering visade sig, i TIMSS 2007, också vara ett problem för många av 
eleverna. Elever kunde till exempel ha flera, motstridiga, uppfattningar om ett 
begrepp ifall det exponerades i olika kontexter (Skolverket, 2008c, s.128). Analysen 
pekade också ut att elever, exempelvis, kunde uppfatta att summan av längden och 
bredden kunde utgöra en rektangels storlek (Bentley & Bentley, 2011, s.77) samt att 
många av dem klarade av den procedurella beräkningen av en rektangels omkrets men 
också blandade ihop areabegreppet med omkretsbegreppet (Skolverket, 2008c, s.84-
85). I TIMSS framkom också att en och samma elev kunde använda sig av olika 
beräkningsprocedurer för samma beräkning men i två olika uppgifter där kontexten 
var det som skilde dem åt (Skolverket, 2008c, s.128).  
 
Att veta i vilken kontext en beräkningsprocedur ska användas är alltså, tillsammans 
med begreppskunskap och vilken relation de har till algoritmer, förknippat med att ha 
god begreppsförståelse. Utan begreppsförståelse riskerar elever att istället lära in och 
memorera detaljer (Ryve, 2006, s.8). Sådana elever kan också vara svåra att upptäcka 
eftersom de ofta löser uppgifter de blir tilldelade (Malmer, 2002, s.86; Bentley & 
Bentley, 2011, s.68), vilka ofta anpassats efter de procedurer som eleverna lärt sig- och 
i vissa fall, utantill (Bentley & Bentley, 2011, s.68). Problemet med att ha memorerat 
och lärt in kunskap, så som beräkningsprocedurer, utan någon djupare förståelse kan 
utgöra problem om eleverna stöter på uppgifter som de inte känner igen. Detta visade 
sig också i TIMSS 2007, där uppgifter kunde skilja sig från det eleverna mött tidigare 
vilket också resulterade i att många elever som endast memorerat sina kunskaper 
misslyckades (Bentley & Bentley, 2011, s.69). Om elevers misslyckanden eller misstag 
liknar varandra går det under vad som kallas strukturella misstag, vilket betyder att 
undervisningens utformning och/eller de läromedel som använts ligger till grund för 
dem. I TIMSS-projektet kunde man se att misstag eleverna gjorde var av just 
strukturell art (Bentley & Bentley, 2011, s.77). Med andra ord kan lärare behöva titta 
närmare på sin undervisnings utformning och förändra den så att elevers begreppsliga 
förståelse och matematiska kunskaper i stort gynnas och utvecklas. Framförallt kan, 
menar Bergius et al. (2011, s.9) en undervisning som introducerar grundläggande 
matematik i de tidiga skolåren gynna en del elever och minska risken för att de tidigt 
utvecklar en bristande förståelse för begrepp och metoder, något som visat sig kunna 
vara förödande. 
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3 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att få kunskap om hur 
matematikundervisningen i årskurs 1-3 kan utformas för att ge elever möjlighet att 
utveckla en god begreppsförståelse i matematik. Syftet konkretiseras i följande 
frågeställning som jag också ämnar besvara: 
 

• Hur kan lärare arbeta för att utveckla elevers grundläggande 
begreppsförståelse i matematik i årskurs 1-3? 

 
 
4 Metod 
 
För att uppfylla denna studies syfte genomfördes en systematisk sökning efter 
litteratur som kritiskt granskades innan den inkluderades i studien. Målet med en 
systematisk litteraturstudie är att resultatet ska kunna tillämpas praktiskt i skolan men 
också kunna leda till vidare forskning (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 
2013, s.31). Det är också tanken med denna studie; att tillämpningsbara resultat skall 
synliggöras men också att den ska leda till vidare forskning då den för mig personligen 
kommer ligga till grund för kommande examensarbete 2. För att kunna genomföra en 
systematisk litteraturstudie valdes ett ämne som tidigare beforskats och den valda 
litteraturen var också av god kvalitet, något som är en förutsättning för att den ska 
fungera som lämpligt underlag till den systematiska litteraturstudien (Eriksson Barajas 
et al. 2013, s. 26-27). I kommande avsnitt kommer också de fyra kriterier som 
Erikson Barajas et al. (2013, s.27) presenterar som de menar behöver uppfyllas för att 
studien ska räknas som en systematisk litteraturstudie, också att synliggöras. Dessa 
fyra kriterier lyder som följer: 
 

1. Tydlighet i beskrivandet av kriterier och metoder för hur sökning och urval av 
studiens litteratur. 

2. Uttalad och tydligt beskriven sökstrategi. 
3. Inkluderade studier och litteratur ska vara systematiskt kodade. 
4. Sammanställandet av resultat ska, om möjligt, användas genom en metaanlays 

(Eriksson Barajas et al. 2013, s. 27). 
 
 
4.1 Etiska aspekter 
 
Vid en systematisk litteraturstudie krävs att urval och resultatpresentation sker efter 
etiska överväganden (Eriksson Barajas et al. 2013, s.69). Detta är också något som 
tagits hänsyn till vid val av litteratur till denna studie. All litteratur som gått vidare till 
att analyseras djupare har redovisats och i urvalet valdes också nyanserad litteratur 
och författare med olika ståndpunkter. Strävansmålet var sedan att i möjligaste mån 
referera till dessa på ett objektivt sätt för att inte låta personliga åsikter påverka 
studiens resultat (Eriksson Barajas et al. 2013, s.70). Andra viktiga aspekter som tagits 
hänsyn till vid beslut om inkludering är att läst litteratur ska ha ett väl formulerat syfte 
samt en tydligt beskriven urvalsmetod, datainsamlingsmetod och analysmetod 
(Eriksson Barajas et al. 2013, s.85). Då det kommer till studiens reliabilitet har 
sökning på de för studien framtagna sökorden gjorts två gånger för att säkerställa att 
resultatet blir desamma (Eriksson Barajas et al. 2013, s.103). För att säkerställa 
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studiens validitet har all litteratur som hittats i sökningen genomgått en urvalsprocess 
(se kapitel 4.2) så att resultatet så nära som möjligt besvarar studiens frågeställning 
(Eriksson Barajas et al. 2013, s.105). Sök- och urvalsprocessen finns också beskrivna i 
kommande avsnitt för att för läsaren tydliggöra för de val som gjorts.  
 
