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Sammanfattning 
Studien utgår från aktuell forskning om behovet av matematikstrategier och användningen av 
dessa i undervisningen. Inledningsvis lyfts de matematiska begreppens betydelse fram och 
problemen som dessa kan medföra i undervisningen. Studien tar även upp språkets roll i 
undervisningen och i matematikämnet. Forskning visar att kunskap om matematiska begrepp 
är viktig redan i de tidiga åldrarna och att avsaknaden av denna kunskap medför svårigheter att 
utveckla de matematiska färdigheter som krävs för ett fortsatt lärande. Pedagogernas val av 
undervisningsstrategier är därför av stor betydelse för eleverna.  

Detta arbete undersöker begreppsanvändandet hos pedagoger i matematikundervisningen och 
hur de reflekterar kring de ämnesspecifika begreppen. 

Syftet med undersökningen är att studera hur pedagoger presenterar och lär ut de 
ämnesspecifika begreppen i matematikämnet. Som metod för att samla in data har kvalitativa 
redskap använts. Fyra pedagoger har observerats i samband med ordinarie 
matematikundervisning ute i verksamheten. Därefter har de genomfört var sin kompletterande 
self-report för att besvara studiens frågeställningar. Den data som samlats in har sedan 
analyserats utifrån ett fenomenografiskt vetenskapligt förhållningssätt. 

Resultatet visar en generell samsyn hos pedagogerna i hur arbetet med de matematiska 
begreppen kan genomföras. Pedagogerna i studien framhåller vikten av en varierad 
undervisning där stöttning med olika strategier är avgörande för förståelsen för begreppen. De 
lyfter också att vardagligt språk, vardagliga situationer och social interaktion är en viktig del av 
arbetet. Vidare framhålls i resultatet att elevers förkunskaper är något pedagogen ska utgå från 
för att kunna tillfredsställa elevers behov och vidareutveckling. Erfarenheterna som 
pedagogerna anger tyder på enighet, även om deras arbetssätt skiljer sig åt.   
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INLEDNING 
I all undervisning är språket viktigt, inte minst inom matematikundervisningen. Alla elever 
kommer under sin skolgång att möta matematik och det matematiska språket. Enligt 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011 s.9) är skolans uppdrag 
att ge eleverna en språklig förmåga. Young (2005, s.13) förklarar att det språket är viktigt inom 
skolan, eftersom en god språklig förmåga ger betydande förutsättningar till utveckling i alla 
ämnen. Då matematikämnet kräver kunskaper om ämnesspecifika begrepp är det därför av stor 
vikt att undervisningen ger eleverna möjlighet att utveckla sitt matematiska språk. Det är genom 
den språkliga förmågan som en betydande del av lärande och identitetsutveckling sker. Genom 
att få många möjligheter till att reflektera, samarbeta, resonera och argumentera inom 
matematikundervisningen får varje elev möjlighet att utveckla sitt ämnesspecifika språk och 
även tillfällen att praktisera sina kunskaper.  
Forskning visar att de ämnesspecifika begreppen i matematik är viktiga för förståelsen redan i 
de lägre årskurserna. Utan förståelsen för begreppen blir matematiken svår för eleverna. Notari-
Syverson och Sadler (2008, s.3) förklarar att om barn lär sig matematiska begrepp tidigt kan 
detta stötta elevernas fortsatta lärande i ämnet. De menar att matematikens grunder bör ingå 
som en naturlig del redan från skolstarten. Pedagogernas undervisning ska ge grundläggande 
kunskap och förståelse för begreppen som behövs för att elever ska kunna utvecklas inom 
ämnet.  

Pedagogers uppgift är att se till att alla elever förstår innehållet i matematikundervisningen. De 
ämnesspecifika begreppen har emellertid visat sig problematiska för elever, eftersom dessa kan 
krångla till det för elevernas samlade förståelse. Detta på grund av att begreppen kan ha olika 
betydelse och användning i olika sammanhang, men också för att vissa begrepp uppfattas som 
abstrakta och blir då svåra att förstå för eleven. Ett annat problem är också att begreppen 
benämns på olika sätt i undervisningen exempelvis "minus" istället för "subtraktion".  

Syfte 
Syftet med undersökningen är att studera hur pedagoger presenterar och lär ut de 
ämnesspecifika begreppen i matematikämnet. 

Frågeställningar 

1. Vilka ämnesspecifika begrepp använder pedagogerna i sin matematikundervisning? 
2. Vilka strategier använder pedagogerna för att eleverna ska förstå de ämnesspecifika 

begreppen? 
3. Hur resonerar pedagogerna kring sin användning av de ämnesspecifika begreppen i sin 

undervisning? 
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BAKGRUND 
Följande avsnitt kommer att behandla forskningsbakgrunden rörande matematik och 
begreppsanvändning i grundskolans tidiga år.  

Språket i matematikundervisningen 
Löwing (2004, s.125) beskriver att språket har fått en alltmer betydande roll i ämnet matematik. 
Detta är för att läroplanen har ändrats och givit problemlösningsförmåga ett större utrymme. 
Men problemlösningen kan också kombineras med andra viktiga aspekter inom språket. En 
aspekt är vikten av att tala matematik och att kunna koppla problemen till vardagen så att 
eleverna kan konkretisera matematiken. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet 2011 (Lgr11, s.55) står det att syftet för matematikämnet är att undervisningen 
ska bidra till att eleverna ska utveckla grundläggande matematiska kunskaper där begrepp, 
metoder och problemlösning ska ingå. 
Det finns några språkliga områden som alltid används i all undervisning i skolan. Dessa 
områden är lyssna, tala, läsa och skriva. Användningen av språket i olika situationer och ämnen 
gör att vi människor kan kommunicera (Young 2005, s. 13).  Lgr11 (2011, s.9) slår fast att 
skolans uppdrag är att ge eleverna en språklig förmåga som är viktig inom alla ämnen. Genom 
att erbjuda många möjligheter att samtala, läsa och skriva får varje elev möjlighet att utveckla 
sitt lärande och sin identitet. Den språkliga förmågan kan tränas genom samspel med andra. 
”Språket är barnets mest betydelsefulla redskap i kontakt med andra, och det är också i samspel 
med sin omgivning som barn utvecklar sitt språk” (Herrlin, Ackesjö & Frank 2012, s.65). Rudd, 
Satterwhite och Lambert (2010, s.31) tar också upp språkets betydelse i undervisningen. De 
menar att bra pedagoger har kännedom om att språket är ett betydelsefullt verktyg i 
matematikundervisningen, samt att man kan koppla matematiken till det eleverna redan kan.  

In addition to recognizing the importance of language as a tool for teaching mathematics, 
teachers can plan experiences that connect new mathematical terms or phrases to ideas 
children already know.  

(Rubenstein & Thompson, 2002 se Rudd, Satterwhite & Lambert 2010, s.31)  

Att uppfatta och förstå begrepp 
Viktiga delar att ta hänsyn till i all undervisning i skolan är ord och förståelsen av ord samt 
begrepp, menar Young (2005, s.12). Att öva på nya ord inom matematiken gör att eleverna får 
en djupare förståelse för ämnet orden behandlar och gör det även lättare för eleverna att förstå 
nya delar av ämnet. Författaren menar också att intresset för ämnet kan öka om ordförståelsen 
tränas kontinuerligt. De ord och begrepp som ofta framträder inom ämnena gör att man kan 
knyta innehållet och kunskaperna till varandra (Young 2005, s.12). Rudd, Satterwhite och 
Lambert (2010, s.31) menar att när pedagoger fokuserar på matematikens språk och visar de 
centrala begreppen för ämnet på ett roligt och engagerande sätt, kan detta göra att eleverna blir 
motiverade till att lära sig ännu mer och svårare saker än vad som förväntas för deras ålder.  
Sterner, Lundberg och Nationellt centrum för matematikundervisning (2002, s.24) menar att 
det finns en skillnad mellan begrepp och namn på någonting. Det matematiska språket utvecklas 
i takt med inlärningen av de matematiska begreppen och utifrån detta kan pedagogen tydliggöra 
svårigheter med begreppen för eleven. Ett problem många elever med lässvårigheter kan ha, är 
att se skillnaden mellan matematiska begrepp, deras innebörd och vardagliga ord.  

Mening och innebörd i ord varierar från människa till människa beroende bl.a. på kunskaper 
och erfarenheter. Namnet på ett begrepp är inte detsamma som begreppet som fått sitt namn. 



6 
 

Tänker vi t.ex. på matematik innebär inte det att var och en gör sig samma föreställningar om 
ordets innebörd.  

(Sterner, Lundberg & Nationellt centrum för matematikundervisning 2002, s.24)  

Vidare menar författarna att det finns olika kategorier av ord som används i undervisningen för 
att kommunicera i matematiken. Dessa är allmänna icke-matematiska ord, matematiska ord och 
allmänna ord som även har en matematisk innebörd. De icke-matematiska orden är bland annat 
”är”, ”därför att” och ”skola”. I typen matematiska ord ingår ”polygon”, ”kvadrat” och ”täljare”. 
Sedan finns det också allmänna är ord som ”funktion”, ”volym” och ”likhet”. Dessa olika 
kategorier av ord kan leda till en förvirring, speciellt i den tredje kategorin där ord som används 
i matematiken även kan användas och uppfattas i vardagligt språk (Sterner, Lundberg & 
Nationellt centrum för matematikundervisning 2002, s.24). Löwing (2004, s.127) framhåller 
också begreppens innebörd för eleverna. Hon lyfter också hur dessa ska introduceras i 
undervisningen. Hon menar att i de tidiga årskurserna har begreppen en begränsad innebörd. 
Men när begreppen utvidgas är det viktigt att pedagogen fortfarande är medveten om den 
ursprungliga innebörden.  

Shore, Ray och Goolkasian (2015, s. 234) menar att det finns en del svårigheter med att förstå 
ord och begrepp som är viktiga inom ämnena i skolan. Detta kan leda till att vidare undervisning 
och lärandet av nya och svårare begrepp kan bli svårt. Författarna menar att det inte alltid räcker 
att eleverna visar sin förståelse genom att förklara vad ett begrepp betyder. De ska också kunna 
omsätta dessa praktiskt och arbeta med dem ofta och på egen hand.  
Lgr11 (2011, s.55) skriver i syftet för matematik att undervisningen ska bidra till att eleverna 
ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper om grundläggande matematiska begrepp, 
matematiska metoder och deras användbarhet. Med strategier för lärande av ord och begrepp 
kan en önskan att vilja lära sig mer utvecklas. Det är alltså viktigt att lägga en grund i det 
ämnesspecifika språket för att elevernas kunskaper i ämnet ska kunna fördjupas, för att det ska 
bli enklare att förstå ämnet (Young 2005, ss.12–13).  

Olika strategier för att få eleverna att förstå begreppen 
Den tidiga matematikinlärningen är viktig för den senare kunskapsutvecklingen. Eleverna får 
en förståelse och lär sig matematiken bäst i det vardagliga arbetet och att det därför är viktigt 
att ha aktiviteter som ger eleverna grundläggande kunskaper. För att grundläggande kunskaper 
och förståelse ska utvecklas är det också viktigt att pedagogen ger eleverna möjligheter att lära 
sig matematikens svåra begrepp. De kan också ge eleverna möjligheter till att träna de 
färdigheter som krävs för att förstå matematiken (Notari-Syverson och Sadler 2008, s.3; 
Rönnberg & Rönnberg 2006, ss. 15–16; Sterner, Lundberg och Nationellt centrum för 
matematikundervisning 2002, s.19).  

Synonymer 
Vuxna och pedagoger kan bidra till ökad begreppsförståelse genom att förklara olika begrepp 
med andra ord. Exempelvis kan de förklara runt begrepp som kan vara svåra att förstå eller som 
kan vara alltför abstrakta (Notari-Syverson & Sadler 2008, s.7). Även Herrlin, Ackesjö och 
Frank (2012, ss.100–101) lyfter vikten av att använda andra ord för att förklara viktiga begrepp 
parallellt med arbetet att förstå dessa. De menar att synonymer kan användas som ett verktyg i 
utvecklingen av elevernas akademiska språk och detta kan göra att elever får ett rikare 
ordförråd, som i sin tur leder till att eleverna lättare kan uttrycka sig i olika situationer. Även 
Enström (2013, ss.188–189) styrker detta sätt att arbeta på. Dock tar författarna upp att det kan 
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förvirra eleverna, om synonymerna används fel. Detta kan exempelvis hända i en situation där 
pedagogen lär ut en synonym istället för det begrepp som bör användas. 

Diskussion och interaktion 
Kommunikation i undervisningen är viktig i alla ämnen. Om pedagogerna pratar mycket 
matematik med eleverna kan de lära sig mer. Om de dessutom ska kunna förstå matematikämnet 
måste eleverna lära sig att uttrycka sina egna matematiska resonemang. Eleverna behöver också 
kunna använda sig av strategier för att kunna kommunicera de lösningar de kommer fram till. 
För att eleverna ska kunna göra detta är det viktigt att de har ett stort ordförråd som kan relateras 
till de matematiska begreppen och att pedagoger har skapat möjligheter för dem att lära sig 
dessa. Användning av dagliga aktiviteter som handlar om matematik hjälper eleverna med 
förståelsen (Notari-Syverson & Sadler 2008, ss.7–8).  

