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Abstrakt 

Tanken till arbetet väcktes efter samtal med människor i min omgivning i allmänhet, och i 

synnerhet med elever under mina perioder av verksamhetsförlagd utbildningen, då det 

framkommit att matematiken upplevs intressant och motiverande när en förståelse infinner sig. 

Syftet med undersökningen har varit att få en bild av den syn matematiklärare på gymnasiet 

har på matematikkunskaper med fokus på förståelse och framför allt deras syn på hur man 

skapar förståelse i undervisningssituationen inom Gymnasieskolans A-kurs i matematik och 

området algebra. Metoden som använts är en kvalitativ metod och sex lärare verksamma på 

Gymnasieskolor har intervjuats. Utifrån den teoretiska bakgrunden och de resultat 

intervjuerna inbringat har följande slutsats dragits, för att öka möjligheter till att en förståelse 

ska skapas i lärandet hos eleven inom matematiken så är en undervisning som är variationsrik 

och karakteriserad av mycket verbal kommunikationen, såväl mellan lärare och elev som av 

elever emellan gynnsam för lärandet och förståelseutvecklingen. 



 

Förord 

Jag vill först rikta ett stort tack till alla intervjupersoner som ställt upp och tagit sig tid till 

intervjuerna och delgivit sina tankar och erfarenheter. Ett stort tack vill jag också rikta till 

mina handledare Marie-Helene Zimmerman-Nilsson och Jonas Hansson för alla tips, idéer, 

diskussioner och synpunkter, samt för stöttningen när tunga stunder infunnit sig under arbetets 

gång. Såväl till min VFU-handledare riktas ett stort tack. Och sist men inte minst vill jag rikta 

ett stort tack till vänner och familj, ni har varit ett stort stöd under arbetes gång med era kloka 

ord och stöttningar. 

 

Tack samtliga för att ha gett mig chansen till att utveckla mig som blivande gymnasielärare 

och ökat möjligheten till att se hur man kan göra matematiken till ett intressant och 

motiverande ämne. 

 

Halmstad, den 18 augusti 2009 

 

Emil Ekholm 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

”Det var som min jävla mattelärare, som sa… Plötsligt dök det upp en bokstav i mitt mattetal. 

Jag frågade, men du, det är ett r i mitt mattetal. Då ska du göra om r:et till en siffra. Men 

varför? Gör om r:et till en siffra. Det var då jag beslutade mig för att aldrig mer syssla med 

matematik” (Marcus Birro i Kvällsöppet med Ekdal, Tv 4, 2009-02-18) 

 

Det finns elever i dagens svenska skola och många som genomgått den som har en negativ 

attityd till ämnet matematik och delar den uppfattning man kan utläsa av Marcus Birros 

uttalande ovan. Detta är min uppfattning efter samtal om matematikämnet med människor i 

allmänhet i min omgivning men även med elever under min verksamhetsförlagda utbildning 

vid min tid på lärarprogrammet på Högskolan i Halmstad. I dessa samtal nämns ofta att det 

beror på att de inte förstått, inte sett någon mening med viss matematik eller att det är svårt 

och krävs vissa talanger eller begåvningsegenskaper för ämnet, som exempel på deras 

uppfattningar om matematik. Enligt min uppfattning kan det vara så att dessa elever i 

matematikundervisningen antar läraren eller lärobokens metod för att lösa aktuella uppgifter 

och använder samma metod i liknande fall i fortsatt räknande, utan att skapa sig en förståelse 

för vad man gör inom matematiken. Samma uppfattning delar Dahland (1998) som menar att 

elever anser att ämnet är svårt, kräver vissa begåvningsförutsättningar och att det är ett viktigt 

ämne för vidare studier och yrkesutbildningar. Dessa uppfattningar i kombination med 

eventuella misslyckanden i ämnet kan göra att elever tar till tumregler, utantillinlärning av 

typexempel eller arbetar med strukturer som de egentligen inte förstår menar han. 

 

Skolverket (2003) genomförde under åren 2001-2002 en nationell kvalitetsgranskning som 

fokuserade hur lusten att lära väcks och hålls vid liv i förskolor, skolor och vuxenutbildning 

med inriktning på matematikämnet. I rapporten från denna granskning förekommer det enligt 

författarna undervisning som leder till det som nämndes i stycket ovan. Undervisningen 

beskrivs i rapporten då enligt följande Modellen utgörs av genomgång ibland, enskilt arbete i 

boken och diagnos, alternativt prov. Läraren går runt och hjälper eleverna individuellt (s.20). 

Denna undervisningsform fungerar kanske bra för vissa elever, men flera elever har svårt med 

både förståelse och motivation menar författarna. De uttrycker också att läraren genom denna 

undervisningsform oftast inte har tid att diskutera grundläggande principer och hjälpa eleven 

att själv reflektera över dessa, och då återstår det bara för eleven att kopiera lärarens eller 
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lärobokens sätt att lösa uppgiften. Enligt författarna i rapporten tenderar det viktigaste för 

eleverna i detta arbetssätt bli att hinna långt, inte att förstå och utveckla begrepp och 

resonemang, men också att det leder till att vissa elever väljer bort ämnet och anser att det är 

ett ämne för andra. Detta kan leda till en mer eller mindre mekanisk räkning och inlärning av 

regler och procedurer, som inte behöver innebära att någon förståelse innefattas. Bergsten, 

Häggström och Lindberg (2004) diskuterar detta och ser det som att det kan vara en förklaring 

till vissa elevers vånda inför att använda ekvationslösning vid problemlösning. I rapporten 

från Skolverket (2003) menar man att det inte är givet att det inverkar negativt på elevernas 

lust till att lära utan det kan vara tillfredställande när man ser att svaret överensstämmer med 

facit. Det blir dock negativt när eleverna inte förstår vad de håller på med eller varför man gör 

det man gör menar författarna. Däremot är många elever av den uppfattningen och uttrycker 

att matte är kul när man fattar (s.25) och det framgår i rapporten hur elever beskriver att de 

känner lust att lära när de fått en så kallad aha-upplevelse och förstått ett samband eller ett 

matematikproblem. Liknande beskriver Widström (2006) i sin undersökning av elevers tankar 

kring sin inlärningssituation i matematik, att önskan om förståelse är det mest påtagliga vid 

elevernas beskrivningar av en ”drömlektion” i matematik. I Innalas och Johanssons (2004)  

undersökning av elevers motivation i ämnet matematik, uttrycker elever även i denna att 

glädjen av att förstå leder till motivation i ämnet och då inte bara i form av att förstå hur, utan 

också förstå varför. 

 

I dagens svenska samhälle uttrycks det allt som oftast olika synpunkter på skolämnet 

matematik, elevers kunskaper och om undervisning i ämnet. Det förekommer såväl i 

dagstidningar som i tv-program och i former av politiska uttalanden och debatter. Vid dessa 

uttalanden och debatter relateras det ofta till TIMSS, Third International Mathematics and 

Science Study, en internationell studie av elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap. I 

den senaste studien från Skolverket (2008) som utfördes på elever under 2007 i årskurs 4 och 

8 framkom det att svenska elevers resultat i årskurs 8 sjunker jämfört med 1995 och 2003 men 

att den nedåtgående trenden avtar om man jämför relationen -03 och -07 med -95 och -03. 

Inom de olika områdena i matematiken och ur ett internationellt perspektiv så är svenska 

elever framför allt sämre i algebra, där kunskaperna mellan 2003 och 2007 sjunkit även i detta 

område (Skolverket, 2004). 

 

I ämnesbeskrivningen av matematik i gymnasieskolan (Skolverket, 2009) uttrycks att 

förståelse är grundläggande i matematikämnet. Men enligt min uppfattning, vilket styrks av 
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rapporten från Skolverket (2003) så förekommer det att elever tillägnar sig kunskap i form av 

regler och procedurer genom memorering, snarare än förståelse. I form av min egen 

uppfattning, Skolverkets rapport (2003), Widströms (2006) och Innala & Johanssons (2004) 

undersökningar så kan man se att förståelse samt meningsfullhet är två ledord hos eleverna för 

att inom matematik göra det lustfyllt, intressant och motiverande. Ett område inom 

matematiken som många elever upplever både som svårt och inte meningsfullt enligt Bergsten 

m.fl (2004) och som elever uttrycker att de inte ser någon mening med i Skolverkets rapport 

(2003), är området algebra. Det är även detta område i matematiken som nämnts tidigare att 

svenska elever enligt TIMMS (Skolverket, 2008) besitter minst kunskaper inom. Mot 

bakgrund av detta vill jag se vilka uppfattningar gymnasielärare har om hur de undervisar 

inom algebran för att i elevens lärande skapa en förståelse. Som blivande matematiklärare ser 

jag det som intressant, utvecklande och givande att göra denna undersökning samt även för att 

kunna tillföra andra läsare idéer om hur man kan undervisa för att skapa förståelse inom detta 

område i matematiken. Undersökningen kommer att ge mig och andra lärdom om hur elever 

kan motiveras och få ökade kunskaper i ämnet. 

 

Jag har valt att avgränsa undersökningen till kärnämneskursen Matematik A. Detta med 

motivering att det är flertalet elever som enbart läser denna kurs och som saknar eller inte 

sällan har en lägre motivation för matematik jämfört med de elever som läser 

fortsättningskurserna. Med tanke på att de eleverna har gjort ett direkt eller indirekt val för de 

fortsatta kurserna, men också för att många elever upplever algebran som svår och om ett 

misslyckande sker där så kan det leda till att eleverna tappar intresset och får en negativ 

inställning till hela matematikämnet enligt Bergsten m.fl. (2004). 

 

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att få en bild och en förståelse av den syn matematiklärare på 

gymnasiet har på matematikkunskaper med fokus på förståelse och framför allt deras syn på 

hur man skapar förståelse hos eleverna i undervisningssituationen inom Gymnasieskolans A-

kurs i Matematik och området algebra. 
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2. Tidigare forskning och teoretisk bakgrund 

Delar av den litteratur som presenteras i kapitlet relaterar till grundskolan, vilket beror på att 

mycket av den litteratur som finns och den forskning som sker inom matematikundervisning 

är riktat mot grundskolan. Det som behandlas är dock principer för lärande och 

matematikundervisning, vilka är de samma för gymnasiet. I synnerhet A-kursen som 

undersökningen är avgränsad till, vilken till stora delar behandlar den matematik som 

grundskolans senare år består av. 

 

2.1 Dagens matematikundervisning 

Under denna rubrik presenteras vad olika forskare menar är den dominerande bilden av hur 

matematikundervisningen kan se ut i den svenska skolan. Skolverket (2003) presenterade i 

den rapport som nämndes i Inledningen, att det på många skolor bedrivs ett intressant och bra 

arbete som främjar elevers motivation och lust till att lära. Författarna här menar att det inte 

går att lyfta fram en specifik metod eller miljö som garanterar en hög kvalitet då det finns 

skilda behov både mellan elever och elevgrupper och att dessa reagerar olika på likartade 

undervisningssituationer. Det nämndes i inledningen att det dominerar en undervisningsform i 

gymnasieskolan och grundskolans senare år enligt denna rapport, vilken där beskrivs som 

Modellen utgörs av genomgång ibland, enskilt arbete i boken och diagnos, alternativt prov. 

Läraren går runt och hjälper eleverna individuellt (s.20). 

 

Löwing (2004) menar att det dominerande arbetssättet i undervisningen liknar det som 

beskrivs i Skolverkets rapport. Hon beskriver det som att läraren sällan har någon genomgång 

utan till större delen av tiden går runt och hjälper elever som arbetar individuellt eller i grupp, 

där arbetet utgår ifrån en lärobok. Där lärarna ofta vid hjälpen förklarar för eleven hur man 

ska lösa en uppgift och inte hur man ska tänka, vilket inte leder till någon djupare inlärning 

menar Löwing. Denna form liknar det Madsen (2002) menar är vanligt förekommande i den 

svenska skolan, i form av individuellt arbete av eleverna i klassrummet där eleverna på egen 

hand söker kunskaper och läraren fungerar som handledare. Madsen menar för att eleverna 

ska skapa sig kunskap och en förståelse inkluderas måste läraren har en framstående roll i 

undervisningen. Denna enskilda räkning i klassrummet utförd av eleverna menar författarna i 

en rapport från Nationellt Centrum för Matematik, NCM (2001) har lett till allt fler utslagna 

och fler icke godkända elever i matematik. Ett av motiven till denna undervisning menar 

Löwing (2004) är att lärarna bara tagit till sig de konstruktivistiska intentionerna i läroplanen 
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på en ytnivå. Medan författarna i rapporten från NCM (2001) menar att lärarna inte fått det 

stöd och resurser de behöver för att utveckla en undervisning som möter dagens elever och 

konkretiserar kurs- och läroplaner. 

 

Malmer (2002) stärker denna bild av hur matematikundervisningen kan se ut i skolan. Hon 

menar att läroboken styr mycket av den undervisning som sker och för många lärare är det 

boken som innehåller riktig och viktig matematik. Detta motiveras ofta av att lärarna känner 

en trygghet med att följa läroböckernas lärogång och den uppdelning av innehållet som 

presenteras i boken, då läroboksförfattarna bör vara kunniga menar dessa lärare enligt Malmer. 

Hon menar att boken blir på detta sätt lätt en ”måttstock” för så väl lärare och elever som 

föräldrar och kan leda till att boken blir ett stressmoment för dessa, där det handlar om att 

räkna i denna och att hinna med alla sidorna. Arbetet här menar hon handlar för mycket om 

att räkna och ”flytta siffror” och för lite tid läggs på att öva upp det logiska tänkandet samt att 

undervisningen ligger för långt ifrån elevernas verklighet. Detta gör att många av eleverna 

inte ser någon nytta med att lära sig och därmed ingen motivation till lärande (Malmer, 2002). 

Hon anser att i undervisningen är det sällsynt med undersökande och laborativa moment, 

vilket hon förespråkar och menar skulle följa läroplanernas intentioner om att utbilda elever i 

logiskt tänkande och kritisk granskning. I sådana moment blir eleverna själva aktiva och får ta 

del av handlingarna vilket bidrar till ytterliggare en dimension av tänkandet och därmed en 

förståelse (Malmer, 2002). När undervisningen ser ut enligt den form hon beskriver, anser hon 

att framställningen blir för abstrakt för många elever och det leder till att de försöker att 

memorera och kopiera, där en förståelse uteblir. Läroböckerna är ofta är uppbyggda så att till 

varje nytt område presenteras en lösningsmodell som följs av tillämpningsexempel där det för 

eleven innebär en upprepning av den presenterade modellen (Malmer, 2002). Då mycket av 

tiden läggs på dessa beräkningar menar hon att arbetet blir resultatinriktat och eleverna får en 

uppfattning om att det är kvantitet och inte kvalitet som räknas. På liknande sätt menar 

Berggren och Lindroth (1998) att böckerna är uppställda och att detta leder till att elever 

försöker nöta in kunskaper utan att skapa förståelse.  
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2.2 Skapande av förståelse i lärandet hos eleven 

2.2.1 Samtal 

Samtal är en form av kommunikation vilket härstammar och har sitt ursprung i latinets 

communicare, att skapa gemensam förståelse. Att kommunicera och samtala innebär således 

att tillsammans skapa och utbyta innebörder (Wistedt, 2001). 

 

I den beskrivning forskarna ger av den dominerande matematikundervisning så har mycket 

bestått av att elever arbetar individuellt med tyst enskild räkning. Det som idag poängteras av 

forskare är att språket, samtalet och att tala matematik har en betydande roll i undervisningen 

och lärandet hos eleven. Forskarna beskriver på olika sätt språket och samtalets betydelse för 

lärandet och skapandet av förståelse.  