 
4.2 Urvalskriterier 
 
I sökprocessen gjordes en del urval i syfte att avgränsa sökningen och på så sätt lättare 
nå aktuell litteratur som berör studiens frågeställning. De vetenskapliga artiklar och 
avhandlingar som kommit upp i min systematiska sökning ska alla vara i "full text" 
samt ha genomgått en så kallad "peer-review", vilket innebär att oberoende personer 
granskat dem. Sökorden jag använt mig av har varit på både svenska och engelska 
vilket innebär att den litteratur som behandlats också varit på dessa två språk. 
Innehållsligt har endast relevant litteratur inkluderats, sådan som berör yngre elever, 
klass 1-3, eller, för studier gjorda utanför Sveriges gränser; "primary school". Ett 
annat krav på det innehållsliga har varit att litteraturen berör området matematiska 
begrepp samt hur begrepp kan introduceras och undervisas. 
 
 
4.3 Sökprocessen 
 
Litteraturstudiens syfte är att få kunskap om hur en undervisning som främjar elevers 
begreppsförståelse kan se ut. Utifrån denna frågeställning togs också ett visst antal 
sökord fram och användes sedan vid den systematiska sökningen i databaserna 
LIBRIS, SUMMON, DiVA och ERIC ProQuest. Sökningen började i LIBRIS där i 
huvudsak svenska sökord användes. Träffbilden blev väldigt liten vilket gjorde att 
sökord med en eventuellt bredare träffbild användes, som lära matematik. Detta gav 
dock inget önskat resultat. Sökningen gick vidare i SUMMON där endast engelska 
sökord användes. Där gav också sökningen en mer tillfredsställande träffbild. I 
sökmotorerna DiVA och ERIC ProQuest användes sökord som använts vid tidigare 
sökningar och i SUMMON gjordes till sist kompletterande sökningar på författare 
vars namn bedömts vara intressanta för denna litteraturstudie.  
 
Sökorden som använts har kombinerats ihop på olika sätt med anledning att 
sökträffarna också ska ligga nära litteraturstudiens frågeställning, exempelvis har 
lågstadiet, grundskolan och primary school använts vid sökningen för att avgränsa ålder på 
eleverna. Citationstecken har också använts för att precisera och smalna av resultatet 
av sökningar något, exemepelvis "teaching mathematics" och "primary school" i samma 
sökning. Vid tre tillfällen har sökord också innehållit (*) med anledning att bredda 
träffbilden något då (*) gör att ordet automatiskt söks på i fler varianter, exempelvis 
matemati* begrepp* vilket betyder att matemati* kan ge träff på både matematik, 
matematisk och matematiskt. Tre av sökningarna gav en ohanterlig mängd träffar; 
"teaching mathematics" "primary school", math* concept* och understanding mathematical words. 
Då togs beslutet att sortera träffarna efter relevans och endast läsa de titlar som var 
relevanta med sökorden. Jag valde också att avgränsa math* concept* till enbart språk på 
svenska och engelska samt understanding mathematical words från år 2003 och framåt.  
 
Manuella sökningar på författare har också gjorts i kompletterande syfte. Valet på 
dessa författare har gjorts efter en bedömning av att de, för området, är intressanta då 
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de förekommit i referenslistorna till artiklar funna i den systematiska sökningen. Vid 
sökningen på dessa gjordes först en avgränsning på författare, tidskriftsartikel samt 
"peer review". Då träffbilden ansågs vara allt för begränsad togs därefter beslut om att 
bredda sökningen vilket gjordes genom att ta bort avgränsningen "peer review", varpå 
träffbilden också blev något mer tillfredsställande.  
 
 
4.4 Urval 
 
Efter varje sökning gjordes en bedömning hurvida träffarna var relevanta i 
förhållande till syftet i denna litteraturstudie. I ett fösta skede sparades artiklar och 
rapporter vars titlar var intressanta då de endera innehöll ord direkt från sökordet 
eller på det område studien riktar in sig på. Utifrån dessa lästes sedan var och ens 
sammanfattning (abstract) och de som fanns inom ramen för de urvalskriterier jag satt 
upp (se avsnitt 4.2) lästes sedan noggrant för att endera inkluderas eller uteslutas till 
denna litteraturstudie.  
 
I samband med sökningarna har ett dokument fyllts i där valda artiklar och rapporter 
sammanställts. I tabellerna (se: nedan) redovisas också vilken databas respektive 
sökning gjorts i, vilka sökord som använts samt vilka, och hur många, träffar dessa 
gav. 
 
 
Tabell 1. Sökning i LIBRIS (avgränsningar: avhandlingar) 

 
 
Tabell 2. Sökning i SUMMON (avgränsningar: fulltext, per-perview, 
tidskriftsartikel) 

 
* Läst titlar fram till träff 200, därefter bedömt som mindre bra träffbild. 

Sökord 
 

Antal 
träffar 

Urval 
utifrån 
titel 

Urval 
utifrån 
abstract 

Urval 
efter 
läsning 

matematikundervisning begrepp 4 0 - - 
matematikundervisning grundskolan begrepp 0 - - - 
matematikundervisning lågstadiet 9 1 1 1 
begreppsbildning matematik 2 0 - - 
inlärning matematik 20 4 0 - 
lära matematik 4 0 - - 
matemati* begrepp* 8 1 0 - 
grundläggande kunskap i matematik 0 - - - 
grund* matemati* kunskap* 6 1 0 - 
mathematical concepts 4 0 - - 

Sökord 
 

Antal 
träffar 

Urval 
utifrån 
titel 

Urval 
utifrån 
abstract 

Urval 
efter 
läsning 

"teaching mathematics" "primary school" 951* 15 6  1 
"teaching mathematical concepts" 62 7 5 0 
"introduce mathematical concepts" 21 4 2 0 
"strategies for teaching concepts" mathematics 3 1 1 1 
math* concept* (extra avgränsning: språk på svenska och engelska) 833354* 17 5 0 
understanding mathematical words (extra avgränsning: från 2003) 105394* 6 4 1 
"word problems mathematics" "teaching concepts" 2 1 1 0 
"conceptual understanding of mathematics" 177 13 7 2 
"conceptual understanding of mathematics" "teaching and 
learning" "primary school" 

13 2 1 0 
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Tabell 3. Sökning i DiVA (avgränsningar: utbildningsvetenskap, fulltext) 
 

 
 
Tabell 4. Sökning i ERIC ProQuest (avgränsning: elementary education, 
primary education) 

 
*Dubletter från tidigare sökningar 
 
 
Tabell 5. Kompletterande manuell sökning i SUMMON (sökning på utvalda 
forskare, avgränsning: författare, tidskriftsartikel) 

 
 
Sökprocessen pågick tills, de för litteraturstudiens bestämda sökord, resulterade i att 
forskning som redan läst återigen hittades. Utifrån sökresultatet och lästa abstract 
bedömdes trettiofem artiklar vara intressanta i förhållande till frågeställningen i denna 
litteraturstudie.  
 