Rudd, Satterwhite och Lambert (2010, ss.31–32) beskriver olika sätt att hjälpa eleverna att 
utveckla matematikens svåra begrepp. Pedagogerna kan med hjälp av guidade konversationer 
forma och utveckla elevernas begreppsförståelse. Pedagogerna kan också inkludera begrepp 
varje dag genom att diskutera dessa i olika situationer. Löwing (2004, s.128) menar dock att 
det finns ett problem relaterat till kommunikationen med eleverna. Matematikens svåra språk 
kan förvirra eleverna och göra det svårt för dem att förstå det pedagogen vill förklara för dem. 
Eleverna kan uppfatta innebörden fel i kommunikationen dem emellan. 
Wedin (2011 s.8) beskriver att det språk eleverna har med sig när de börjar skolan ska utvecklas 
och anpassas till ett akademiskt språk, vilket ställer högre krav än det sociala språket. Genom 
kommunikationen mellan lärare - klass, lärare - elev och elev-elev i undervisningssammanhang 
får eleverna olika verktyg för att utveckla sitt akademiska språk genom interaktion och samspel 
i ett socialt sammanhang. Notari-Syverson och Sadler (2008, ss.9-10) menar också att samspelet 
är viktigt för det sociala sammanhanget. De menar att stöttningen pedagogerna ger är ett slags 
samspel där den vuxne ger respons och individualiserat stöd till eleverna för att de ska kunna 
ta sig vidare i lärandet. Genom att en pedagog stöttar med öppna frågor i matematiken kan 
eleverna få hjälp med att lösa olika problem som de möter inom ämnet. Författarna ger exempel 
på en öppen fråga; ”Hur kan vi ta reda på det”. Pedagogerna kan göra saker mer konkreta genom 
att stötta eleverna med frågor som uppmuntrar eleverna att försöka själva och jämföra olika 
saker.  
Istället för att ställa öppna frågor kan pedagogerna även ge explicita anvisningar till eleverna 
som stöttning. Ger man explicita anvisningar ger man tips och regler för matematiken. Detta 
gör det lättare för eleverna att göra kopplingar till annat. Ett exempel på en explicit anvisning 
är; ”För att kunna ta reda på vilket nummer som är större, räkna och ta reda på vilket nummer 
som kommer efter” (Notari-Syverson & Sadler 2008, ss.10–11). 

Alternativa uttrycksformer 
Språket är en viktig del i matematikundervisningen men alla elever har inte samma förmåga att 
uttrycka sig korrekt i kommunikationen beskriver Herrlin, Ackesjö och Frank (2012, s.65). 
Dessa elever använder andra uttrycksformer för att ersätta språket så som bild, musik eller 
rörelse, mimik och gester. Författarna påpekar också att sättet att kommunicera ”som barnen 
gör” är något som vuxna kan tillämpa i arbetet och undervisningen. Enligt Herrlin, Ackesjö och 
Frank (2012, s.102) är bildstöd en kommunikationsform som kan vara till stor hjälp för 
eleverna. Författarna menar att bilder kan vara en brygga till att förstå ord och begrepp.  



8 
 

Praktiskt arbete, konkret material och miljöns roll för förståelsen av begreppen 
Att stödja eleverna genom praktisk undervisning kan ge större motivation till matematiskt 
lärandet och begreppsförståelse. Pedagogerna kan ge eleverna möjligheter till arbetssätt där de 
kan utvecklas och engageras (Notari-Syverson & Sadler 2008, ss.7–11; Kribs Zaleta & Ruebel 
2008, s.36). Notari-Syverson och Sadler (2008, ss.7–9) menar att grupparbete är ett sätt att 
arbeta på som gynnar det matematiska lärandet och begreppsförståelsen. Genom undervisning 
med praktiska och konkreta inslag i form av plockmaterial, bilder och olika symboler ges 
eleverna möjlighet till vidare inlärning. Plockmaterialet kan vara pengar, knappar och kulor. 
Materialet kan alltså ge bättre förutsättningar att få en bra överblick av antal och symboler. 
Exempelvis kan siffran två vara representerad av två prickar på en dominobricka. Det kan också 
vara två märken på ett papper, två fingrar eller symbolen 2. Rudd, Satterwhite och Lambert 
(2010, s.36) lyfter också vikten av den praktiska undervisningen med konkret material. Dock 
påpekar de att det konkreta materialet även kan göra så att eleverna kan utläsa skillnader och 
likheter mellan olika grupper av objekt. Löwing (2004, s.128) beskriver dock ett dilemma vid 
användning av det konkreta materialet. Valet av material måste se till att åskådliggöra de 
begrepp som behandlas i undervisningssituationen. Materialet måste användas rätt och om detta 
inte görs kan materialet istället förvirra eleverna.  

Notari-Syverson och Sadler (2008, s.9) menar att det är viktigt med en gynnsam 
undervisningsmiljö i skolan. Pedagoger måste forma omgivningen så att det ger eleverna 
möjligheter till lärande. De ska också ge möjligheter till aktiviteter där miljön samspelar med 
inlärning av begrepp och färdigheter på ett praktiskt och meningsfullt sätt. Aktiviteter som 
pussel, lera, sand, vatten och lego kan hjälpa eleverna i den tidiga matematiken och ger många 
möjligheter till att träna olika matematiska begrepp. I klassrummets olika miljöer kan 
pedagoger enkelt integrera lärande och matematisk kommunikation genom att organisera 
klassrummet så detta sker (Notari-Syverson & Sadler 2008, ss.6–7).  

Maschettio (2015, s. 221) redogör för att konkret material har använts i matematiken väldigt 
länge. Det har varit verktyg och material i form av brädor, mattor, kläder och så vidare. Konkret 
material har haft en stor betydelse i århundranden för matematiken och har utvecklats för att 
passa dagens undervisning. Rystedt och Trygg (2010, s. 5) menar att konkret material kan vara 
vad som helst, även i olika material som trä, plast och papper. Populärt konkret material brukar 
vara användning av Duplo, lego, pengar och kulor.  

Stöttning 
När pedagogerna stöttar eleverna kan de lära ut strategier som förstärker elevernas olika 
intressen, behov och nivåer. Genom formativ bedömning och tydliga instruktioner kan 
pedagogerna individanpassa undervisningen så att detta förstärks (Notari-Syverson & Sadler 
2008, ss.6–7). Hwang och Nilsson (2011, s.67) lyfter också detta och menar att det är en viktig 
del av pedagogernas vardag att de ser elevens utveckling och inlärning av kunskap. Författarna 
menar den stöttning som pedagogerna ger kan även hjälpa elevernas abstrakta tänkande. Utifrån 
detta kan eleverna ta steget att våga försöka själva och visa sina kunskaper utan någon stöttning. 
Stöttningen fungerar som en byggnadsställning där den vuxne ska fungera som en stödjande 
person som främjar elevens utveckling och inlärning. 

Notari-Syverson och Sadler (2008, s.7) menar att vuxna och pedagoger kan hjälpa och stötta 
eleverna att utveckla logiskt tänkande genom att låta dem göra kopplingar mellan olika 
vardagliga situationer och praktiskt arbete. Det logiska resonemanget kan besvaras genom 
frågan ”vad hände”. Strategier som pedagogerna kan lära ut till eleverna är 
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problemlösningsförmåga, logiskt tänkande och begreppsförståelse. Detta kan göra att eleverna 
utvecklar en god matematisk förmåga att lösa de uppgifter de möter i undervisningen.  
Även Herrlin, Ackesjö och Frank (2012, ss.80–81) framhäver vikten av stöttning som ett 
redskap i utvecklingen av ordförråd och begreppsförståelse. De betonar att elever behöver en 
aktiv stöttning för att nå målet av ett rikt och varierat ordförråd. Lgr 11 (2011, s.55) skriver i 
syftet för matematik att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att 
kunna formulera och lösa problem. Eleverna ska genom undervisningen få strategier, metoder 
och modeller för att klara av matematiken och förstå matematikens begrepp. 

Vikten av variation 
Variation av arbetssätt i matematiken är avgörande för förståelsen av de matematiska 
begreppen. Elever utvecklar en tidig förståelse för viktiga begrepp inom ämnet om de blir 
försedda med möjligheter att lära dessa i olika situationer. Kunskapen om begreppen i 
varierande förhållanden gynnar inte bara undervisning som eleverna har där och då, utan den 
gynnar också senare inlärning högre upp i skolåldern (Notari-Syverson & Sadler 2008, s.3). 
Även Löwing (2004, ss.130–131) menar att ett varierat arbetssätt är av vikt i 
matematikundervisningen och gynnar det fortsatta lärandet. Genom att pedagogerna använder 
varierade strategier i undervisningen kan elevernas tankesätt vidgas vilket även kan göra att 
eleverna ser matematiken från ett annat perspektiv än vad de tidigare gjort. 
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TEORETISK RAM 
I denna del presenteras den teoretiska ram, som studien utgår från. Då studien syftar till att 
undersöka hur pedagoger presenterar och lär ut de centrala begreppen i matematik, är den 
sociokulturella teorin och tröskelbegreppen en lämplig utgångspunkt. Den sociokulturella 
teorin utgår från Vygotskijs tankar kring exempelvis stöttning och den proximala 
utvecklingszonen. Pedagogen är den som stöttar och agerar som ett stöd för elever som behöver 
olika strategier för att ta till sig de matematiska begreppen som leder till ny kunskap.  

Den sociokulturella synen på lärande 
Den språkliga förmågan är viktig inom den sociokulturella synen på lärande, menar Säljö (2012, 
s.187). Vygotskij menar att språket är ett medierat redskap som gör att vi människor kan 
kommunicera med andra. Språket är något som Vygotskij anser ständigt utvecklas och 
samspelar med andra delar (Säljö, 2012, ss. 187–190). Vygotskij (2001, ss.38–40) lyfter också 
att syftet är att kommunicera med andra människor. Detta gör att man kan förmedla sig och 
även samspela med andra människor med redskap. 
Mediering 
Mediering är ett av de begrepp som är mest grundläggande i den sociokulturella teorin. 
Begreppet betyder att människor använder redskap och verktyg för att förstå omvärlden. 
Redskap och verktyg som människor använder är språk, förståelse och materiella föremål. Detta 
används för att kunna relatera den nya kunskapen till något. Språket är, något som betonas i 
teorin, som den del som är av störst vikt. Det genom den som människors tänkande kan 
utvecklas och formas till något nytt. Språket är ett kollektivt medierande redskap som används 
i kommunikationen med andra människor, som ett redskap att tänka med, samt ett sätt att 
utvecklas mot nytt lärande (Säljö 2012, ss.187–189).   
Den proximala utvecklingszonen 
Utvecklingen är också en viktig del av Vygotskijs teori och syn på lärande, menar Säljö (2012, 
s.193). Vygotskij kallar den för den närmaste proximala utvecklingszonen och med den menas 
att språket ständigt är under utveckling. Han menade att utvecklingen av språket är något som 
inte enbart sker hos barn och unga, utan även vuxna människor utvecklas. Människan utvecklas 
och lär sig nya saker hela tiden. Det nya lärandet sker i ständiga processer i vardagen. ”Han 
menade att när människor väl behärskar ett begrepp eller en färdighet, så är de mycket nära att 
också behärska något nytt” (Säljö 2012, s.193).  

Något som kan vara känsligt i den närmaste zonen för utveckling är instruktioner och 
förklaringar. Det är genom detta som den mer kunnige personen kan stötta och vägleda den som 
ska läras. I början av lärandestadiet är stöttningen av stor vikt då den stöttande personen kan 
ställa frågor som hjälper den lärande vidare. Den mer kunnige kan också vägleda så att 
uppmärksamheten riktas mot det viktiga i lärandet. Efter hand kan stöttningen avta och då 
kommer den lärande klara av mer själv (Säljö 2012, ss.193–194). 
Scaffolding 
Scaffolding är ett begrepp som ofta används av Vygotskij och kan förklaras med att en mer 
kunnig person ger stöttning i lärandet. Det är med hjälp av stöttningen som människor kan få 
kunskaper och förståelse som den stöttande personen ger. Scaffolding eller stöttning i lärandet 
handlar också om att pedagogen ska ge olika möjligheter till att eleven ska få individanpassad 
undervisning (Säljö 2012, s.193). Vidare redogör Säljö (2012, ss.193–194) för stöttningen som 
är central för Vygotskijs teori. Genom stöttningen som sker i undervisningen kan personer som 
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får denna hjälp uppnå nästa zon för utveckling, detta kan även ske med hjälp av olika redskap. 
Personen som är i behov av stöd får hjälp utav någon annan som agerar stöttepelare. För att 
kunna begreppsliggöra världen är personer starkt beroende av stöttning ifrån andra mer kunniga 
personer.  

Tröskelbegrepp 
Teorin tröskelbegrepp grundar sig i Meyer och Lands tankar kring begreppens betydelse för 
lärandet och att dessa handlar om att man ska ta sig förbi en tröskel för att förstå innehållet av 
ämnet. Studien är kopplad till teorin då det finns många begrepp som elever behöver få till sig 
för att få ny kunskap. Svåra begrepp kan hindra elever från nytt lärande. 
Tröskelbegrepp, eller som den engelska benämningen lyder ”threshhold concept”, handlar om 
hur man med språkets hjälp öppnar upp en ny värld där tidigare tankesätt inte fungerat. Man 
kan säga att detta sätt är en portal som för dig vidare i lärandet. Den representerar ett omvandlat 
sätt att förstå eller tolka saker och hjälper elever att utvecklas i sin förståelse inom olika ämnen. 
Tröskelbegrepp handlar också om att det finns vissa begrepp inom olika ämnen som är 
grundläggande för att förstå innehållet. Det handlar om att ta sig förbi tröskeln och då öppnar 
sig nya möjligheter för både förståelsen av ämnet men också för att ta sig vidare i lärandet 
(Meyer & Land 2003, ss.1–2). ”I elevers och studenters arbete med att skapa förståelse för den 
matematik de arbetar med blir vissa begrepp mer avgörande än andra” (Pettersson 2010, s1). 
Petterson (2010, s.1) menar att dessa begrepp kan göra så att det blir lättare att ta sig förbi olika 
problem. För eleverna är begreppen oftast ganska svåra att förstå och lära sig men tar man sig 
bara förbi dessa öppnas nya möjligheter. Hon menar att det inte bara bli förståelse för 
begreppen, utan det kan öppna en förståelse för annat också. 