 

Malmer (2002) menar att när elever får berätta, beskriva och förklara i matematiken så 

kommer de i kontakt med sitt tänkande. Detta gör att eleverna kan bli medvetna om inte bara 

vad de vet utan också hur de vet det. Hon menar att både det muntliga och det skriftliga 

språket i matematikundervisningen har stor betydelse för bildandet av tankestrukturer och 

menar i själva verket att tala är ett sätt att lära. Då elever berättar, förklarar eller frågar om 

hjälp i olika undervisningssituationer medför detta att samtal mellan elev och lärare uppstår. I 

dessa situationer menar Marton m.fl. (1999) att lärarens roll i samtalet med eleven är att 

fokusera på lyssnandet och att ställa frågor. För att på så vis tränga in i den tankegång som en 

elev har och få eleven att driva och utveckla den så mycket som möjligt. De menar genom 

detta kan eleven själv upptäcka misstag eller missuppfattningar och kan då korrigera dessa. 

Lärarens roll är att gå in och ställa frågor och eventuellt orsaka konflikter i elevernas 

resonemang. Detta leder till att det inte är läraren som tänkt, utan eleven har utfört tanken och 

upptäckten eller förståelsen blir en personlig egendom för eleven, där då kunskapen blir av en 

bestående form (Marton m.fl., 1999). De menar i samband med detta att en felaktig 

uppfattning hos eleven ibland ses som ett hinder för förståelsen medan de påtalar att det är en 

förutsättning för förståelse. Det är från elevens uppfattning läraren har att utgå, en repetition 

av en hel förklaring leder med stor förmodan till samma missuppfattning hos eleven som 

tidigare (Marton m.fl., 1999). Stendrup (2001) följer i samma spår och menar att det i 

matematikundervisningen vid sammanhangen ovan förklaras för mycket och det samtalas för 

lite med eleverna. Om läraren frågar om hur eleverna tänker och låter dem beskriva detta så 

kan läraren styra in eleven i matematiska begrepp och förklara så eleven förstår (Stendrup, 



 

7 

2001). Vidare menar han att om eleverna bara får höra en förklaring och inte får vara 

delaktiga i samtalet blir det lätt att eleven förvandlas från ett subjekt till objekt, där det 

uppfattas som att kunskapen är något som ska förflyttas mellan läraren och eleven. Istället för 

att det är något som ska skapas hos eleven. Genom detta förfarande finns även en risk att 

eleven slutar att lyssna och passiviseras i sin egen förståelseprocess (Stendrup, 2001). Här 

påtalar Stendrup en risk som finns när undervisningssituationen är stressad för elever och 

lärare, att eleverna då lotsas fram till rätt svar. Det kan uppstå när eleverna räknar i boken och 

de har uppfattningen om att det är antalet uppgifter i boken som räknas och ger kunskap. När 

de då ber om hjälp vid en uppgift kan det ofta innebära ledande frågor. Då läraren svarar på 

dessa frågor vilket är lätt gjort i en stressad situation menar Stendrup, leder det inte till att 

någon begreppskunskap tillägnas eller förståelse skapas hos eleven. Dysthe (2001) påtalar 

även hon vikten av samtal i undervisningen för att gynna lärandet och skapa en förståelse hos 

eleven.  I samtalet med eleven menar Dysthe att det är viktigt att ställa öppna och autentiska 

frågor. Dessa frågor har inte en upprepande karaktär av något stoff och eleverna tvingas 

därmed till att reflektera och tänka själva, där svaren skapas utifrån elevens erfarenheter. 

Genom dessa frågor som innebär att eleverna tänker och uttrycker en förståelse som dock kan 

ha stora brister så fås en tankeprocess igång och förståelsen kan bli bättre (Dysthe, 2001). Hon 

menar vidare att det är mycket viktigt att ta vara på elevens svar och betona vikten av det och 

även bygga vidare på detta i en eventuell efterföljande fråga, för på så vis uppmuntra och 

motivera eleven till att fortsätta att reflektera och diskutera. Dock finns det svårigheter menar 

hon, i att de oftast är samma elever som uttrycker sig verbalt i klassrummet samt att eleverna 

inte uppfattar att dialogen och samtalen är kunskapsbyggande. Det är då viktigt att förändra 

denna uppfattning, genom att läraren tar det som elever säger och skriver på allvar och 

försöker förmedla till övriga att det är viktigt för det gemensamma kunskapsbyggandet. För 

de som känner en ängslan inför att prata i helklass så behövs mycket stöd, men för dem kan 

skrivande vara ett sätt att få en röst och synliggöra sina tankar (Dysthe, 2001). Att språket och 

matematik har ett tydligt samband betonas även i den rapport som tidigare nämnts från 

Skolverket (2003). De menar att i undervisningen bör eleverna få förklara sina tankegångar, 

berätta hur de löst uppgifter och ges plats för samtal kring matematik för att utveckla sitta 

matematiska språk, tänkande och förståelse. De menar vidare i linje med som Stendrup (2001) 

och Dysthe (2001) påtalar, att det är viktigt att samtalen förs med eleverna och inte till 

eleverna. 
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Grønmo (1999) instämmer i att tala är ett sätt att utveckla förståelse och förstärka inlärningen 

i matematiken och algebraområdet. Hon menar att när man sätter ord på en situation oavsett 

det är muntligt eller skriftligt så klargör man sina egna idéer och uppfattningar. Det bidrar till 

elevernas lärande och de blir uppmärksammade på vad de själva tänker påtalar både Grønmo 

(1999) och Dysthe (2001). Grønmo (1999) uttrycker att både tala och skriva är något som har 

undervärderats som hjälpmedel när det gäller att utveckla förståelse. När eleverna talar och 

sätter ord på det de tänker om matematikbegrepp blir de aktivt deltagande och de lär sig att 

använda språket för reflektion enligt Grønmo. I samband med att eleverna får tala och sätta 

ord på situationer är det viktigt att eleverna får öva på att lyssna, då de ofta har uppfattningen 

om att i matematiken gäller det att komma fram till ett svar på fortast möjliga vis och de kan 

lätt avbryta den som pratar för att själva komma med svaret (Grønmo, 1999). Hon menar att 

det är lärarens uppgift att skapa dessa situationer bestående av öppna och reflekterande 

diskussioner och beskriver hur man kan låta elever arbeta i par, grupper och med diskussioner 

i helklass. Elever arbetande i par ger upphov till att alla elever blir aktiva i diskussioner och 

det ges utrymme för de elever som känner sig osäkra inför att diskutera matematik när flertal 

andra lyssnar. Medan diskussioner i grupper är viktiga för att samtalen får en mer 

argumenterande stil och når en större variation. Grønmo menar att efter elever arbetat i par 

eller grupp är helklassdiskussioner givande, då eleverna kan presentera sina förslag och på 

detta sätt få en uppfattning om att det finns många olika sätt att lösa problem på. Även att det 

är motiverande för eleverna att se att deras förslag lyfts upp och diskuteras. I samband med 

detta poängterar hon att ett individuellt arbete innan par- eller grupparbete kan vara till fördel, 

då eleven kan tänka över och utveckla egna idéer till att lösa en uppgift, för att det annars i ett 

grupparbete finns risk för att den duktigaste eller mest utåtriktade personen löser uppgiften. 

Ett liknande arbetssätt av Grønmos beskriver Unenge m.fl. (1994). Där de menar att i detta 

arbetssätt där eleverna får förklara och argumentera för sina lösningar vilket kräver en djupare 

förståelse, så utvecklar eleverna kunskaper bestående av djupare förståelse. 

 

Persson (2005) beskriver i sin studie om vilka faktorer som påverkar hur gymnasielever lär 

sig algebra, hur samtal och diskussioner varit en viktig del för att skapa en förståelse hos 

eleverna i lärandet. Han beskriver i studien att eleverna fått arbeta i par eller i grupp med 

problemlösning för att sedan diskutera med läraren och/eller i helklass samt även hur de 

deltagande lärarna i studien förespråkat ett samarbete mellan elever i samband med 

matematikuppgifter. Genom detta tror och menar han att matematikinlärningen skulle kunna 

öka i effektivitet. Samarbete elever emellan skulle inte bara gynna svagare elever utan även de 
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duktigare, då man förklarar för någon annan ökar man sin egen begreppsförståelse menar 

Persson. Denna tes som Persson för, stärker Jacobsson (2001) när han menar att samarbete 

mellan elever är positivt för elevernas lärande. Han påtalar att elevers kunskaps- och 

förståelseutveckling kan relateras till samarbetstillfällen i hans studie. Han menar det Persson 

(2005) antar och påstår om att ett samarbete mellan två elever med nivåskillnader i kunskap 

och förståelse, är positivt för båda individernas kunskaps- och förståelseutveckling. För 

eleven på den lägre nivån kan samarbetet innebära en upptäckt av samband mellan flera 

frågeställningar eller begrepp och en omprövning av tidigare frågeställningar leder till 

förståelse på ytterliggare en nivå (Jacobsson, 2001). Eleven på den högre nivån utvecklar 

också sin kunskap och förståelse genom att denne måste omstrukturera sina kunskaper för att 

kunna övertyga sin samarbetspartner. Det innebär också att eleven på den högre nivån tvingas 

förklara svåra ord och uttryck vid flertal tillfällen för sin kompis och de egna kunskaperna blir 

synliggjorda. I detta möte sker en uppdelning av vilka kunskaper och grundläggande principer 

som är centrala i det samarbetet omfattar och det medför ofta en förståelseutveckling menar 

Jacobsson (2001). Ahlberg (2001) menar också genom att låta elever arbete i grupp med 

problemlösning så kan deras förståelse förändras. Hon menar vid samtalen i grupp 

konfronteras elevernas olika uppfattningar och deras förståelse förändras när de får ge uttryck 

för sina egna erfarenheter och de får även se andras sätt att tänka och möjlighet till att ställa 

frågor och jämföra olika lösningsförslag. Hon påtalar att det är viktigt att mångfalden av 

elevers olika lösningar och uppfattningar uppmärksammas i undervisningen. För att eleverna 

då kan förändra och utveckla sin egen förståelse när de får ta del av andras lösningsförslag 

(Ahlberg, 2001). Vidare menar hon genom att låta elever samtala och diskutera så ges 

eleverna möjlighet till att bli medvetna om sitt eget sätt att tänka och genom att reflektera över 

ett problems innehåll ur olika perspektiv kan den matematiska förståelsen utvecklas samt att 

eleverna kan bli medvetna om vad och hur de lär. Hon betonar samtidigt vikten av lärarens 

roll av att lyfta fram processen, att söka ett svar istället för att fokusera på produkten. 

 

Att språket är viktigt i lärandet och i att skapa en förståelse kan sammanfatta det centrala i det 

som presenterats ovan. Flera av de ovan nämnda personerna diskuterar också typen av språk 

som är att föredra i undervisningen i lärarens roll. En relativt enad bild är den som Löwing 

(2006) beskriver, att läraren inte bör undvika det formella och korrekta språket inom 

matematiken och inte enbart använda ett vardagsspråk. Lärarens roll är att utveckla elevernas 

språk inom matematiken, där Malmer (2002) betonar vikten av läraren är ”tvåspråkig”, vilket 

innebär för läraren att både kunna uttrycka sig genom ett vardagsspråk och ett mer formellt 
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matematikspråk. Detta med motivering att det är viktigt att eleverna förstår det läraren pratar 

om samtidigt som det är av stor vikt att eleverna utvecklar ett adekvat språk för att eleverna 

ska kunna utveckla sina kunskaper inom matematik (Löwing, 2006). 

 

2.2.2 Konkretisering och verklighetsanknytning 

Språket och dialogen är viktiga medel för att skapa förståelse menar Stendrup (2001), vilket 

tidigare presenterats. Denna ståndpunkt stärker han genom att referera till språkteoretikern 

John R Searle som skiljer på språkoberoende fakta och språkberoende fakta. Det förstnämnda 

är fakta som existerar oberoende av språket. Namn på verkliga ting är exempel på detta, då de 

existerar oavsett en benämning av dem eller inte. Språkberoende fakta beskriver Stendrup att 

det bara existerar i språket och nästintill alla begrepp i matematiken kan tillskrivas denna 

form. För ordet procent vilket är ett av otaliga matematiska begrepp finns inget som vi med 

våra sinnen observerat och benämnt med ordet procent, vilket gör matematiska begrepp 

språkberoende. Dessa ord är socialt överenskomna och gör det möjligt för oss att kunna påstå 

något om och kunna förhålla oss till omvärlden menar Stendrup. Han menar med bakgrund till 

att matematiska begrepp inte existerar utanför språket, att språket och därmed dialogen är helt 

nödvändiga för att lära sig matematik. Dialogen och samtalen borde enligt hans mening bli det 

primära i undervisningen och läromedlet det sekundära. Han menar vidare att eleverna har 

lättare att ta till sig det språkoberoende och det konkreta vilket han skildrar i ett exempel från 

sin egen undervisning. 

 

Problemet vi jobbade med löd: ”I Bagarmossen finns det 200 skator som sjunger rock. Tre 
procent av dessa mimar. Hur många skator mimar?” Vi hade räknat ut att en procent 
motsvarar två stycken skator: 
- Om en procent av skatorna i Bagarmossen är två stycken så måste väl tre procent vara tre 
gånger antalet för en procent, dvs sex skator? 
Eleverna ser fortfarande frågande ut. Då konkretiserar jag väl då: 
- Om en karamell kostar två kronor vad kostar då tre karameller? 
Svaret kom givetvis som en blixt: 
- Sex kronor! 
Därefter skriver jag dessa två matematiska operationer parallellt på tavlan så att de speglar 
varandra i hopp om att eleverna skall se att det i grunden är samma matematiska 
förhållande det är frågan om. Men de ser inte det, åtminstone inte på en gång. Det är m.a.o. 
lättare att räkna ut priset på de språkoberoende, konkreta och därmed upplevda 
karamellerna än produkten av de språkberoende och abstrakta procenttalen. (s.131)  
 

Genom att konkretisera i matematiken kan det underlätta en förståelse hos eleverna 

av de språkberoende begreppen. Men Stendrup menar att det även kan vara svårt för 

elever att föreställa sig de språkberoende faktiska förhållandena trots försök till att 

konkretisera, eftersom de bara existerar i språket och i våra tankar. Även att många 
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begrepp kan vara svåra att konkretisera vilket han menar att det finns inom algebran. 

Om eleverna inte tar det till sig trots eventuella konkretiseringar så menar han att just 

beroende på att de är språkberoende är det via perspektivrika samtal och dialoger 

som tidigare nämndes refererade till honom under föregående rubrik, som eleverna 

kan tillägna sig begreppen och förståelse. 

 

Konkretisering kan bestå av metaforer, vilka handlar om att försöka skapa en bild 

genom någonting yttre, det kan vara ett matematiskt begrepp eller påstående som ges 

en ny dimension, relaterat till någonting utanför matematiken (Unenge m.fl., 1994). 