I urvalsprocessen lästes litteraturen först översiktligt varpå de som inte behandlade 
empiriska studier exkluderades. Studier som berörde äldre elever, exempelvis 
högstadie och gymnasium, valdes också bort då litteraturstudiens syfte riktar in sig 
mot hur matematikundervisningen i årskurs 1-3 kan utformas för att ge elever 
möjlighet att utveckla en god begreppsförståelse. Litteratur med annat matematiskt 
innehåll än denna litteraturstudies syfte har också exkluderats. De kvarvarande 
artiklarna lästes sedan mer noggrant, både innehållsligt men också kvalitetsmässigt; 
hurvida syftet i vald litteratur är nog tydligt beskrivet, om metod och analys är 
utförliga, vilket kan ge indikationer på dess kvalitet och reliabilitet. En 
kvalitetsgranskning skedde dock också per automatik i samband med att övervägande 
del av den forskning som inkluderats genomgått oberoende granskning (peer review) i 
sökprocessen, något som ska säkerställa en god kvalitet.  
 
Efter den översiktliga läsningen gjordes en mer genomgående analys där delar av 
texten, innehållande nyckelord som hade med begrepp, undervisning och introducera 

Sökord 
 

Antal 
träffar 

Urval 
utifrån 
titel 

Urval 
utifrån 
abstract 

Urval 
efter 
läsning 

begreppsförståelse matematik 1 0 - - 
matematikundervisning lågstadiet 0 - - - 
matematiska begrepp 1 0 - - 
matemati* begrepp* 5 0 - - 

Sökord 
 

Antal 
träffar 

Urval 
utifrån 
titel 

Urval 
utifrån 
abstract 

Urval 
efter 
läsning 

"teaching mathematical concepts" 4* 0 - - 
"conceptual understanding of mathematics" 3* 0 - - 
"introduce mathematical concepts" 0 - - - 

Sökord 
 

Antal 
träffar 

Urval 
utifrån 
titel 

Urval 
utifrån 
abstract 

Urval 
efter 
läsning 

"O'Connor Mary Catherine" 9 1 1 1 
"Schleppegrell Mary J" 30 1 1 1 
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att göra, markerades. Litteraturen analyserades också utifrån denna litteraturstudies 
syfte och hurvida de kunde besvara studiens formulerade frågeställning eller inte. 
Efter denna analys beslutades om vilka artiklar och avhandlingar som ska komma att 
ingå i denna litteraturstudie, vilka presenteras närmare i tabellform (tabell 6) i följande 
kapitel (4.5). 
 
 
4.5 Analys av inkluderad litteratur  
 
De åtta texter som valdes ut till att inkluderas i denna studie har alla genomgått den 
urvalsprocess (se avsnitt 4.4) utifrån de urvalskriterier (se avsnitt 4.2) som satts upp 
för denna litteraturstudie. Litteraturen har också genomgått en kvalitetsgranskning 
innan de inkluderats. Granskningen har framförallt varit av litteraturens syfte, metod 
och analys och hurvida de är tydliga nog, men också på varje studies helhet och 
kvalité. Beslut om inkludering av vald litteratur har också tagits med hänsyn till att 
säkerställa studiens reliabilitet och validitet (se avsnitt 4.1). De utvalda texterna 
analyserades vidare utifrån denna studies syfte och frågeställning. Analysen syftade då 
även till att urskilja centrala teman samt likheter och/eller skillnader i dessa texter för 
att få en mer övergripande och samlad bild av dem i bearbetandet av studiens resultat. 
De rubriker som finns i denna studies resultat grundar sig i det som för den 
inkluderade litteraturen ansetts vara gemensamma teman.  I tabell 6 nedan presenteras 
den inkluderade litteraturen och dess innehåll, där det som varit särskilt intressant för 
denna studies frågeställning fetstilats. Dessa fetstilade ord har också använts vid 
analysen i hurvida litteraturen kan besvara litteraturstudiens syfte och frågeställning. 
 
 
Tabell 6. Inkluderad litteratur. 

 Artikel/Avhandling Sökord  Databas Studiens innehåll 
1 Adams, Thomasenia Lott 

(2003). Reading 
Mathematics: More than 
words can say. The reading 
teacher, 56(8), 786-795  
 
 

understanding 
mathematical 
words 

SUMMON Denna artikel beskriver hur 
lärare kan undervisa elever i 
att läsa matematik som ett 
språk som består av ord, 
siffror och symboler. 
Praktiska exempel på hur 
exempelvis definitioner och 
begrepp, men också, ord 
med flera betydelser och ord 
som låter likadant, kan läras 
ut, synliggörs också.  

2 Engvall, M. (2013). 
Handlingar i 
matematikklassrummet: En 
studie av 
undervisningsverksamheter på 
lågstadiet då räknemetoder för 
addition och subtraktion är i 
fokus. (Doctoral thesis, 
Linköping Studies in 
Behavioural Science, 178). 
Linköping: Institutionen för 
beteendevetenskap och 
lärande, Linköpings 
Universitet. 

matematikund
ervisning 
lågstadiet 

LIBRIS En kvalitativ fältstudie som 
gjorts i fyra 
matematikklassrum på 
lågstadiet om undervisning i 
matematik på lågstadiet i 
samband med skriftliga 
räknemetoder i addition och 
subtraktion. I avhandlingen 
synliggörs både elever och 
lärares sätt att handla i 
samband med detta men 
också, utifrån detta, vilka 
möjligheter eleverna ges till att 
lära.  
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3 Fraivillig, J. L., Murphy, L. 
A., & Fuson, K. C. (1999) 
Advancing Children's 
Mathematical Thinking in 
Everyday Mathematics 
Classrooms. Journal for 
Research in Mathematics 
Education, 30(2), 148-170 
 

"conceptual 
understanding 
of 
mathematics" 

SUMMON Artikeln beskriver hur en 
undervisning som stödjer 
elevers begreppsförståelse i 
matematik utifrån 
observationer gjorda av sex 
lärare där en av dem var 
särskilt framgångsrik då det 
kommer till att stödja elever i 
att utveckla deras 
begreppsförståelse och 
lösningsmetoder men också 
att utveckla deras matematiska 
tänkande. 