Tröskelbegrepp karaktäriseras av att vara transformativa, irreversibla och integrativa. Detta 
innebär att förståelse för tröskelbegrepp ger ett förändrat synsätt (transformativt) och när 
detta antagits är det svårt att återta det ursprungliga (irreversibelt). Förståelse för 
tröskelbegreppen kan också exponera tidigare dolda samband mellan begrepp inom området 
(integrativt). (Meyer & Land 2003, s.5, se Pettersson 2010, s.1) 

Pettersson (2010, s.3) menar att grundskolans matematik innehåller förekomst av 
tröskelbegrepp, exempelvis bråkbegreppet. Hon förklarar vidare att detta är ett av matematikens 
svåra begrepp och genom att förstå det öppnas möjligheter till att förstå andra områden inom 
matematiken. ”Förståelse för att ett bråktal kan skrivas på oändligt många sätt och att 
bråkstrecket inte här signalerar operationen division innebär för många elever ett stort steg från 
ett vardagstänkande till ett mer formellt tänkande” (Pettersson 2010, s.3). Eleven måste uppnå 
förståelse för bråkbegreppet. Detta gör de genom att förstå förhållandet mellan del och helhet. 
Förståelsen för detta begrepp underlättar inte bara för förståelse inom bråk, utan den underlättar 
även förståelsen för algebraiska samband och taluppfattning (Pettersson 2010, s3).  

Pedagoger bör vara uppmärksamma på tröskelbegreppen i matematikundervisningen för att 
kunna ge eleverna förståelse kring dem. Är pedagogerna medvetna om vilka begrepp som är 
svåra för eleverna kan de ge möjligheter till ett varierat arbetssätt i olika kontexter. Begreppen 
ska ses från olika håll, sammanhang för att kunna förstås. Genom att ge eleverna möjligheter 
att bygga upp förståelse för begreppen i matematikämnet kan eleverna få förståelse för mycket 
annat också. Medvetenhet och djupare förståelse för begreppen gör att eleverna får större 
möjligheter att utveckla en god matematisk förståelse (Pettersson 2010, s.3).  
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METOD 
I detta avsnitt redogörs för val av metod i denna studie. Fördjupning av vad metoden innebär 
och varför det är den mest lämpade metoden för syftet av denna studie. I avsnittet beskrivs urval 
och tillvägagångssätt, samt hur observationer och self-reports har gått till. De etiska principer 
som jag tagit hänsyn till beskrivs, samt analys och bearbetning av insamlad data. 

Kvalitativ metod 
Holme och Solvang (1997, s. 13) menar att valet av metod är beroende av vad som ska 
undersökas. Beroende på vad studien kräver för data är det viktigt att tänka på vilken metod 
som passar bäst. Skillnaden mellan den kvantitativa och kvalitativa metoden handlar om hur 
resultatet ska redovisas. Om det är siffror och statistik som ska redovisas eller visa personliga 
åsikter och erfarenheter.  

Denna studie utgår från pedagogers tankar kring ämnet matematik, samt hur de använder de 
centrala begreppen. Den fokuserar på individers erfarenheter och därför lämpar sig den 
kvalitativa metoden väl för studien. Genom att samla in data av personliga erfarenheter kan 
man genom resultatet få fram hur pedagogerna tänker och koppla detta till vad det gör i 
klassrummet. Studien hade gått att forma så att man hade kunnat använda sig av en kvantitativ 
metod, exempelvis genom enkät, men då skulle den insamlade datan inte bli lika djup. Dock 
hade antalet respondenter varit fler, men svaren hade inte varit lika relevanta för syftet. Jag har 
därför valt att använda den kvalitativa metoden observation med kompletterande self report.  

Fenomenografi som ansats 
Studien har ett fenomenografiskt vetenskapligt förhållningssätt då den utgår från människors 
erfarenheter av fenomen. Både från mina erfarenheter genom observationer och utifrån 
pedagogernas erfarenheter i form av self- report. Enligt Marton och Booth (2000, ss.145–147) 
är fenomenografin en kvalitativ forskningsansats. Används denna ansats kan forskare få reda 
på hur människor tänker och uppfattar saker i olika sammanhang. Människor tänker ofta olika 
i olika situationer och det betyder inte alltid att något är rätt eller fel. Användning av denna 
ansats kan göra att man i en studie kan hitta olika variationer hos människor, men man kan 
också systematisera erfarenheterna. Ansatsen handlar också om tankar och upplevelser som 
människor har. ”Uppfattningen ses alltid som en relation mellan individen och omvärlden” 
(Kihlström 2007, ss.157–158). 
Kihlström (2012, s.160) beskriver att ansatsen handlar om att det samlas in data utifrån hur 
människor förhåller sig till omvärlden. Datainsamlingsmetoder som kan användas inom 
fenomenografin är bland annat observation och skrivna svar (self- report). Fenomenet hittas hos 
pedagogernas uppfattningar, samt utifrån forskarens uppfattningar. Detta blir en del av det stora 
hela. Utifrån pedagogers yttranden och forskarens observationer kan strukturen av resultatet 
bestämmas.  
Observation 
Det finns olika sätt att organisera sin observation på. Ett sätt att skriva protokoll på är att göra 
det strukturerat. Innebörden av det är att man i förväg har bestämt vad som ska observeras och 
skriver vad man ser när detta händer.  Observation efter schema kan göras genom att dra streck 
när något händer, eller skriva korta ord som beskriver vad som händer (Kihlström 2007, ss.30–
31, 45–46). Checklista vid observation är ett annat hjälpmedel. Där kan du beskriva rummet, 
aktörer och objekten i förväg, samt skriva om händelserna och känslor när dessa sker. Känslor 
du själv har är också viktiga eftersom det är något som är betydande för det du ser. Målen som 
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personerna försöker uppnå är något man kan notera. Dock är det svårt att veta vad personerna 
har för tankar och då kan du som observatör få veta detta genom en efterföljande intervju 
(Kihlström 2007, ss.32–33).  

Att reflektera över vad man observerar är också något som är viktigt. Genom att göra detta kan 
man hitta mönster i anteckningarna. Dessa mönster kan sedan analyseras och skulle kunna vara 
utgångspunkten för en eventuell uppföljande intervju med personen du observerat (Khilström 
2007, s.37). Även Ahrne och Svensson (2015, s.107) lyfter vikten av att reflektera över 
observationstillfällena. De menar att du som observatör måste ge utrymme för reflektion så att 
dina upplevelser får det utrymme det behöver.   

Observationerna har genomförts strukturerat genom ett förbestämt protokoll. (Bilaga 2). Detta 
görs för att matematikundervisningen sker under vissa förbestämda lektioner. Jag har valt att 
anteckna korta meningar och ord om vad jag har sett och vad jag har hört under observationerna. 
Jag har valt att kombinera checklista med ett förbestämt schema (bilaga 2 och 3) för att göra 
mina observationer. Många av checklistans punkter går att anteckna innan eller efteråt och dessa 
är viktiga för att läsarna ska få en förståelse för var man befunnit sig. Genom observationerna 
har jag kunnat se hur pedagogerna använder sig av begreppen i klassrummet. Precis som 
Kihlström skriver kan en efterföljande intervju vara bra. Detta har jag också valt att göra för att 
få reda på hur pedagogerna själva tänker kring matematikämnet, samt hur de tror att de använder 
sig av de centrala begreppen i matematiken. Jag har valt att göra detta i form av self report.  
Selfreport 
Self report som redskap innebär att personerna som deltar får svara skriftligt på öppna frågor, 
där fokus ligger på deras erfarenheter och upplevelser av ett visst fenomen. Detta görs för att få 
en ökad kunskap om hur andra tänker och vad de har erfarit. Med self report som metod kan 
man inte, som i intervju, på samma sätt ställa följdfrågor. Därför är det viktigt att ställa bra och 
öppna frågor. Med rätt ställda frågor, kan du som forskare, få svar på hur deltagare i studien 
tänker och vad de har för erfarenhet. En viktig del i denna metod är att uppmana deltagarna att 
svara så noggrant som möjligt och att tydliggöra att både positiva och negativa erfarenheter är 
viktiga (Davidsson 2007, ss. 70–71). Ahrne och Svensson (2015, s.158) beskriver att genom att 
studera vad andra människor har för erfarenheter i en skriven text kan man se vad som bygger 
upp deras föreställningar om samhället och vad som påverkar den. 

Att vara lärare i dagens skola bjuder på skiftande upplevelser av både tillfredsställelse och 
frustration. Jag är speciellt intresserad av just lärares upplevelse av tillfredställelse i arbetet 
som lärare och behöver din hjälp. Vilka upplevelser har just du? Beskriv en konkret situation 
då du upplevt tillfredställelse i ditt arbete som lärare. (Strömberg 1999, s.16 se Davidsson 
2007, s.71) 

Davidsson (2007, s.71) beskriver denna formulering av fråga som klar och tydlig. Utifrån den 
kan man få reda på konkreta erfarenheter av vad en person har och kan på så sätt få reda på 
detta. Valet av self-report passar för syftet med denna studie är för att metoden kan ge ett djup 
i de svar som respondenterna ger. Det gör också så att jag får reda på vad pedagogerna själva 
tycker om begreppsanvändning i klassrummet och hur de själva gör.  

Urval  
Urvalsgruppen består av 4 pedagoger, verksamma inom mångkulturella F-6 grundskolor i 
Sverige. Valet av deltagare i undersökningen har genomförts genom bekvämlighetsurval. 
Urvalet gjordes således utifrån de pedagoger som var tillgängliga och villiga att delta. De 
pedagoger som tackade ja till medverkan i studien är alla verksamma som lärare och har 
behörighet att undervisa i matematikämnet. De som deltog i studien benämnas med 
pseudonymer.  
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Genomförande  
Innan insamlingen av data började formulerades ett missivbrev (Bilaga 1). Efter genomläsning 
av handledare skickades dessa till respondenterna för att informera om deltagande och vad som 
skulle undersökas. I missivbrevet står det också om vilken metod som används, samt vilka 
etiska principer som jag ska förhålla mig till. Studien har genomförts med två kvalitativa 
metoder, observation och self report. Observationsschema och checklista (Bilaga 2 och 3) har 
formulerats utifrån litteratur och andra scheman. Frågorna i self reports har noga formulerats 
utifrån syfte och frågeställningar. Dessa har granskats av handledare för att sedan skickas till 
respondenterna via mail och utdelas efter observation. Valet av att kombinera dessa metoder 
kändes ganska naturligt då jag var rädd att endast observation skulle ge mig lite för tunt material.  

Alla observationer har skett på respektive skolor, på en speciellt avtalad tid som jag tillsammans 
med pedagogerna kommit överens om genom mailkontakt och samtal. Metoden kräver full 
uppmärksamhet och är inte så enkel som man tror. Observatören ska tänka på att få med många 
delar samtidigt, bland annat vad som sägs, vad som händer i ordning, vad den gör och hur ser 
rummet ut. När observation 2, 3 och 4 gjordes visste jag vad jag skulle förvänta mig. I dessa 
fick jag med mig mer data/material än vid den första observationen. Observationerna höll på 
olika länge och därmed blev också datamängden olika.  
I observationerna har alla händelser och samtal, så noggrant som möjligt, transkriberats. Data 
från observationerna skrev först ner i en anteckningsbok och sedan har dessa renskrivits på 
dator. Detta gjordes för att data lättare skulle kunna analyseras vid ett senare tillfälle. Efter varje 
observation har jag delat ut frågor (Bilaga 4) som pedagogerna skulle svara på. Dessa frågor 
fick pedagogerna svara på i lugn och ro utan att jag stressade fram ett svar. De fick möjlighet 
att svara på dessa på dator eller att skriva förhand. Om pedagogerna valde att skriva för hand 
åkte jag till skolan och hämtade svaren. Skulle pedagogerna välja att svara på dator fick de 
gärna skicka svaren till mig via mail. Tre av pedagogerna svarade på sina frågor och skickade 
dessa via mail. Den sista valde att skriva dessa för hand och lämnade dem till mig.  

Observationerna som gjordes kunde inte ske i anslutning till varandra. Därför kunde delar av 
analysarbetet påbörjas och skrivas allt eftersom observationerna gjorts. Detta gjorde att det blev 
lättare att reflektera över vad jag hade skrivit, vilka känslor som var inblandade, samt om man 
hade missat att skriva ner någon viktig händelse. Reflekterandet efter varje gjord observation 
har varit till hjälp i analysarbetet.  
Etik 
Inom forskning finns det etiska ställningstaganden forskare ska förhålla sig till.  Det finns fyra 
huvudkrav där vetenskapsrådet tydligt beskriver hur den som undersöker ska göra i olika lägen. 
Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Kraven är till för att skydda den som undersöker och deltagarna i studie så att 
inga konflikter uppstår (Vetenskapsrådet 2002, ss.5-6).  
Informationskravet: är det krav som reglerar den information som delges respondenterna innan 
studien genomförs. Informationen ska innehålla syftet med studien och kan ges muntligt och 
skriftligt (Vetenskapsrådet 2002, ss.7–8). 

