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Syftet med föreliggande studie är att beskriva hur det matematiska innehållet 
beskrivs och förmedlas av lärare vid introduktion av matematiklektioner. 
Observationer av åtta grundskolelärare har genomförts. Balls, Thames och 
Phelps (2008) modell för MKT har använts för att sortera och analysera 
studiens empiri. Resultatet visar att lärarna kombinerar både ämnes- och 
pedagogiska kunskaper vid introduktion av matematiklektioner. Dock missar 
samtliga lärare att förklara och förmedla målet med matematiklektionen till 
eleverna. Resultatet diskuteras utifrån ett pragmatiskt perspektiv och en av 
slutsatserna som dras är att modellen för MKT kan användas av lärare som 
underlag vid planering och genomförande av matematiklektioner.  

______________________________________________________ 

Nyckelord: matematiklektion, Mathematical Knowledge for Teaching, 
kommunikation, matematisk idé.  
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1 Inledning 

I skolans värdegrund och uppdrag står det skrivet att skolan ska främja varje enskild 
elevs utveckling och även ge dem möjlighet till ett livslångt lärande (Skolverket, 2017). 
I den rådande läroplanen för grundskolan står det skrivet att elever ska kunna räkna, 
lösa problem, resonera och argumentera, vilka är färdigheter inom ämnet matematik 
och utgör en stor del av undervisningstiden i skolans dagliga verksamhet (ibid). 
Matematik är en del av människans kultur, vars regler och metoder används i syfte att 
hantera och begripa verkligheten på ett strukturerat sätt (Boaler, 2011). För att kunna 
delta som aktiva samhällsmedborgare ställs krav på att en person ska kunna hantera 
dessa metoder och regler genom att bland annat kunna räkna, lösa problem, resonera 
och argumentera. Tidigare forskning visar på problematik kring inlärning av 
matematik utifrån jämförelser mellan matematiker och grundskolans sätt att arbeta 
med ämnet. Resultaten framhåller att elever går miste om matematikens spännande 
och lustfyllda värld när undervisningen utesluter diskussioner och laborativa övningar 
kring det matematiska innehållet. Undervisningen i ämnet matematik har enligt 
Boaler (2011) präglats av en traditionell undervisningsmetodik. Denna traditionella 
undervisningsmetodik karakteriseras av att lärare inleder en matematiklektion med en 
genomgång för att sedan låta eleverna arbeta under tystnad och enskilt i läromedel. 
Problematiken i denna typ av inlärning, när kommunikationen och lärandet förmedlas 
från lärare till elev, är att det leder till en passiv inlärning där eleverna hindras från att 
diskutera och gemensamt komma fram till olika lösningar. Lusten och motivationen 
till att lära sig nya kunskaper minskar och många upplever en negativ inställning till 
ämnet. (ibid).  

Den rådande läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2017) synliggör vilka mål och 
kunskapskrav som eleverna ska nå i ämnet matematik. Lärares uppgift är att tolka och 
konkretisera dessa mål och krav samt omsätta dessa till innehåll i undervisningen. 
Detta kräver dels att lärare har goda ämnes- och pedagogiska kunskaper, dels att lärare 
har förmågan att använda dessa kunskaper i sin undervisning för alla elever som ingår 
i skolans verksamhet. Ball & Cohen (1996) menar att lärares olika kompentenser och 
kunskaper är avgörande för att dels kunna anpassa undervisningen, dels för att ge 
eleverna förutsättningar till att nå dessa mål. Detta stöds av tidigare forskning som 
visar att elevernas studieresultat och lärande förbättras om lärare lägger vikt vid syftet 
och målet med matematiklektionen, den matematiska idén, och anpassar läromedlet 
utifrån elevgruppen (Remillard, 2016). 
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1.1 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva hur det matematiska innehållet 
beskrivs och förmedlas av lärare vid introduktion av matematiklektioner. Studiens 
syfte operationaliseras genom följande forskningsfråga:  

1. Hur används lärarkunskaper, både ämnes- och pedagogiska, vid introduktion 
av matematiklektioner? 

För att besvara forskningsfrågan har vi genom observation kartlagt vilka 
lärarkunskaper som används vid introduktion av matematiklektioner. Vi valde att 
använda Balls, Thames och Phelps (2008) modell för kategorisering av olika 
lärarkunskaper. Detta ramverk använde vi även för att analysera studiens data. 
Ramverket beskrivs i kapitel 2.  

2 Bakgrund 

I detta kapitel redogörs för definitioner av begrepp som används i denna studie: 
Mathematical Knowledge for Teaching, kommunikation och matematisk idé. 
Därefter redogörs för tidigare forskning som är relevant för studiens syfte och 
forskningsfråga. 

2.1 Begrepp och definitioner 

Med begreppet Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) menar vi lärares 
ämnes- och pedagogiska kunskaper, vilka kommer att beskrivas nedan i avsnittet 2.2 
Tidigare forskning. Begreppet kommunikation innebär, i denna studie, språkets 
betydelse i lärprocessen och vilka verktyg lärare använder vid en introduktion av en 
matematiklektion. Uttrycket matematisk idé används i detta sammanhang i 
betydelsen av det matematiska innehållet, det vill säga vilket matematiskt mål och 
syfte som matematiklektionen har utifrån läroplanens centrala innehåll.  

2.2 Tidigare forskning 

I följande avsnitt redogörs för tidigare forskning med anknytning till studiens syfte 
och forskningsfråga. Avsnittet är uppdelat i olika kategorier och inledningsvis 
beskrivs studiens teoretiska ramverk (MKT), det vill säga vårt verktyg för sortering 
och tolkning av data. Därefter beskrivs två kategorier som är relevanta utifrån 
studiens syfte. Avsnittet avslutas med en beskrivning av det pragmatiska perspektivet 
som används för att diskutera studiens resultat.  
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2.2.1 Mathematical Knowledge for Teaching (MKT) 

Balls m.fl. (2008) studie visar på betydelsen av lärares ämnes- och pedagogiska 
kunskaper i matematikundervisningen. Att behärska olika domäner inom dessa 
lärarkunskaper är avgörande för en god kvalité på matematikundervisningen och 
därmed goda elevresultat. En god undervisning som bland annat innefattar förmågan 
att: analysera elevers felaktiga svar, ge en matematisk förklaring som är begriplig för 
elever och förmågan att använda olika uttrycksformer.  

 

 

  

Figur 1. De sex domänerna som beskriver lärarkunskaperna (Ball, Thames & Phelps 2008) 

 

Figur 1 visar hur domänerna är indelade i lärares ämnes- och pedagogiska kunskaper 
inom ämnet matematik. I lärares ämneskunskaper ingår tre domäner där en av dem är 
Common Content Knowledge, vilket innebär en allmän kunskap inom ämnet 
matematik, det vill säga grundläggande matematiska kunskaper. Denna kunskap syftar 
inte till hur man undervisar i ämnet matematik. Den andra domänen inom denna 
lärarkunskap är Specialized Content Knowledge som innebär att lärare har fördjupade 
matematiska kunskaper som syftar till undervisningen, det vill säga hur man visar och 
förklarar den matematiska idén med hjälp av till exempel olika uttrycksformer. Denna 
domän beskriver till exempel lärares kunskaper om olika elevstrategier och förmågan 
att kunna analysera olika elevlösningar, i syfte att hjälpa dem vidare i sin utveckling. 
Den tredje domänen, Knowledge at the Mathematical Horizon, syftar bland annat till 
att lärare bör ha kunskaper om var eleven befinner sig kunskapsmässigt och vilka 
matematiska kunskaper som ingår senare i utbildningen. En lärare i årskurs ett bör till 
exempel relatera sin undervisning i ämnet matematik till det innehåll som eleverna ska 
lära sig i årskurs tre. Denna domän kan jämföras med en framåtsyftande bedömning, 
det vill säga en formativ bedömning (ibid).  
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Utöver lärares ämneskunskaper behöver en lärare även ha pedagogiska kunskaper. 
Ball m.fl. (2008) delar in dessa pedagogiska kunskaper i tre domäner. En av dem är 
Knowledge of Content and Students, vilket innebär en kombination av lärares 
kunskaper om eleverna och ämnet matematik. Denna domän beskriver lärares 
förmåga att förutse elevernas tänkande och elevlösningar. Den andra domänen är 
Knowledge of Content and Teaching, det vill säga lärares kunskaper om 
undervisningen och ämnet matematik. Denna domän beskriver lärares kunskaper om 
pedagogiska verktyg, både fysiska och kognitiva, för att bedriva undervisning inom det 
specifika ämnet. Detta innebär bland annat att lärare kan göra didaktiska reflektioner 
kring hur de bedriver sin undervisning och vara medvetna om vilka faktorer de 
behöver förhålla sig till. Den sista domänen är Knowledge of Curriculum, det vill säga 
lärares kunskaper om det centrala innehållet i läroplanen och förmågan att välja rätt 
material i syfte att stödja eleverna i deras lärande. Studiens resultat påvisar även 
betydelsen av att lärare ges adekvata förutsättningar till att utveckla MKT för att på så 
vis kunna effektivisera undervisningen. Lärare bör erbjudas lämpligt material, 
fortbildning och vägledning (ibid).  