4 Ginther, J. L., & Henderson, 
K. B. (1966). Strategies for 
teaching concepts by using 
definitions. The Mathematics 
Teacher, 59(5), 455-457 
 

"strategies for 
teaching 
concepts" 
mathematics 
 

SUMMON Tre strategier för hur 
begrepp kan läras ut genom 
att definiera det beskrivs 
närmare. 
 

5 Iannone, P., & Cockburn, A. 
D. (2008) "If you can count 
to ten you can count to 
infinity really": fostering 
conceptual mathematical 
thinking in the first year of 
primary school. Research in 
Mathematics Education. 10(1), 
37-51 
 

"Teaching 
mathematics" 
"primary 
school" 

SUMMON En fallstudie om hur lärare 
kan utveckla den 
begreppsliga förmågan och 
det matematiska tänkandet 
hos yngre elever rent verbalt 
genom att, i helklass, 
diskutera vad som räknas som 
ett acceptabelt matematiskt 
svar. 

6 Kirova, A. & Bhargava, A. 
(2002, mars). Learning to 
guide preeschool children's 
mathematical understanding: 
a teacher's professional 
growth. Early Childhood 
Research & Practice, 4(1) 
 

"conceptual 
understanding 
of 
mathemathics" 

SUMMON Artikeln beskriver ett verktyg 
som kan användas för att 
stödja, utveckla och bedöma 
yngre elevers 
begreppsförståelse. 

7 O`Connors, M.C., & 
Michaels, S. (1993). Aligning 
Academic Task and 
Participation Status through 
Revoicing: Analysis of a 
Classroom Discourse 
Strategy. Anthropology & 
Education Quarterly, 24, 318-
335 

"O'Connor 
Mary 
Catherine" 

SUMMON En analys av en 
observationsstudie gjorda i två 
matematikklassrum där 
metoden "revoicing" 
synliggjordes och i artikeln 
också beskrivs vara ett 
verktyg för läraren att 
främja elevers lärande via 
den särskilt beskrivna 
kommunikationen i 
klassrummet. 
 

8 Schleppegrell, M. J. (2007). 
The linguistic challenges 
Education,of matematics 
teaching and learning. A 
research review. Reading & 
Writing Quarterly, 23, 139-159, 
2007. Michigan Usa: Taylor 
& Francis Group. LLC 

"Schleppegrell 
Mary J" 

SUMMON Centralt i denna artikel är 
pedagogiska metoder för att 
stödja för de språkliga 
utmaningar elever kan möta i 
ämnet matematik och hur 
elevernas informella språk kan 
övergå till det mer formella 
som kännetecknar 
matematiken. 
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5. Resultat 
 
I det här avsnittet presenteras resultaten av den litteratur som bearbetats och 
analyserats och som i den systematiska sökprocessen bedömts besvara studiens 
frågeställning; hur kan lärare arbeta för att utveckla elevers grundläggande 
begreppsförståelse i matematik i årskurs 1-3? Resultatet presenteras under de 
gemensamma teman som kunde urskiljas i litteraturen i sammanlagt tre rubriker och i 
en fjärde rubrik sammanfattas de resultat som för studien, och frågeställningen, anses 
vara centrala. 
 
 
5.1 Vardagsspråk och matematiskt språk 
 
Att möta det matematiska språket innebär också ett möte med en rad begrepp som 
hör ämnet till och som sällan används i det vardagliga talet. För att behärska 
matematikens fackspråk behöver eleverna också lära sig det, något som resultatet i 
denna studie nedan också lyfter fram hur.  
 
Elever behöver lära sig matematik som ett språk de ska behärska inte något som man 
"bara gör", annars finns det en risk att de går miste om kunskaper om grundläggande 
begrepp (Adams, 2003, s.787). Det matematiska språket och matematiska begrepp 
behöver också utvecklas tillsammans med varandra och det kan göras möjligt ifall 
eleverna också får möta det och praktisera det (Schleppegrell, 2007, s.150). I 
inledningsskedet till att tillägna sig det matematiska språket kan det därför vara 
fördelaktigt att eleverna får möta matematiska begrepp i ett mer vardagligt språk, som 
de känner igen, och som sedan succesivt rör sig mer mot det som kännetecknar 
matematikens språk. Genom att skapa tillfällen för eleverna att använda det 
matematiska språket i undervisningen och på varierande, multimodala och 
meningsfulla sätt görs detta möjligt (Schleppegrell, 2007, s.147). Läraren behöver med 
andra ord uppmuntra och stötta eleverna i övergången, annars finns en risk att 
eleverna inte utvecklar sin begreppsförståelse i matematik på ett önskvärt sätt vilket i 
sin tur kan leda till att deras lärande i ämnet blir lidande (Schleppergrell, 2007, s.156). 
Till en början kan alltså ett mer vardagligt och informellt språk, nära elevernas 
befintliga vardagsspråk vara att föredra. Mer exakt menar Adams (2003, s.787) att de 
informella definitionerna eleverna använder sig av i inledningsskedet kan vara till hjälp 
när de konstruerar uppfattningar och föreställningar av exempelvis figurer vilka de 
också använder sig av i lösandet av uppgifter. Eleverna behöver dock också utveckla 
förmågan att kunna använda den formella definitionen som är av stor vikt då det 
kommer till att förstå och använda sig av begrepp. Läraren behöver därför göra 
eleverna medvetna om matematikens fackspråk och skapa kopplingar från elevernas 
redan befintliga vardagsspråk till de specifika begreppen i matematik (Adams, 2003, 
s.788). Detta kan lärarna göra genom att, i undervisningen, ha som regel att de själva, 
men också eleverna, i största möjliga mån, förklarar begrepp på det formella språket, 
på så sätt lär sig också eleverna att känna igen det specifika fackspråket i 
matematikämnet (Adams, 2003, s.787). 
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5.2 Kommunicera 
 
Eleverna behöver succesivt gå från det vardagliga språket till ett mer matematiskt 
språk. Därför behöver de uppmuntras till att använda det tekniska språket och 
matematiska begrepp på olika sätt i klassrummet, exempelvis i diskussioner och 
skriftliga uppgifter, vilket möjliggör en kunskapsutveckling i ämnet (Schleppegrell, 
2007, s.156). I resultatet för denna studie framkom olika sätt på hur matematiska 
begrepp kan kommuniceras i undervisningen, vilka också beskrivs nedan. 
 