Samtyckeskravet: är det krav som reglerar respondenternas rätt att själva bestämma över 
medverkan i studien. Respondenten kan delta om den vill och det är helt frivilligt. 
Vetenskapsrådet menar att detta krav är extra viktigt tänka på vid val av metod för att 
respondenterna kan när som välja att avbryta sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet 2002, 
ss.9–11). 



15 
 

Konfidentialitetskravet: genom detta krav är det undersökarens uppgift att se till att 
respondenternas identitet inte går att identifieras i undersökningen. Undersökaren ska också se 
till att dokument med respondentens identitet förvaras på ett bra sätt så att obehöriga inte har 
tillgång till dessa (Vetenskapsrådet 2002, ss.12–13). 
Nyttjandekravet: innebär att undersökaren ska informera respondenterna om att insamlade data 
samt personliga uppgifter endast kommer att användas i studien och inga andra ändamål 
(Vetenskapsrådet 2002, s.14).  

Vetenskapsrådet (2002, s.15) ger också andra rekommendationer i sin text. De menar att det 
kan vara bra att fråga deltagarna i studien om de vill ta del av information eller resultatet i 
studien före publicering. En annan rekommendation är att fråga deltagarna om de vill veta om 
och vart den färdiga studien kommer att publiceras. Genom utdelning av missivbrev (Bilaga 1) 
i pappersform har deltagarna fått ta del av information om syftet med undersökningen, samt en 
inbjudan till att medverka i studien. Det beskrivs att all data endast kommer att användas i denna 
studie. I missivbrevet informerar jag även om att studien är frivillig och att de kan när som 
avsluta sin medverkan. Deltagarnas identitet har jag fingerat så att ingen läsare kan gissa var de 
jobbar eller vilka de är. I brevet beskrivs vem som genomför undersökningen, samt vilka 
forskningsetiska principer som jag kommer förhålla mig till. Deltagarna i studien har även fått 
information om att studien kommer att publiceras i Diva.  
Tillförlitlighet och giltighet  
I början av en undersökning och när undersökningen börjar ge resultat står undersökaren inför 
svåra uppgifter. Undersökaren ska bedöma resultatets tillförlitlighet och giltighet. Dessa delar 
av undersökningen är viktiga att göra (Vetenskapsrådet 2011, s.44). Forsell (2012, s.62) menar 
att undersökaren ska ifrågasätta resultatet och dess reliabilitet, det vill säga om den är tillförlitlig 
eller inte. För att kunna öka tillförlitligheten kan undersökaren se till att vara tydlig och 
konsekvent i kontakten med deltagarna. I undersökning har alla respondenter fått samma frågor 
och information att utgå från när de deltar. De gavs dock olika lång tid att svara på self reports 
då observationerna skedde vid olika tillfällen. Deltagarna gavs även samma förutsättning att 
välja att svara genom mail eller via papper.  
Valet av self report som redskap kan göra tillförlitligheten större genom att respondenterna fått 
möjlighet att sitta i lugn och ro och svara på frågorna. Deltagarna får svara utifrån den erfarenhet 
och kunskap de har inom ämnet matematik. Vid en intervju är det inte lika lätt att ge deltagarna 
den tid de behöver för att svara. De får inte den tid till eftertanke och formulering som ibland 
kan behövas. Detta hade kunnat göra så att svaren hade kunnat bli missvisande. Metoden self 
report ger också deltagaren och undersökaren ett avstånd, vilket minskar påverkan av varandra. 
En self report kräver då bra formulerade frågor som inte går att tolkas av deltagarna.  

Fejes och Thornberg (2015, s.259) förklarar att studiens tillförlitlighet kan öka om exaktheten 
i studiens genomförande och resultat visas på ett tydligt och transparent sätt. Alltså att resultatet 
redovisas objektivt utan värderingar. De menar att tillförlitligheten även ökar om man använder 
sig av en bra metod vid analysen. Detta gör att resultatet blir tydligare för läsaren och 
undersökaren. Trost (2012, ss.64–65) anser att undersökningen måste vara valid för att en 
tillförlitlig analys ska kunna göras. Man ska kunna undersöka det som ska undersökas och är 
av nytta för undersökningen. Han menar också att det kan vara bra att ha i åtanke att följdfrågor 
kan behöva ställas om data inte blir tillräcklig. Detta ska göras för att undersökningen ska kunna 
bli giltig/valid för studiens syfte. För att studiens transparens ska framkomma är det viktigt att 
ett självkritiskt arbetssätt finns, förklarar Ahrne och Svensson (2015, s.27). Analysen och 
resultatet ska visas på ett trovärdigt sätt och detta ska vara enkelt att följa av läsaren.  
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Lantz (2013, s.19) förklarar begreppet giltighet genom att använda begreppet generaliserbarhet. 
Hon menar att om en undersökning ska kunna generaliseras måste många personer undersökas. 
Detta görs ofta genom andra metoder där olika formulär används. Dock menar hon att resultatet 
kan bli giltigt om resultatet besvarar syftet för studien, men inte generaliserbart. Giltighet kan 
öka om studien ingår i en grupp av arbeten eller handledningsgrupp. Detta kan ske då diskussion 
kring de olika delarna i texterna diskuteras och utvärderas. Utifrån den oerfarnes perspektiv kan 
det vara en trygghet att få handledning i grupp eller av en erfaren undersökare och detta kan 
även ge studien en mer validitet. Fördelarna med att diskutera sin text är många. En fördel är 
att tolkningar kan komma upp till ytan och bearbetas (Dovemark 2012, s.151).  

Både studiens tillförlitlighet och giltighet har stärkts av många delar. Giltigheten har stärkts av 
att undersökningen har handletts och även lästs av andra, samt att undersökningen har två 
metoder. Detta har gjorts för att upptäcka fel, misstolkningar och oordning. Fler metoder 
användes för att stärka resultatet och öka empirin, samt för att styrka observationerna med 
erfarenheter från pedagogerna. Giltigheten har också stärkts då resultatet besvarar syftet för 
studien.  

Analysmetod och bearbetning  
I detta avsnitt redovisas analysmetoden och bearbetningen. En fördjupning i den kvalitativa 
analysen presenteras samt hur bearbetningen har gått till. 

Kvalitativ analysmetod 
Kihlström (2012, s.162) menar att vid användning av den kvalitativa metoden och 
fenomenografin används oftast en kvalitativ analys. Detta för att analysera insamlad data och 
få fram ett fenomen. Analysmetoden handlar om hur något beskrivs, det vill säga hur 
deltagarnas framställning av ett visst fenomen visas. Genom att ta reda på egenskaper hos ett 
fenomen, exempelvis strategier, kan en kvalitativ analys användas.  

Det är viktigt att inte ändra deltagarnas svar eller händelser ifrån observationer i analysen. 
Materialet ska vara exakt som deltagarna visar eller har förklarat. Genom att inte ändra behålls 
innebörden och på så sätt kan inga felaktiga slutsatser dras. Analyser tar tid och det är viktigt 
att använda den tid som behövs så att det inte blir felaktigt. När analysen visar mönster kan 
detta utgöra grunden för hur kategorierna ska se ut (Kihlström 2012, ss.162-163). Viktigt att 
tänka på i analysen är också att inte stanna på ytan, utan försöka komma ner på djupet. “Det 
gäller att komma under ytan - att finna det som är underförstått” (Larsson 1984, s.33). 
I den fenomenografiska ansatsen ingår det också att hitta kategorier i deltagarnas svar som gör 
det lättare att tolka deras sätt att tänka, beskriva och uppfatta ett visst fenomen. Genom att läsa 
texten upprepade tillfällen kan man hitta olika mönster i dessa. Analysen ska visa deltagarnas 
svar och mening i svaren. Innehållet och innebörden av deltagarnas svar är viktigast att få fram 
och för hur de olika kategorierna kommer att bli. Läsningen som sker i början är viktig och bör 
ske många gånger för att kunna se om deltagarna visar och ser på fenomenet på samma sätt. 
Även olikheter av deltagarnas uppfattningar är viktiga att lyfta fram i resultatet. Fördjupning av 
deltagarnas svar bör också komma fram i resultatet. Vid läsning kan nya meningar av svaren 
komma upp och ge nya mönster som inte fanns tidigare (Kihlström 2012, s.162). 
Kategorier i analysen 
För att kunna förstå deltagarnas svar har de kategoriserats för att därefter användas som rubriker 
i resultatdelen. I bearbetningen av dessa tolkningar och uppfattningar, vilket kallas att man 
hittar olika grupperingar utifrån fenomen, bildas olika kategorier. Kategorierna, eller 
grupperingarna, kan kallas för beskrivningskategorier. Dessa visar hur fenomenet uppfattas och 
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förstås. ”Dessa beskrivningskategorier ses som undersökningens utfallsrum och är resultatet i 
en fenomenografisk studie.” (Kihlström 2012, s.163). Kategorierna som framkommer i 
analysen ska ha en klar koppling till svaren. De ska vara varierade och får inte överlappa 
varandra. Det ska vara lätt att urskilja skillnaderna mellan de olika kategorierna som finns med. 
Deltagarnas svar ska kategoriseras inte deltagarna själva. ”Det är viktigt att betona att det i en 
fenomenografisk studie är beskrivningskategorierna som utgör resultatet.” (Kihlström 2012, 
s.163). I analysarbetet och bearbetningen av deltagarnas svar är kategorierna viktiga för att 
kunna förstå och tolka svaren, samt att dessa ska utgöra innehållet i resultatet. Utifrån 
kategorierna kan den som forskar fokusera på ett visst fenomen och ändra fokus till något annat 
fenomen om tolkningar eller uppfattningar deltagarna har är olika eller att dessa uppfattas olika 
(Kihlström 2012, s.163).  

Bearbetning 
I bearbetningen av materialet från observationerna har genomläsning skett ett flertal gånger. Då 
jag är ensam har materialet endast setts av mig och lästs av mig och ingen diskussion av innehåll 
har kunnat genomföras. De olika genomläsningarna av materialet har lett till att det gick att 
identifiera samband och likheter mellan hur respondenterna undervisar. Även skillnader gick i 
deltagarnas svar gick att utläsa. Skillnader, samband och likheter har markerats med olika färger 
och dessa gav upphov till delar av resultatet. 
Efter genomläsning och färgkodning av observationsmaterialet skedde genomläsning av svaren 
från self reports. Efter en första genomläsning kändes materialet från svaren tunt, men efter 
ytterligare en genomläsning där texten delades i mindre stycken, analyserades och färgkodades 
ändrades detta synsätt. Även dessa markeringar har gett upphov till delar av resultatet, samt 
rubriker i resultatet.  

När rubrikerna bestämts gjordes ännu en genomläsning. Utifrån varje kategori har varje self 
report granskats var för sig. Detta gjordes för att kunna lyfta fram de erfarenheter som 
deltagarna har kring de olika kategorier och vilka skillnader, likheter och samband det finns 
bland respondenterna, samt det som kommit fram under analysen. Även under skrivandet av 
resultat och diskussion har en succesiv genomläsning skett för att skapa en förståelse för vad 
respondenterna skriver och vad det innebär. Jag har gått tillbaka till texterna och 
observationerna för att inte tappa tråden och för att ha bättre koll.  

Meningsenhet Komprimerad mening Kategori 

Jag tycker att det är viktigt att 
eleverna ges möjlighet att översätta 
det de ser till en matematisk bild 
och ett matematiskt symbolspråk 
och ge en förståelse för rimlighet. 

Matematiskt symbolspråk, bild och 
förståelse för rimlighet.  

Uttrycksformer 

 

Figur 1. Exemplet visar hur bearbetningen med deltagarnas svar har lett fram till de rubriker som används i 
resultatet.  

Kategorierna som togs fram kan knytas till syftet, frågeställningar, observationsmaterialet, samt 
svaren från respondenterna och lyfts fram i följande rubriker: 

- Uttrycksformer 
- Positiv korrigering och upprepning  
- Upprepning och förståelse av begreppen 
- Synonymer 
- Stöttning med diskussion och frågor 
- En varierad undervisning och praktiska inslag 
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RESULTAT 
Nedan presenteras den data som samlats in och bearbetats för att få fram ett resultat.  Resultatet 
utgår från observationerna i form av korta utdrag. Svaren från self reports redovisas som citat. 
Resultatet visar att pedagogerna har en samsyn angående begreppsanvändning i undervisningen 
men också vissa skillnader på hur man ska undervisa detta. Samtliga deltagare har erfarenhet 
kring matematikundervisning. Pedagogerna benämns utifrån vilken observation de varit med i. 
Observation 1: 24 elever, pedagog 1, 1 resurs, genomgång kring samband och förändring 
Observation 2: 12 elever, pedagog 2, 1 resurs, genomgång av tidsskillnader 
Observation 3: 14 elever, pedagog 3, 1 resurs, genomgång av geometri och arbete i mattebok 
Observation 4: 16 elever, pedagog 4, genomgång av talraden och arbete i mattebok 

Strategier i klassrummet 
Resultatet visar att pedagogerna som deltog i studien använder många olika strategier i sin 
matematikundervisning och i arbetet med begreppen och begreppsförståelse. Nedan redovisas 
dessa med koppling till deltagarnas konversationer med elever, samt till deltagarnas utsagor. I 
samtliga observationer har pedagogerna börjat sin genomgång med att mjukstarta med delar 
som eleverna känner till inom området de ska undervisa om. Detta för att sedan ta ett steg vidare 
och utmana eleverna i lärandet. Pedagogerna har både likheter och skillnader i sina svar utifrån 
frågorna som har ställts. Men genom observationerna kan man se en likhet i användning av 
begrepp och arbetet med förståelsen. 
Uttrycksformer 
Pedagogerna i observationerna använder olika uttrycksformer som strategi när de vill att 
eleverna ska lära sig matematiken och matematikens begrepp. De menar att dessa hjälper till att 
ge en förståelse för rimlighet och även begreppen inom området. Pedagogerna ger eleverna 
verktyg för att kunna uttrycka sig, exempelvis genom bild och symboler. Pedagog 4 beskriver 
att hen tycker att det är viktigt att eleverna får matematiken på ett annat sätt än vad de brukar. 
Hen menar att bild och symbol är viktigt i förståelsen för matematiken.  