Metonymier som Unenge m.fl. även beskriver, är en form av inommatematiska 

metaforer där det kan innebära att ett begrepp ges ett annat namn. Denna ger en 

horisontell omskrivning medan metaforen ger upphov till en vertikal omskrivning 

(Unenge m.fl., 1994). De menar att båda dessa konkretiseringar i former av 

metaforer och metonymier är viktiga delar i matematikundervisningen. Då eleverna i 

sin kunskapsutveckling är i behov av flertalet perspektiv av begrepp och 

sammanhang i matematiken samt att de är i behov av att få både associationer till 

andra begrepp inom matematiken som till parallella bilder utanför matematiken 

(Unenge, 1994). Genom att relatera det matematiska till verkligheten, med fördel till 

något som är bekant för eleverna underlättar inlärningen och förståelsen menar också 

Marton m.fl. (1999) samt att det är lättare att bibehålla kunskapen om den finns i ett 

sammanhang. Marton m.fl. visar hur två olika läroböcker presenterar begreppet 

derivata. Den ena presentationen består av matematiska uttryck och symboler som 

inte skrider sig utanför matematikens område. Det andra exemplet utgår från ett 

problem i verkligheten relaterat till hastighet vilket alla elever förväntas vara bekanta 

med, begreppet derivata tillämpas och det resoneras mycket kring själva fenomenet i 

detta exempel. Författarna menar att den senare presentationen ger eleverna en insikt 

till att se vad begreppet derivata kan användas till och vad det går ut på, det 

principiellt viktiga i begreppet. Detta är framförallt viktigt då läraren inte känner till 

elevers förkunskaper menar författarna samt att det är viktigt att inte föra in för 

mycket nyheter i en genomgång och att man relaterar till något bekant för eleverna 

för att ett lärande och en förståelse ska skapas (Marton m.fl., 1999).  

 

En annan form av konkretisering vilken innebär att eleverna får arbeta med ett 

konkret och verkligt material i undervisningen kan te sig i form av laborativa och 
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praktiska undersökande uppgifter, vilket är ett arbetssätt som Malmer (2002) 

eftersöker mer i dagens undervisning. Hon menar att i denna arbetsform blir eleverna 

själva aktiva och får ta del av handlingarna och det bidrar till en annan dimension av 

tänkandet och därmed också av en förståelse. I ett organiserat och väl genomtänkt 

laborativt arbete blir eleverna en del av lärandeprocessen och det ger eleverna en bild 

som stöd i sitt logiska tänkande (Malmer, 2002). Hon visar hur man kan arbeta med 

olika färgstavar inom algebran, bland annat inom ekvationslösningen och hur 

kvadreringsregeln kan illustreras med hjälp av dessa. Hon menar att många elever 

som upplever en meningslöshet med att använda bokstavssymboler kan inse värdet 

av variabelbegreppet om de får arbeta mer aktivt och kreativt med att skapa egna 

symboluttryck. En svårighet med att arbeta med konkreta material kan vara att det 

upplevs genant, speciellt bland äldre elever. Alternativet till att arbeta praktisk med 

dessa färgstavar kan då vara att arbeta med dataprogram med liknande innehåll. 

Malmer menar att den visuella perceptionen är ett bra hjälpmedel för att skapa 

förståelse och betonar att i sitt arbete med vuxna har detta arbete ofta gett upphov till 

kommentarer som Nu ser jag, nu förstår jag. Löwing (2006) menar också att 

konkretisering kan vara ett medel till att skapa förståelse. 

 

Den primära idén med att konkretisera undervisningen är att optimera kommunikationen 
och därmed inlärningen. Konkretiseringen skall bidra till att ge förståelse och till att bygga 
upp ny kunskap utgående från de erfarenheter man redan har. (s. 128)  

 

Risken som finns med att konkretisera och låta eleverna arbeta med konkret material 

är att det enbart blir en form av sysselsättning för eleverna i undervisningen menar 

Löwing som också påtalar att eleverna inte lär sig matematik genom att bara göra 

utan genom att reflektera över det som görs, då det innebär en abstraktion av det som 

utförs. Detta dilemma eller svårighet diskuterar också Kilborn och Löwing (2002) 

när de menar att konkretiseringen är till för att underlätta för eleverna att uppfatta 

och skapa förståelse av ett sammanhang eller en matematisk operation. Detta kan ske 

på två olika sätt som presenterats tidigare, genom att knyta en matematisk operation 

till något vardagligt eller till någon känd erfarenhet för eleven och dels genom 

laborerande uppgifter. Det viktiga vid laborerande uppgifter är att eleverna lär sig 

något generellt och att slutsatser dras, samt att läraren lyckas knyta samman den 

informella tanken och språk vid laborerandet eller konkretiseringen med den mer 
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formella tanken och språk vid arbetet utan material för att konkretiseringen ska ha ett 

värde för elevens kunskapsutveckling (Kilborn & Löwing, 2002). 

 

2.2.3 Färdighet vs. Förståelse 

Persson (2005) diskuterar relation mellan algebraisk förståelse och färdighet i algebraisk 

manipulation och menar att det finns de som hävdar att det ena behöver föregås av det andra. 

Han menar att vissa anser att man måste förstå innan man kan utföra något medan andra 

menar att man måste öva innan det finns något man kan förstå. Vidare menar han att resultatet 

av deras studie visar att det inte går att peka på vare sig det ena eller det andra i ordningen av 

de två. Kunskaper i algebra byggs upp genom en komplex relation mellan dessa, där båda är 

ett krav för att algebraiskt tänkande ska kunna uppnås menar Persson. Samtidigt poängterar 

han att det är viktigt att det finns och läggs tid på att befästa kunskapen genom att öva och att 

det ges olika kopplingar mellan begreppen. Stendrup (2001) diskuterar också denna relation, 

men inte specificerat på algebran där han menar att det ofta i lärobokstyrd undervisning är 

riktat mot färdighet före förståelse, och att begreppsförståelsen förväntas utvecklas genom att 

lösa en skara uppgifter. Han menar att det är viktigt att utveckla en förståelse av begrepp före 

en färdighet för att eleverna på så sätt ska tänka med begreppet när de löser olika problem.  

 

2.3 Morgondagens undervisning 

Undervisning som motiverar elever till att lära karaktäriseras av både lärare och elever som är 

engagerade och aktiva, där det ges plats för både känsla och tanke menar författarna i 

Skolverkets rapport (2003). Denna undervisning är ofta variationsrik vad det gäller så väl 

innehåll som arbetsformer menar författarna. Elevernas arbete sker individuellt och 

tillsammans med andra elever i olika gruppkonstellationer och ibland av laborativt arbete. 

Kommunikationen mellan elever och lärare sker i reflekterande samtal om hur lösningar till 

uppgifter kan se ut och där lärarna leder eleverna genom samtal och frågor snarare än genom 

ledtrådar och förklaringar. Eleverna ges även möjlighet till att beskriva och förklara lösningar 

för sina klasskamrater. Lärarna är lyhörda för okonventionella lösningar från elevernas sida 

och arbetet är processinriktat genom att eleverna får reflektera och beskriva över olika 

lösningsprocedurer, där uppgifterna sällan är av rutinmässig karaktär. Variation i 

undervisningen menar också Löwing (2004) är viktigt, då elever lär på olika sätt och de har 

olika möjlighet till att abstrahera olika begrepp och genom konkretisering av dessa kan vara 

ett sätt. 
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Många av forskarna menar att det ute på skolorna sker förändringsarbete av undervisningen 

från den dominerande bilden som gavs i inledningen av detta kapitel. Malmer (2002) menar 

att det är finns flera olika faktorer som spelar in för att en förändring ska kunna ske. Bland 

dessa nämner hon att en välplanerad fortbildning och en gruppsamverkan är viktigt för att 

lärarna ska våga släppa läromedlen till en viss del. Motiv till att en förändring kan vara svår 

att genomföra menar Malmer är att lärarna inte ges det stöd och resurser som krävs och att det 

krävs en argumentation och en övertygelse av både kollegor och skolledning, vilket många 

lärare inte orkar med då deras arbetsdag är belagd av uppgifter som ligger utanför det som har 

med kunskapsförmedlingen att göra. Ytterliggare en faktor som är viktig vid en förändring är 

arbetet med föräldrarna, vilket Malmer anser är viktigt då de måste känna sig trygga och 

delaktiga i sina barns inlärningsprocesser. 

 

Stendrup (2001) menar att barn före sin skolstart har ett matematiskt tänkande och menar att i 

skolstarten sker det ett för tidigt formellt intrång av matematiken, som medför en 

algoritmisering av deras tänkande, vilket kan ge upphov till att de senare kopierar och 

memorerar utan att skapa en förståelse. Han förespråkar som tidigare nämnts en förändring 

mot ett mer språkligare förhållningssätt till matematikämnet och menar att många av de 

problem som undervisningen brottas med skulle kunna med detta elimineras. Ahlberg (2001) 

instämmer i Stendrups resonemang och menar att undervisningen i skolstarten inte får bli ett 

alltför skarpt brott mot barns tidigare erfarenheter och informella lösningar. En alltför stark 

styrning mot att skriva siffror och sätta upp tal på ett rätt, riktigt och formellt sätt kan medföra 

att barnens kreativitet hämmas och en uppfattning om att matematik handlar om antingen rätt 

eller fel kan uppstå. Hon menar att eleverna borde få ägna sig åt problemlösande aktiviteter 

för att ta tillvara och utveckla den förståelse som de tillägnat sig sedan tidigare och att barnen 

får resonera och samtala om matematiska problem i olika situationer för att öka deras tilltro 

till deras förmåga. Hon menar att om eleverna får möta det formella språket och 

algoritmräkning för tidigt i skolan kan de bli procedurinriktade och de blir fokuserade på att 

sätta rätt siffra på rätt plats istället för att tänka och en rutinmässig användning av algoritmer 

kan leda till att förståelsen går förlorad. Ahlberg menar vidare att många elever har svårt för 

algebran när den introduceras med bakgrund av att den blir alltför abstrakt för eleverna. Ett 

sätt hon förespråkar för att undvika att eleverna i de senare åren i skolan inte ska se algebran 

som abstrakt och onödig är att de tidigt introduceras till att bokstäver kan beteckna tal. 
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Stendrup (2001) menar att en förändring mot en mer dialogisk undervisning i 

matematikämnet, medveten om att han hårddrar det, skulle inte drabba de tidigare 

matematikbegåvade eleverna utan att de eleverna skulle klara sig bra oberoende av hur 

undervisningen ser ut. Däremot krävs det ett mer reflektivt och dialogiskt undervisningssätt 

för de övriga eleverna då den språkliga kommunikationen i och om matematik är avgörande 

för lärandet (Stendrup, 2001). Han påtalar också en kritik mot att lärarna är bundna till 

timplaner och att de därmed blir tidseffektiva och inte lärandeeffektiva och förordar att tiden i 

skolan skulle bli en flexibel undervisnings- och läranderesurs. Marton m.fl. (1999) menar 

också att inlärningen och skapande av förståelse är tidskrävande och menar om tiden inte 

räcker till så blir både lärare och elevers strategi till att memorera istället för att skapa en 

förståelse. För att arbeta mot förståelse så borde undervisningen koncentreras till den kärna av 

begrepp och grundläggande principer som råder, då dessa i stor utsträckning ger ett logiskt 

sammanhang åt resten av ämnet (Marton m.fl., 1999). 

 

2.4 Sammanfattning 

I detta kapitel har presenterats hur forskarna menar att förståelse kan skapas hos eleven i 

lärandet i undervisningen. De centrala aspekterna av detta sammanfattas vidare här. 

 

Att tala och samtala i matematiken förs fram av flertalet forskare som ett sätt i undervisningen 

för att skapa och utveckla förståelse i lärandet hos eleven. Detta leder till att eleverna kommer 

i kontakt med sitt tänkande och de kan på detta vis klargöra sina tankar menar bland annat 

Malmer (2002), Grønmo (1999) och Dysthe (2001). Eleverna kan utveckla förståelse genom 

att få förklara sina tankegångar, beskriva och berätta hur de löser uppgifter i undervisningen 

menar forskarna. I samtalen mellan lärare och elev ses det centrala som att läraren inte 

förklarar hur man ska gå tillväga i en matematisk uppgift utan forskarna menar att viktigt i 

dessa samtal är att plats ges åt elevens röst där läraren mer lyssnar och ställer frågor. Samtalet 

och språket ses som ett sätt att reflektera och sätta igång en tankeprocess som utvecklar 

förståelsen, där det är eleven som ska bygga upp en tanke och inte en tanke som ska överföras 

från lärare till elev för att förståelse ska uppnås (Stendrup, 2001) (Marton m.fl., 1999). För att 

en förståelse ska skapas är det viktigt att samtalen sker med och inte till  eleverna enligt 

Skolverket (2003), Dysthe (2001) och Stendrup (2001).  
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Flera av forskarna menar att låta eleverna grupp- och samarbeta är positivt för deras lärande 

och för att skapa en förståelse, då detta ger upphov till samtal och diskussioner. Men också för 

att eleverna ges möjlighet till att se att uppgifter kan lösas på olika sätt, då de kan utveckla sin 

förståelse när de får erfara olika lösningsförslag menar Ahlberg (2001). Detta påpekar både 

Ahlberg (2001) och Grønmo (1999) är av vikt att lyfta upp i undervisningen. Grupp- och 

samarbete leder till att elever får berätta, förklara och argumentera vilket utvecklar elevers 

förståelse menar Unenge (1994) vilket kan ses som gemensamt bland flertalet av forskarna. 

Person (2005) och Jacobsson (2001) menar också att en sammansättning av skilda 

kunskapsnivåer i dessa grupp- och samarbeten är till fördel för förståelseutveckling för både 

elever på hög kunskapsnivå som de på en lägre nivå. 

 

Konkretisering och verklighetsanknytning av matematiska begrepp och påståenden anser 

flertalet av forskarna även skapar förståelse. De ser detta som viktigt i undervisningen då det 

underlättar för elever att uppfatta ett sammanhang eller en matematisk operation som Kilborn 

och Löwing (2002) menar medan Unenge m.fl (1994) också poängterar att eleverna är i behov 

av att få associationer och parallella bilder utanför verkligheten i sin kunskapsutveckling. Då 

de matematiska begreppen eller påståendena sätts i ett verkligt sammanhang och något bekant 

för eleven är det lättare att skapa en förståelse och inse grundläggande principer menar 

Marton m.fl. (1999) men också att det gör det lättare bibehålla kunskapen. Det förespråkas 

också att eleverna ska ges möjlighet till att arbeta med konkret material för att skapa förståelse. 

Detta gör eleverna aktiva i inlärningsprocessen och ytterliggare en dimension ges åt tänkandet 

och därmed en förståelse samt en bild ges som stöd åt elevernas logiska tänkande menar 

Malmer (2002). 
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

För att samla material och empiri till undersökningen valdes en kvalitativ 

undersökningsmetod. Denna har bestått av sex djupgående intervjuer med matematiklärare på 

gymnasiet. Jag ville få en bild och en förståelse av hur lärare arbetar och resonerar kring hur 

man skapar en förståelse hos eleverna i undervisningssituationen i matematikämnet samt 

området algebra och en kvalitativ metod är då att föredra menar Trost (2005). Genom en 

kvalitativ metod i form av intervjuer kan man få en djupare och allsidigare bild av lärarnas 

uppfattning om kunskap och de tillvägagångssätt de använder sig av i undervisningen för att 

skapa förståelse hos eleverna. Den kvalitativa metoden används för att söka beskrivningar 

eller modeller som beskriver ett fenomen eller ett sammanhang i omvärlden anför Olsson och 

Sörensen (2007).  

 

Intervjufrågorna bestod av en standardiserad intervjuguide med öppna frågor, där ordningen 

och frågorna skrevs ut innan intervjuerna. Enligt Roos (1984) så underlättar denna metod för 

att analysera och jämföra de olika svaren som intervjuaren får från de olika respondenterna.  

Intervjuerna genomfördes i semistrukturerad form som Denscombe (2009) beskriver det, där 

intervjuguiden fungerade som en mall till vad som skulle tas upp och vilka frågor jag hade för 

avsikt att ställa till respondenterna. Jag ville också få möjlighet till att ställa följdfrågor om 

behov fanns. 