Ett sätt som synliggörs av Iannone & Cockburn (2008, s.48), är att som lärare låta 
eleverna få träna sig i att se och tillämpa begrepp vid olika sammanhang och där deras 
sätt att tänka också görs synligt, genom att kräva mer än bara ett svar som löser en 
uppgift. Genom att också kräva en förklaring till varför, då själva processen att komma 
fram till svaret kan vara minst lika viktigt som själva svaret, uppmuntras eleverna att 
testa olika metoder för att lösa olika uppgifter. Vid enbart ett svar, och inte en 
närmare förklaring till varför, kan läraren låta frågan gå vidare tills dess att en lämplig 
förklaring till lösningen kan ges (Iannone & Cockburn, 2008, s.48). Genom att låta 
eleverna diskutera matematik, i samband med genomgångar eller i grupp, får de också 
möjlighet till att använda, och utveckla, det matematiska språket och matematiska 
begrepp (Schleppergrell, 2007, s.148). 
 
En annan strategi kan vara det som Engvall (2013, s.230) beskriver som 
"nyckelfrågor" vars fokus ligger på centrala begrepp. Framförallt kan frågorna 
användas då lärare har genomgång av beräkningsmetoder men också då elever 
muntligt beskriver lösningar på uppgifter inför klassen. Eleverna kan då använda 
formuleringar som de känner igen och som också fungerar som stöd för dem i själva 
förklarandet. Med andra ord har dessa nyckelfrågor en begreppslig innebörd som kan 
fungera som en stöttepelare vid utvecklingen av den begreppsliga förmågan (Engvall, 
2013, s.230). I Engvalls studie beskrivs också hur lärare formulerar frågor som lockar 
elever att också beskriva procedurer och sitt sätt att tänka, något som uppmuntrar 
elever att lösa uppgifter på olika sätt vilket i sin tur leder till att de behöver föra ett 
matematiskt resonemang (Engvall, 2013, s.231). 
 
I resultatet framkom också hur lärare kan använda sig av så kallad revoicing; en 
metod som förgrenas i olika delmetoder. I en av dem upprepar läraren elevens svar 
som läraren särskilt vill lyfta fram eftersom det anses vara av vikt för elevers lärande. I 
en annan metod omformulerar läraren elevens svar till att bättre stämma överens med 
det läraren tycker är viktigt. Båda dessa kan främst användas som verktyg för att 
utveckla elevers tänkande och begreppsförståelse (O'Connor & Michaels, 1993, 
s.318ff; Engvall, 2013, s.230). Revoicing förekom också i Fraivillig, Murphy & Fusons 
(1999, s.158) studie, men där synliggjordes också hur andra elever, istället för läraren, 
fick förklara en annan klasskamrats metod. Denna strategi kan på ett effektivt sätt 
berika elevers ordförråd och kan därför ses som en värdefull möjlighet, framförallt för 
elever i årskurs 1, att utveckla förklarandet i sitt eget matematiska tänkande (Fraivillig, 
Murphy & Fuson, 1999, s.158). 
 
 
5.3 Verktyg och strategier 
 
I ett tidigare avsnitt (5.1) berördes hur lärare kan vägleda elever för matematiska 
begrepp genom att tillåta ett mer vardagligt språk och informella definitioner till att 
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sedan övergå i ett mer matematiskt språk med formella definitioner. Därefter 
presenterades hur matematiska begrepp kan kommuniceras bland lärare och elever i 
klassrummet (5.2). Följande avsnitts fokus ligger på verktyg och strategier att använda 
i matematikundervisningen för att utveckla elevers begreppsförståelse.  
 
Ginther & Henderson (1966, s.455) föreslår en metod, kallad "denotative definition", 
där läraren, i ett inledningsskede, kan synliggöra grundläggande egenskaper hos olika 
begrepp som kan fungera som associationer till det specifika begreppet. Det går 
endera att plocka ut och synliggöra det som ingår i termen, exempelvis kvadrater, 
rektanglar, trianglar, hexagoner och oktagoner för att lära eleven begreppet polygon 
(Ginther & Henderson, 1966, s. 455). Ett annat sätt är att istället definiera andra 
objekt och dess villkor som också ingår i, och släktar till, begreppet; definitioner som 
också kallas "connotative definitions". Ett exempel på det kan vara att kalla ett 
parallellogram med räta vinklar för rektangel. Ett tredje sätt är att "förenkla" ett 
begrepp, eller använda sig av en synonym som betyder samma sak, exempelvis 
"längden AB" kontra IABI. Detta sätt kallas för "synonymical definition" och är ett 
sätt att använda sig av metaspråk i förklaringen av begrepp (Ginther & Henderson, 
1966, s. 456). Även Adams (2003, s.787) lyfter fram användningen av definitioner vid 
inlärningen av begrepp, men menar samtidigt att en elev som, exempelvis, förknippar 
en kvadrat med egenskapen av att den har lika långa sidor, kommer behöva omvandla 
definitionen av begreppet något eftersom det finns många olika polygoner med just 
den egenskapen, till exempel femhörningar, oktagoner och nonagoner (Adams, 2003, 
s.787). I ett nästa steg kan eleven istället förknippa en kvadrat som en fyrsidig figur 
med lika långa sidor, men även det kommer att behöva förändras eftersom en romb 
är en fyrsidig figur som också har lika långa sidor, men alla romber är ju inte kvadrater 
(Adams, 2003, s.787). En metod som kan hjälpa eleverna att utveckla förmågan att 
förstå och använda matematikens mer formella definitioner, är att låta dem möta 
begrepp som representeras i endera i ord eller figurer och få träna på att beskriva 
begreppens egenskaper men också motivera varför de går, eller inte går, under en viss 
definition i ett begrepp. På så vis lär de sig att se skillnaden på olika begrepp vilket 
också möjliggör att begreppsförståelsen fördjupas (Adams, 2003, s.787). 
 