2.2.2 Kommunikation och introduktion av matematiklektioner 

Relevant fortbildning, vägledning och material bidrar till att lärare utvecklar 
kunskaper om de olika domänerna/kompetenserna. Detta leder i sin tur till att 
eleverna erhåller förutsättningar till att bilda förståelse för det matematiska innehållet. 
För att lärare ska kunna förmedla det matematiska innehållet till sina elever anser 
Grevholm (2014) att språket, det vill säga kommunikationen, har en signifikant 
betydelse i lärprocessen. Hon menar vidare att lärare bör variera kommunikationen i 
undervisningen i syfte att nå olika lärstilar inom elevgruppen. Lärare bör även 
bemästra ett professionellt yrkesspråk som innefattar bland annat matematiska 
begrepp och förmågan att kunna anpassa dem utifrån mottagaren. Språket ses som ett 
verktyg i undervisningen i syfte att kunna förmedla och därmed kommunicera de mål 
som lektionen avser att uppnå (ibid). Lindström och Pennlert (2012) menar vidare att 
språket bidrar till ett meningsfullt lärande om mottagaren förstår det sagda, vilket 
leder till att kommunikationen blir inkluderande. Däremot, om mottagaren inte har 
förståelse för det sagda, hindras lärandet och kommunikationen blir därmed 
exkluderande.  

Samuelsson (2007) framhåller att det finns olika sätt att introducera en 
matematiklektion på. I syfte att utveckla elevernas kompetens inom ämnet matematik 
bör lärare använda olika metoder, det vill säga variera arbetssättet vid introduktion av 
en matematiklektion. I den traditionella undervisningen har lärandet, enligt 
Samuelsson (2007), fokuserats på att lärare genomför en kortfattad genomgång som 
inte ger utrymme för gemensamma diskussioner. Det matematiska innehållet får 
eleverna lägga på minnet för att sedan arbeta enskilt i läromedel. Denna metod 
utesluter att eleverna utvecklar förmågan att argumentera, diskutera och därmed 
resonera. Denna typ av undervisning hindrar eleverna att utveckla en matematisk 
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kompetens och kan vara en bidragande orsak till en negativ attityd till ämnet 
matematik.  

Till skillnad från denna traditionella undervisningsmetod framhåller Samuelsson 
(2007) framgångsrika lärare i Australien som istället utmanar elevernas tänkande 
genom öppna- och sonderande frågor. Med sonderande frågor menas att eleverna ges 
möjlighet att sätta ord på sina tankar och resonemang men även lyssna på andra, vilket 
vidgar deras perspektiv på ett och samma fenomen. Även Boalers (2011) studie pekar 
på framgångsfaktorer i matematikundervisningen. Undervisningen som studerades 
visade att eleverna gavs utrymme till att arbeta gemensamt och alla elever fick 
möjligheten att komma till tals. Detta arbetssätt bidrog till ett lustfullt lärande och en 
positiv attityd till ämnet, vilket ledde till framgångsrika resultat hos eleverna. 

2.2.3 Matematisk idé 

Stein och Kaufmann (2010) menar att lärare bör fokusera på den matematiska idén, 
det vill säga det matematiska innehållet, för att kunna beskriva den vidare till sina 
elever. De menar vidare att det matematiska innehållet bör diskuteras tillsammans 
med eleverna för att de ska bli medvetna om vad som förväntas av dem. Lärare bör 
även göra didaktiska reflektioner vid planering och förberedelser. Detta förutsätter att 
lärarhandledningen och läroplanen är adekvat utformad för att lärare ska ges stöd och 
bilda en förståelse för dess innehåll. Däremot menar Remillard (2016) att goda lärare 
inte enbart ska förlita sig till det som står skrivet i läroplanen och lärarhandledningen. 
De bör med hjälp av andra lärare vara kreativa och utforma egna lektioner som är 
anpassade utifrån elevgruppen. Hon menar vidare att erfarenhet och lärarkunskaper 
leder till att lärare inte enbart är bundna till lärarhandledningen och läromedlet. 
Remillard (2016) menar att det matematiska innehållet som står skrivet behöver ges 
liv och även förmedlas på ett intressant och relevant sätt till eleverna. Den makten har 
lärare och kan därmed inte ersättas av det skrivna. Även Ahlström (1996) påpekar 
betydelsen av att lärare inte bör förlita sig enbart till läromedel och stenciler i 
undervisningen. Han menar vidare att undervisningen bör präglas av aktiviteter 
utanför läromedlet i syfte att motivera, väcka nyfikenhet och knyta an till elevernas 
verklighet. 

2.2.4 Teoretiskt perspektiv- pragmatism 

Det pragmatiska perspektivet är en filosofisk tradition där filosofen John Dewey har 
haft störst inverkan på skola och utbildning. Denna tradition skiljer sig från andra 
traditioner då synen på kunskap utgår från människors intresse och samspelet med 
den omgivande miljön i samhället, ett meningsfullt lärande (Säljö, 2014). Kroksmark 
(2011) beskriver Deweys resonemang om att lärare bör införa tydliga delmål för varje 
lektion i syfte att komplettera de slutgiltiga målen. Genom att införa tydliga delmål 
motiveras eleverna till att nå de slutgiltiga målen och de upplever en motivation till att 
fortsätta sitt lärande. Lärandet sker utifrån elevens egna förutsättningar och lärarens 
roll innebär att vägleda, stimulera och planera en undervisning utifrån elevens 
utveckling och verklighet. Dessa kunskaper ska möjliggöra en fortsatt utveckling och 
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kunna användas i framtiden, det vill säga kunskaper som stödjer eleven till att kunna 
delta i samhällets utveckling. Följaktligen blir skolan en del av samhället.  

I denna teoretiska tradition förmedlas kunskap genom språk och kommunikation, 
vilket bör vara en central del i undervisningen. Detta bör ske i form av samtal, lyssna, 
resonera, analysera och argumentera. Dock framhåller Dewey kritiska aspekter 
gällande språket som förmedlas i undervisningen. Han menar vidare att om elever inte 
är delaktiga utan endast deltar i lektioner där läraren för en monolog, det vill säga 
överför sin kunskap i syfte att eleverna ska memorera den för stunden, leder det till en 
passiv inlärning. Denna typ av undervisningsmetod bidrar till att skolan ses som en 
egen arena utanför samhällets ramar, vilket frångår den pragmatiska synen på en 
elevcentrerad och följaktligen anpassad undervisning utifrån elevernas 
förutsättningar. Lärarens roll innebär, i denna teoretiska tradition, att ta elevers frågor 
och funderingar på allvar. Lärare bör möta elevers frågor med nyfikenhet och ge dem 
förutsättningar och verktyg till att pröva och undersöka dessa. I och med detta 
arbetssätt går undervisningen från abstrakt till konkret, vilket ökar elevers motivation 
till att vilja lära sig nya kunskaper. Utifrån det pragmatiska perspektivet bör 
undervisningen innehålla både teori och praktik, det vill säga en undervisning som ger 
utrymme för både instruktioner, reflektioner och praktiska handlingar (Säljö, 2014). 
Detta perspektiv ligger till grund för delar av vår resultatdiskussion och vår slutsats.  