 

3.2 Urval 

Jag valde att intervjua sex lärare där alla är behöriga lärare inom ämnet matematik och även 

var verksamma vid gymnasieskolor vid intervjuns tillfälle. Utifrån de urvalskriterier som var 

uppsatta valdes lärare som har en längre tids erfarenhet, minst 4 år av yrket, eftersom det 

ansågs att vara en viktig förutsättning för undersökningen. Då en relativt ny lärare kan ha fullt 

upp att fokusera och reflektera över sin roll som lärare samt inte hunnit med att prova flertal 

olika tillvägagångssätt i sin undervisning. Att välja lärare med längre erfarenhet ökar 

chanserna till att de arbetat med flera olika tillvägagångssätt i sin undervisning och reflekterat 

kring dessa. Lärarnas ålder eller kön spelade ingen roll vid urvalet och de medverkande 

lärarna bestod av fem manliga och en kvinnlig. För att öka möjligheterna till att få didaktiska 

implikationer och idéer till hur undervisning kan utformas för att skapa förståelse hos eleverna, 

så föll bland annat valet av respondenter på lärare som arbetat eller arbetar aktivt i projekt för 
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att utveckla sin undervisning. Dessa var tre till antalet. Valet föll på lärare som arbetat i 

projekt för att detta tyder på att de reflekterar över sin undervisning och arbetar aktivt för att 

utveckla denna. De tre andra lärarna undervisar på Naturvetenskapligt program och 

anledningen till valet av dessa lärare var att de elever som studerar på detta program ofta 

strävar efter de högre betygen inom matematik och för att nå dessa så krävs en förståelse, där 

det är en förutsättning för att kunna gå vidare till kommande kurser. Denna form av strategiskt 

urval gjordes också för att jag var intresserad av att se en variation av uppfattningar vilket 

Stukát (2005) menar är en anledning till denna urvalsstrategi. Samt att eventuellt kunna 

jämföra och särskilja olika uppfattningar bland respondenterna. 

 

3.3 Respondenter  

Nedan presenteras de deltagande lärarna i undersökningen. För att skydda respondenternas 

identitet så har jag valt att inte presentera vilken form av projekt de arbetat i. Det kan dock 

nämnas att det handlade om elevers olika inlärningsstilar. Likaså presenteras varje respondent 

nedan, i form av fingerade namn för att bevara lärarnas anonymitet. 

 

Lärarna har givits namnen Christer, Hasse, Karin, Martin, Peter och Stefan. Samtliga i 

undersökningen är behöriga lärare för gymnasieskolan. Arbetslivserfarenheten bland dem 

varierar mellan 8-17 år och de arbetar alla för tillfället på en gymnasieskola, samtliga med 

erfarenheter från grundskolans senare år, förutom Martin. Han har dock erfarenhet av 

vuxenutbildning vilken ingen av de övriga lärarna innehar. Peter har dessutom erfarenhet av 

arbete som lärare i ett annat europeiskt land. Fem av lärarna undervisar i Fysik som 

andraämne, Karin är den som skiljer sig från de övriga då hon undervisar i Biologi och 

Naturkunskap. Christer undervisar även i ett tredje ämne inom ekonomispektrat. Ett tredje 

ämne undervisar även Karin och Martin i, vilket gemensamt för de båda består av 

Datakunskap. Samtliga av lärarna har fördel matematik i andel undervisningstimmar och har 

en anställningsgrad till 100 %, där Peter och Karin för tillfället inte arbetar denna procentsats 

men till varierande grad är verksamma och undervisar i matematik. 

 

3.4 Procedur 

Arbetet startade med att jag utförde en pilotintervju med min handledare från den skolan där 

min verksamhetsförlagda utbildning genomförts. Pilotintervjun gjordes med avsikt på att ta 

reda på om frågorna var relevanta för undersökningen och för att tillförskaffa mig erfarenhet 
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samt för att öka mitt självförtroende i intervjusituationen vilket Kvale (1997) rekommenderar. 

Det bestämdes efter den genomförda pilotintervjun att kommande respondenter skulle få ta 

del av kärnfrågorna i intervjuguiden innan intervjuerna. Detta för att svaren skulle bli så 

uttömmande som möjligt och frågorna krävde eftertanke och reflektion. Pilotintervjun 

medförde även att några frågor lades till i intervjuguiden samt att några av frågorna 

omformulerades en aning för att också innefatta begreppet förståelse, för att få lärarna att 

fokusera på detta i sina svar. Då pilotintervjun inte gav någon empiri som var direkt relevant 

till undersökningen så ingår inte denna i den empiri som ligger till grund för det som 

behandlats i undersökningen. Dock gav den mig kunskaper om frågeformuleringar och 

erfarenhet av intervjusituationen inför de kommande intervjuerna. 

 

De lärare som varit eller är aktiva i det tidigare nämnda projektet kontaktades via telefon för 

en förfrågan av deras medverkan. De andra lärarna söktes upp personligen när de blev 

tillfrågade om deras medverkan. Därefter skedde kontakten via e-post. I den första kontakten 

med lärarna presenterade jag mig och berättade om min utbildning, samt beskrev vad mitt 

examensarbete skulle handla om. I samband med detta gavs en förklaring till varför jag sökte 

deras medverkan till undersökningen. 

 

Intervjuerna med de sex lärarna varierade i tid, mellan 35-45 minuter. Platsen för samtliga 

intervjuer valdes till en neutral plats och genomfördes på respektive lärares skola där dem 

skedde i ostördhet i form av enbart intervjuare och respondent. Intervjuerna genomfördes 

antingen i lärarrum eller i klassrum där ingen undervisning för tillfället skedde. För att 

intervjupersonerna skulle känna sig trygga fick de möjlighet till att välja plats för intervjun, 

vilket Repstad (1988) förespråkar.  

 

Före intervjuernas påbörjan tillfrågades respondenterna om ett godkännande av en inspelning 

av intervjun, där en diktafon användes för detta ändamål. Fördelarna med detta är många och 

de främsta orsakerna för mig var att slippa anteckna och kunna engagera mig vid intervjun 

och för att underlätta tolkningsarbetet av intervjuerna. Repstad (1988) menar att denna metod 

ger intervjuaren chans att följa upp lösa trådar i svaren och möjlighet till uppföljningsfrågor. 

Det påtalades också att alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt och att ingen annan än 

jag som intervjuare kom att lyssna på det inspelade och att inspelningen skulle raderas efter 

att intervjun bearbetats i enlighet med Johansson och Svedners (2004) rekommendationer.  
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Under intervjuerna valde jag att uttrycka mig så lite som möjligt för att ge plats för 

respondenternas svar. Detta gjordes också för att undvika att visa mina tankar och värderingar 

vilket skulle kunna påverka lärarnas svar (Johansson & Svedner, 2004). Upptäckte jag att 

lärarna gled ifrån ämnet så ställdes följdfrågor för att få respondenterna att komma tillbaka det 

relevanta ämnet. Genom nickanden och ögonkontakt med mera visade jag mitt intresse för 

den intervjuades utsagor. Samtliga intervjuer bestod av en bra kontakt mellan intervjuare och 

respondent och en god stämning i situationen. Intervjuerna avslutades med att respondenterna 

fick förfrågan om det var något de ville tillägga eller ställa frågor om. Detta för är att ge 

respondenterna möjlighet till att ge ytterliggare information eller förklara något som de 

tidigare sagt och inte lämna lärarna med en känsla av att något blivit osagt eller inte fått chans 

till att förtydliga något i sina svar (Repstad, 1988).   

 

3.5 Datainsamling  

I de semistrukturerade intervjuerna fick lärarna tala fritt utifrån de frågor som ställdes. Då 

lärarna tagit del av kärnfrågorna innan intervjuerna medförde det att vi fick en flytande dialog 

och det gavs möjlighet till följdfrågor. Det ställdes ett flertal olika frågor där dessa hörde ihop 

på så sätt att vissa frågor handlade om Kunskap och olika aspekter av kunskap. Andra frågor 

handlade om den aspekt av kunskap som brukar kallas förståelse och är den kunskapsform 

som är central i undersökningen. Denna kunskapsform var även kopplad till de 

intervjufrågorna som kretsade kring området om Tillvägagångssätt i undervisningen 

relaterade till förståelse. Nedan beskrivs frågorna från intervjuguiden, där de frågor som inte 

presenteras inte är behandlade i resultatet. 

 

3.5.1 Intervjufrågorna 

Frågorna som följer nedan är kopplade till mitt syfte som handlar om hur lärare ser på 

begreppet förståelse och hur de undervisar för att i undervisningen inom området algebra i 

ämnet matematik skapa en förståelse hos eleverna i lärandet. 

 

Intervjun startade med några inledande frågor som behandlade vilka ämnen lärarna 

undervisade inom, vilken arbetslivserfarenhet och anställningsgrad de intervjuade innefattades 

av. Lärarna frågades även om deras trivsel med yrket. Dessa frågor ställdes dels för att kunna 

presentera svaren i arbetet i relation till de kriterier som var uppsatta för 
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undersökningspersonerna. Småpratet i inledningen gjordes också för att skapa en god social 

relation vid intervjusituationen mellan de inblandade som Repstad (1988) förespråkar. 

 

Efter de inledande frågorna ställdes två direkta frågor som behandlade hur lärarna såg på 

begreppet kunskap. Detta begrepp delades upp i de så kallade fyra F:en som förekommer i 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (Skolverket, 2006). De fyra F:en innefattas 

av fakta-, förståelse-, färdighets- och förtrogenhetskunskap. Den första frågan behandlade 

begreppet kunskap uppdelat i ovan nämnda former. Frågan valdes att ställas ur ett allmänt 

perspektiv med motivering att det skulle underlätta lärarnas reflektion kring dessa komplexa 

begrepp. Sedan i den andra frågan ombads de att applicera svaret från föregående fråga på 

matematikämnet och området algebra och vad det skulle innebära för deras elever. Begreppet 

kunskap delades upp i dessa former och frågorna ställdes för att jag skulle kunna bilda mig en 

uppfattning om vad framförallt förståelse innebar för lärarna och deras elever, vilket är 

centralt i undersökningen. Då elever uttrycker att de tycker att matematik är roligt och blir 

motiverade när de förstår samt att det ibland kan upplevs att elever arbetar och räknar i 

undervisningen men inte förstår vad de utför, vilket nämndes i inledningen. Genom frågorna 

hoppades jag också att lärarna skulle fokusera på begreppet förståelse i de efterföljande 

frågorna och att det skulle underlätta deras reflektion kring kommande frågor.  

 

De frågorna som efterföljdes i form av nummer tre, fyra, fem, sex, 10 och 11 i intervjuguiden 

fokuserade på hur lärarna går tillväga för att skapa en förståelse hos sina elever i 

matematikundervisningen och området algebra. Frågorna var här i form av öppna frågor. Med 

dessa ville jag se hur lärarna resonerar kring sin undervisning för att i denna situation skapa 

en förståelse hos eleverna, även vilka undervisningsformer och metoder de använder sig av 

för detta ändamål. Med frågorna här ansåg jag det också intressant att eventuellt kunna se 

variation i olika handlingsmönster i undervisningssammanhanget både hos den enskilda 

respondenten och respondenterna emellan.  

 

Fråga nio handlade om lärarnas uppfattning om hur deras elever upplever algebran. Denna 

fråga ställdes för att jag såg det intressant att se om deras elever delar den uppfattning som jag 

nämnde i inledningen, att många elever upplever algebran som svår och inte meningsfull.   

 

Fråga 13 gick in på hur eleverna kan visa att de tillgodogjort sig en förståelse för området. 

Genom denna fråga ville jag se i vilka former som eleverna får möjlighet att visa detta, samt 
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hur lärarna uppfattar att eleverna har tillgodogjort sig en förståelse inom området algebra. Jag 

såg det intressant att se om svaren skulle relatera till det dem tidigare pratat om i form av 

deras undervisning eller om det eventuellt bara skulle innefattas av svar som menade att 

kunskapstester var det dominerande sättet. För detta skulle öka trovärdigheten att de varit 

fokuserade på förståelse när de pratat om sin undervisning.  

 

Den sista och avslutande frågan var om lärarna ville tillägga något efter intervjun. Detta för 

att ge lärarna chans till att eventuellt ta upp ytterliggare någon tanke eller resonemang kring 

de tidigare frågorna och för att ge dem möjlighet till att förtydliga något svar om de kände 

behov av detta. Det vill säga för att inte låta lärarna lämna intervjun med att ha något osagt 

eller fått chans till att reda ut något eventuellt missförstånd (Repstad, 1988). 

 

3.6 Hermeneutik och tolkning 

Hermeneutiken är en forskningsmetod för empiribearbetningen där tolkning är centralt. 

Olsson och Sörensen (2007) menar att avsikten med denna metod är att man vill fånga 

upplevelser och tolka, uttrycka och förstå sammanhang men även få en möjlighet till att 

förklara. Man vill här skapa sig en förståelse av det studerade, vilket är den hermeneutiska 

tolkningens syfte enligt Kvale (1997). I hermeneutisk forskning är det centrala att sätta 

tolkning av enskilda delar i relation till helheten för att uppnå en djupare förståelse. Detta 

illustreras ofta i form av den hermeneutiska spiralen. Ett växlande mellan helheten och delen 

ska leda till en djupare förståelse genom ett reflekterande förhållningssätt till 

undersökningsmaterialet, där frågor som vad, var, hur och varför är centrala i tolkningsarbetet 

(Olsson & Sörensen, 2007). Kortfattat kan det beskrivas att utifrån en vag och intuitiv 

uppfattning, en form av förförståelse av en text eller en persons berättelse som helhet tolkas 

de enskilda delarna varefter dessa tolkningar relateras åter till helheten och så vidare tills en 

djupare förståelse uppnås. 

 

Den empiribehandling som använts har utgått från hermeneutiken, där man i tolkningen utgår 

ifrån texten i helhet för att kunna förstå de olika delarna för att sedan återvända till helheten 

med tolkningarna av delarna, den så kallade Hermeneutiska spiralen (Olsson & Sörensen 

2007). Det första steget innebär att man skapar sig en uppfattning om texten som en helhet 

(Stensmo, 2002). Denna första uppfattning skapade jag mig genom att först enbart lyssna på 

de inspelade intervjuerna. Jag försökte att inte tolka för mycket utan sökte skapa mig en 
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helhetsuppfattning samt förstärka min bild av intervjusituationen och allt vad den innefattar 

av tonfall och pauser med mera. För att sedan vid kommande lyssningstillfälle av lärarnas 

utsagor transkribera intervjuerna ord för ord. Detta såg jag som absolut behövligt för att kunna 

få en uppfattning och skapa mig en förståelse av innehållet i empirin och vilket har legat till 

grund för min tolkning. Efterföljande steg blev sedan att läsa textmaterialet efter 

transkriberingen och tolka olika delar av dessa för att relatera till helhetsuppfattningen, där det 

även innebar att söka efter teman i intervjuerna. Skilda enheter placerades under olika teman 

efter likheter dem emellan. Ett tema kan ses som själva poängen med materialet och det som 

är i fokus eller som en förenkling eller en generalisering av meningen i empirin. Detta är ofta 

spritt över hela materialet och inte på en bestämd plats, i intervjuerna i detta fall. 