Jag tycker att det är viktigt att eleverna ges möjlighet att översätta det de ser till en 
matematisk bild och ett matematiskt symbolspråk och ge en förståelse för rimlighet. 
(Pedagog 4) 

Pedagog 3 och 4 ritar på tavlan för att förtydliga det de säger till eleverna. Pedagog 3 ritar upp 
geometriska former och eleverna får då se dessa och även lära sig vad de heter. Pedagog 4 visar 
talradens funktion genom att rita upp denna på tavlan. Samtidigt som pedagogen gör det 
förklarar hen begreppet och synonymerna hen använder i samband med det. 

Även pedagog 1 använder bilder som stöd för att förklara begrepp. I genomgången valde 
pedagogen att visa hur man ritar en enkel tabell för att få struktur när man räknar inom området 
samband och förändring. Pedagogen låter även eleverna få rita egna tabeller så att kunskapen 
om detta befästs.  

Positiv korrigering och upprepning 
I samtliga observationer använder pedagogerna någon form av positiv korrigering i sitt arbete 
med att lära eleverna matematikens centrala begrepp. Pedagogerna korrigerar elevers 
begreppsanvändning på ett positivt sätt och genom att benämna begreppen korrekt om eleverna 
använder dessa fel.  
Pedagog 2 kombinerar strategin ”positiv korrigering” och ”upprepning” i samband med att 
eleverna ska förklara hur de löst en uppgift om tidsskillnader. Pedagogen förklarar först för 
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eleverna att det finns olika sätt att komma fram till svaren i uppgiften. Hen förklarar också att 
hen vill höra elevernas olika sätt att tänka. De börjar med att läsa den första meningen. 
Pedagogen läser högt ”Miras basketmatch börjar kl. 16.15”. Hen förklarar att i denna mening 
finns inget att räkna på, men det är ändå en viktig mening med information man måste tänka på 
senare i uppgiften.  

Pedagog 2: Varför heter det 16 och inget annat?  
Elev: För att det har gått 16 timmar. 
Pedagog 2: Ja, precis. Det har gått 16 timmar på det nya dygnet. 

Pedagogen korrigerar och upprepar elevens mening och uttrycker detta på ett positivt sätt. Efter 
det går de vidare till den andra meningen i uppgiften. Pedagogen läser högt ”Hon ska vara där 
40 minuter innan.” och förklarar att denna mening är också viktig. 

Pedagog 2: Varför är den viktig? 
Elev: För man ska ta minus. 
Pedagog 2: Varför ska man använda subtraktion, minus?  
Elev: Jag vet inte. 

Många elever kommer med olika svar på frågan som pedagogen ställer. Men pedagogen 
förklarar sedan att den hjälper till att förstå att vi måste subtrahera något med något. 
Genomgången tar en stund och de fortsätter med samma uppgift. Pedagog 2 svarar såhär på en 
self report fråga om hur hen arbetar med eleverna för att ge bättre förståelse av begreppen under 
lektionerna: 

Jag pratar lite allmänt runt begreppen, berättar/förklarar om begrepp eleverna 
kanske hört/känner igen. Ger exempel när begreppet används, visar hur och varför 
man använder det, samt hjälper eleverna använda rätt begrepp i rätt situation. 
(Pedagog 2) 

Upprepning är också något som används av det flesta pedagoger under observationerna. Några 
av pedagogerna kombinerar positiv korrigering med upprepning som strategi. Pedagog 1, 3 och 
4 använder upprepning som strategi för att lära eleverna matematikens begrepp. De upprepar 
och förklarar begrepp, samt går igenom strategier för området de undervisar kring. Detta gör de 
för att sedan ta ett steg vidare inom området och utmana eleverna i lärandet.  
Pedagog 1 använder upprepningsstrategin under sin lektion kring samband och förändring. De 
ska gå igenom användning av tabeller inom området. Pedagogen startar genomgången med att 
fråga: 

Pedagog 1: Vad heter detta? (pekade på tavlan)  

Flera elever var ivriga med att svara, många räckte upp handen för att de ville svara, någon elev 
ropade rakt ut att det var en tabell. Pedagogen upprepar det eleven hade sagt.  

Pedagog 1: Vad är det för bra med att använda tabeller? 
Det är många elever som kommer med många olika svar till denna fråga. Pedagogen förklarar 
sedan att det är bra att använda tabellerna för att se det man redan räknat ut, samt att det är bra 
för då kan man använda det man redan har gjort till nya beräkningar. Sedan tog pedagogen fram 
ett problem de skulle lösa tillsammans. ”Om Lisa simmar 25 meter på 2 minuter. Hur många 
minuter tar det att simma 100 meter?”. Begreppen samband, förändring och tabell benämner 
pedagogen vid flera tillfällen under lektionen. I frågan om hur pedagogen arbetar med att lära 
eleverna matematikens begrepp svarar pedagog 1: 

Jag väljer att upprepa begreppen så ofta som det är möjligt. Jag upprepar, upprepar 
och upprepar så att eleverna får höra detta flera gånger och på så sätt fastnar dessa. 
(Pedagog 1) 
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Även pedagog 4 använder denna strategi i klassrummet när hen undervisar. Pedagogen 
beskriver att de försöker att abstrahera begreppens svårighet och försöker istället använda dessa 
på många olika sätt för att belysa samband.  

Vi försöker arbeta på många olika sätt som belyser samband och arbetar med många 
upprepningar. (Pedagog 4) 

Upprepning och begreppsförståelse 
I samtliga observationer använder pedagogerna repetition för att befästa begreppen och området 
de arbetar med. Pedagogerna börjar sina genomgångar med att upprepa vad de tidigare gått 
igenom kring ämnet. I observation 1 börjar pedagogen med att prata om att de i förra lektionen 
gick igenom detta område. Pedagogen frågar om det kommer ihåg vad det hade pratat om. 
Eleverna visste att det hade pratat om samband och förändring.  
Pedagogen i observation 2 börjar sin genomgång genom göra en repetition runt tid och 
tidsskillnader. Häftena eleverna har framför sig har de redan arbetat mycket med och haft 
genomgångar kring. De har en gemensam genomgång av en svår uppgift som handlar om 
tidsskillnader. Pedagog 3 börjar sin genomgång genom att gå igenom geometri de hade förra 
lektionen. Pedagogen låter eleverna svara vad olika former heter och hur man kan tänka i 
samband med dessa. Även pedagog 4 använder denna strategi för att befästa elevernas 
kunskaper och begrepp inom området. Pedagog 3 väljer sedan att gå vidare efter sin repetition 
av delar inom geometrin och introducera området skala.  
Pedagogerna i studien väljer att förklara att repetition är ett bra sätt att lära ut matematikens 
svåra begrepp. I frågan om hur pedagogen arbetar med att lära eleverna matematikens begrepp 
beskriver alla pedagogerna att de använder detta. De förklarar att de använder detta för att 
befästa kunskaperna kring begreppen och att det tar tid, därför använder de repetition. Pedagog 
2 beskriver just detta, att det tar tid att förstå begreppen och deras innebörd.  

Det är viktigt att ta steg för steg och inte stressa fram förståelsen. Man måste bygga 
upp den sakta och använda rätt begrepp i rätt sammanhang. (Pedagog 2) 

Användandet av synonymer 
Pedagogerna i studien använder olika sätt att benämna begreppen på. De väljer att använda 
korrekt begrepp parallellt med begreppets synonym för att förstärka förståelsen hos eleverna. 
Pedagog 2 använder exempelvis begreppet ”subtrahera” och förklarar detta med att använda 
minus och ta bort som synonymer till begreppet.  

Pedagog 4 benämner ofta viktiga begrepp i sin genomgång genom att använda synonymer. 
Exempelvis benämns begreppet ”multiplicera” som gånger. När de pratar om 2ans tabell 
beskriver pedagogen: 

Pedagog 4: När man ska räkna i 2ans tabell kan man tänka att man tar det dubbla. 
Man kan tänka att man adderar, plussar, två tal. Exempelvis så blir 2 multiplicerat 
med 3, 2 gånger 3, samma sak som 3 adderat med 3, 3 plus 3. Båda får summan 6. 

Pedagog 1 och 2 uppger att de i undervisningen brukar lägga extra fokus på begreppen i 
genomgångar och återkopplar till dessa efteråt. Detta gör de för att bedöma om eleverna förstått 
och för att kunna förklara begreppen och innehållet extra vid behov. Pedagog 1 skriver: 

När jag har genomgångar brukar jag betona viktiga nyckelord/begrepp som jag tror 
att eleverna känner till. Jag säger de riktiga begreppen och förklarar dessa så att det 
blir lättare för dem att förstå. (Pedagog 1) 

Pedagog 4 nämner att det är extra viktigt att koppla matematikens begrepp till vardagen, med 
andra ord att även använda mer vardagliga ord för de svåra begrepp eleverna möter. Pedagogen 
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menar även att eleverna måste få till sig dessa vardagliga begrepp för att kunna lösa och 
argumentera för matematiska uppgifter. 

Det är viktigt att koppla matematiken till användningen i vardagen, att 
problematisera och ge möjlighet till att upptäcka samband och utgå från det som 
eleverna är bekanta med. Detta så att de kan vara med och resonera och tänka logiskt 
och argumentera för sina lösningar kring matematiska begrepp. (Pedagog 4) 

Pedagogerna i undersökningen tycker att det är svårt att precisera vilka begrepp som är viktigast 
inom matematikämnet. De menar att det finns så många viktiga begrepp som eleverna måste ta 
sig förbi för att förstå matematiken. Pedagog 2 menar att: 

Det finns så många olika begrepp eleverna måste lära sig, några i urvalet är: 
addition, subtraktion, multiplikation, division, addera, subtrahera, dra ifrån, minska, 
öka, dubbelt, hälften, mer, mindre, färre, fler, mellan, äldre, yngre… (Pedagog 2) 

Pedagog 1 nämner liknande begrepp: 
Begrepp som jag tycker är viktiga: alla räknesätten, addition, subtraktion, 
multiplikation, division, hälften, dubbelt, rimlighet, räknehändelse, algoritm. 
(Pedagog 1) 

Stöttning med diskussion och frågor 
En stöttning som framkommer genom observationerna är att pedagogerna använder mycket 
diskussioner i sina genomgångar. Pedagogerna diskuterar med eleverna genom att ställa frågor 
och eleverna får svara. De använder frågorna för att föra ett samtal med eleverna så att eleverna 
får tänka själva. Pedagog 1 beskriver att de använder diskussioner i undervisningen. 

Om vi tar ett exempel, bråk området, börjar jag med att vi ska diskutera och samtala 
kring vad ”del av hel” menas, samt tränar detta på olika sätt. Sedan fortsätter vi och 
gör det lite svårare genom att diskutera ”del av antal” ex: 5 av 10. (Pedagog 1) 

När eleverna i observation 3 arbetar med sina matematikböcker går pedagogen runt och hjälper 
och stöttar eleverna genom att föra ett samtal med frågor. Pedagogen ser till att eleverna får lite 
tid till att tänka på svaret och återkommer sedan för att stötta ännu mer och se till att eleverna 
förstår. Förstår inte eleverna hur de ska tänka förklarar pedagogen och försöker ställa nya frågor 
till eleverna. Pedagogen beskriver själv detta som ett sätt att för lärandet vidare till en ny nivå 
där eleverna får tänka själva. Ett exempel på när pedagogen agerar så är när en elev har svårt 
att benämna olika geometriska figurer. Pedagogen visar att den tydligt lotsar eleverna fram till 
svaren på frågorna de ställer.  

Pedagog 3: Vad tror du figuren kallas? 
Elev: Jag vet inte. 
Pedagog 3: Hur många hörn har den? 
Elev: den har 6 hörn. 
Pedagog 3: Vad tror du den kallas då? 
Elev: sexhörning 

Pedagogerna använder liknande sätt att undervisa på. De visar också en samsyn i hur 
undervisningen ska gå till. De fokuserar gärna på begreppen och begreppsanvändningen när de 
diskuterar dessa med eleverna. Pedagog 3 och 4 menar att man kan använda diskussionen i 
vardagliga situationer för att eleverna ska få en ökad förståelse. Pedagog 4 skriver att de 
använder metoden EPA där eleverna får först tänka själva, sedan diskutera i par och sedan 
återtar pedagogen diskussion till helklass.  