Kirova & Bhargava (2002, mars) beskriver ett annat slags verktyg som kan användas i 
förskoleklass vid inlärning av enklare matematiska begrepp. Verktyget kan användas 
för att avgöra vilken nivå en elevs begreppsförståelse ligger på i ett visst område, vad 
de behöver utveckla och i vilken ordning samt hur de ska bedömas. Verktyget, i form 
av en checklista, fungerar med andra ord som hjälp för lärare att vägleda elevers 
lärande av matematiska begrepp och systematiskt bedöma eleverna utifrån hur de 
förstår dem. I utvecklingen av ett begrepp går man igenom olika steg vilka checklistan 
alltså kan baseras på och användas som stöd för att identifiera vilket utvecklingssteg 
en elev befinner sig på (se figur 1 nedan). Det möjliggör, menar Kirova & Bhargava 
(2002, mars) att läraren kan ställa specifika frågor och på så sätt vägleda eleven till 
nästa utvecklingssteg. För att försäkra sig om att en elev nått en begreppsförståelse av 
ett visst begrepp bör dock läraren försäkra sig om att eleven verkligen förstått det och 
inte bara upprepar kunskaper. Genom att föra samtal där eleven får förklara sig och 
prata kring begreppet får läraren en indikation på om eleven uppnått en djupare 
förståelse (Kirova & Bhargava, 2002, mars). Förutom att använda checklistan som 
verktyg till att kartlägga vilken nivå elevers begreppsförståelse ligger på kan den 
användas till att planera lektioner, lämpligt material att arbeta med, vilka frågor som 
kan vara lämpliga att ställa men också för att tydliggöra elevernas framsteg och 
utveckling. Till att börja med behöver läraren ta fram vilka begrepp som anses vara 
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viktiga för eleverna att kunna i varje del i matematiken och sedan planera sin 
undervisning så att eleverna får möta, uppleva och utforska dessa. Checklistan kan 
alltså med fördel arbetas fram i början av en termin genom att först observera 
eleverna och samla in material för att se var de befinner sig, exempelvis i lek och spel 
så att barnen spontant och oreflekterat synliggör sina kunskaper om olika 
begreppskunskaper (Kirova & Bhargava, 2002, mars). 
 
 

 
 
Figur 1. Checklista på matematiska begrepp som har med ordning att göra (Kirova & Bhargava, 2002). 
 
 
5.4 Resultatsammanfattning 
 
Stora delar av resultatet visar att kommunikation är ett viktigt verktyg för lärare att 
använda sig av i matematikundervisningen för att utveckla elevers begreppsförståelse. 
Hur kommunikationen kan se ut synliggörs i resultatet ovan där en rad olika 
kommunikationsmönster läraren kan tillämpa exemplifieras; nyckelfrågor, revoicing, 
särskilda krav vid elevers svar och att i ett inledande skede låta undervisningen av nya 
begrepp utgå ifrån elevernas befintliga begreppsvärld. Lärare behöver också 
möjliggöra en undervisning där eleverna själva får kommunicera matematik vilket kan 
utveckla en djupare kunskap och förståelse för och om begrepp. 
 
Andra delar av litteraturen som inkluderats i studiens resultat visar andra former av 
verktyg, exempelvis en checklista för att planera, följa upp och utvärdera elevers 
begreppsförståelse. Andra metoder som föreslås är att lära sig begrepp genom att 
definiera dess egenskaper och/eller gå ännu djupare med att elever får träna sig i att 
också kunna beskriva och motivera var begreppet hör hemma vilket, i litteraturen, 
beskrivs kunna fördjupa förståelsen för ett begrepp ytterligare. 
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Gemensamt för de resultat som framkommit genom den systematiska sökningen är 
att de alla framhäver en lärare som i undervisningen möjliggör och använder 
kommunikation som ett betydande verktyg och som en central del i att utveckla 
elevers begreppsförståelse i matematik.  
 
 
6. Diskussion 
 
Detta kapitel inleds med en metoddiskussion där denna studies undersökningsmetod 
granskas och diskuteras samt vilken påverkan den haft på studiens resultat. Därefter 
presenteras en resultatdiskussion med syfte att synliggöra och presentera studiens 
resultat närmare. 
 
 
6.1 Metoddiskussion 
 
Den metod som användes i denna studie var en systematisk litteraturstudie där 
sökord och urval bestämdes innan själva sökprocessen påbörjades. I inledningsskedet 
användes sökord på svenska, men då dessa endera inte gav någon träffbild alls eller en 
väldigt liten sådan gick sökningen vidare med sökord på engelska. Då sökord som 
innehöll "teaching mathematical concepts", "introduce mathematical concepts och 
"strategies for teaching concepts" gav liten träffbild breddades sökningen ytterligare 
med att exkludera preciseringen av "concept" från ett av sökordet och inkludera 
"primary school", ex; "teaching mathematics" "primary school". Träffbilden blev 
dock ohanterligt stor (951 träffar) varpå beslut togs om att läsa titlar fram till den 
200:e träffen, eller tills träffbilden inte bedömdes innehålla sökorden som, för studien, 
var intressanta. En risk med denna bedömning är dock att intressant forskning för 
studien kan ha missats. Samtidigt kan sökord som resulterar i en bredare träffbild 
också göra att forskning som inte hittats med de mer avsmalnade sökorden hittas och 
granskas, vilket för studiens resultat ju är positivt. Ytterligare två sökord (understanding 
mathematical words och math* concept*) gav sökträffar i väldigt stor mängd (105394 
respektive 833354). Beslut togs då om att begränsa sökträffarna på det förstnämnda 
sökordet, understanding mathematical words, till att enbart inkludera forskning som gjorts 
från år 2003 och framåt. En tidsavgränsning medför att studien kan ha gått miste om 
relevant forskning som gjorts innan det satta årtalet, men det innebär också att 
forskning inom tidsavgränsnings-ramen med stor sannolikhet är aktuell. För sökordet 
math* concept, gjordes en begränsning att enbart innehålla forskning på svenska och 
engelska vilket naturligtvis gör att studien kan ha gått miste om relevant forskning på 
andra språk.  
 