Temasökandet kan ske över hela empirin eller över enskilda moment som man avser 

intressanta, den kan också vara mer detaljerad och innebära en tolkning av specifika ord och 

meningar (Stensmo, 2002). När detta gjorts för varje intervju så ställdes intervjuerna med 

liknande eller samma teman mot varandra och en jämförelse av de liknande temana 

framtolkade i varje intervju gjordes. Genom att jämföra erfaranden som är likartade kan man 

säkrare fånga upp och förstå det viktiga i en viss typ av erfarenheter eller upplevelser 

(Stensmo, 2002). Det sista steget blev att återvända till intervjun som helhet med den djupare 

förståelse som de olika stegen gett mig, den hermeneutiska spiralen var då fullbordad. En ny 

syn på helheten leder till att man startar om processen och gör nya former av tematisering och 

jämförelser. Detta fortsätter till man känner en mättnad och inte kan utvinna mer av materialet 

och för min del intervjuerna, menar Stensmo (2002). En noggrann läsning av texterna har 

således gjorts flertal gånger, där relevanta och intressanta områden och ord markerats och 

jämförts med varandra för att finna likheter och skillnader och ge en djupare förståelse. 

 

3.7 Etiskt förhållningssätt 

I kontakten och förfrågan till lärarna om att medverka i undersökning presenterades vem jag 

var och vilken utbildning jag studerar vid samt varför jag kontaktade vederbörande. Även vad 

arbetet skulle handla om och även vilken metod som skulle användas vilket skedde efter de 

etiska riktlinjer som påtalas av Johansson och Svedner (2004). Vid intervjuerna fick alla 

respondenter förklarat för sig att alla uppgifter kom att behandlas konfidentiellt och att jag 

kom att vara den enda som känner till vilka informanterna är. I arbetet nämns lärarna därav i 

form av fingerade namn. Jag påtalade att ingetdera av vilken skola eller stad de vederbörande 

var verksamma i skulle nämnas i arbetet i enlighet med Johansson och Svedner (2004). 
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Lärarna fick även informationen innan intervjun, att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan och att denna var frivillig utefter Johansson och Svedners (2004) riktlinjer. 

Lärarna gav också sitt samtycke till att diktafon användes vid intervjun för att spela in vad 

som sades, där jag intygade att jag var den enda som skulle ta del av det inspelade materialet 

och att ljudinspelningen kom att raderas efter bearbetning (Johansson & Svedner, 2004). 
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4. Resultat och tolkning 

I detta avsnitt redovisas tolkningen av den empiri som intervjuerna med matematiklärare på 

gymnasiet inbringat. Inledningsvis vill jag lyfta fram ett resultat från intervjuerna som är 

intressant att nämna och stärker motivet till undersökningsområdet. Det råder en gemensam 

och tydlig uppfattning bland de intervjuade lärarna om elevernas upplevelse av området 

algebra. Lärarna menar att elever framförallt upplever området som onödigt och ser ingen 

större mening i att lära sig det, men också att det upplevs som svårt. Denna uppfattning är 

framförallt förekommande bland elever som studerar på yrkesförberedande program menar 

lärarna. 

 

Nedan presenteras undersökningens resultat ordnade utifrån intervjuns delområden. När citat 

lyfts in i texten och dessa utsagor innehåller pauser, vilka kan vara till exempel i form av 

tankepauser i uttalandena, redovisas det i form av … och om något ansetts irrelevant och där 

av plockats bort i ett citat, markeras detta med /…/ . 

 

4.1 Kunskap och olika aspekter av kunskap 

I intervjuerna med lärarna var de två inledande kärnfrågorna direkta frågor om kunskap 

(Bilaga). I den första frågan tillfrågades lärarna om vad de fyra F:en i kunskapsbegreppet 

innebar i form av fakta-, förståelse-, färdighets och förtrogenhetskunskap. Den andra frågan 

var formulerad som en följdfråga och var knuten till matematikämnet och området algebra. 

Frågan där handlade om vad de olika kunskapsformerna skulle innebära för lärarnas elever, 

om lärarna applicerade de olika kunskapsformerna på matematikämnet och området algebra. 

 

Redovisningen och tolkningen bygger huvudsakligen på lärarnas svar från dessa frågor, men 

det finns också andra delar i intervjuerna som knyter an till detta men där frågorna inte direkt 

handlade om kunskap. Vissa av dessa svar har också använts vid tolkningen för att presentera 

resultatet under denna rubrik. 

 

De svar intervjuerna inbringade tedde sig inte direkt i den form jag hade föreställt mig. Min 

föreställning var att svaren på frågorna förmodades bli mer i former av en definiering av de 

olika begreppen. Så blev inte fallet utan lärarna pratade gärna i generella termer eller gav 

ibland olika exempel vilket inneburit en tolkning av olika delar i svaren för att kunna 
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sammanställa resultatet. När lärarnas aspekter av de olika kunskapsformerna presenteras lyfts 

det fram direkta citat från intervjuerna för att skapa en trovärdighet till min tolkning. 

 

Formen av de inledande kärnfrågorna har medfört att presentationen av den empiriska 

tolkningen följt frågornas formulering och fått rubrikerna därefter. De medverkande lärarna 

hade i många avseenden liknande uppfattningar om de fyra F:en, men det fanns också 

betydande variationer vilket jag försökt att lyfta upp. Min sammanfattande tolkning och 

beskrivning av lärarnas uppfattningar är i viss utsträckning präglad av den beskrivning som 

Gustavsson (2002) ger i sin bok Vad är kunskap?. 

 

4.1.1 Faktakunskap 

Den sammanfattande beskrivningen och tolkningen av lärarnas uppfattningar om vad 

faktakunskap innebär, är att man vet någonting eller har en kännedom om någon form av 

information. Det innebär en form av kunskap som kan beskrivas som veta att tolkar jag det 

som. Hasse säger till exempel: 

 

- … fakta är att du vet vad en bil är. (Hasse s. 3)  

 

Det innebär att du har en kunskap i form av att du vet att en bil är en bil och därmed besitter 

denna information och att det inte behöver innebära en kunskap om innebörden av vad en bil 

är. En annan lärare med samma uppfattning som jag tolkar det uttrycker sig om faktakunskap 

på följande sätt: 

 

- … Fakta är väl någon form av att känna till något som heter Pythagoras sats… 

/…/ … att vinkelsumman i en triangel är 180°. (Martin s.4) 

 

Ytterliggare ett exempel som skildrar deras uppfattning om faktakunskap som något att veta 

eller känna till en form av information är: 

 

- Då är fakta … hjärtats delar med namn och utseende. (Stefan s.4)  

 

Detta tolkar jag på samma sätt som de två citaten innan och i detta fall att det innebär att veta 

namn och utseende på de olika delarna i hjärtat. Två av respondenterna skiljer sig åt en aning i 

sin uppfattning är min tolkning. För dem innebär det att man har en begreppslig kunskap, att 
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man kan vissa begrepp och definitioner och känner till hur olika saker benämns. Dessa två 

lärare uttrycker sig på följande vis:  

 

- Du har lärt dig vissa begrepp och definitioner och du vet vad som innebär när du 

säger vissa ord när det gäller matematik. Det är för mig faktakunskap.  (Peter s.2) 

 

- … Det handlar ju lite om de begrepp vi använder, att förstå vad koefficienter är, 

vad konstanter är, vad termer är o.s.v. (Christer s.3) 

 

När respondenterna skulle applicera faktakunskap inom algebra och vad det innebar för 

eleverna, så hade flera av dem svårt att göra detta. De som svarade hade dock liknande 

uppfattningar och liknade svaren från första frågan, att det handlar om att veta eller att känna 

till en form av information. Detta åskådliggör sig i följande uttalande: 

 

- … Vi gör saker i en viss ordning, vi adderar, subtraherar, multiplicerar, dividerar i 

en viss ordning… Det är ju fakta liksom så att säga. Det måste vi ju följa, de 

spelregler vi har satt upp. Det är ju faktan… (Stefan s.5) 

 

Det Stefan här menar att faktakunskapen innebär, är att man vet dessa regler och har en 

kännedom av denna information.  

 

4.1.2 Förståelsekunskap 

Lärarnas uppfattningar om förståelsekunskap är oftast samstämmig. Den sammanfattande 

beskrivningen av min tolkning är att det innebär att man kan uppfatta en innebörd eller en 

mening av någonting. Även att man kan se samband och har en insikt i hur olika fenomen och 

begrepp fungerar, samt att man kan svara på frågan varför när man utför någonting inom 

matematiken och även att det innebär en förmåga att kunna dra slutsatser. Denna 

sammanställning av lärarnas uppfattningar om förståelsekunskap illustreras genom följande 

citat nedan. 

 

Stefan pratar om hjärtat när han ska skildra de olika kunskaperna och när han kommer till vad 

förståelsekunskap är säger han följande: 
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- Förståelse är ju en annan bit då, vad de här delarna… vad har de för betydelse så 

att säga, vad står de för i hjärtats funktion. (Stefan, s.4) 

 

Här verkar Stefan mena att om man har en kunskap om detta så är det en form av 

förståelsekunskap. I min tolkning innebär då förståelse att man uppfattat innebörden och 

sambandet mellan olika ting och hur de relaterar till varandra, som i detta fall hjärtats delar. I 

intervjun med Hasse kan man urskilja en liknande beskrivning av förståelsekunskap då han 

applicerar de olika kunskaperna i sin beskrivning till bilar i någon form och vid förståelse 

säger han följande: 

 

- Förståelse är att du kan reparera den... (Hasse, s. 1) 

 

Även detta innebär att man kan se ett samband mellan olika saker och hur dessa relaterar till 

varandra. Om du kan reparera en bil så besitter du en kunskap i form av att veta vad olika 

delar har för innebörd och hur de relaterar till varandra. 

 

Sammanfattande för lärarna när de pratar om förståelse inom matematiken så handlar det om 

att ha kunskap om varför man gör som man gör, att man har en insikt i vad olika saker innebär. 

Inte att man bara gör någonting utan att man har en insikt i varför man gör som man gör. 

Detta innebär ofta i matematiken att ha kunskap om grundläggande principerna för olika 

moment och uppfatta det logiska resonemanget bakom ett utförande. Följande citat från Karin 

skildrar detta när hon pratar om förståelse och applicerar det på ekvationer inom algebran: 

 

- Förståelse och ekvationer, det är att man förstår vad man ska /.../ Det är väl att 

man förstår det man håller på med. Att det är två sidor som måste vara lika hela 

tiden och lägger man till fem på ena sidan så måste man göra det på andra sidan. 

Inte det här med att man ska flytta över… Om du har en femma, så flyttar du över 

den så blir det minus. Det tycker jag är lite så … ibland säger jag det själv men jag 

tycker det är fel egentligen, för då är det ju inte förståelse utan det är mer en grej 

man gör. (Karin s.5) 

 

Här handlar det om att ha insikt i vad man gör och kunna svara på frågan varför med ett 

logiskt resonemang, detta innebär att man uppfattat innebörden av likhetstecknet och 

ekvationslösning. Då har man en förståelse medan om man inte kan förklara det och det bara 
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är en procedur man utför så innebär det ingen förståelse tolkar jag Karin. På liknande sätt är 

en annan lärares uppfattning, att det innebär att inse varför man gör som man gör, när han 

också diskuterar förståelse och ekvationer men mer i form av vad förståelse inte är när han 

uttrycker sig följande om eleverna: 

 

- … de kan lösa sina ekvationer enligt mönstret och de har lärt sig att man gör så 

här och så här… så kommer de fram till svaret… de har inte riktigt förstått vad de 

gör kanske… och varför man gör som man gör…utan de vet att följer jag receptet… 

så får man samma svar som facit… (Martin s.4) 

 

Ytterliggare en uppfattning som Karin uttrycker tolkar jag som att förståelsekunskapen 

innebär att man kan se samband och innebörden av någonting och att man har uppfattat en 

grundläggande princip. Denna tolkning görs bland annat utifrån följande som hon säger i 

intervjun: 

 

- … Men förståelse är ju att man fattar hur man ska göra och kan då lösa alla 

problem sen. Istället för att jag kan lösa den här uppgiften och då kan jag lösa en 

liknande. Det tycker jag är förståelse. (Karin s.2) 

 

Min tolkning blir den samma efter vad Peter menar vad förståelse är i följande uttalande: 

 

- … Om vi tar exemplet med kvadreringsregeln. Om vi skriver (2+3)², att de inte går 

efter kvadreringsregeln utan att de ser att, herregud här kan jag addera först och 

sedan upphöjt till två… Så att de ser att när det står (x+3)², här kan jag inte addera 

utan jag måste använda den formel som finns. Det är skillnaden, då menar jag att de 

har förstått vad det handlar om. (Peter, s. 2) 

 

Här innebär förståelse att man har uppfattat innebörden och meningen, i detta fall av 

kvadreringsregeln och att man använder den i de fall som det krävs och inte när det inte krävs 

tolkar jag att han menar är förståelse. Det vill säga att man uppfattat innebörden av den. 

 

Hasse och Christer pratar också om förståelse i en annan form, att det handlar om att förstå 

vad man kan använda något till, det vill säga det räknande man utför. Förståelse innefattar då 

att eleverna har uppfattat till vilken användningen de kan ha sitt räknande och hur de kan 
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använda det de lärt sig i matematiken relaterat till verkligheten och deras vardag. Detta 

innebär att lärarna pratar om förståelse i olika former, vilket tyder på att begreppet är 

komplext. Hasse utrycker sig om förståelse i ett sammanhang där jag tolkar att det handlar om 

att uppfatta innebörden i det matematiska räknandet: 

 

- … och sen när de håller på att jobbar, så kommer det …”aha okej, det är så det 

fungerar”… så de liksom hittar, så kommer förståelsen. (Hasse s.4) 

 

Medan han sedan uttrycker sig i ett annat sammanhang som tyder på att förståelse handlar om 

att uppfatta vad man kan använda räknandet till och lyder på följande sätt: 

 

- …sen efter att de suttit där och tragglat ett tag kan man säga det, varför gör jag 

detta? … vad ska jag med detta till?… (Hasse s.8) 

 

Christer är den andre av de lärare som pratar om förståelse i olika former där det innefattar att 

förstå vad man kan använda räknandet eller färdigheten till och illustreras genom följande 

citat: 

 

- … Många tror ju att bara genom att räkna och lösa en massa tal så får man en 

förståelse… Man måste gå hand i hand med bägge delarna… Vad ska vi med detta 

till? Varför gör vi så här? (Christer s.4) 

 

Där frågorna om vad man ska ha det till och varför man gör det, medför att jag tolkar att 

förståelsen innebär att uppfatta vad man ska ha använda räknandet till. Medan min tolkning i 

ett annat sammanhang i intervjun handlar om att förståelse är att uppfatta en mening och 

innebörd i det matematiska räknandet. 

 

- Förståelsen är när man kan ta till sig faktan och färdigheten och använda den i en 

situation där det behövs. (Christer s. 3) 

 

Genom att knyta an matematiken till vardagen är det en form som ska hjälpa eleverna till 

förståelse i räknandet i matematiken och motivera dem till att lära sig. Då man uppfattar till 

vad och hur man använder färdigheten så har man en förståelse både för nyttan av matematik 

och även en förståelse av det matematiska i att man ser meningen och innebörden i det man 
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räknar. Om man inte förstår hur man ska använda det så innebär det inte en förståelse utan 

mer en form av accepterande av att du kan använda det till något. 

 

4.1.3 Färdighetskunskap 

En sammanställning av lärarnas uppfattningar som är övergripande om färdighetskunskap 

visar att det handlar om att man kan utföra någonting, att man har en förmåga till att göra 

någonting. Det förekommer ofta verb i lärarnas uppfattningar om färdighet och oftast i form 

av att det innebär att kunna göra någonting och att man vet hur det ska göras. Det som jag 

anser är intressant här är att det handlar om hur man i matematiken ibland kan utföra något 

och vet hur det ska göras men man kanske inte har ett svar på varför man gör som man gör. 