3 Metod 

I detta kapitel redogörs och argumenteras för studiens urval av informanter, metodval 
och etiska överväganden. Kapitlet avslutas med vår analysmetod och en beskrivning 
om hur vi har gått tillväga för att kunna besvara studiens forskningsfråga. 

3.1 Urval  

Denna studie syftar till att undersöka hur det matematiska innehållet beskrivs och 
används vid introduktion av matematiklektioner. 12 skolor tillfrågades i två 
mellanstora kommuner i Mellansverige. Ett missivbrev skickades ut till studiens urval 
av informanter med information om studiens syfte och ändamål (se bilaga 1). Fem 
skolor valde att delta, vilket resulterade i att åtta lärare blev studiens informanter. 
Informanterna som valde att delta är behöriga kvinnliga lärare mellan åldrarna 35-60 
och de undervisar i olika årskurser, 1-3. De åtta lärare som deltagit i denna studie 
benämns som: Lärare A, Lärare B, Lärare C, Lärare D, Lärare E, Lärare F, Lärare G och 
Lärare H.  

3.2 Metodval 

Öppna observationer valdes som datainsamlingsmetod och datasorteringsmetod. 
Holme och Solvang (2004) beskriver att dessa typer av observationer innebär att 
informanterna är införstådda med vår roll som observatörer. Vårt besök var accepterat 
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av informanterna, vilket är kriteriet för öppna observationer. Dessa observationer 
filmades och informationen överfördes sedan till ett observationsschema (se bilaga 2).  

För att uppnå studies syfte och besvara forskningsfrågan har vi genomfört en kvalitativ 
undersökning. Denna metod karakteriseras av personliga möten, observationer och 
informationen tolkas utifrån våra uppfattningar. Holme och Solvang (2004) menar att 
denna metod ger en närhet mellan forskare och informanter, vilket är en förutsättning 
för att bilda en djupare och en mer komplett förståelse av fenomenet som ska studeras.  

3.3 Etiska överväganden 

Denna studie tar hänsyn till vetenskapsrådets etiska principer, vilka är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2011). Vi har förhållit oss till informationskravet genom att skicka 
ut ett missivbrev till studiens urval. Informanterna blev således medvetna om studiens 
syfte och ändamål (se bilaga 1). Vi har förhållit oss till samtyckeskravet genom att 
informera urvalet om att det är frivilligt att delta och att de kan avsluta sin medverkan 
när de vill. Konfidentialitetskravet innebär att vi tar hänsyn till studiens informanter. 
Allt material hanteras konfidentiellt och ingen utom oss har tillgång till det. Materialet 
förvaras säkert och förstörs efter att underökningen avslutas. Studiens data kommer 
inte kunna kopplas till informanterna eller skolan de är verksamma i. Slutligen har vi 
förhållit oss till nyttjandekravet genom att studiens insamlade data endast kommer att 
användas i ett forskningsändamål och slutligen publiceras i DiVA. 

3.4 Analysmetod 

För att kunna besvara studiens forskningsfråga har vi analyserat vår empiri i tre steg.  
Analysens steg ett; sammanställning av observationerna. Analysens steg två; sortering 
enligt Balls m.fl. (2008) lärarkunskaper. Analysens steg tre; sorteringsmall. Nedan 
redogörs för dessa tre steg.  

Förberedelser genomfördes inför observationerna och de kommande tre stegen. Vi 
skapade ett observationsschema som innehåller frågor, vilka vi på förhand ansåg skulle 
gå att koppla till de sex lärarkunskaperna (se bilaga 2). I analysens steg ett granskade 
vi en film i taget enskilt, efter varje observationstillfälle, för att vi inte skulle påverkas 
av varandras tolkningar av observationerna. Vi skrev enskilt anteckningar i 
observationsschemat för att på så vis erhålla en överblick av det som observerades. 
Efter första observationen följde de resterande sju samma arbetsmönster, vilket 
resulterade i åtta sammanställningar vardera. Sammanställningen efter varje 
observation genomfördes redan samma dag då Holme & Solvang (2004) påpekar 
betydelsen av att ta vara på studiens observationer i ett tidigt skede. De menar att tiden 
efter en observation är avgörande för att kunna genomföra en meningsfull och 
trovärdig analys. Därefter jämförde vi våra sammanställningar och därmed tolkningar 
med varandra i syfte att både öka studiens validitet och analysens trovärdighet. Steg 
ett underlättade vårt arbete inför steg två, det vill säga när vi skulle dela in och placera 
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ut det vi observerade till de olika lärarkunskaperna. I analysens steg två sorterades 
våra gemensamma sammanställningar av observationerna utifrån domänerna i 
studiens ramverk, det vill säga utifrån Balls m.fl. (2008) modell för MKT (se figur 1). 
Detta redovisas nedan i form av en kartläggning och därtill olika exempel av det vi 
observerat, i syfte att kunna beskriva vilka lärarkunskaper som användes. I analysens 
tredje och sista steg skapades en sorteringsmall som bland annat innehåller en 
beskrivning av de sex olika lärarkunskaperna inom ramverket. Detta steg gav oss en 
tydlig bild av studiens empiri. Sorteringen fördes in i mallen, vilket sedan användes 
som ett tolkningsunderlag för att kunna besvara forskningsfrågan; Hur används 
lärarkunskaper, både ämnes- och pedagogiska, vid introduktion av 
matematiklektioner? Tabell 1 nedan är ett exempel från vårt tolkningsunderlag och 
innehåller en definition av varje lärarkunskap, exempel från observationerna samt en 
förklaring av dessa.  

 

Tabell 1. Översikt över lärarkunskaper, exempel på när dessa används samt 
beskrivning på hur dessa exempel har tolkats. 

Lärarkunskap Definition Exempel Förklaring 

 

Common Content 
Knowledge 

Allmän kunskap inom 
ämnet matematik. 
Fokuserar inte på 
undervisningen 

”Vi har fyra plus fyra. Hur 
mycket blir det? Precis 
åtta! Hur mycket fattas det 
till tio?”  
(Lärare C) 

De matematiska begreppen 
som används är av allmän 
karaktär ”plus” och ”fattas”. 

 

Specialized Content 
Knowledge 

Fördjupade matematiska 
kunskaper. Förmågan att 
kunna förklara den 
matematiska idén.  

”Ja precis 4/8. Kan man 
säga det på något annat 
sätt? Ja en halv! Titta 
,titta! 4/8 är alltså samma 
sak som en halv.” (Lärare 
B) 

Läraren visar på fördjupade 
matematiska kunskaper 
genom att synliggöra för 
eleverna att 4/8 är lika 
mycket som en halv. 

 

Knowledge at the 
Mathematical Horizon 

Kunskaper om var eleven 
befinner sig 
kunskapsmässigt och var 
han/hon ska.  

”Vad tror du att ett 
hundratal består av om 
ental har en siffra och 
tiotal har två siffror?” 
(Lärare D) 

Läraren visar på ett 
framåtsyftande 
förhållningssätt genom att 
fråga eleverna om ett 
hundratal, ett område som 
de ska arbeta med senare. 

 

Knowledge of Content 
and Students 

Kunskaper om eleverna och 
ämnet matematik. 

”Hur många tiotal är det. 
Berätta hur ni tänker?” 
(Lärare H) 

Läraren tar reda på 
elevernas kunskaper och 
tankar genom att ställa 
öppna- och sonderande 
frågor. 

 

Knowledge of Content 
and Teaching 

Kunskap om 
undervisningen och ämnet 
matematik. De didaktiska 
frågorna: Vad? Hur? 
Varför? 

”Först ska vi arbeta 
gemensamt på tavlan 
sedan enskilt” 
(Lärare C) 

Läraren förmedlar en tydlig 
struktur på undervisningen 
till sina elever. 