Förutom de två ovan nämnda sökordens begränsningar har varken årtal eller språk i 
övriga sökord inte tillämpats och preciserats. Tre av forskningsartiklarna som 
granskats publicerades på 1960-talet men för att inkludera så aktuell litteratur som 
möjligt togs beslut om att endast inkludera en av dessa (från 1966) till min studie, 
även om de alla tre bedömts vara relevanta för studiens frågeställning. Övervägande 
av övrig forskning som inkluderats är från 2000-talet och framåt som för studien 
anses vara aktuell, något som också uttrycktes i studiens syftesdel.  
 
I sökprocessen gjordes också sökning på författare som förekommit i referenslistorna 
i artiklar som funnits och lästs i samband med den systematiska sökningen. Beslut om 
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att göra denna sökning gjordes efter en bedömning att dessa författaren, för området, 
är intressanta och eventuellt kunna tillföra värdefullt material till denna studies 
resultat. För att behålla studiens objektivitet har dock större delen av det resultat som 
presenteras i studien genomgått den systematiska sökningen och endast två av de åtta 
inkluderade artiklarna är från den manuella sökning som gjordes. En av de två 
artiklarna som inkluderats till studien, "the linguistic challenges education of matematics 
teaching and learning" av Schleppergrell, är en research review men bedömdes ändå, 
efter noga övervägande, vara värdefull till denna studies resultat. 
 
Större delen av den forskning som inkluderats i studien är publicerad på engelska 
vilket också innebär att den översatts innan den återgetts. Därför finns också en risk 
att innehållet misstolkats. För att minimera denna risk har exempelvis ord som ansetts 
vara svåröversätta behållits i sin ursprungliga form. 
 
Studiens styrka är att sökprocessen inte begränsats till endast en sökmotor utan gjorts 
i fyra olika. En annan styrka är att sökprocessen systematiskt gjorts på flertalet sökord 
och i olika kombinationer på både svenska och engelska. Vidare har presentation av 
urval och resultat gjorts efter etiska överväganden. Den litteratur som genomgått en 
djupanalys har också redovisats i studien. I djupanalysen och i urvalet valdes också 
litteratur och författare som alla uppfyllde de kriterier som satts upp för inkludering, 
oavsett vad resultatet visade, något som tillskriver denna studie en viss objektivitet 
som ju är viktig i framställandet av en studies resultat (Eriksson Barajas m.fl. 2013, 
s.69-70).  
 
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna studie var att få kunskap om hur matematikundervisningen kan 
utformas för att ge elever i årskurs 1-3 möjlighet att utveckla en god 
begreppsförståelse i matematik. I resultatet synliggörs hur lärare, på varierande sätt, 
kan använda sig av olika verktyg eller kommunikationsmönster för att kommunicera 
matematiska begrepp i undervisningen. Det framkom också att undervisningen bör 
möjliggöra att eleverna får kommunicera och förklara matematiska begrepp, och 
genom det matematiska språket, för att utveckla sin begreppsförståelse 
(Schleppergrell, 2007, s.148; Adams, 2003, s.787-788). I inledningsskedet bör dock 
elevernas vardagliga språk ligga som utgångspunkt för inlärningen av nya begrepp i 
matematikämnet, vilket läraren också behöver utgå ifrån i sin undervisning (Johnsen 
Høines & Mörling, 2000, s.34-35; Schleppergrell, 2007, s.147.ff; Adams, 2003, s.787) 
eftersom begrepp eleverna redan känner till ligger som grund då de lär sig nya. De nya 
begreppen skiljer sig dock från de redan kända begreppen genom sina egenskaper 
(Bentley & Bentley, 2011, s.46-47), vilka kan användas till att lära in det nya genom att 
läraren synliggör och lär eleverna associera specifika egenskaper till olika begrepp 
(Ginther & Henderson, 1966, s. 455). Många gånger är dessa egenskaper dock något 
förenklade och kommer därför också att behöva uppdateras. Adams (2003, s.787) 
exemplifierar kvadratens egenskap av att ha lika långa sidor som en accepterad 
definition vid elevers tidiga inlärning av begreppet, men en polygon med lika långa 
sidor kan ju vara allt i från femhörningar till oktagoner vilket gör att definitionen så 
småningom behöver specificeras ytterligare. Ett annat sätt att "förenkla" ett begrepp 
kan vara att använda sig av en synonym till det (Ginther & Henderson, 1966, s. 456) 
vilket också kan ses som att läraren utgår ifrån det språk eleverna har erfarenhet av. 
Bergqvist & Österholm (2014, s. 2-5) ger addera och plussa som exempel på 
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synonyma definitioner, men menar att ordvalet egentligen bara är en ytlig aspekt av 
språkbruket. Den djupare och viktigare aspekten av språkbruket är istället att titta på 
hur en elev uppfattar och använder ett ord (Bergqvist & Österholm, 2014, s. 2-5).  
 
Allt eftersom behöver eleverna tillägna sig ett mer matematiskt språk för att utveckla 
sin begreppsförståelse, men också för att utveckla och fortsätta tillägna sig kunskaper 
i ämnet. Elever kan därför dra stor nytta av lärare som skapar en brygga mellan 
vardagsspråket och fackspråket i matematik och som finns som resurs för eleverna 
vid transformationen, menar jag. Genom att använda sig av medvetna frågor 
(Engvall, 2013, s.231) samt upprepning och omformulering av elevers svar (O'connor 
& Michaels, 1993, s.318ff) kan läraren bidra till att eleverna exponeras för begrepp 
och utvecklar den djupare begreppsförståelsen som efterfrågas av Ryve (2006, s.8) 
och Bentley (2008, s.16). Läraren behöver alltså vara aktiv i kommunikationen och 
medvetet skapa tillfällen för eleverna att få kommunicera matematik. Ett exempel är 
att som lärare kräva att eleverna motiverar ett begrepps egenskaper och hur de används, 
(Adams, 2003, s.787) men också att de ger en förklaring på hur de kommit fram till en 
lösning på en uppgift och inte bara ge själva lösningen (Iannone & Cocburn, 2008, 
s.48). Ett annat alternativ är att låta en annan klasskamrat förklara en elevs metod 
(Fraivillig, Murphy & Fuson, 1999, s.158). Genom att få kommunicera matematik på 
de föreslagna sätten ovan ges eleverna möjlighet att "använda och analysera 
matematiska begrepp och samband mellan begrepp" (Skolverket, 2011b, s.63) som 
finns formulerat i läroplanen.  
 