Detta kunde man se att lärarna menar att en förståelsekunskap innefattar. Jag kommer att 

återkomma med lärarnas uppfattning om hur dessa två kunskapsformer relaterar till varandra 

senare i kapitlet. Här presenteras några citat som uttrycker att deras uppfattning om 

färdighetskunskap handlar om att kunna utföra något och att veta hur det ska göra: 

 

- Färdighet, du måste sitta och traggla algebra för att det ska fastna… Fram och 

tillbaka, harva regler och göra många uppgifter. (Karin s.4) 

 

Färdighetskunskap i Karins uttalande innefattar att man utför någonting och vet hur man ska 

göra. Det vill säga i Karins uttalande tolkar jag att detta tragglande av regler och utförande av 

uppgifter leder till färdighetskunskap. En liknande uppfattning har Hasse om 

färdighetskunskap, att det handlar om att kunna utföra något och att man vet hur man ska göra. 

Detta speglas i hans uttalande nedan då han återigen kopplar kunskapsbegreppet till bilar: 

 

- … färdighet är att du kan köra den hur som helst. Du kan fickparkera, du kan köra 

och allt sådär va… (Hasse s.3) 

 

Du kan utföra något och vet hur och i detta fall i form av att det bilkörning man kan utföra. En 

annan utsaga som uttrycker att färdighetskunskap innefattar någon form av görande illustreras 

här nedan av Christer. Han pratar här om att färdighetsträningen är en stor del inom algebran 

och att färdighetskunskap innebär att eleverna kan utföra någonting och vet hur det ska 

utföras. Detta tolkar jag utifrån att han menar att man kan hantera algebran vilket innebär 

någon form av görande och man vet hur görandet ska gå till. 
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- … Däremot så är ju färdighetsträningen, eller färdigheten att kunna hantera 

algebran med de räkneregler som finns, en stor del… (Christer s.3) 

 

4.1.4 Förtrogenhetskunskap 

Den sammanställande beskrivningen av lärarnas uppfattning om förtrogenhetskunskap är att 

känna sig hemmastad med ett område. Där man besitter en kunskap bestående av att ha en 

överblick av ett sammanhang och en säkerhet i det man utför. En gemensam uppfattning 

bland lärarna av denna kunskap är att den inkluderar de tre andra kunskapsformerna. En 

uppfattning en lärare har om förtrogenhetskunskap liknar den som en annan lärare har när han 

resonerar kring färdighetskunskap vilket illustreras i de följande två utsagorna: 

 

- Förtrogenhetskunskap är /…/ när man kan se på ett uttryck eller på en ekvation vad 

jag behöver göra /…/ man vet precis vad man ska göra när man ser ett uttryck. 

(Hasse s.3) 

 

Då man vet precis vad man ska göra tolkar jag som att det innebär att man har en överblick 

över ett sammanhang och en säkerhet i det man gör. På samma sätt tolkas Peter i hans utsaga 

om färdighet: 

 

- Färdighet, man kommer till en viss nivå /…/ så fort de ser det, då vet de att dem ska 

göra det här, så att säga… (Peter s.2) 

 

Samtidigt visar det sig i intervjun med Peter att han har svårt för att särskilja dessa två 

kunskapsformer. Detta ser man när han i en och samma mening säger följande: 

 

- Och sen det vi pratat om… att de har en viss färdighet, det vill säga att de kan 

använda utan att blinka. Utan att så fort de ser det så vet de att det här… Och 

förtrogenhet, det bara sitter så att säga. (Peter s. 4) 

 

Christer, Stefan och Peter uttrycker en uppfattning om förtrogenhetskunskap som innebär att 

man kan applicera de kunskaper man har och kan föra över dem i något nytt fall eller område. 

Detta innebär i sig att man känner sig hemmastad och har en säkerhet för området. En av 

lärarna har svårt att definiera det och ger konkret exempel ifrån matematiken på vad 

förtrogenhetskunskap är för honom och skildras i följande utsaga: 
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- … Sen förtrogenhet är väl i så fall att man kan sätta upp egna ekvationer utifrån en 

text... att formulera en ekvation och sedan lösa den. (Martin s. 4) 

 

Detta handlar om att man känner sig hemmastad på ett område och att man har en överblick 

av ett sammanhang och i detta fall ekvationslösning. 

 

4.1.5 Relationen mellan färdighets- och förståelsekunskap 

När lärarna vid den andra frågan pratade om färdighets- och förståelsekunskap framkom det i 

uttalandena att eleverna kan ha en form av färdighet men att det inte behöver inkludera en 

förståelse. Den sistnämnda innefattar att förstå varför man gör som man gör, att uppfatta ett 

logiskt samband eller inse en innebörd eller en mening och att förstå principerna bakom det 

man gör. Då det centrala i undersökningen handlar om hur lärarna ser på hur eleverna skapar 

sig en förståelse inom matematiken så tillfrågades lärarna om hur de ser på relationen mellan 

färdighet och förståelse, om det krävs det ena före det andra vid lärandet hos eleverna. 

Uppfattningarna bland lärarna på denna fråga var övergripande gemensamt, att färdighet kan 

uppnås utan att innefatta en förståelse. Det förekom däremot delade uppfattningar om hur 

förståelse hos eleverna uppnås och vilket sätt som är att föredra i undervisningen. Dessa 

uppfattningar återkommer jag till i diskussionen. Följande uttalande från olika lärare visar att 

färdighetskunskap kan uppnås utan att en förståelse innefattas: 

 

- Jag tror att jag har sett både och… Och jag har upplevt både och i 

matematikstudier /…/ jag har upplevt att jag har jobbat med saker som jag inte 

riktigt har förstått och jag har färdighetstränat de sakerna oerhört mycket och nått 

en rätt snygg färdighet i att lösa problem och så småningom så har förståelsen trillat 

ned… (Stefan s.7) 

 

- … Förståelse och färdighet hänger ihop mycket…fast färdighetsträning kan man 

göra utan att förstå. En del elever måste förstå först och träna färdighet sen. En del 

är helt tvärtom och de vill ha färdighetsträningen först och sen när de håller på och 

jobbar typ… så kommer det… aha okej, det är så det fungerar… så kommer 

förståelsen. (Hasse s.4) 
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- Alltså, man kan väl bara lära sig det och lära sig reglerna och sen bara köra på 

men då kan man ju det inte om ett år. Men har du fått en förståelse för det, så kan 

man luska ut det om ett år igen när du glömt reglerna och sånt. (Karin s.4) 

 

4.1.6 Sammanfattning 

Det har varit komplicerat att tolka lärarnas uppfattningar om de olika kunskapsformerna. 

Detta beror på att de olika formerna inte ses som fristående delar i kunskapsbegreppet utan 

relaterar och hänger samman med varandra, vilket också är tanken när dessa kunskapsformer 

diskuteras i skolans värld. Men som jag tidigare nämnt valde jag att ställa frågorna på detta 

sätt för att få lärarna att reflektera över begreppet förståelse som är centralt i undersökningen. 

En sammanfattande beskrivning av de fyra olika formerna blir: 

- Faktakunskap, du vet någon form av information. 

- Förståelsekunskap, du vet hur och varför du gör som du gör. 

- Färdighetskunskap, du vet hur du ska utföra något och kan göra det. 

- Förtrogenhetskunskap, att ha en överblick över ett sammanhang och en säkerhet i det man 

utför. 

 

4.2 Tillvägagångssätt i undervisningen relaterade till förståelse 

I flera av intervjufrågorna (Bilaga) ville jag komma åt lärarnas bild av sin egen undervisning, 

så som den utförs för att skapa förståelse hos eleverna. Frågorna som ställdes vid denna del av 

intervjuerna var formulerade och riktade mot hur lärarna undervisar, alltså vilka strategier, 

former och metoder de använder sig av för att eleverna ska utveckla en förståelsekunskap. De 

var i form av både lärarens tillvägagångssätt och elevers former att få arbeta utefter i 

undervisningen, för att skapa en förståelsekunskap. Detta för att vidga perspektivet för lärarna 

att se på sin undervisning, ur både sitt eget och elevernas perspektiv. De frågor som var 

centrala inom detta område var frågorna 3, 4 och 10 i intervjuguiden. Men även svar som 

förekommit i andra frågor har hjälpt mig i min tolkning inom detta område. 

 

Avsnittet skiljer sig från det tidigare i detta kapitel då frågorna inom detta område var mer 

öppna. Detta har medfört att rubrikerna nedan följer mina framtolkande teman, om vilka 

tillvägagångssätt som lärarna valde att ta upp.  
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Många av tillvägagångssätten lärarna menar att de använder sig av för att skapa en förståelse i 

lärandet hos eleven inom området algebra skulle kunna innefattas i den första rubriken 

Kommunikation och dialog i klassrummet. Då de teman som är framtolkade har en gemensam 

bindning i att de alla innehåller former av muntliga samtal. Jag har valt att skapa en enskild 

rubrik utifrån detta tema då det var av en så framskridande art i tolkningen. De övriga 

rubrikerna är teman tolkade utifrån det primära som skapar förståelse men som alla innehåller 

verbal kommunikation. Hur de olika temana förhåller och relaterar till varandra illustreras i 

figuren nedan. 

 

 
Figur 1: Temarelationer 

 

Gemensamt för alla lärare i undersökningen är att de använder sig av en matematikbok som 

läromedel i sin undervisning. Det skiljer det sig dock åt i användningsgrad av böckerna i 

undervisningen. Två av lärarna, Karin och Martin använder boken till en större del av sin 

undervisning. I samband med att lärarna pratar om boken som läromedel så menar flera av 

dem att många elever föredrar att arbeta med boken framför andra undervisningsformer, med 

motiveringen att eleverna känner en trygghet med boken. 

 

4.2.1 Kommunikation och dialog i klassrummet 

Det som presenteras här handlar om de olika tillvägagångssätt som lärarna beskriver 

innehållande av en form av kommunikation eller dialog i klassrummet. Dessa olika 

tillvägagångssätt består av kommunikation med hela klassen av lärarna och dialoger mellan 
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lärare och elev, när de till exempel räknar uppgifter. Samtliga lärare nämner att de använder 

sig av detta. 

 

Stefan menar att ett sätt han använder sig av i algebran för att skapa en förståelse hos eleverna 

är bestående av kommunikation med hela klassen i form av genomgångar av honom med en 

efterföljande diskussion tillsammans med eleverna, om det ämne som behandlats i 

genomgången. Där han beskriver hur det kan handla om att presentera och förklara 

bakgrunden av till exempel olika räkneregler i algebran när det gäller att behandla algebraiska 

uttryck och ekvationer för eleverna för att sedan tillsammans med eleverna efter 

genomgången diskutera detta.  

 

- … Och där blir det ju lärarens roll mycket, att dels gå igenom den fakta som 

finns… alltså…hur har de här reglerna uppkommit, stämmer reglerna, kan vi lita på 

reglerna… och sen ha en diskussion kring det… (Stefan, s. 9)  

 

Då Stefan beskriver vilka undervisningsformer eleverna får arbeta utefter så nämner han 

återigen begreppet diskussion. Han menar att inom algebran så för han mycket gemensamma 

diskussioner med eleverna kring lösningar av uppgifter på tavlan. Där han menar att de 

diskuterar hur man löser och varför man gör som man gör när man löser en uppgift. Jag tolkar 

att genom diskussionen får eleverna möjlighet att skapa sig en förståelse, att eleverna får 

chans till att uppfatta en innebörd i och med att man diskuterar varför en lösning ser ut som 

den gör och inte bara hur den ser ut. Vilket var den uppfattning som Stefan uttryckte angående 

förståelsekunskap kring de tidigare frågorna i intervjun, vilka handlade som bekant om 

kunskap och dess olika former.  

 

- … Just inom algebran så tar vi väldigt mycket exempel på tavlan och för en 

diskussion kring det… vi ser hur man löst det och varför man gör som man gör… 

(Stefan, s. 11) 

 

Även Peter menar att han använder sig av kommunikation med helklass i form av 

genomgångar i sin undervisning. Men han menar att dessa ofta är korta och bara sker ifall det 

handlar om något nytt område som ska behandlas, som han vet att eleverna inte tidigare 

behandlat. Då han i samband med detta menar att det finns de elever som besitter mycket 

kunskap från grundskolan och redan gått igenom stora delar av A-kursen och menar då att 



 

37 

dessa elever måste få utmaningar. I samband med detta beskrivs hur han kan arbeta vid tavlan 

med elever som haft svårt för till exempel ekvationer inom algebran på grundskolan, i former 

av att eleverna får lösa olika typer av ekvationer vid tavlan och diskutera de olika lösningar 

tillsammans, där han är deltagande. Han återkommer till tavlan och begreppet diskussion när 

han menar hur han brukar låta eleverna arbeta i grupper med problemlösning, när det handlar 

om ett område som eleverna är bekanta med. Där eleverna får sitta i grupper och diskutera för 

att sedan tillsammans redovisa muntligt vid tavlan där han menar att alla ska vara delaktiga i 

den muntliga redovisningen.  

 

-… De får ett problem som de ska knäcka i olika grupper och som de ska redovisa 

sen på tavlan /…/ och ha en diskussion kring detta.(Peter, s.7) 

 

Diskussionen och samtalen i grupparbetet samt vid redovisningarna av problemen tolkas som 

ett sätt att skapa förståelse för eleverna. Det kan vara genom att diskutera då det innebär att 

byta tankar och åsikter med varandra. Eleverna får höra olika strategier för att lösa ett 

problem som de kan ta till sig, även att eleverna kan få förklaringar som innefattas om varför 

man gör som man gör. Han menar även att eleverna ska föra en diskussion kring 

redovisningen, att genom detta få eleverna att reflektera över hur de har gått tillväga och dra 

vissa slutsatser, och på så vis skapa sig en förståelse. Hur Peter formerar grupperna för att 

skapa förståelse presenteras under Interaktion och kommunikation mellan elever. 

 

Hasse och Karin menar att deras genomgångar precis som Stefans innefattas av att de 

presenterar och förklarar bakgrund och grundläggande principer för att eleverna ska skapa en 

förståelse. Christer och Martin utrycker sig inte om detta men ger exempel på hur deras 

genomgångar kan gå till för att skapa förståelse där deras beskrivningar presenteras under 

Konkretisering och verklighetsanknytning. 

 

Ytterliggare en form av kommunikation som sker i klassrummet som Peter och även Christer 

menar att de använder sig av för att få eleverna att skapa en förståelse är hur de i samtal med 

eleverna kring arbetet i boken ger instruktioner om vilka uppgifter i boken som de anser är 

lämpliga för eleverna att fokusera på. För att på så vis inte få eleverna att lägga för mycket tid 

och fokus på att färdighetsträna och istället få eleverna till att skapa sig en förståelse. 
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- … ofta instruerar jag dem att de inte behöver gå igenom varenda uppgift i boken, 

att det är inte det som är väsentligt /…/ utan det som räknas är /…/  att man får den 

här färdigheten och förtrogenheten. (Peter, s.8) 

 

- Många [syftar på eleverna] tror väl att /…/ att lära sig mängden uppgifter avgör 

hur duktig man blir eller så … och har svårt att släppa en uppgift trots att jag säger 

att de kan hoppa över den /…/ för det är ju faktiskt inte så att de som har skrivit 

matteböckerna alltid har skrivit dem så de uppfyller betygskriterierna på rätt sätt… 

utan det är för mycket färdighetsträning och för lite problemlösande karaktär…” 

(Christer, s.12) 

 

Detta samtal med eleverna är för att få dem att fokusera på att skapa sig en förståelse och inte 

bara en färdighet menar Christer och Peter, trots det att Peter använder sig av uttrycket 

färdighet i citatet. Jag tolkar detta med anknytning till hans uppfattning om 

kunskapsbegreppet med dess olika former i de första frågorna, då han hade svårt att särskilja 

dessa åt. Hans uppfattning var då att han inte ville benämna det en färdighet om det inte 

innefattade en förståelse utan då snarare en form av imitation. 