 

Knowledge of Content 
and Curriculum 

Kunskaper om det centrala 
innehållet i Lgr11 och 
förmågan att välja rätt 
material i syfte att stödja 
eleverna i deras lärande. 

”Blir ni klara får ni arbeta 
med klockapparna på 
Ipadsen”  
(Lärare A) 

Läraren varierar 
undervisningen med ett 
genomtänkt material. 
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Nedan följer en fördjupad redogörelse för varje lärarkunskap med fler citat och 
exempel från studiens observationer.  

3.4.1 Common Content Knowledge 

Samtliga lärare visar på allmänna kunskaper inom ämnet matematik. Lärare A börjar 
matematiklektionen med att introducera klockan för eleverna. Hon visar olika 
klockslag på en stor klocka och eleverna ges möjlighet att svara på vad klockan visar. 
Hon använder begrepp som ”lilla visaren”, ”långa visaren” och ”korta visaren”: 

Lärare A: ”Ställ era klockor på 12, vrid era klockor. Visa upp klockorna. Nu ska vi göra det lite 
svårare ställ klockan på halv tio”.  

Elev: ”Är det här rätt?” 

Lärare A: ” Nej du har din klocka på halv elva.” 

Lärare C börjar sin matematiklektion med att säga: ”Nu ska vi arbeta med 
problemlösning”. En problemlösningslektion där hon använde sig av vardagsnära 
uppgifter som till exempel: kalas, kakor, bollar och glassar. Hon använde begrepp som 
”plus”, ”lika med”, ”hälften” och ”plussa ihop”.  

Lärare H har en matematiklektion om tiotal. Hon inleder lektionen med att säga: 
”Kommer ni ihåg att vi har pratat om tiostaplar och att vi tittade på en film om tiotal?”. 
Hon visar därefter centikuber som hon sedan bygger ihop till en stapel och säger: 
”Detta är en tiostapel. Ett tiotal betyder att det är tio kuber.” Lärare H använder sig av 
begrepp som: ”tiotal” och ”ental”.  

Lärare F har en genomgång om likhetstecknets betydelse. Till en början visar hon 
likhetstecknet på tavlan och frågar eleverna: ”Hur förklarar man likhetstecknets 
betydelse?” Därefter förklarar hon för eleverna att det ska vara lika mycket på varje 
sida om likhetstecknet och att man kan skriva det på många olika sätt, med olika 
siffror. 

3.4.2 Specialized Content Knowledge 

Tre av lärarna visar på fördjupade kunskaper inom ämnet matematik. Lärare D har en 
matematiklektion om tiotal och dess övergångar, det vill säga från ental till tiotal. Hon 
visar eleverna vad som sker vid övergång från ental till tiotal med hjälp av magneter 
som hon sätter upp på tavlan. Hon sätter upp nio ental och frågar eleverna om hur 
många magneter det är på tavlan. Efter det lägger hon till en magnet och frågar: 

Lärare D: ”Vad är det som har hänt mellan nio och tio?” 

Elev: ”Vi har adderat en till.” 

Lärare D: ”Det är två siffor och då har vi fått ett nytt namn.” 

Elev: ”Vi har ett tiotal.” 

Lärare D: ”Har ni hört talas om det någon gång? Ett tiotal betyder att det är två siffror. Ett tal som 
består av två siffror. Vad heter det om vi har en siffra?” 
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Elev: ”Ental” 

Lärare D: ”Ja det är ental. Ental består av en siffra, så vilka ental har vi?”.  

Lärare D skriver sedan upp talet 13 på tavlan och delar upp det i ental och tiotal. Från 
tiotalet synliggör hon vilken siffra som representerar ental och tiotal.  

Lärare B inleder matematiklektionen med att lyfta fram olika strategier för 
problemlösning. Hon förklarar vidare för eleverna att de behöver läsa uppgiften 
noggrant och belyser vikten av att de skulle visa hur de löser uppgiften. Därefter 
presenterar hon olika uttrycksformer som till exempel: bild, symboler och text som 
eleverna kan tillämpa när de sedan ska arbeta parvis med problemlösning. Dessutom 
skriver hon upp en algoritm i subtraktion med talen 235- 111, hon visar medvetet upp 
en felaktig elevlösning. Hon frågar eleverna: 

Lärare B: ”Vad har det här barnet gjort?”  

Elev: ”Räknat fel.” 

Lärare B: ”På vilket sätt”   

Elev: ”Plus.” 

Lärare B: ”Ja, den eleven glömde bort att det var minus och började räknade plus, kanske för 
att uppgifterna innan handlat om addition. Men när man tittar här uppe, 235-111, det kan ju 
inte vara rimligt att det är mer när man ska räkna med subtraktion. Det borde bli mindre i 
svaret, därför måste man reagera och man kan inte skriva upp 346 och känna att det här 
stämmer, det går inte, då har man gjort ett tankefel och därför ska man tänka är svaret 
rimligt.”  

Hon förklarar även att det finns olika ledord i texten som visar vilket räknesätt som ska 
användas och förstärker elevernas svar med matematiska begrepp: 

Lärare B: ”En skillnad. Vad ska vi använda för räknesätt när vi pratar om skillnad?” 

Elev: ”Minus.” 

Lärare B: ”Ja då kan subtraktion vara ett bra sätt. Om det skulle stå tillsammans i texten vilket 
räknesätt kan vi tänka oss att använda då?” 

Elev: ”Plus.” 

Lärare B: ”Ja precis, addition.” 

Under introduktionen av det matematiska området bråk använder sig lärare G av 
smartboarden för att synliggöra och förklara delar av en helhet. Hon visar upp 
geometriska figurer som är uppdelade i olika antal delar, det vill säga hur en helhet 
delas upp i mindre delar. Därefter frågar hon eleverna: ” Om jag delar upp ett äpple i 
fyra bitar vad kallas en del av äpplet då?” Eleverna ges möjlighet att svara och hon 
förstärker dessutom elevernas svar med ”En fjärdedel ja.” 
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3.4.3 Knowledge at the Mathematical Horizon 

Sex av åtta lärare visar kunskaper om var eleven befinner sig kunskapsmässigt och var 
eleven ska. Lärare H blickar tillbaka till tidigare matematikundervisning och påminner 
eleverna om vad de hade arbetat med. Avslutningsvis utvärderar hon lektionen genom 
att fråga eleverna:  

”Vilka tyckte att det här var ganska lätt? Eller är det någon som tycker att det här är lite svårt? Är 
det någon som tycker att det här är väldigt svårt?” 

Eleverna får svara på lärarens påståenden genom handuppräckning. Även lärare D 
repeterar tidigare undervisning inom ämnet matematik genom att säga:  

”Vi har jobbat med talen ett till tio. Vi har även jobbat med talen 10, 20, 30, 40, 50 och så vidare. 
Men nu ska vi gå in på talen 11 till 20.” 

Hon berättar sedan för eleverna om vilket värde siffran noll har genom att flytta nollan 
i talet tio: ”När man sätter nollan framför ettan har nollan inget värde men när den är 
bakom ettan får den ett värde.” Avslutningsvis visar hon eleverna tiotalsstapeln och tar 
även fram 100-rutan och 1000-blocket. Hon frågar därefter eleverna om de visste vad 
dessa betyder. Hon berättar för eleverna att dessa talområden kommer de att få möta 
och arbeta med längre fram i de kommande årkurserna.  

Lärare E förklarar för eleverna att de ska arbeta med problemlösning och att denna 
lektion är en övning inför de nationella proven. Eleverna har arbetat med detta område 
tidigare men att de nu får ett tillfälle att repetera kunskaperna inför kommande prov. 
Lärare G inleder lektionen med att fråga eleverna: ”Vad tänker ni på när ni hör ordet 
bråk? Vad förknippar ni det med? Det finns flera definitioner.”  