Vi diskuterar begreppet genom EPA (enskilt, par, alla). Jag ställer frågor som: har ni 
använt det förut, när, hur osv. Vi använder även begreppet på olika sätt såsom i 
problemlösningar, i vardagssituationer mm. (Pedagog 4) 
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Diskussionens viktiga roll i klassrummet lyfts upp av alla respondenter. Pedagog 4 lyfter detta 
och menar att den grundläggande matematiken är viktig för att eleverna ska kunna diskutera i 
klassrummet. Utan att kunna matematikens begrepp blir det svårare för eleverna. 

I de lägre åldrarna är den grundläggande matematiken mycket viktig, den är förstås 
en förutsättning för kommunikationen i klassrummet. Vi diskuterar mycket i 
klassrummet. (Pedagog 4) 

En varierad undervisning och praktiska inslag 
Genom observationerna framgår det att pedagogerna använder sig av olika sätt att arbeta och 
stötta eleverna i klassrummet. De använder ett varierat undervisningssätt där de undervisar med 
olika material och genom olika strategier under lektionen för att öka förståelsen. Pedagog 1 
använder konkret material för att stötta eleverna i att förstå området. Pedagogen låter eleverna 
rita på White board-tavlor under genomgången, samt låter eleverna ha plockmaterial för att 
räkna med. Även pedagog 4 använder mycket konkret material i sin undervisning och förklarar 
att detta hjälper eleverna att förstå vissa begrepp lättare. Dock används inte något konkret 
material under observationen. 

Vi försöker att arbeta på många olika sätt. Vi använder konkret material för att öka 
förståelsen för matematiken. (Pedagog 4) 

Pedagog 2 och 3 använder inte heller något konkret material under lektionen och observationen. 
Dock så skriver även de att de använder konkret material för att stötta elevernas lärande i 
matematik.  
Pedagog 4 tar även in matematiken under samlingarna de har varje morgon för att variera 
matematikundervisningen. Då får eleverna träna på begrepp som används bland annat i 
problemlösning. Pedagogen berättar hur dagen ska se ut och ställer frågor till den så att eleverna 
får använda begreppen de tränar på just då. Exempel på begrepp som används i samlingarna:  

Före och efter, störst-minst, antal, likheter och skillnader mm. (Pedagog 4) 

Även pedagog 3 menar att begreppen är viktiga för problemlösningsförmågan. Pedagogen 
skriver att man måste träna på begrepp inom matematiken för att kunna lösa problem. Hen 
nämner  

Det är bra om eleverna kan visa deras förståelse vid att använda begreppen. T ex 
skriva en kort text som knyter ihop begreppen. (Pedagog 3) 

Pedagog 3 menar att man ska försöka jobba mycket med automatiseringen och 
färdighetshetsträning, men också förståelsen för matematikens begrepp. Pedagogen menar man 
måste arbeta på olika sätt för att  

Anser att man ska jobba med båda automatisering/färdighetsträning och förståelse. 
T.ex. är det nödvändigt att kunna multiplikationstabellerna så att man kan göra 
algoritmer med multiplikation rätt så snabbt. Det är bra om eleverna kan visa deras 
förståelse vid att använda begreppen. T ex skriva en kort text som knyter ihop 
begreppen. (Pedagog 3) 

Sammanfattning av resultat 
I resultatet framgår det att pedagogerna har en samsyn kring vilka strategier som är hållbara i 
arbetet med matematikens tröskelbegrepp. Pedagogerna är medvetna om matematikens 
tröskelbegrepp i matematikämnet. De använder sig av liknande strategier när de har 
genomgångar och när de går runt till eleverna och hjälper dem med uppgifter. Pedagogerna som 
deltog i studien visar och lyfter att synonymer är ett bra sätt att få eleverna att förstå begreppen, 
men också för att ge eleverna ett större ordförråd. Olika uttrycksformer är också en del som är 
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viktigt. De använder sig av bilder och symboler för att hjälpa eleverna att förstå vissa begrepp. 
Eleverna får själva de verktyg de behöver för att kunna uttrycka vissa begrepp genom 
alternativa uttrycksformer.  

Många av pedagogerna använder sig också av mycket diskussioner och lärarledda samtal i 
klassrummet. Detta menar de gör att eleverna får tänka till och får öva på att lösa problem själva 
med stöttning av pedagogen. Samtliga pedagoger har en samsyn om att en varierad 
undervisning är den bästa undervisningen. De menar att detta gör att eleverna får träna på de 
matematiska färdigheterna och begreppen på många olika sätt och i många olika situationer. 
Detta medför att kunskapen de får kommer att befästas och kan dessutom gynna elevernas 
fortsatta lärande. Synen på ämnet matematik är positivt utifrån pedagogernas utsagor men 
pedagogerna menar att man måste bygga upp en bas inom området för att lyckas. Basen i 
matematiken handlar bland annat om att förstå matematikens begrepp, men också matematikens 
olika sätt att räkna. De menar att i ämnet matematik måste man använda rätt strategier och 
begrepp för att eleverna ska förstå ämnet.   
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DISKUSSION 
I följande avsnitt diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning, teoretisk ram och bakgrund i 
förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Syftet är att undersöka pedagogers 
användning av de centrala begreppen i matematik. Undersökningens metodval diskuteras och 
utvärderas och de didaktiska konsekvenserna för utövandet av yrket lyfts fram. 

Resultatdiskussion  
Nedan presenteras och diskuteras resultatet utifrån de kategorier som finns i resultatet och 
analysen av respondenternas svar. Studiens resultat visar att pedagoger är medvetna om att 
strategier gynnar elevernas lärande av matematikämnet och begreppen. De använder också 
många av strategierna i klassrummet när de undervisar och stöttar elevernas lärande.  

Uttrycksformer 
I arbetet med att stötta eleverna i undervisningen lyfts alternativa uttrycksformer fram som ett 
verktyg pedagogerna använder sig av. Resultatet visar att flera respondenter anser att med hjälp 
av bild och symbol kan de sammanlänka den språkliga kunskapen med andra uttrycksformer. 
Dessa uttrycksformer lyfts fram som en hjälp att synliggöra begreppen, vilket kan bidra till att 
öka förståelsen för dessa hos eleverna. Detta får stöd från Herrlin, Ackersjö och Frank (2012, 
s.65) som menar att språket är en viktig del av matematikämnet. Men alla elever har inte samma 
möjlighet att uttrycka sig korrekt i alla situationer. Eleverna använder därför andra sätt att 
uttrycka sig för att ersätta språket, så som bilder. Detta sätt att uttrycka matematiken på är något 
som pedagoger kan ta hjälp av för att öka förståelsen hos eleverna. Användning av detta kan ha 
sin grund i att pedagogerna testa sig fram, men också för att mycket forskning menar olika 
uttrycksformer är till hjälp i matematiken. Många pedagoger lyfter att uttrycksformerna 
underlättar elevernas inlärning av viktiga begrepp och gör att eleverna på så vis ges en bättre 
utgångspunkt att ta till sig ny kunskap.  

Bildernas betydelse för matematiken lyfts fram som en viktig del av alla pedagogerna i 
resultatet. De menar att bilder är som ett stöd när de förklarar vissa begrepp. Bilder hjälper till 
att förtydliga matematikens abstrakta begrepp. Detta resultat stärks av Herrlin, Ackesjö och 
Frank (2012, s.102) och de lyfter att bildstöd i undervisningen är viktigt.  Uttrycksformen och 
användningen av bilder är en kommunikationsform som är till stor hjälp vid lärande av svåra 
begrepp. De menar att bilder kan vara en brygga till förståelse och ett sätt att utveckla elevernas 
ordförråd. 
Positiv korrigering och upprepning  
Resultatet visar att några av pedagogerna i studien använder sig av positiv korrigering och 
upprepning som ett sätt att öka förståelsen för begreppen hos eleverna. Men detta görs också 
som ett sätt att hjälpa eleverna att använda matematikens svåra begrepp rätt i olika situationer. 
Den positiva korrigeringen används för att stötta eleverna i att använda begreppen vid rätt 
situation, men också för att eleverna ska lära sig begreppen och förståelsen för dem. Språkets 
viktiga roll i matematiken är, som tidigare nämnts, något som Löwing (2004, s.125) framhåller. 
Hon förklarar att matematikämnet kräver goda språkkunskaper för att kunna lösa olika problem 
inom ämnet. En av pedagogerna lyfter i resultatet att det är viktigt att visa eleverna hur 
begreppen i ämnet matematik ska användas. Men pedagogen menar också att varje begrepp 
behövs förklaras, visas med exempel och visa varför och hur de används för att få en fördjupad 
förståelse. En fördjupad förståelse av ämnet är något som Young (2005, s.12) framhäver som 
viktigt inom ämnet. Att öva på nya ord inom matematiken gör att eleverna får en djupare 
förståelse för begreppen och gör det även lättare för eleverna att förstå nya delar av 
matematiken. Användning av dessa strategier handlar om att dessa hjälper eleverna till en bättre 
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förståelse, men också att pedagogerna är medvetna om att språket har en stor betydelse för 
matematikämnet. Lgr11 (2011 ss.9) slår fast att skolans uppdrag är att ge eleverna förmågan att 
kunna använda språket i de olika ämnena de möter. Eleverna ska erbjudas många möjligheter 
att använda språket så att de kan utveckla sitt lärande.  
Att upprepning är något som många pedagoger använder sig av visas i resultatet. Pedagogerna 
lyfter vinsten med att upprepa matematikens svåra begrepp ofta så att eleverna får höra dessa 
mycket i sitt lärande. Men det finns också en vinst med att höra begreppen i olika situationer 
menar pedagogerna. Pedagogerna visar, förklarar och upprepar begreppen genomgående i sin 
undervisning och lyfter att detta är ett sätt att befästa begreppen, samt för att få en bättre 
förståelse för dem. Denna syn på undervisning sammanfaller med Young (2005, s.12) som 
menar att det är viktigt att ta hänsyn till begreppen och förståelsen för begreppen i 
undervisningen. Hon menar att genom att ofta höra och använda begrepp i undervisningen kan 
eleverna få en djupare förståelse för ämnet som behandlas. Men det kan också leda till vidare 
förståelse för annat. Om ordförståelse kontinuerligt tränas kan intresset öka och motovationen 
gör att eleverna vill lära sig mer. Dock framhåller Sterner, Lundberg och Nationellt centrum för 
matematikundervisning (2012, s.24) att det finns svårigheter med de matematiska begreppen 
då begreppens innebörd kan ha olika betydelse beroende av vilken situation dem används i. 
Detta medför att eleverna kan få problem med att se skillnaden mellan begreppen och när dessa 
ska användas.  