 

Tidigare nämndes att eleverna får arbeta och utföra räkning utifrån en matematikbok i alla 

lärares undervisning. Det framgår att det för alla lärare i undersökningen innebär att de finns 

till hands för eleverna i klassrummet för att diskutera och hjälpa eleverna. Några lärare 

uttrycker sig om hur detta kan gå till för att skapa förståelsen hos eleverna. Karin menar i 

denna kommunikation med eleverna så förklarar hon till exempel varför en lösning eller en 

regel kan se ut som den gör och inte bara hur den ser ut. Detta tolkar jag är för att skapa en 

förståelse hos eleverna, i relation till det hon tidigare har visat sin uppfattning om vad 

förståelsekunskap innebär. Martin beskriver också hur han arbetar och menar att ett sätt att 

skapa förståelse är när han hjälper eleverna vid räknandet i boken, där det då kan handla om 

att diskutera och att ställa frågor om varför elevens lösningsförfarande till en tidigare uppgift 

ser ut som den gör. För att på så sätt få eleverna att tänka och reflektera över sina 

tillvägagångssätt när de räknar och få dem att inse att förståelse kan skapas när man 

reflekterar över hur man gör, vilket han menar är ett sätt att skapa förståelse på.  

 

- Att man ställer frågor när de behöver hjälp med någon lösning, så om de fastnat på 

någon speciell uppgift så kan man ju backa tillbaks till någon uppgift som de har löst. 
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Också frågar man… Varför gjorde du så på den här? … och … Vad kan du ha för 

nytta av det i den här uppgiften? /…/ då hoppas man ju att de tänker lite tankar inne 

i huvudet och att de inser att det är på det sättet som man förstår. (Martin, s.16) 

 

4.2.2 Interaktion och kommunikation mellan elever 

I svaren kring hur lärarna undervisar och vilka arbetsformer som eleverna får arbeta utefter i 

undervisningen för att skapa förståelse så framkom det olika former som innebar att eleverna 

arbetar och diskuterar tillsammans. Gemensamt i dessa former tolkar jag att diskussionen 

elever emellan är ett sätt som förståelse kan skapas på.  Att det kan vara genom att eleverna i 

diskussion med varandra får ta del av andras strategier men också genom att få förklara sina 

egna strategier. 

 

Som jag tidigare nämnde framgick det i intervjuerna att samtliga lärare använder sig av en 

matematikbok som läromedel i undervisningen, vilken eleverna arbetar och utför räknande i, i 

undervisningen. Samtliga lärare påtalar i samband med detta att det inte sker i form av tyst 

enskilt räknande utan beskriver att räkningen kan ske enskilt, men att eleverna ofta arbetar två 

och två där diskussion förs sinsemellan. 

 

- Ofta jobbar de ihop, med att de tillsammans löser uppgifter i boken. Två och två 

eller tre och tre … och hjälper varandra och diskuterar … (Martin, s.13) 

 

- … Alltså, de är ju duktiga på att hjälpa varandra, att sitta och ha en diskussion 

kring problem /…/ Så att de hjälper ju varandra väldigt mycket på det viset. Att de 

liksom bollar med varandra om hur någon annan tänkt… (Stefan, s.11) 

 

En annan form som innefattar att eleverna arbetar och diskuterar tillsammans är arbete i grupp. 

Detta påtalar flertalet av lärarna att deras elever får arbete med vid beskrivningar av vilka 

undervisningsformer eleverna får arbete utefter för att skapa en förståelse i undervisningen. I 

samtliga fall handlar det om i form av problemlösning i grupp. Konstellationerna av hur 

grupperna ser ut och motiven till hur de formeras, skiljer sig åt mellan några lärare i 

undersökningen. Grupperna kan formeras av eleverna själv och inte i större formationer än 

par eller av tre elever vilket sker i Christers undervisning. Då det färre antalet i grupperna är 

för att låta alla eleverna bli en del av problemlösandet och eleverna ges också tid till att tänka 

menar han. Han ser gärna att grupperna formeras efter liknande kunskapsnivå som eleverna 
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befinner sig på. Då han menar att det i grupper med stora kunskapsskillnader lätt blir den elev 

med högst kunskapsnivå som löser problemet och eleven på den lägre nivån inte får någon 

större behållning av det hela. Att Christer menar att genom att eleverna får arbeta tillsammans 

och diskussionen elever emellan i problemlösningen kan vara en väg till förståelse kan man se 

i följande uttalande när han pratar om att eleverna jobbar tillsammans med problemlösning i 

grupper: 

 

- Framförallt här att man sitter och diskuterar, elever emellan, två och två. Jag går 

runt och lyssnar på diskussionerna och kan vara med i diskussionerna också. Det är 

väldigt givande för matematiken… (Christer, s.9) 

 

Peter och Hasse låter också sina elever arbeta i grupper men är av en annan uppfattning vad 

det gäller gruppindelning och beskriver att de gärna blandar elever på olika kunskapsnivå då 

de arbetar i grupper. Peter menar att om hela klassen inkluderas och arbetar med samma 

problem eller om problemet behandlar något nytt stoff i undervisningen för eleverna så delas 

eleverna in i grupperna efter skilda kunskapsnivåer. Framförallt till fördel för elever på den 

lägre nivån. De får då både se och höra andras resonemang och komma i kontakt med ett 

flertal olika matematiska begrepp menar han. Medan Hasse formerar eleverna i grupper efter 

liknande ambitionsnivå där han anser detta viktigt och gärna att grupperna består av elever 

med olika inlärningsstilar. 

 

Även Martins undervisning består av diskussion och arbete tillsammans elever emellan, där 

det tyder på att det är diskussionerna som kan skapa förståelse. 

 

- … Vi försöker någon gång under avsnittet att vi diskuterar mer… Det bli väl kanske 

inte alla som diskuterar, jag försöker få dem att jobba två eller tre /…/ att man 

ställer något problem på tavlan och så får de fundera på det. Och sen går vi igenom 

och pratar om det hela gruppen. (Martin, s.12) 

 

4.2.3 Variation  

I intervjuerna framkommer det att variation av olika slag i undervisningen kan vara ett 

tillvägagångssätt relaterat till förståelse. Variation yttrar sig dock i olika former i lärarnas 

undervisning och med skilda resonemang kring detta. I Christers undervisning ter sig 

variationen i form av att arbetsformerna för eleverna varierar. Det varieras bland annat mellan 
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att eleverna får räkna i boken och att arbeta i grupper med att lösa större problem. Han menar 

att eleverna inspireras och blir motiverade till att lära sig genom att undervisningsformerna 

varieras. 

 

-… Många tycker ju det är väldigt stimulerande att få göra något annat, än bara 

räkna i boken… (Christer, s.8) 

 

För Peter har variation samma betydelse, att bidra till ett lärande och skapande av förståelse 

hos eleverna. Precis som Christer innebär det i form av olika arbetsformer för eleverna, men 

han för ett annat resonemang kring detta. Då det är för att möta elevers olika behov i 

undervisningen, med tanke till att elever lär på olika sätt och därmed erbjuder han elever 

variation av olika arbetsformer. För att eleverna ska få en möjlighet till att finna sin väg till 

lärande och att skapa en förståelse. Eleverna i Peters undervisning har tillgång till olika 

former av material, så som laborerande uppgifter och olika multimediaprodukter för att kunna 

skapa sig en förståelse inom algebran i undervisningen. 

 

- Du måste variera dig väldigt mycket /…/ för att nå så många som möjligt /…/ Vi 

har elever som är förtjusta i när läraren står vid tavlan/…/ ibland vill eleverna 

laborera, och då har vi lådor på skolan som de kan använda sig av/…/ en del elever 

vill lyssna, så vi har DVD-skivor när de vill lyssna på någon annan som pratar om 

ekvationer... (Peter, s.9) 

 

Stefan betonar också vikten av att variera undervisningsformerna för att skapa förståelse 

beroende på individerna. 

 

- Man får känna av hela tiden…når man fram så som vi jobbar nu, fattar de, orkar 

de, tycker de att det är roligt, ser de någon framgång i det de gör… annars får vi 

göra på annat sätt.  (Stefan, s.12).  

 

Ett annat tillvägagångssätt som handlar om variation för att skapa förståelse framkommer när 

Stefan beskriver hur han i undervisningen med eleverna visar dem olika sätt att förstå ett 

samband på. Samt vid lösandet av en uppgift att han förklarar och visar för eleverna en 

variation av strategier för att lösa samma uppgift. För att på så sätt ge eleverna möjlighet att 

hitta sitt sätt att utveckla en förståelse och visa att det finns flera sätt att förstå och tänka på 
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när man löser en uppgift. Genom detta så får eleverna se olika lösningsstrategier och en 

möjlighet att hitta ett sätt som passar för dem att skapa sig en förståelse. 

 

- … Vi ska se hur andra gör, hur jag gör… Läraren kan ju i stort sett bara visa hur 

han förstår det och inse att man förstår det här på olika sätt. Och visa de här olika 

sätten att förstå det här på, eller lösa uppgiften på … (Stefan, s. 5) 

 

Martin uttrycker sig i intervjun om variation, där han menar att han inte varierar sin 

undervisning i så stor grad med motivering att han känner en trygghet i den form han 

undervisar. Han menar att det funkar bäst för honom även om han poängterar att det kanske 

inte är det bästa sättet för alla elever att lära på och han skulle vilja hitta mer praktiska 

uppgifter som eleverna kan skapa en förståelse genom. 

 

4.2.4 Konkretisering och vardagsanknytning 

Att konkretisera det ämne som behandlas i undervisningen och som är till avsikt att eleverna 

ska lära samt skapa en förståelse inom är ett tillvägagångssätt som flertal lärare menar att de 

bland annat använder sig av. Det kan handla om att konkretisera i form av att skapa bilder för 

eleverna i sitt tänkande för att lättare skapa en förståelse. Detta visar sig i olika former bland 

lärarna. 

 

Vid introduktionen av algebra och algebraiska uttryck, att då genom att sammanföra detta 

med geometrin kan eleverna få en bild och något konkret att knyta an till och på så sätt lättare 

förstå algebraiska uttryck menar Martin. Peter beskriver hur han på ett annat tillvägagångssätt 

använder sig av konkretisering, för att skapa en bild i elevernas tänkande och för att få en 

förståelse hur algebraiska uttryck fungerar. Till exempel beskriver han hur han kan förklara 

för eleverna att två olika algebraiska symboler inte går att addera och sammanföra till en, 

genom att påtala för eleverna att två olika konkreta ting inte går addera till ett konkret föremål. 

Detta tolkar jag utifrån följande exempel han uttrycker i intervjun: 

 

- … så skriver de 3a+2b och sen så skriver de 5ab, och då frågar man hur mycket är 

3 pennor och två bord?... då säger de... det går inte /…/ då får de kopplingen att två 

olika grejor kan jag aldrig slå ihop. (Peter, s.7) 
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Med denna fråga till eleverna så tolkar jag att Peter menar att det är för att ge eleverna en bild 

i sitt tänkande av två olika konkreta ting och att det kan skapa en förståelse för att det inte går 

att sammanföra dessa till en enhet och därmed en förståelse för hur algebraiska uttryck 

fungerar. 

 

Stefan och Christer menar i form av att koppla algebran till verkligheten och elevens vardag 

är det ett tillvägagångssätt att arbeta med för att skapa förståelse i elevens lärande i 

undervisningen. Stefan menar att genom koppla det till något konkret får eleverna något att 

relatera och förankra kunskapen på och lättare att då skapa en förståelse. Christer menar även 

att en motivation till lärande kan skapas hos eleven när man kopplar det till verkligheten och 

elevens vardag, genom att eleverna får se till vilken användning de kan ha av kunskapen. 

Följande uttrycker Christer när han pratar om verklighetsanknytning som ett sätt för att skapa 

det som han tidigare beskrivit som förståelsekunskap: 

 

”… det är viktigt att knyta det till någonting, som eleverna själva känner… som 

känns relevant för dem. Varför dem ska använda … att dem kan känna en nytta av att 

kunna använda det och därigenom kunna skapa en förståelse för algebran” (Christer, 

s.5) 

 

Vilket relaterar till den form av förståelse som jag presenterade tidigare som Christer pratade 

om, under rubriken Förståelsekunskap. Där det tolkades att knyta an till vardagen ska hjälpa 

eleverna till förståelse i matematiken och motivera dem till att lära sig. Om eleverna uppfattar 

till vad och hur man använder färdigheten så har de både en förståelse för nyttan av 

matematik och även en förståelse för det matematiska i att de uppfattar innebörden i det de 

räknar. 

 

4.2.5 Stående räkning 

I undersökningen framkom ett tillvägagångssätt i en lärares undervisning som relaterade till 

förståelse, vilket skiljde denne åt från övriga lärarna i undersökningen. Detta var Hasse som 

menar att eleverna kan skapa sig en förståelse inom algebran i form av ett tillvägagångssätt 

som innebär att de står upp och arbetar. Han har i sitt klassrum tillgång till flertalet 

whiteboardtavlor där elever stående får arbeta med uppgifter. Detta ofta i former av att 

eleverna arbetar två eller tre stycken tillsammans. Där diskussion förs eleverna sinsemellan 

men också tillsammans med lärare. Han menar att detta underlättar för att skapa en förståelse 
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då hjärnan är mer koncentrerad och fler delar av hjärnan är aktiva när eleven är i stående 

ställning jämfört med om han/hon sitter ned. Men också att förståelsen kan skapas genom att 

eleverna kan diskutera och kommentera varandras räknande och hjälpa varandra med olika 

strategier. Han menar även att möjligheterna till förståelse ökar bland de andra eleverna som 

inte står upp också, genom att de får ta del av andra elevers strategier och resonemang för att 

lösa uppgifter som de själva kanske inte har förstått, då de eleverna kan uppfatta det som 

skrivs på tavlan och lyssna till de diskussioner som förs av personerna vid tavlan. 

 

- Vi jobbar mycket vid tavlan /…/ två, tre elever står vid tavlan och diskuterar det de 

håller på med /…/ de lär sig bättre när de står upp och håller balansen, då är 

hjärnan mer aktiv... Det är lättare att förstå än när man sitter ned för då avaktiverar 

du stora delar av hjärnan /…/ och de andra de lyssnar ju och, så ser de ju… (Hasse, 

s. 11) 

 

Sammanfattningsvis är min tolkning att han menar att det som ger förståelsen i detta 

tillvägagångssätt är att hjärnan är mer koncentrerad och mer aktiv med  kroppen i stående 

ställning, samt att elever får möjlighet att se och lyssna till andras strategier och därmed ökar 

möjligheterna till förståelse. 
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5. Diskussion 

Jag har nu genomfört och presenterat en litteraturgenomgång och ett flertal intervjuer med 

gymnasielärare kring hur man skapar förståelse i undervisningssituationen i matematik och 

området algebra. I litteraturen förs djupa resonemang kring detta och gemensamt ses det som 

bland annat Malmer (2002) och Stendrup (2001) menar, att tala och att samtala är ett sätt att 

skapa förståelse, såväl i former av samtal lärare och elev som av elever emellan. Det betonas 

hur viktigt det är att elever får prata i matematikundervisningen och om hur elever genom att 

få förklara, berätta och argumentera kan skapa förståelse. Samtalet och språket ses som ett sätt 

att reflektera och sätta igång en tankeprocess som utvecklar förståelsen (Stendrup, 2001) 

(Marton m.fl., 1999).  I litteraturen ses också att det är viktigt i undervisningen då samtal förs 

mellan lärare och elev, att samtalen sker med eleven och inte till  eleven av läraren som 

Skolverket (2003) och Dysthe (2001) påtalar som såväl Stendrup (2001). Även att förståelse 

kan skapas genom att elever får grupp- och samarbeta. Nivåskillnader mellan elever i detta 

arbete ses som positivt för förståelseutvecklingen för båda parter men även att detta arbete 

kan ge upphov till att flera olika lösningsförslag på uppgifter presenteras, vilket Ahlberg 

(2001) menar gynnar elevers förståelseutveckling. Centralt i litteraturen är också genom att 

konkretisera och verklighetsanknyta matematiken kan en förståelse lättare skapas hos eleven. 