3.4.4 Knowledge of Content and Students 

Samtliga åtta lärare visar på pedagogiska kunskaper i sin undervisning då de låter 
eleverna vara delaktiga, komma till tals och varierar undervisningen. Sju av åtta lärare 
använder sig av öppna- och sonderande frågor där eleverna ges utrymme att förklara 
hur de tänker. Lärare C visar på kunskaper om eleverna genom att utmana dem på rätt 
nivå med vardagsnära uppgifter. Hon stryker under relevant fakta i texten, förstärker 
och repeterar det eleverna sa. Hon låter eleverna fundera genom att säga: ”Hur ska vi 
tänka för att kunna lösa problemet. Då får vi nog gå tillbaka, vad stod det i texten? Vi 
måste titta på vad de frågar efter.” 

Även lärare B, som arbetar med problemlösning, visar på pedagogiska kunskaper 
genom att förklara vad problemlösning innebär, detta för att eleverna ska kunna arbeta 
två och två med ett arbetshäfte: 

”En del problem i häftet är riktigt utmanande, det är ingen vits att ge er problem som ni kan 
direkt för då är det inget problem. Det ska vara utmanande, man ska få tänka och fundera.” 
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Lärare G visar på pedagogiska kunskaper genom att förklara fördelen med felaktiga 
svar: 

”Alla ska tänka till. Det blir intressant om man svara fel. Då får vi möjlighet att diskutera mer, det 
gör ingenting, man får gissa, det är bättre att gissa än att inte svara alls.” 

Däremot när eleverna skulle arbeta parvis med likhetstecknets betydelse observerades 
även icke pedagogiska kunskaper genom att lärare F sa högt inför hela klassen: ”D nu 
får du tänka själv för jag vet inte om H har hunnit tänka ut svaret än.” Läraren fortsatte 
att lyfta fram kommentarer högt om enskilda elever genom att säga: ”Nu påminner jag 
dig lite W, det här kommer jag ihåg från förra gången vi gjorde att du hade lite svårt 
med så nu tittar vi noga.” 

3.4.5 Knowledge of Content and Teaching 

Samtliga lärare genomför praktiska övningar vid introduktionen av sina 
matematiklektioner och sju av åtta lärare använder inte matematikboken.  Samtliga 
lärare varierar undervisningen, vilket nämndes tidigare, och de visar på kunskaper om 
de didaktiska frågorna Vad? Hur? och Varför? Lärare A och Lärare F ger alla elever 
möjlighet att visa sina kunskaper samtidigt genom att de får hålla upp sina svar inför 
lärarna. Lärare A låter eleverna hålla upp egna klockor när hon frågar om ett visst 
klockslag. Lärare F låter eleverna hålla upp egna whiteboard tavlor när hon önskar ett 
svar. Lärare D visar på en progression i sin undervisning genom att hon beskriver vad 
de har arbetat med, vad de ska arbeta med nu och vad som komma skall.  

3.4.6 Knowledge of Curriculum 

Tidigare exempel i detta kapitel visar på att lärarna indirekt uppvisar kunskaper om det 
centrala innehållet i den rådande läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2017). 
Matematiska områden som är relevanta för de aktuella årskurserna som till exempel: 
tiotals övergångar, problemlösning, likhetstecknets betydelse, klockans hel och 
halvtimmar samt bråk.  

Samtliga lärare använder sig av olika typer av material allt ifrån konkretiseringsmaterial 
som: centikuber, pengar, tiobasmaterial, klockor och magneter. Lärare C och lärare E 
använder även sin pragmatiska förmåga genom att förtydliga och förstärka språket med 
hjälp av inlevelse och kroppsspråk. Lärare C visar även med sina fingrar för att förtydliga 
och visualisera.  

Lärare C: ”Fyra var röda (håller upp fyra fingrar). Fyra var blå (håller upp fyra fingrar till) och 
resten var gula. Hur många fattas det då för att det ska bli tio (visar sina händer tydligt för 
eleverna)? 

Elev: ”Två” 

Lärare C: ”Två. Man måste titta vad de frågar efter. Frågan är ju hur många gula bollar har 
Nisse. För att veta det måste man veta att han hade tio från början och fyra bollar var röda och 
lika många var blå, resten var gula.” 
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Andra typer av material som observerades var digitala verktyg i form av projektorer, 
Ipads och smartboards. Endast Lärare A använder sig av matematikboken i sin 
undervisning. 

4 Resultat 

I följande resultatbeskrivning ska vi svara på forskningsfrågan; Hur används 
lärarkunskaper, både ämnes- och pedagogiska, vid introduktion av matematiklektioner? 
Detta gör vi genom att i avsnitt 4.1 sammanfatta de exempel som gavs i kapitel 3, indelat i 
Subject Matter Knowledge och Pedagogical Content Knowledge. Utifrån denna 
sammanfattning kunde vi urskilja tre kategorier som beskriver hur lärarkunskaper, både 
ämnes- och pedagogiska, används vid introduktion av matematiklektioner? 
Beskrivningen av dessa kategorier utgör studiens resultat och presenteras i avsnitt 4.2. En 
kort sammanfattning av resultatet ges sedan i avsnitt 4.3.   

4.1 Ämnes- och pedagogiska kunskaper 

Nedan följer en sammanfattning som vi har delat in i ämnes- och pedagogiska kunskaper. 

4.1.1 Subject Matter Knowledge- Ämneskunskaper 

Vid introduktionen av matematiklektionerna används Common Content Knowledge 
genom att samtliga lärare visade på allmänna kunskaper inom ämnet matematik. 
Detta synliggjordes genom att de använde sig av allmänna begrepp och visade eleverna 
allmänna matematiska kunskaper. Ett fåtal av lärarna visade på Specialized Content 
Knowledge genom att de lyfte fram bakomliggande faktorer kring varför det blir som 
det blir, det vill säga fördjupade matematiska kunskaper och förmågan att kunna 
förklara den matematiska idén. Knowledge at the Mathematical Horizon används 
genom att lärare visade på kunskaper om var eleven befinner sig i sin 
kunskapsutveckling. De blickade både bakåt i tiden och framåt genom att utvärdera 
lektionen.  

4.1.2 Pedagogical Content Knowledge- Pedagogiska kunskaper 

Vid introduktionen av matematiklektionerna används Knowledge of Content and 
Students genom att lärarna visade på kunskaper om vad som ska undervisas och hur 
utifrån elevgruppen. Lärarna anpassade undervisningen på rätt nivå, eleverna fick vara 
delaktiga och de varierade undervisningen. Samtliga lärare visade på kunskaper om 
vad som ska undervisas och hur undervisningen ska bedrivas, det vill säga Knowledge 
of Content and Teaching. Detta genom att eleverna erbjöds en varierad undervisning 
med både teori och praktik. Samtliga lärare visade på Knowledge of Curriculum 
genom att undervisa inom matematiska områden som är relevanta för de aktuella 
årskurserna och de använde sig även av lämpligt material i syfte att stödja eleverna. 
Dock missade samtliga lärare att förklara och förmedla målet med lektionen för 
eleverna.  
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4.2 Beskrivning av resultat 

Utifrån beskrivningen i avsnitt 4.1 kunde vi urskilja olika typer av mönster och utifrån 
dem skapa tre kategorier. Genererandet av dessa kategorier ger svar på 
forskningsfrågan: Hur används lärarkunskaper, både ämnes- och pedagogiska, vid 
introduktion av matematiklektioner? Dessa kategorier skapades genom att vi kunde se 
att olika lärarkunskaper kombinerades och användes i syfte att ge elever goda 
förutsättningar till att bilda förståelse av det matematiska innehållet. Nedan 
presenteras våra tre kategorier som vi har skapat och namngett.  

4.2.1 Matematiskt innehåll 

Vår förståelse av observationerna är att samtliga lärare, vid introduktionen av en 
matematiklektion, använde sig av pedagogiska kunskaper då lärarna tog hänsyn till 
elevernas förutsättningar och behov. Dels anpassade lärarna materialet, dels 
svårighetsgraden på introduktionen. Alla elever gavs möjligheten att vara delaktiga 
genom samtal och diskussioner och samtliga lärare hade meningsfulla aktiviteter som 
eleverna kunde relatera till sin egen verklighet.  