Upprepning och begreppsförståelse 
Resultatet visar även att pedagogerna använder repetition som ett sätt att stötta förståelse av 
begreppen. Pedagogerna upprepar innehåll från föregående lektionstillfälle för att befästa 
kunskaperna kring vissa delar av innehållet men också för att ge begreppen en chans att 
upprepas fler gånger. Orsaker till att pedagogerna undervisar så här kan vara att detta sätt kan 
gynna det fortsatta lärandet av ämnet. Ständiga repetitioner skapar en bättre förståelse och gör 
att eleverna blir påminda om vad de redan lärt sig. Men det kan också vara som en påminnelse 
så att delar de kanske har missat eller inte förstått blir klarare. Förståelsen kan då öka och gynnar 
eleverna mycket. Pedagogernas tankar relaterar till Pettersson (2010, s.3) som lyfter att begrepp 
måste ses från olika håll och sammanhang för att kunna förstås. Matematikens tröskelbegrepp 
är viktiga för förståelsen för ämnesinnehållet. Hon menar att det är viktigt att ge eleverna 
möjlighet att bygga upp begreppsförståelsen på olika sätt. Pedagogers medvetenhet om vilka 
begrepp som är tröskelbegrepp kan medföra att eleverna får utveckla en god matematisk 
förståelse. Pedagogernas repetitioner av innehåll och begrepp kan alltså ses som en positiv 
strategi. Genom att höra dessa ofta kan förståelsen gynnas. Resultatet av denna studie visar att 
arbetssätt som tillämpas i verksamheterna kan liknas vid mediering. För att fånga upp elevernas 
svårigheter kring begreppen görs repetitioner av genomgångar vid nästa lektionstillfälle. Detta 
tar stöd av Säljö (2012, ss.187–189) som menar att redskap som språk är viktigt för förståelsen. 
Utan den är det svårt att utvecklas och det kräver en mer kunnig hjälp för att nå ny kunskap. 
Pedagogernas tankar överensstämmer även med vad som står i Lgr11 (2011, s.55). Där beskrivs 
det att begreppen inom matematiken är en förutsättning för att kunna utvecklas inom ämnet. 
Utan dessa och de språkliga kunskaperna som ämnet kräver kan eleverna inte få fördjupade 
kunskaper. Många forskare lyfter detta med det tidiga lärandet som en viktig del för den senare 
kunskapsutvecklingen. Genom detta får eleverna de förutsättningar och förståelse som krävs 
för att få grundläggande kunskaper i ämnet. Om eleverna ska kunna få dessa kunskaper inom 
ämnet är det viktigt att pedagogerna ger eleverna möjligheter till att lära matematiken svåra 
begrepp (Notari-Syverson och Sadler 2008, s.3; Rönnberg & Rönnberg 2006, ss. 15–16; 
Sterner, Lundberg och Nationellt centrum för matematikundervisning 2002, s.19). Resultatet 
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lyfter detta och pedagogerna i studien visar detta genom en tydlig modellering av matematiken 
och begreppen.  
Synonymer 
Studiens resultat lyfter också fram användandet av synonymer som ett verktyg att stötta 
elevernas lärande av matematikens svåra begrepp. Pedagogerna använder synonymer parallellt 
med användandet av rätt begrepp för att stärka elevernas lärande och utveckling av ordförrådet. 
Användandet av synonymer tillsammans med begrepp kan ha sin grund i att pedagogerna är 
medvetna om att begreppen är svåra att förstå. Förklarandet av orden eller mer vardagligare 
språk kan hjälpa vissa elever till att förstå begreppen bättre. Denna syn på stöttning lyfts av 
flera forskare. Enligt Notari-Syverson och Sadler (2008, s.7) kan pedagoger hjälpa till i 
begreppsförståelsen genom att förklara begreppen och använda andra ord för begreppen 
parallellt med rätt begrepp. Även Herrlin, Ackesjö och Frank (2012, ss.100–101) lyfter vikten 
av att använda synonymer i arbetet med begreppen. Synonymerna hjälper till och kan användas 
som ett verktyg för att utveckla sitt akademiska språk. Detta leder till ett rikare ordförråd som 
även gör att eleverna får det lättare att uttrycka sig. Dock ställer sig Enström (2013, ss.188–
189) frågande till användning av synonymer och menar att dessa kan förvirra eleverna till att 
använda synonymer fel. Men författaren menar att det inte bara är fel att använda synonymer, 
utan det kan också stärka elevernas förståelse om dessa används korrekt.  
Pedagogernas syn på användning av ett mer vardagligare språk stämmer överens med många 
forskares syn. Likaså Säljö (2012, s.192) nämner att inlärning kan ske i vardagliga situationer 
och med det sociala språket. Vygotskijs tänkande om inlärningen där begreppen möts i 
vardagen och genom det sociala är en viktig aspekt av lärandet. Vygotskijs tankar har många 
likheter med tankar som pedagogerna har och det som framkommer i resultatet. I resultatet 
kommer det fram att pedagogerna ofta lägger mycket fokus på begreppen i sina genomgångar. 
Pedagogerna återkopplar också ofta till begreppen genom att förklara begreppen ofta och i olika 
situationer. Detta gör de för att eleverna ska få möjlighet att utveckla sitt språk och ett sätt att 
koppla begreppen mer vardagliga ord. Flera av pedagogerna nämner också att det är viktigt att 
koppla begreppen till mer vardagliga ord så att begreppen inte blir för svåra att ta sig förbi. 
Pedagogernas syn på begreppsanvändning och tankar om hur man utvecklar elevernas språk 
lyfts av Rudd, Satterwhite och Lambert (2010, s.31). De menar att det är viktigt att pedagogerna 
har kännedom att språket är ett viktigt redskap och att pedagogerna ska koppla språket och 
matematiken till det eleverna redan har kännedom om.  
I resultatet kommer det också fram att pedagogerna anser att det är svårt att precisera vilka 
begrepp som är viktigast inom matematikämnet. De menar att det finns så många viktiga 
begrepp att det blir svårt att välja. Några av matematikens begrepp de nämner är: addition, 
subtraktion, multiplikation, division, minska, öka, likhetstecknet, dubbelt, hälften, likheter och 
skillnader. Pedagogerna i studien nämner många lika begrepp som de tycker är av vikt. Dock 
är det bara en pedagog som nämner begreppet ”likhetstecknet”. Viktiga begrepp inom 
matematiken är något som Notari-Syvertson och Sadler (2008, s.8) lyfter. Begrepp som nämns 
är antal, nummer, former, addition, multiplikation och division. Dessa begrepp är viktiga att 
förstå men också viktiga att använda rätt. Även i Lgr11 (2011, s.55) framställer de att begreppen 
inom matematiken är en förutsättning för att kunna utvecklas inom ämnet. De är lika 
grundläggande som att lära sig de olika metoderna för att räkna de olika räknesätten. Young 
(2005, ss.12–13) lyfter att det är viktigt att lägga en grund för det matematiska språket så att 
eleverna kan fördjupa sina kunskaper kring ämnet. Detta är något som även Pettersson (2010, 
s.3) framhåller. Hon menar att medvetenhet och förståelse är viktigt för att få en grund som kan 
leda till djupare kunskaper.  
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Stöttning med diskussion och frågor 
Genom olika strategier, så som diskussion och stöttning med frågor kan förståelsen öka menar 
pedagogerna. I resultatet lyfts det sociala samspelet fram som en viktig del av undervisningen. 
Stöttning i form av frågeställande är något som många av pedagogerna anser vara viktigt. 
Pedagogerna visar genom observationerna att de inte bara tycker det är viktigt, utan de använder 
dessa strategier för att stötta eleverna till ny kunskap. Användning av detta kan bero på att det 
sociala samspelet är en central del i läroplanen. Läroplanens alla delar genomsyrar detta och 
lyfter vikten av interaktionen mellan människor. Genom kommunikation stöttas eleverna och 
det är något som Säljö (2012, ss.187–189) beskriver och som nämnts tidigare. Han menar att 
det sociala samspelet är ett sätt att utveckla ny kunskap. Språkets syfte är att lättare kunna 
kommunicera med andra, men också ett sätt att kunna förmedla sin kunskap (Vygotskij 2001, 
ss.38–40). Genom pedagogernas stöttning med frågor och lotsande kan eleverna föras vidare 
till nya kunskaper. Stöttningen hjälper eleverna och gör att eleverna klarar mer själva. 
Pedagogernas stöttning till nya kunskaper stämmer överens med den proximala 
utvecklingszonen.  

Den språkliga förmågan kan tränas genom ett socialt sampel med andra. Detta framhålls av 
Herrlin, Ackesjö och Frank (2012, s.65) och stämmer med pedagogernas syn av språket. En 
stöttning som framkommer i resultatet är diskussionens roll i undervisningen. Pedagogerna 
diskuterar mycket med eleverna för att stötta elevernas tänkande och även föra samtalen vidare. 
Frågeställningarna pedagogerna använder sig av är till för att lotsa eleverna vidare i sin 
kunskapsinhämtning. Stöttning av denna typ lyfts av Herrlin, Ackesjö och Frank (2012, ss.80–
81). De understryker vikten av stöttning som ett redskap i utvecklingen av ordförråd och 
begreppsförståelse. För att eleverna ska kunna tillgodose sig ett rikt och varierat ordförråd är 
en aktiv stöttning viktig från pedagogens sida. Med andra ord är det viktigt att pedagogerna 
ständigt använder språket som hjälp och ställer många frågor som hjälper eleverna. 
Pedagogerna i studien visar detta och använder en aktiv stöttning för att hjälpa eleverna. 
Orsaker till användning av den aktiva stöttningen kan vara att pedagogerna vill vägleda 
eleverna.  
I resultatet framgår det tydligt att pedagogerna använder liknande sätt att undervisa på. De visar 
också en samsyn i hur undervisningen ska gå till. De fokuserar gärna på begreppen och 
begreppsanvändningen när de diskuterar dessa med eleverna. Vissa pedagoger menar att man 
kan använda diskussionen i vardagliga situationer för att eleverna ska få en ökad förståelse. 
Detta sätt att stötta eleverna på lyfts av Rudd, Satterwhite och Lambert (2010, ss.31–32) fram 
som en guidad konversation mellan pedagog och elev. Pedagogerna kan med hjälp av detta sätt 
att kommunicera forma och utveckla elevernas begreppsförståelse. Genom en guidad 
konversation med eleverna kan pedagogerna inkludera begrepp som är svåra och på så sätt ökar 
förståelsen. Som tidigare nämnts lyfter dock Löwing (2004, s.128) upp att det finns en svårighet 
med kommunikationen mellan eleverna och pedagogerna. Matematikens svåra begrepp kan 
förvirra eleverna och göra så att det blir svårt för eleverna att förstå det pedagogerna säger. 
Dock verkar pedagogernas samsyn om diskussionens viktiga roll inte alls innebära några 
svårigheter. I resultatet lyfter pedagogerna endast fram det positiva med diskussion och menar 
att detta är en viktig del av lärandet och att det sker tillsammans med andra.  
En varierad undervisning och praktiska inslag stöd 
I resultatet framgår det att pedagogerna använder sig av olika sätt att arbeta och stötta eleverna 
i klassrummet. Genom observationer av olika matematiklektioner har pedagogerna visat att man 
kan använda olika material när man arbetar med matematiken. Pedagogerna undervisar genom 
att använda ett varierat undervisningssätt där de undervisar med olika saker och om olika saker. 
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Detta kan bero på att pedagogerna har lärt sig att ett varierat arbetssätt är det bästa. Utifrån 
erfarenheter kan en varierad undervisning visats sig vara det bästa sättet arbeta på. Ett varierat 
arbetssätt är något som Notari-Syverson och Sadler (2008, s.3) lyfter och förklarar att detta är 
avgörande för förståelsen för matematikens begrepp. De menar att om eleverna får kunskap om 
begreppen genom varierande förhållanden kan det gynna undervisning som de har, men också 
den fortsatta förståelsen för nya och svårare begrepp. Även Löwing (2004, ss.130–131) lyfter 
detta och poängterar att med bra strategier kan eleverna i undervisningen ledas in i ett nytt 
tankesätt och även tänka utifrån andra perspektiv.  
I resultatet framgår det att en av pedagogerna använder samlingarna som ett sätt att få in 
matematiken. Pedagogen lyfter fram att detta är ett sätt att få in matematiken i andra mer 
vardagliga situationer och på så sätt får matematiken en annan roll. Detta sätt att ta in 
matematiken i andra situationer kan ha sin grund i att pedagogen själv har erfarenhet av att detta 
är ett bra sätt att undervisa på. Det kan också bero på att pedagogen tycker att detta är ett bra 
sätt att få bort svårigheten med matematikens begrepp och göra det lättare för eleverna att förstå 
dessa. Denna syn på variation av matematik lyfts fram av Notari-Syverson och Sadler (2008, 
s.9). De menar att pedagoger kan medvetet lägga in matematikens svåra begrepp i olika dagliga 
aktiviteter för att stötta elevernas matematiska förståelse. Författarna nämner samlingar som ett 
sätt att få in detta och menar även att man kan titta på dagens schema tillsammans. Här kan de 
tillsammans prata om före och efter, diskutera tiden och tidsskillnader, samt se på olika mönster.  

Automatiseringen är också en viktig del av matematikämnet menar pedagogerna. En av 
pedagogerna nämner att hen försöker att arbeta mycket med detta, men också med olika 
övningar som tränar färdigheten. Pedagogen tar också upp att förståelsen är viktig för att kunna 
ta sig vidare och lära nytt inom ämnet. Detta stödjs av Young (2005, s.12). Författaren menar 
att det finns två viktiga delar inom ämnet matematik och dessa är orden och förståelsen för 
orden. Att automatisera orden och öva på dessa leder till att eleverna skapar sig en djupare 
förståelse för ämnet. Även Rudd, Satterwhite och Lambert (2010, s.31) lyfter detta och menar 
att förståelsen för det matematiska språket hjälper eleverna till att bli mer motiverade till ny 
kunskap. Shore, Ray och Goolkasian (2015, s. 234) lyfter dock att det finns svårigheter med att 
förstå ord och begrepp inom skolans ämnen. De menar att dessa svårigheter kan leda till att det 
blir svårare att lära begrepp som kommer längre upp i åldrarna. Förståelsen är viktig, men det 
räcker inte bara att förstå ord och begrepp, Författarna menar att eleverna måste kunna använda 
dessa självständigt. För att kunna använda något självständigt krävs stöttning och detta tar stöd 
i Vygotskijs tankar kring ”scaffolding” och ”den närmaste proximala utvecklingszonen”. Säljö 
(2012, ss.193–194) beskriver detta genom att förklara att lärande sker genom att en mer kunnig 
människa ger stöttning till den som behöver stöttning.  

I resultatet framgår det även att praktiska inslag i matematiken är viktiga. Pedagogerna nämner 
konkret material som ett sätt att arbeta praktiskt på. Dock visar inte alla pedagoger att de 
använder sig av konkret material under observationerna. Användning av konkret material stödjs 
av många forskare. Bland annat skriver Notari-Syverson och Sadler (2008, ss.7–9) att 
undervisning med praktiska och konkreta inslag kan gynna elevernas förståelse för ämnet. 
Plockmaterial, bilder och symboler gör att eleverna lättare kan få en översikt över ämnet och 
det blir lättare att förstå. Rudd, Satterwhite och Lambert (2010, s.36) lyfter också vikten av den 
praktiska undervisningen med konkret material. Dock påpekar de att det konkreta materialet 
även kan göra så att eleverna kan utläsa skillnader och likheter mellan olika grupper av objekt. 
Löwing (2004, s.128) lyfter emellertid upp ett dilemma med detta och menar att det är viktigt 
att man väljer rätt material när man arbetar med matematiken. Det konkreta materialet måste 
visa de begrepp som behandlas annars kan materialet förvirra eleverna. Pedagogerna lyfter 
enbart att konkret material kan gynna elevernas förståelse. De lyfter inte upp någon problematik 
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med detta. En anledning till att pedagogerna endast väljer att lyfta att det är positivt för 
förståelsen kan bero på att eleverna endast ser det positiva i användandet. Dock tror jag att 
många pedagoger inte reflekterar över att det kan förvirra eleverna i lärandet. 