För att det då är lättare att uppfatta innebörden och de grundläggande principerna när det sätts 

i ett något känt och verkligt sammanhang för eleven (Marton m.fl., 1999). Konkretiseringen 

kan också innebära arbete med konkret material för eleven, som medel för att skapa förståelse 

hos eleverna. 

 

Jag finner inget tydligt i intervjuerna som ger en annan bild eller pekar i en annan riktning 

kring frågan om hur man skapar förståelse hos eleverna om man jämför med den bild 

litteraturen ger. Intervjuerna i undersökningen går i en liknande riktning även om det är 

mindre djupgående resonemang jämförelsevis med de resonemang som förs i litteraturen. En 

anledning till att lärarnas resonemang är mindre djupgående anser och tror jag beror på att stor 

del av den litteratur som studerats och presenterats i arbetet kring ämnet studerades efter 

intervjutillfällena. Jag tror att ifall större delar av litteraturgenomgången genomförts före 

intervjuerna hade det medfört att jag haft ökade kunskaper kring ämnet och intervjuerna hade 

kunnat resultera i djupare diskussioner med lärarna. Empirin hade då eventuellt resulterat i de 

båda didaktiska frågorna hur och varför och inte som nu ofta bara i form av hur. Tittar man på 
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intervjuerna säger de dock liknande sak och lärarnas utsagor speglar ofta det som finns i 

litteraturgenomgången. 

 

Gemensamt i litteraturen är att tala, samtala och att språket ses som en väg till att skapa 

förståelse och för att en förståelse ska skapas är det viktigt att samtal förs med och inte till  

eleverna, uttrycker bland annat Skolverket (2003), Dysthe (2001) och Stendrup (2001). Den 

senare nämnda, menar i linje med flertalet av de övriga författarna och bland annat så som 

Marton m.fl. (1999) påpekar, att det är viktigt att för att en förståelse ska skapas, att eleven 

ges utrymme till att tala och att läraren inte bara förklarar. Detta kan man se att lärarna i 

intervjuerna även menar, då de övergripande nämner att de diskuterar med eleverna i dessa 

situationer. Att de diskuterar tyder på att det innebär att båda parter deltar i samtalet och inte 

en enbart läraren som förklarar och det är ett samtal som snarare förs med eleverna än till  

eleverna. En av lärarna beskriver till exempel hur han i dessa situationer ställer frågor om hur 

eleverna tänkt för att på så sätt skapa förståelse i likhet med vad bl.a. Marton m.fl. (1999) och 

flertal andra författare menar är ett sätt att skapa förståelse. 

 

Litteraturen menar som nämnts att tala och samtala är ett medel för att skapa förståelse men 

även att grupp- och samarbete mellan elever är ett tillvägagångssätt för detta ändamål. Man 

kan se att lärarna resonerar liknande fast i mindre djupgående resonemang när de tillexempel i 

intervjuerna menar att deras elever ofta arbetar i dessa former och då lärarna exempelvis 

utrycker sig om att arbetet i klassrummet inte sker tyst och enskilt utan ofta i form av 

samarbete med inkluderade diskussioner. Flera av lärarna beskriver även hur eleverna får 

arbeta i grupper för att i lärandet skapa förståelse. Här förs dock både skilda och delade 

resonemang mellan litteraturen och lärarna om hur nivåskillnader mellan elever gynnar 

förståelseutvecklingen. Peter resonerar i likhet med Persson (2005) och Jakobsson (2001) om 

att han gärna ser att elever med skilda med kunskapsnivåer arbetar tillsammans medan 

Christer skiljer sig åt då han resonerar om att han ser det som att eleverna utvecklas mer om 

de är på liknande nivå. 

 

Det framgår även i litteraturen, där bland annat Ahlberg (2001) menar att flera olika 

lösningsförslag kan uppkomma när eleverna arbetar tillsammans och att detta gynnar elevers 

förståelseutveckling. En utsaga från en av lärarna speglar till exempel detta resonemang då 

han resonerar och beskriver hur han vid genomgångar presenterar olika lösningsförslag och 

olika strategier för att lösa problem, för att eleverna ska skapa sig en förståelse. 
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Flera av lärarna resonerar i likhet med litteraturen om att konkretisering och 

verklighetsanknytning är ett sätt att gå tillväga i undervisningen för att i lärandet hos eleven 

skapa en förståelse. Både Peter, Martin, Christer och Stefan resonerar om detta i former av att 

det gäller att skapa parallella bilder för eleven utanför matematiken för att lättare skapa en 

förståelse i likhet med det resonemang som Unenge m.fl. (1994) för kring metaforer och 

metonymier. Peter för också ett resonemang om att konkretiseringen kan vara i form av att 

elever får arbeta med konkret material som ett sätt att skapa förståelse på, vilket även Malmer 

(2002) förespråkar och resonerar kring. Han utvecklar dock inte detta resonemang mer än att 

han menar att det är för att möta elevers olika behov och sätt att lära i undervisningen medan 

Malmer (2002) resonerar djupare kring detta och menar att eleverna blir aktiva i 

inlärningsprocessen och att arbetssättet bidrar till ytterliggare dimensionerna i elevernas 

tänkande och därmed en förståelse. 

 

Det finns dock en avvikande uppfattning bland lärarna som snarare sticker ut än skiljer sig åt 

från den bild som litteraturen ger om hur man skapar förståelse. Detta är att stående arbete för 

elever kan vara en väg till att skapa förståelse, som en av lärarna lyfter upp i undersökningen 

och menar kan underlätta lärandet och en förståelseutveckling hos eleverna. Jag ser detta som 

mycket intressant och innovativt då han utvecklat detta tillsammans med eleverna och menar 

att flera av eleverna delar hans uppfattning. 

 

Som tidigare nämndes i resultatkapitlet förekom en fråga som behandlade relationen mellan 

färdighet och förståelse, om det i lärandet inom algebran, krävs det ena före det andra. Denna 

fråga var inte på förhand planerad utan uppkom i den första intervjun och ansågs sedan 

intressant att ställa i kommande intervjuer. Det rådde en gemensam uppfattning om att en 

färdighet kan uppnås utan förståelse, vilket bekräftade min och andras uppfattning om att 

elever kan utföra lösande av uppgifter utan att inneha en förståelse. De övergripande 

uppfattningarna liknade Perssons (2005) uppfattning om att förståelse och färdighet bör gå 

hand i hand för att båda delarna inom algebran ska uppnås. Dock var två av lärarna här av 

skilda uppfattningar, den ena om att förståelse bör gå före färdighet medan den andre att 

färdighet bör gå före förståelse, med motivering att elever först bör få göra för att det sedan är 

lättare att reflektera över varför man gör som man gör. Gemensamt bland lärarna och Person 

(2005) var dock att det anses viktigt för att befästa kunskapen, att det krävs och ges tid för 

träning och övning.  
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Det som undersökningen bland annat lett fram till, i form av de undersökta lärarnas 

uppfattningar om tillvägagångssätt i undervisningen för att skapa förståelse hos eleverna, bör 

poängteras att det bara kan ge implikationer om hur undervisning kan utformas för att skapa 

förståelse. För att på något sätt säkerställa detta så skulle det krävas en form av undersökning 

av lärarnas elever, eventuellt då i former av intervjuer av eleverna eller andra former för att 

mäta deras förståelse på något vis. Dock stärks lärarnas uppfattningar enligt min mening då de 

ofta går i liknande riktning som den bild den studerande litteraturen ger av hur man skapar 

förståelse. 

 

Lärarna har vid svaren på de frågor som angår deras undervisning redogjort för hur de brukar 

undervisa. I frågorna kring detta inkluderades begreppet förståelsekunskap. Man kan ställa sig 

frågan om det eventuellt hade inbringat samma svar från lärarna om detta inte hade varit 

inkluderat med tanke på att de själva i svaren ofta inte nämner att det är med motiveringen att 

skapa en förståelse. Men jag bedömer att med tanke på de tidigare ställde frågorna om 

kunskap och förståelse, att frågorna kring undervisningen inkluderades av begreppet 

förståelse samt presentationen av mitt arbete innan intervjuerna så har jag fått svar angående 

det jag har haft för avsikt att undersöka. Dock hade eventuellt de centrala frågorna kunnat 

brytas ned mera i den relation de står i till syftet och fler följdfrågor kunde ha ställts i 

intervjuerna, för att få som jag tidigare nämnt djupare resonemang i svaren från lärarna. Detta 

hade kunnat bli bättre tror jag, som tidigare nämnts, om större delar av litteraturgenomgången 

skett innan intervjuerna men också om jag varit mer erfaren som intervjuare, vilket hade 

kunna leda till fler och bättre följdfrågor. Trots de ibland mindre djupgående resonemangen så 

anser jag att det inte påverkat trovärdigheten i mina tolkningar och genom att det lyfts in 

flertalet citat från intervjuerna i resultatet har jag också försökt att stärka trovärdigheten i 

mina tolkningar av lärarnas utsagor. Risken fanns att svaren inte helt skulle skildra bilden av 

lärarnas undervisning med tanke på situationen de befann sig i, nämligen att deras svar var 

empirin till ett examensarbete och risken fanns att svaren kanske skulle bli vad som önskades 

höra. Min uppfattning är att lärarna svarade ärligt och gav sina personliga uppfattningar i 

svaren. För att undersökningen eventuellt skulle ges en större tillförlitlighet så skulle lärarnas 

undervisning i så fall ha behövts kompletteras med klassrumsobserverationer. Detta skulle 

innebära ett flertal klassrumsobservationer, vilket det inom detta arbetes ramar inte fanns tid 

för. Därmed föll mitt val av studie på att göra en kvalitativ studie i form av intervjuer. 
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Resultatet i undersökningen visar tillsammans med litteraturgenomgången att det inom 

matematikämnet förekommer att elever arbetar i matematiken rent mekanisk och utan att 

innefatta en förståelse, vilket Bergsten m.fl. (2004) såväl uttalar och menar kan vara en 

förklaring till elevers farhåga till att använda ekvationslösning vid problemlösning. Likväl 

framkom det i undersökningen gemensamt bland lärarna att elevers upplevelse av algebran 

gick i linje med vad Skolverket (2003) och Bergsten m.fl. (2004) menar, att den ofta upplevs 

av elever som svår och meningslös. Att det bland elever upplevs som svårt och onödigt kan 

vara en av förklaringarna kring att det är inom detta område i matematiken som elever enligt 

TIMMS (Skolverket, 2008) besitter minst kunskaper inom. 

 

För att skapa en förståelse i lärandet hos eleven har det visat sig viktigt att undervisningen är 

variationsrik och eleverna ges utrymme till att verbalt uttrycka sig i matematikundervisningen 

såväl i former av att arbeta och diskutera med varandra som i dialoger med lärare. Vilket jag 

ser som kanske extra viktigt i min kommande roll som matematiklärare att tänka på vid 

undervisningen inom algebraområdet, för att stimulera elevers olika behov och utveckla deras 

kunskaper, samt för att eventuellt kunna påverka kommande elevers resultat i TIMMS-

undersökningnar, till det positiva. Tillsammans med detta tror jag det är viktigt att man som 

lärare arbetar med att stärka elevers självförtroende, för att få dem att våga tala i 

klassrumssituationer och stå för sina tankar. Viktigt för detta är att man som lärare skapar en 

miljö som karakteriseras av att den är tillåtande och öppen för alla typer av frågor. Det 

framkommer också att det är gynnsamt som lärare att försöka ge konkreta exempel och knyta 

an matematiken till verkligheten. 

 

Arbetet och undersökningen har måhända inte tillfört den tidigare forskningen något nytt. Den 

har dock varit mycket givande för min kommande roll som matematiklärare, då den har gett 

upphov till många reflektioner och implikationer till hur man kan skapa en undervisning med 

förståelse i fokus. För min del tror jag att läromedlet till en början i min kommande 

undervisning kommer att vara utgångspunkt och jag kommer att komplettera undervisningen 

med många av de implikationer arbetet givit, av bland annat verklighetsanknytning och 

diskussioner, för att sedan efterhand när mer erfarenhet erhållits låta läromedlet styra 

undervisningen allt mindre och mindre. 

 

Under arbetets gång har olika frågor väckts. I en eventuell studie vore det intressant att 

undersöka och se på hur undervisningen i de tidiga skolåren har betydelse för elevers lärande 
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längre upp i skolåldrarna. Då det påpekats i arbetet att denna undervisning är av betydelse för 

elevers uppfattningar om hur man lär sig matematik. 
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Bilaga 
 
Inledande frågor: 
 

1. Vilka ämnen undervisar du i? 
2. Hur länge har du arbetat som lärare och vad har du för arbetslivserfarenhet? 
3. Hur stor är din tjänst? 
4. Hur trivs du med jobbet som lärare? 

 
Kärnfrågor 
 

1. Vad innebär de fyra f:en, fakta-, förståelse-, färdighets- och 
förtrogenhetskunskap i kunskapsbegreppet för dig? 

 
2. Om du applicerar dessa på algebran inom Matematik A, vad innebär då 

respektive kunskaper (fakta-, förståelse-, färdighets- och förtrogenhetskunskap) 
för dina elever inom algebran? 

 
3. Om du ser på din undervisning, hur undervisar du inom algebran i Matematik A 

för att i inlärningen hos eleverna skapa det du tidigare beskrev som 
förståelsekunskap? 

 
4. Vilka undervisningsformer/arbetsformer brukar dina elever få arbeta utefter i 

din undervisning (inom algebran) för att skapa förståelse för området? 
 

5. Hur går du tillväga när du väljer undervisningsformer/arbetsformer?  
 

6. Brukar dina elever få läxor eller hemuppgifter? 
 

7. Vilka uppfattningar upplever du att eleverna har om ämnet matematik, om hur 
man lär sig och vad som krävs för att lära sig det? 

 
8. Hur arbetar du i din undervisning med elevernas uppfattningar om detta? 

 
9. Vilken är din uppfattning om hur dina elever upplever algebran? 

 
10. Har du någon speciell metod i din undervisning vid inlärningen för att göra den 

meningsfull och för att skapa en förståelse hos eleverna? 
 

11. Hur arbetar du med de eleverna som har svårt att förstå algebran? 
 

12. Vilken är din uppfattning att det krävs för att eleverna vid inlärningen ska få en 
förståelse för algebra? 

 
13. Vilken är din uppfattning om hur eleverna kan visa att de tillägnat sig en 

förståelse för området? 
 
Avslutande fråga: 

1. Är det någonting du känner att du vill lägga till av det vi har pratat om? 