Däremot var det endast några av lärarna som visade på Specialized Content 
Knowledge i kombination med Knowledge of Content and Teaching. Det fanns en 
tydlig röd tråd i undervisningen och de använde sig bland annat av olika 
uttrycksformer som till exempel: ord, bild, symboler och material för att förklara det 
matematiska innehållet. Lärarna konkretiserade innehållet med hjälp av dessa 
uttrycksformer och använde sig även av konkretiseringsmaterial. De förstärkte 
elevernas svar med matematiska begrepp och förklarade innebörden av dessa. 
Dessutom visade dessa lärare tydligt varför det blir som det blir genom att visa 
eleverna olika strategier, rimligheten i uppgiften och synliggjorde övergången från 
ental till tiotal. Vi kategoriserar detta som matematiskt innehåll utifrån att lärarna 
utgick från de didaktiska frågorna: Hur? Vad? och Varför? vid introduktionen av sina 
matematiklektioner. Vi menar att när lärare kombinerar dessa två lärarkunskaper, 
ämnes- och pedagogiska kunskaper, och när de anpassar undervisningen utifrån 
elevernas förutsättningar möjliggör det att eleverna får en förståelse av det 
matematiska innehållet. Samtliga lärare använde sig av praktiska inslag i sin 
undervisning och således erbjuds eleverna en varierad undervisning med både teori 
och praktik.  

4.2.2 Flerdimensionell kommunikativ kompetens 

De observerade lärarna förde inga monologer utan gav istället alla elever möjlighet 
att vara delaktiga i samtalet. De utgick även från elevernas förkunskaper genom att 
de ställde öppna- och sonderande frågor om vad eleverna redan vet om det 
matematiska innehållet. Samtliga observerade lärare kombinerade Knowledge of 
Content and Students och Knowledge of Content and Teaching. De förlitade sig inte 
på läromedlet och endast vid en observation användes matematikboken efter 
genomgången.  
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Introduktionerna speglades av en flerdimensionell kommunikativ kompetens, vilket 
innebär att lärare har förmågan att kunna kommunicera på flera olika sätt som till 
exempel med kroppsspråk, tonläge och gester. Vi menar att lärares kommunikativa 
kompetens är ett viktigt redskap när de ska förmedla, förklara och förtydliga det 
matematiska innehållet till eleverna. Detta synliggjordes genom att lärarna skapade 
en undervisning med diskussioner och samtal, där eleverna gavs möjlighet att 
resonera och argumentera. Kommunikationen anpassades utifrån elevernas 
förutsättningar och behov då en del lärare förstärkte det sagda med kroppsspråket 
och repeterade samt förstärkte det eleverna sa. En del lärare förstärkte det sagda 
med yrkesspråket, det vill säga matematiska begrepp som var anpassade utifrån 
elevgruppen. Andra lärare förstärkte det sagda med allmänna begrepp, det vill säga 
med ett vardagsspråk.  

Några av lärarna gav även eleverna tid till att reflektera och möjlighet att samarbeta 
med varandra. Vi menar att när lärare ger utrymme och skapar ett socialt samspel 
leder det till att eleverna ges möjlighet att ta del av andras perspektiv kring ett och 
samma fenomen, vilket i sin tur leder till att eleverna ges möjlighet att bilda nya 
kunskaper.  

4.2.3 Formativ feedback 

Flertalet av de observerade lärarna visade på Knowledge at the Mathematical Horizon 
i kombination med kunskaper om Knowledge of Curriculum. Vi kategoriserar detta 
som formativ feedback då lektionerna var planerade utifrån den rådande läroplanen 
för grundskolan. Lärarna varierade undervisningen och de visade kunskaper om var 
eleverna ska befinna sig kunskapsmässigt framöver. Detta blev synligt genom att några 
av lärarna repeterade föregående lektion och frågade om matematiska områden som 
de ännu inte har arbetat med. Tre av lärarna utvärderade även sina lektioner genom 
dels handuppräckning vid olika påståenden, dels genom att eleverna fick visa upp sina 
kunskaper med hjälp av olika material. Vi menar att lärarnas utvärdering synliggjorde 
elevernas förståelse av det matematiska innehållet, vilket underlättar lärarnas arbete 
framöver om hur de ska planera och bedriva fortsatt undervisning. Utvärderingen 
möjliggjorde att eleverna fick reflektera över sitt eget lärande. Dock missar samtliga 
lärare att förklara och förmedla målet med lektionen och vad eleverna förväntas att 
kunna efter genomförd lektion, vilket vi kommer att föra en diskussion om nedan i 
kapitel 5.  

4.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att lärarna kombinerade både ämnes- och pedagogiska kunskaper i 
matematikundervisningen. Samtliga lärare använde sig av pedagogiska kunskaper 
genom att eleverna fick vara delaktiga och inkluderade i undervisningen. Lärarna 
använde kommunikationen som ett verktyg i syfte att förmedla och förklara det 
matematiska innehållet. Däremot visar resultatet att endast ett fåtal av lärarna 
visade på fördjupade matematiska kunskaper i syfte att förmedla det matematiska 
innehållet. Resultatet visar även att flertalet av lärarna tillämpade en formativ 
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feedback genom att repetera och utvärdera lektionerna gemensamt med eleverna. 
Dock missar samtliga lärare att förmedla och förklara målet och syftet med 
matematiklektionen och vilka kunskaper eleverna förväntas uppnå efter genomförd 
lektion.   

5 Diskussion 

Nedan förs en diskussion gällande val av metod och studiens resultat i förhållande till 
tidigare forskning som introducerades i kapitel två. Avslutningsvis redogörs för våra 
slutsatser och förslag på fortsatt forskning.  

5.1 Metoddiskussion 

Vår uppfattning är att valet av metod till denna studie är relevant för studiens syfte och 
ändamål. Observationerna, observationsschemat och således filmerna underlättade 
vårt arbete när vi skulle samla in och sortera data. Filmerna gav oss möjlighet att 
observera filmsekvenserna om och om igen, vilket ökar studiens validitet (Bryman, 
2011). På så vis bidrog filmsekvenserna till att vi bildade en djupare förståelse av 
fenomenet som skulle observeras, studiens syfte och forskningsfråga. Dock var vi 
medvetna om att det fanns en risk, i och med vår närvaro, att vi kunde påverka 
undervisningen och eleverna. Vi upplevde en nervositet hos några av våra informanter, 
det vill säga lärarna. I motsats till dem upplevde vi att eleverna inte påverkades av vår 
närvaro. Vi förklarade vid varje observationstillfälle om varför vi var där och att vi 
endast skulle fokusera på den undervisande läraren. Även informanterna hade 
förberett eleverna på vårt besök och precis som Patel och Davidson (2011) skriver 
anser vi att det var en fördel att vi inte kände eleverna som observerades. De menar att 
en okänd observatör inte påverkar elevernas beteende på samma sätt som om vi hade 
känt dem. I och med att eleverna visste varför vi var där minimerades risken att deras 
fokus hamnade på oss. Vi upplevde att vi inte störde lektionerna, dels på grund av att 
informanterna hade informerat om att vi skulle observera, dels för att vi inte deltog i 
undervisningen. Vi valde att delta tillsammans vid varje observationstillfälle, vilket 
Patel och Davidson (2011) menar ökar studiens reliabilitet. De menar vidare att 
observatörer bör vara medvetna om och kunna skilja på vad de faktiskt ser och deras 
tolkning av det sedda. Av den anledningen antecknade vi ned det vi observerade utan 
att lägga till våra egna värderingar.  