Metoddiskussion 
Mitt val av metoder grundas på att jag ville ha ett djupt material där jag förhoppningsvis kunde 
jämföra pedagogernas användning av de matematiska begreppen i undervisning med 
pedagogernas svar och synsätt av sitt eget användande av dessa. Jag ville veta vad pedagogerna 
har för erfarenheter kring begreppen för att också kunna jämföra detta med hur forskningen 
menar att man ska använda begreppen i undervisningen. Holme och Solvang (1997, s. 13) lyfter 
att valet av metod är beroende av vad som ska undersökas. Valet av metod ska sålunda kunna 
kopplas till studiens problemlösning, syfte och frågeställningar.  
Jag har sedan tidigare erfarenhet av både användandet av observation och self report, men vid 
separata tillfällen. Trots detta har jag upplevt att kombinationen av dessa kändes som en stor 
utmaning och har även stött på vissa svårigheter med att kombinera dessa. Dock finns det 
fördelar med båda metoderna. Fördelarna med att använda self report är att denna metod tjänar 
studiens syfte väl. Det gör också så att jag får reda på vad pedagogerna själva tycker om 
begreppsanvändning i klassrummet och hur de själva gör. Metoden gör också att studien får ett 
djup utifrån pedagogernas skrivna svar, där deras erfarenheter framkommer. Nackdelar med 
metoden är att det är svårare att ställa följdfrågor som man kan i metoden intervju. Därav är det 
av stor vikt att frågorna som ställs är rätt formulerade så att du som forskare får de svar som 
studien kräver (Davidsson 2007, ss. 70–71). Vidare lyfter Davidsson (2007, s.71) att en viktig 
del i denna metod är att säga till pedagogerna som deltar i studien att de ska svara så noggrant 
som möjligt. Denna del av metoden har jag upplevt som en svårare del. Att få pedagogerna att 
svara så noggrant som möjligt är svårt. Många pedagoger skrapar på ytan och svarar väldigt 
kort på frågor som ställs. Dock är det inga problem att få pedagogerna att ställa upp och svara 
vilket är positivt.  

Om jag hade valt att använda intervju som metod istället för self report hade jag lättare kunnat 
ställa frågor utifrån pedagogernas visade användning och dessutom kunnat ställt följdfrågor för 
att ge förtydliganden. Dock valde jag bort denna metod då intervjuer tar längre tid än self report 
och tid är något som saknas när man ska undersöka saker. Detta lyfter även Björkdahl Ordell 
(2007, s.193) och menar att en intervju kan vara svårare att fullfölja på grund av tiden. Hon 
lyfter också att detta kan medföra att i samband med en intervju som kräver mer tid kan data 
falla bort då tiden är viktig. Därmed är valet av self report bättre för studien då både jag som 
forskare och pedagogerna inte behöver avsätta samma tid som det hade behövts vid en intervju. 
Pedagogerna får istället samla sina tankar och svara i lugn och ro. Davidsson (2007, ss.78–79) 
menar att genom self report pressas inte deltagarna eller blir styrda av någon. Utan de kan 
istället tänka till och svara i lugn och ro. Dock lyfter författaren att denna frihet kan skapa 
problem då metoden ger för mycket frihet och kan göra att deltagarna istället svarar för 
kortfattat. Kortfattade svar är ofta det man får från deltagarna. Detta kan bero på att jag inte var 
tydlig nog att denna metod kräver lite mer gedigna svar än en enkät gör. Dock har resultatet 
utifrån pedagogernas svar ändå gett den data som har behövts för att besvara syfte och 
frågeställningar.  

Self report som metod har följaktligen både fördelar och nackdelar. Det jag har upplevt att 
metoden har hjälpt med är att pedagogerna i studien inte behöver känns sig så utlämnade som 
de eventuellt hade kunnat göra vid en intervju. Dessutom är det lättare att endast skriva svar än 
att faktiskt förklara dessa vid ett speciellt tillfälle. Valet av denna metod tycker jag har tjänat 
syftet och frågeställningarna bra.  
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Observationerna där jag studerade pedagogernas användande av de matematiska begreppen i 
undervisningen. Under dessa förde jag fältanteckningar utifrån ett observationsschema och 
utifrån en checklista. Detta sätt att föra anteckningar är inte att föredra utan blev istället en 
nackdel trots att jag tänkte att båda dessa skulle ge mycket data. Detta blev mer ostrukturerat 
och otydligt eftersom jag skrev på två ställen samtidigt och det blev inte alls som tanken var 
från början. Fördelarna med observationer är att den kan ge den data som studien kräver. Det 
gör att jag som undersökare kan få en helhetsbild, samt ett sätt att faktiskt se hur pedagogerna 
gör ute i verksamheten. Genom observationerna får man med viktiga uttryck, kroppsspråk och 
konversationer som kan styrka resultatet. Nackdelarna med observationer är att jag troligtvis 
har påverkat eleverna och pedagogerna under tillfällena. Eleverna har blivit påverkade av min 
närvaro, så att de blev blyga och inte riktigt vågade svara på frågor som pedagogerna ställde. 
Pedagogerna har blivit påverkade av min närvaro, då de vetat vad som skulle undersökas och 
eventuellt tänkt till och rättat sig utifrån vad jag ska undersöka. 

Vetenskapsrådet (2011, s.42) lyfter problematiken med observationsstudier och menar att en 
öppen observation kräver att deltagarna är medvetna om studiens syfte. Dock bör dessa 
utformas utifrån scheman och anteckningar och undersökaren ska vara objektiv i sitt skrivande. 
Detta har varit ett dilemma då jag innan observationerna redan har läst mycket forskning kring 
ämnet och vet vad forskningen säger att man ska göra. Objektiviteten blir svår i ett sånt läge 
och jag som forskare påverkas då av detta. Vidare lyfter Vetenskapsrådet (2011, s.42) att det 
också är viktigt att påverkandet inte bara gäller undersökaren, utan undersökaren ska inte 
påverka deltagarna i undersökningen. Även Kihlström (2007, s.34) lyfter detta och menar att 
det är en viktig del av observationen för att ge studien bättre tillförlitlighet. Emellertid tror jag 
att detta är svårt att genomföra då du som undersökare måste förhålla dig till etiska principer 
som säger att du måste informera deltagarna om studiens syfte. Därav blir påverkandet svårt att 
inte hålla. Påverkandet kan ha lett till att observationer, self report och resultat har baserats på 
de kunskaper jag fått från forskningen. Men också att jag letat efter tillfällen i observationerna 
som ger svar på allt jag undersöker.  

Min studies svaghet är i detta fall bruket av self reports, då dessa inte gav den data som jag hade 
förhoppningar på. I efter hand kan jag tycka att en efterföljande intervju hade gynnat studien 
ännu bättre då jag hade kunnat ställa fler frågor gällande den undervisning jag precis sett utifrån 
observationerna.   

Didaktiska konsekvenser 
Denna studie har tagit upp hur pedagoger använder de matematiska begreppen i sin 
undervisning och vad de själva anser om dessa begrepp, samt hur viktiga dessa är för förståelsen 
för ämnet. Genom att undersöka detta har jag fått en uppfattning i att användandet av många 
olika strategier gynnar förståelsen för många elever och att ett varierat arbetssätt är något att 
föredra inom ämnet matematik. Men jag har också stött på vilka svårigheter strategierna kan 
medföra i arbetet med att stötta elevernas förståelse för det svåra ämnet matematik. Detta arbete 
har gett mig en förståelse för hur viktig begreppsanvändning och begreppsförståelse är för 
eleverna och pedagogerna. Denna nya kunskap har gett mig lärdomar som jag kan använda i 
mitt kommande yrke.  
Samsynen som pedagogerna visar är något jag vill lyfta som positivt då det ger mig en inblick 
i att det faktiskt finns vissa sätt att undervisa på som gynnar elevernas förståelse för 
matematiken och begreppen som ingår i ämnet. Dock inser jag att denna kunskap inte bara 
gynnar mig utan kan också kan medföra att jag tycker att dessa sätt är de enda sätten att 
undervisa på. Många av forskningens idéer om hur det ska vara ute i klassrummen används 
vilket är bra. Dessa olika strategier att stötta eleverna är något som jag lärt mig delvis genom 
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denna studie och delvis genom högskolan. Jag tror också att dessa sätt att undervisa kan utgöra 
grunden för undervisningen men att jag samtidigt ska sträva mot att hitta andra strategier att 
komplettera med ifall eleverna kräver andra strategier. Detta sätt att tänka på tror jag kan 
medföra att eleverna får de bästa förutsättningarna för ett språkutvecklande lärande där eleverna 
utvecklas både i det akademiska språket och det sociala. 

Förslag till vidare forskning 
Studien skulle med fördel kunnat göras i en större omfattning då jag endast undersökt fyra 
pedagogers användning av de matematiska begreppen. Studien skulle kunna fördjupas om man 
exempelvis hade valt att undersöka ett visst område inom matematiken, exempelvis 
problemlösning. Att fördjupa sig i begreppsanvändningen i detta område inom matematiken 
hade varit extra intressant, då problemlösningsområdet kräver goda språkkunskaper. En sådan 
studie skulle kunna användas i syfte att kartlägga pedagogers användning av 
problemlösningsbegreppen och hur undervisningen skulle kunna utvecklas till det bättre. 
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BILAGA 1 
Missivbrev 
Hej! 
Jag heter Sigrun Ingolfsdottir och går sista terminen på Högskolan i Borås. Jag studerar till 
Grundlärare F-3 och nu ska jag skriva mitt sista examensarbete på 15hp. Vid sidan av studierna 
går jag även en extrakurs, svenska som andraspråk 30hp, på distans.  

Min undersökning kommer att handla om hur pedagoger använder de matematiska begreppen 
i undervisningen. Undersökningen kommer att fokusera på de centrala begreppen inom 
matematiken, samt hur pedagogerna arbetar med och kring dessa för att elever ska förstå 
betydelsen av dem. 

Jag vill genomföra observationer i klassrum där pedagoger arbetar med matematik för att få en 
bild av hur de undervisar kring begreppen i matematik. Här kommer jag att observera 
matematiklektioner, gärna någon/några lektioner. Efter observationen skulle jag också önska 
att ni som deltar i undersökningen svarar på lite frågor i form av en self report. Self report 
innebär att respondenten svarar på ett fåtal öppna frågor. Dessa frågor har som utgångspunkt i 
era upplevelser.  

Ni som deltar i studien kommer att vara anonyma i arbetet och på så sätt kommer inte de som 
läser den kunna identifiera er eller vilken skola ni arbetar på. Efter examensarbetet är godkänt 
kommer studien finnas som en offentlig handling. I arbetet kommer jag utgå från de 
forskningsetiska principerna. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfedentialkravet och nyttjandekravet. För mer info (www.vr.se). Studien är frivillig och du 
kan när som helst avsluta din medverkan. I self reporten kan du välja att inte svara på en viss 
fråga, eller inte svara alls. Observationen och svaren kommer bara att användas till den studie 
jag genomför.  

Jag ser fram emot ditt deltagande och samarbete i denna studie. Om du har några funderingar 
eller frågor kontakta mig gärna via mail. 

 

Sigrun Ingolfsdottir  
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BILAGA 2 
Observationsschema 

• Hur är lektionen organiserad; inledning, avslutning, övriga delar med innehåll, t ex 
genomgång med (utan frågor, diskussioner i hel/liten grupp, eget arbete mm. Hur 
disponeras tiden mellan läraraktivitet och elevaktivitet? 

• Hur driver läraren lektionen framåt? Hur anpassar sig läraren efter eller reagerar på det 
som händer i klassrummet? Det kan t ex handla om att skapa arbetsro, skärpa fokus 
eller anpassa tidsåtgång till vissa moment. 

• Vilka vänder sig läraren till? Hur fördelas talutrymmet i klassrummet? Används 
riktade frågor (no hands up) eller tillämpas handuppräckning? Är frågorna öppna eller 
styrda? 

• (i mån av tid) Vad gör eleverna? Har de fokus på skolarbetet eller på annat? 
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BILAGA 3 
Checklista 

1. Rum: Beskriva den fysiska platsen tydligt.  
2. Aktörer: Vilka personer befinner sig i rummet, skriv ålder, kön och annat viktigt. 
3. Objekt: vilka fysiska saker finns det i rummet 
4. Handling: Beskriv de handlingar som personerna görs. 
5. Aktivitet: Beskriv en uppsättning handlingar som görs 
6. Händelse: beskriva aktiviteter som personerna gör 
7. Tid: när händer handlingarna 
8. Mål: Vilka mål har personerna 
9. Känsla: beskriv de känslor som upplevs och uttrycks av personen och av dig själv 

 



 
 

BILAGA 4 
Self report 

• Berätta om din utbildningsbakgrund och hur länge har du varit yrkesverksam? 
• Vilken årskurs arbetar du i? 
• Hur många år har du arbetat med matematik? 
• Hur trygg känner du dig med att undervisa i matematik? 
• Vilka tankar har du om dina egna kunskaper inom matematik?  
• Kan du beskriva din syn på området matematik? 
• Vilka begrepp anser du vara grundläggande för att eleverna ska få en fördjupad 

förståelse inom matematiken? 
• Hur uppfattar du läroplanens syn på begrepp inom matematik? 
• Hur upplever du att begrepp hjälper eleverna att fördjupa förståelsen inom 

matematiken? 
• Kan du beskriva hur du startar du upp ett nytt arbetsområde? 

läroplan/kunskapskrav/begrepp/ 
• Hur arbetar du för att eleverna ska lära sig och förstå de centrala begreppen?  
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