En undervisning där eleverna tillåts kommunicera matematik skulle också kunna 
möjliggöra tillägnande av det Bentley (2008, s.16) beskriver som konceptuell kunskap 
vilken är avgörande för att utveckla en djupare förståelse i matematik då den 
kunskapen bland annat underlättar vid transferering av kunskap mellan olika 
kontexter (Bentley, 2008, s.16). Ett exempel på misslyckad transferering, som tagits 
upp tidigare i denna studie, är då likhetstecknets betydelse förknippas med "blir" 
istället för "lika mycket på båda sidor om det" (Bentley & Bentley, 2011, s.58). Ett sätt att 
stötta elever och utveckla deras begreppsliga förmåga i det specifika exemplet ovan, 
men också i utvecklandet av förståelsen för andra begrepp, skulle kunna vara att, som 
lärare, använda sig av det som i Engvalls studie beskrivs som "nyckelfrågor". Genom 
att muntligt vid genomgångar av likhetstecknet eller i diskussioner i helklass kring det, 
använda sig av specifika nyckelfrågor kan eleverna lära sig att känna igen i vilka 
formuleringar och/eller förklaringar begreppet tidigare ingått i (Engvall, 2013, s.230). 
Dessa formuleringar kan eleverna sedan använda sig av som stöd när de själva ska 
förstå och på ett korrekt sätt motivera och förklara likhetstecknets betydelse och 
användning (Engvall, 2013, s.230). 
 
För att utvecklas behöver eleverna också återkoppling vilket är lärares ansvar. Det har 
dock visat sig att många grundskolor, framförallt i samband med utvecklingssamtal, 
brustit i just detta (Skolinspektionen, 2010, s.11). För att planera, utvärdera men också 
förmedla elevers kunskapsutveckling i matematik kan Kirova & Bhargavas (2002, 
mars) checklista som presenterades i resultatdelen för denna studie med fördel 
användas. Verktyget exemplifieras framförallt i samband med inlärning av 
matematiska begrepp men kan, tänker jag, med fördel användas på många olika sätt; 
dels till att utvärdera elevers kunskaper i matematik men också för att planera och 
kunna synliggöra elevernas framsteg på ett tydligt sätt. 
 



 

 22 

En slutsats som kan dras av resultatet för denna studie är att lärare behöver 
möjliggöra kommunikation i matematikundervisningen då just kommunikation, enligt 
studiens resultat, kan spela en avgörande roll för om och hur elever tillägnar sig en 
grundläggande begreppsförståelse i matematik. Men för att eleverna ska lära sig nya 
matematiska begrepp behöver de också exponeras för dem relativt ofta, annars kan 
kunskaper och uppfattningen om ett begrepp komma att bli ytliga (Bentley, 2008, 
s.15-16). Även i läroplanen lyfts elevers möte med begrepp fram som viktig, där 
formuleras bland annat att undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en 
"förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras 
användbarhet" (Skolverket, 2011b, s.62). I kommentarmaterialet till kursplanen lyfts 
en undervisning där eleverna i varierade kontexter får möta begrepp genom olika 
uttrycksformer fram, med syfte att utveckla deras begreppsförståelse (Skolverket, 
2011a, s.9-10). Verkligheten verkar dock se annorlunda ut. I den rapporteras det om 
hur elever idag alltför ofta lämnas att på egen hand ta ansvar för sitt lärande, att de får 
betydligt mindre lärarledd undervisning och att undervisning mer och mer vilar på 
läroboken. Resultatet av det innebär bland annat att elevers kunskaper i att analysera 
och resonera hamnar i skymundan (Skolinspektionen, 2010, s.5-11). På många sätt, 
inte minst för elevers begreppsliga förmåga, kan detta vara förödande, inte minst har 
det visat sig i resultaten från TIMSS som ju rapporterar om att elevers resultat i 
matematik försämrats. I samma rapporter belyste man också elever strukturella 
misstag, vilket indikerar på att undervisningen behöver sättas under luppen. 
Kontrasten mellan studiens resultat som pekar på att undervisning och 
kommunikation är en lyckad kombination samt verklighetens läroboks-undervisning 
är alltså väldigt stor. 
 
 
7. Avslutande reflektioner och förslag på fortsatta studier 
 
För min egen del kommer jag, i mitt framtida yrke som lärare, kunna använda mig av 
den förståelse och de kunskaper jag tillägnat mig i fördjupningsarbetet till denna 
studie; komplexiteten i matematikens fackspråk och vad bristande begreppsförståelse 
i förlängningen kan leda till i elevers fortsatta lärande i matematikämnet. Resultatet i 
denna litteraturstudie visar också att elever succesivt behöver lära sig ett mer 
matematiskt språk för att möjliggöra en fortsatt utveckling i matematikämnet. Vikten 
av att ha en djupare förståelse för matematiska begrepp har också synliggjorts och det 
framgår också att kommunikation är ett viktigt verktyg i undervisningen till att lära sig 
dessa. Vidare gavs det, i resultatdelen, en del exempel på metoder och verktyg som 
lärare kan använda sig av för att utveckla elevers begreppsförståelse. Det visade sig 
dock i sökprocessen att det inte fanns material i den mängd jag hoppats på. Detta 
tyder, menar jag, på att det i ämnet behövs mer forskning på hur undervisningen i 
årskurs 1-3 kan utformas så att eleverna ges möjlighet att utveckla en god 
begreppsförståelse. Jag anser också att det kan behövas vidare forskning på hur lärare 
kan arbeta för att utveckla elevers grundläggande begreppsförståelse och om det finns 
arbetssätt eller särskilda verktyg som är särskilt effektiva och framgångsrika till detta 
syfte. I kommande examensarbete 2 kommer jag därför att vilja titta närmare på hur 
matematiska begrepp kommuniceras i matematikundervisningen, både ur ett lärar- 
och elevperspektiv. Jag finner också intressant att undersöka om lärare använder sig 
av specifika metoder eller verktyg i undervisningen med avsikt att fungera som 
hjälpmedel till att kommunicera begrepp för att utveckla elevers begreppsförståelse.   
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