Komplexiteten i vårt metodval, gällande att anteckna ned det vi såg utan att lägga till 
våra egna värderingar, underlättades genom att vi filmade det som observerats. 
Således kunde vi se filmsekvenserna om och om igen i syfte att kunna skilja på det som 
verkligen skedde och vårt minne av det. Utifrån de etiska principerna valde vi att 
enbart filma informanterna och inte eleverna, vilket underlättade vårt arbete. Om vi 
hade filmat eleverna hade vi behövt informera deras vårdnadshavare, vilket hade varit 
tidskrävande och således inte genomförbart med tanke på studiens omfattning. 
Ytterligare en komplexitet som vi har reflekterat över i efterhand är att vi kontaktade 
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12 skolor i två olika kommuner och att endast fem av dem valde att delta i denna 
studie. Gemensamt har vi fört en diskussion gällande detta och en av våra slutsatser är 
att vi borde formulerat missivbrevet utförligare. Vår uppfattning är att vi inte var 
tillräckligt tydliga gällande filmningen, det vill säga syftet med den och vad 
filmsekvenserna skulle användas till. Denna information förmedlades till 
informanterna dels när vi bokade möten med dem via mail, dels vid det personliga 
mötet. I efterhand upptäckte vi att informationen gav en lugnande effekt hos 
informanterna och att vi således borde beskrivit den delen i missivbrevet.  

Gällande vår analysmetod upplevde vi en svårighet i sorteringen av olika uttalanden 
och ageranden från observationerna till de olika lärarkunskaperna. Vissa uttalanden 
eller ageranden kunde tolkas som att de tillhörde flera domäner av lärarkunskaperna. 
Vi anser att lärarkunskaperna går i varandra och att det är svårt att särskilja dem som 
till exempel Specialized Content knowledge, knowledge of Content and Teaching och 
Knowledge of Content and Students. Även Ball m.fl. (2008) lyfter fram svårigheter i 
att separera domänerna då de går i varandra. Dock anser vi att metodvalet fungerade 
nöjaktigt för att ge ett reliabelt svar på forskningsfrågan som genererade ett resultat 
med god validitet.  

5.2 Resultatdiskussion 

Utifrån egna erfarenheter har undervisningen i ämnet matematik präglats av en 
traditionell undervisningsmetodik. Enligt vår uppfattning karakteriseras denna 
traditionella undervisningsmetod av att lärare, vid introduktion av en 
matematiklektion, till en början förmedlar det matematiska innehållet till sina elever 
för att sedan låta dem arbeta enskilt i läromedel. Denna syn på lärande har präglat vår 
skolgång och bidragit till vårt sätt att se på ämnet matematik. Då våra tidigare lärare 
inte har förklarat de bakomliggande faktorerna till det matematiska innehållet bildade 
vi aldrig en förståelse av fördelen med matematiken utan istället en negativ attityd till 
att enskilt lösa matematiska uppgifter. Kommunikationen och lärandet förmedlades 
därmed från lärare till elev, det vill säga utifrån en auktoritär ledarstil. Problematiken 
gällande förmedlingen av det matematiska innehållet i matematikundervisningen har 
vi även upplevt under vår verksamhetsförlagda utbildning. Innan vi genomförde denna 
studie kunde vi se tendenser på en traditionell undervisningsmetodik i dagens 
skolverksamheter. Vår uppfattning var att lärare, än idag, lägger vikt vid att eleverna 
ska arbeta enskilt i läromedel.  

Lärarutbildningen har ändrat vår attityd och syn på ämnet matematik då vi hade 
förmånen att möta lärare med goda ämnes- och pedagogiska kunskaper. De visade oss 
ett engagemang i ämnet och de hade en vilja till att vi skulle bilda en förståelse för de 
matematiska idéerna. Boaler (2011) framhåller problematiken med utbildningsformen 
som råder. Hon menar att lärare ägnar år efter år till att elever i de yngre åldrarna ska 
memorera olika metoder och räknesätt och att de senare, när de studerar vidare på 
högskolan, får möta den verkliga matematiken. Hon anser att eleverna tidigt behöver 
få utforska, laborera, resonera och diskutera i syfte att de ska få uppleva matematiken 
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som intressant och lustfylld. Resultatet från denna studie har dock ändrat vår 
uppfattning om den traditionella undervisningsmetodiken då resultatet visar på att 
samtliga lärare genomförde meningsfulla, elevcentrerade och varierade aktiviteter. 
Eleverna fick vara delaktiga genom samtal och diskussioner och undervisningen 
varierades med både teori och praktik, Knowledge of Content and Students. 
Samuelsson (2007) beskriver att lärare som använder sig av ett arbetssätt som ger 
utrymme för diskussioner möjliggör att eleverna utvecklar ett helhetsperspektiv 
gällande det matematiska område som ska studeras. Detta relaterar vi till 
pragmatismen. I denna tradition bör undervisningen vara elevcentrerad och praktiska 
övningar bör användas vid introduktion av abstrakta ämnen i syfte att eleverna ska ta 
till sig nya kunskaper utifrån deras förutsättningar (Säljö, 2014). Dewey anser att den 
sociala miljön och meningsfulla aktiviteter är viktiga grundläggande faktorer för att 
eleverna ska motiveras i sitt lärande och att dessa leder till en progression i elevernas 
kunskapsutveckling (Kroksmark, 2011). Resultatet visar även att ett flertal av lärarna 
ställer öppna- och sonderande frågor, vilket ger utrymme för eleverna att fundera över 
möjliga lösningar. Ahlström (1996) framhåller betydelsen av att lärare utmanar 
eleverna med frågor och att de ger eleverna möjlighet att fundera över och upptäcka 
nyttan med matematiken. Ahlström (1996) menar vidare att lärare bör ge eleverna 
utrymme för diskussioner och samspel med varandra då det ökar motivationen och 
viljan till att lära sig nya kunskaper inom ämnet matematik.  

Utöver öppna- och sonderande frågor visar resultatet att lärarna även ställde frågor 
som berörde elevernas förkunskaper inom det matematiska området som de skulle 
arbeta med, de visade med andra ord på Knowledge at the Mathematical Horizon. 
Detta kan vi relatera till pragmatismens syn på kunskap och lärande. Skolan bör, 
enligt denna tradition, koppla innehållet i undervisningen till elevernas tidigare 
erfarenheter och verklighet i syfte att eleverna ska utveckla nya meningsfulla 
kunskaper (Säljö, 2014). Vår förståelse av resultatet är att lärarna visade på 
pedagogiska kunskaper där kommunikationen mellan lärare och elever var 
inkluderande. I linje med Lindström och Pennlert (2012) anser vi att detta 
arbetssätt bidrar till ett lustfyllt lärande.  

Ahlström (1996) framhåller betydelsen av att lärare bör utforma aktiviteter som inte 
endast består av att eleverna arbetar med läromedel och stenciler. Resultatet från 
denna studie visar på att lärarna uteslöt läromedel och stenciler vid introduktionen av 
sina matematiklektioner. Lärarna visar på erfarenhet inom yrket och på ett kreativt 
sätt utformade de lektioner som inte var bundna till läromedlet, vilket Remillard 
(2016) anser är en betydelsefull faktor för god undervisning. Lärarna använde språket 
som ett undervisningsverktyg i syfte att eleverna skulle bilda en förståelse av det 
matematiska innehållet. Språket ses, enligt den pragmatiska traditionen, som ett 
verktyg för att göra elever delaktiga och i syfte att göra det abstrakta mer begripligt 
(Säljö, 2014). Vår tolkning är att resultatet visar på att lärarna hade pedagogiska 
kunskaper gällande hur de skulle genomföra sin undervisning, det vill säga Knowledge 
of Content and Teaching. Det blev synligt att undervisningen var väl genomtänkt och 
att de utgick från de didaktiska frågorna: Vad? Hur? och Varför? 
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Trots att samtliga lärare visade på pedagogiska kunskaper visade endast ett fåtal av 
dem på fördjupade kunskaper inom ämnet matematik, Specialized Content 
Knowledge. Vår förståelse av resultatet är att några av lärarna förklarade tydligt varför 
det blir som det blir, det vill säga att de hade förmågan att förklara den matematiska 
idén. Tidigare forskning visar att lärare bör fokusera på den matematiska idén och 
samtala med eleverna om den, detta i syfte att de ska bli medvetna om vad 
undervisningen ska leda till och vad som förväntas av dem (Stein & Kaufmann, 2010). 
Till skillnad från dessa lärare gav andra lärare, till eleverna som inte hade förståelse, 
det rätta svaret utan att ge en förklaring till det. Precis som Ball m.fl. (2008) anser vi 
att lärare behöver lyfta fram felaktiga lösningar och inte ge eleverna det rätta svaret på 
en gång. Undervisningen bör ge eleverna möjlighet till att upptäcka och så småningom 
förstå de matematiska idéerna, de bakomliggande faktorerna till varför det blir som 
det blir. De menar vidare att lärare bör ha goda ämneskunskaper. Om lärare inte har 
kunskaper inom ämnet som ska undervisas uppstår svårigheter i att hjälpa eleverna 
vidare i sin kunskapsutveckling inom ämnet (ibid).  

Vår tolkning av studiens resultat att lärarna indirekt visade på kunskaper om det 
centrala innehållet som finns beskrivet i den rådande läroplanen (Skolverket, 2017), 
det vill säga Knowlegde of Curriculum. Undervisningen var kopplad till det centrala 
innehållet för aktuell årskurs och materialet var anpassat utifrån elevgruppen. Å ena 
sidan kunde vi urskilja att undervisningen kopplades till läroplanen, å andra sida 
kommunicerade inte lärarna de mål som lektionen avsåg att uppnå till eleverna. Vi 
anser att eleverna bör bli medvetna om vad som förväntas av dem, vilket ligger i linje 
med Grevholms (2014) resonemang om att lärare bör förmedla lektionens innehåll och 
mål till sina elever. För att motivera eleverna till att bilda nya kunskaper och nå de 
kunskapskrav och mål som finns bör lärare ge dem tydliga delmål. Detta relaterar vi 
till det pragmatiska perspektivet då Dewey anser att det är betydelsefullt att lärare 
bedriver sin undervisning med nåbara mål, i syfte att motivera eleverna att nå dem 
(Kroksmark, 2011).  

Avslutningsvis vill vi lyfta fram våra reflektioner kring studien som helhet. Vi ställer oss 
frågande till delar av utfallet. Å ena sidan upplevde vi att lektionerna var välplanerade då 
dessa innehöll delar av den forskning som vi har lyft fram i denna studie. Å andra sidan 
ställer vi oss frågande till om vår närvaro påverkade undervisningens innehåll då vi, 
utifrån tidigare erfarenheter, har upplevt att matematikundervisningen har präglats av 
enskilt arbete med läromedel. Vår uppfattning idag är att ämnet matematik är intressant 
och lustfylld då vi har getts möjlighet att bilda en förståelse av den. Matematiken finns 
överallt i vår vardag och vi har dels efter vår lärarutbildning, dels efter denna studie insett 
vilken betydelsefull roll vi har i vårt kommande uppdrag som blivande lärare. Utifrån de 
olika lärarkunskaperna har vi möjligheten att påverka våra blivande elever till att de 
bland annat ska bilda en positiv attityd till matematikämnet. Vi anser att detta leder till 
att eleverna motiveras till att vilja lära sig nya kunskaper. I den rådande läroplanen för 
grundskolan står det skrivet: 

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas 
såväl ur praktiska behov som hur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken 
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som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande 
aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, social och tekniska utvecklingen. 
Kunskaper i matematik ger människor förutsättning att fatta välgrundade beslut i 
vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets 
beslutsprocesser (Skolverket, 2017, s.55). 

5.3 Fortsatt forskning och slutsatser 

Denna studies resultat beskriver hur de olika lärarkunskaperna används vid 
introduktion av matematiklektioner, vilket således innebär att vi har besvarat 
forskningsfrågan och uppnått studiens syfte. I förhållande till tidigare forskning kan 
vi konstatera att samtliga lärare missade att förmedla målen med lektionen till sina 
elever. Anledningen till detta är något som vi fortfarande ställer oss frågande till och 
något som vi skulle vilja undersöka närmare. Med tanke på studiens omfattning 
fanns det inget utrymme till att forska vidare kring detta och vårt förslag är att 
fortsatt forskning bör fokusera på hur syftet och därtill delmålen med 
matematiklektioner presenteras för eleverna. Vi är medvetna om att denna studie 
har genomförts i en liten skala och därmed inte kan representera samtliga lärare 
inom Sveriges grundskolor. Dock kan vår studie bidra till insikter i hur 
lärarkunskaper används vid introduktion av matematiklektioner. Detta kan 
användas i såväl klassrumspraktik och som kunskap att forska vidare utifrån.  

Utifrån ett pragmatiskt perspektiv förmedlas kunskap genom kommunikation och 
språk, vilket bör var en central del i undervisningen. Undervisningen bör även 
präglas av tydliga delmål i syfte att dels nå de slutgiltiga målen, dels motivera 
eleverna till att nå dessa. Vi drar därmed slutsatsen att hur lärare använder olika 
lärarkunskaper vid introduktion av en matematiklektion beror på vilka erfarenheter 
och kunskaper lärare har. I linje med Ball m.fl. (2008) anser vi att lärare bör ha 
fördjupade matematiska kunskaper för att kunna förklara och förtydliga det 
matematiska innehållet. Vi anser även att det är av stor betydelse att lärare 
kombinerar denna kunskap med kunskap om eleverna, det vill säga den 
pedagogiska kunskapen.  

Ytterligare en slutsats som dras är att Balls m.fl. (2008) modell för MKT kan 
användas av lärare när de ska planera och bedriva sin matematikundervisning. 
Detta i syfte att hålla lärarkunskaperna levande och att lärare ska bli påminda om 
hur användandet av dessa bidrar till en framgångsrik matematikundervisning. Vi 
har genom denna studie insett vilken betydelse lärares engagemang har i syfte att 
dels motivera sina elever till att bilda nya kunskaper, dels förmågan att kunna 
framställa matematikämnet lustfyllt och mindre abstrakt.  

Vi vill avsluta denna text med att citera filosofen Aristoteles; ”Det enda utmärkande 
tecknet på riktig kunskap är förmågan att lära ut den”. 
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Bilaga 1: Missivbrev 

 

 

 

 

 

 

 

Eskilstuna, den 5 februari 2018 

 

 

Hej, 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Grundlärarprogrammet F-3 vid Mälardalens 
högskola i Eskilstuna.  

Anledningen till att vi kontaktar just er skola är att vi ska genomföra ett självständigt arbete 
2/ examensarbete under VT18. Syftet med studien är att undersöka hur det matematiska 
innehållet beskrivs vid genomgång. Därför skulle vi vilja boka in ett datum där vi får 
möjlighet att dels filma läraren under en matematiklektion, dels ställa ett antal frågor till den 
undervisande läraren.  

Vi vill observera dig som lärare då ett antal observationer ligger till grund för vår 
undersökning. Vårt förslag är ett datum under v.9.  

Studien tar givetvis hänsyn till vetenskapsrådets etiska principer vilket innebär att den 
föreliggande studien endast kommer användas i ett forskningsändamål samt att 
informanterna hanteras konfidentiellt. Även skolans namn kommer förbli konfidentiell i 
denna studie. Det är självklart frivilligt för er att delta men vi skulle bli otroligt glada om ni 
hade möjlighet att träffa oss.  

Denna studie kommer att publiceras i databasen DiVA. 

Vi ser fram emot ett gott samarbete med er och ert svar! 

 

Med vänlig hälsning 

Student: Petra Wallenström pwm14001@student.mdh.se 

Student: Johanna Oreskovic joc14001@student.mdh.se 

Handledare: Daniel Brehmer daniel.brehmer@mdh.se 
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Bilaga 2: Observationsschema 

Observation av en matematiklektion 

 

 

Vad gör 
läraren vid 
genomgången? 

Hur förklarar 
läraren det 
matematiska 
innehållet? 

Vilka 
matematiska 
begrepp 
använder 
läraren sig av? 

Vilka frågor 
ställs av 
eleverna? 

Hur svarar 
läraren på 
elevernas 
frågor?  

 

 

 

 

 

 

    

Hur lång tid 
tar 
genomgången? 

 

Hur 
introduceras 
matematik-
lektionen? 

Använder 
läraren 
konkretiserings-
material? 

Vilka 
verktyg/redskap 
använder 
läraren? 

Egna 
reflektioner 

     


